
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Kommunestyret 
 

 

Møtedato: 30.04.2014 Møtetid: Kl. 18:00 – 20:10   

Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 026/14 - 030/14 

 

Faste representanter: Vararepresentanter: 

  

Morten Strande FF Kari Ørnø 

Jeanette Bach Mikkelsen  

Kyrre Havelin FF Kari Mette Mølmshaug 

Gro Pettersen  

Truls Lindmo, FF Anne Saue 

John Dokken  

Nina Haaland FF Yngve Brænd 

Dordi Schou FF Arne Bjerke 

Gunnar Harstad  

Arve Bekkevard   

Sigmund Lereim  

Anne Sofie Hoff  

Tron Kallum  

Torstein Skjolden  

Gunnar Espelid  

Birgitta Grimeland  

Andreas Kulvik FF Jarl Meland 

Knut Espeland  

Jahan Binai-Faal  

Ole Andreas Kvilesjø FF Sigrun Egeland 

Sølve Egeland FF Azra Sudic Suslu 

 

Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

Torstein Skjolden 029/14 Ingen 

 

Møteleder: Knut Espeland 

Fra adm. møtte: Heidi Vildskog 

Hans Moesgaard 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse: Jonas Skulberg underholdt med pianospill 

 

Underskrifter: 

 

  Knut Espeland   

  ordfører   

 



Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

026/14  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

027/14  INTERPELLASJON -  NEDLEGGELSE AV RUTE 9 MYSEN - OSLO - 

MYSEN 

028/14  FJERNARKIV - NY LOKALISERING 

029/14  FRITAK FRA VERV 

030/14  SAMARBEID PÅ FAGOMRÅDENE SKATT, REGNSKAP OG LØNN 

 

 

 

 

  



026/14:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

K-026/14 Kommunestyret 30.04.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: Jarl Meland og Knut Espeland 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

027/14:  INTERPELLASJON -  NEDLEGGELSE AV RUTE 9 MYSEN - OSLO - 

MYSEN  

 

K-027/14 Kommunestyret 30.04.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: Kari Ørnø, Knut Espeland og Arne Bjerke 

 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 

 

 

028/14:  FJERNARKIV - NY LOKALISERING  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Spydeberg kommunes fjernarkiv lokaliseres til de lokalene som i dag rommer 

kommunens mellomarkiv. 

2. Kostnader kr. 295 000,- dekkes fra disposisjonsfond. 

 

F-025/14 Formannskapet 01.04.2014 

 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Spydeberg kommunes fjernarkiv lokaliseres til de lokalene som i dag rommer 

kommunens mellomarkiv. 

2. Kostnader kr. 295 000,- dekkes fra disposisjonsfond. 

 

 

 

K-028/14 Kommunestyret 30.04.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: Sigmund Lereim, Tron Kallum, John Dokken og Heidi 

Vildskog 

 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 



 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA:  

1. Spydeberg kommunes fjernarkiv lokaliseres til de lokalene som i dag rommer 

kommunens mellomarkiv. 

2. Kostnader kr. 295 000,- dekkes fra disposisjonsfond. 

 

 

029/14:  FRITAK FRA VERV   

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Torstein Skjolden gis fritak fra politisk verv som medlem og leder for rådet for 

flyktninger og integrering for resten av inneværende valgperiode. 

 

F-026/14 Formannskapet 01.04.2014 

 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Torstein Skjolden gis fritak fra politisk verv som medlem og leder for rådet for 

flyktninger og integrering for resten av inneværende valgperiode. 

 

 

 

K-029/14 Kommunestyret 30.04.2014 

 

Torstein Skjolden fratråtte møtet. 

 

Følgende hadde ordet til saken: Sigmund Lereim 

 

VOTERING: Enstemmig (20 stemmer) som foreslått av formannskapet. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

1. Torstein Skjolden gis fritak fra politisk verv som medlem og leder for rådet for 

flyktninger og integrering for resten av inneværende valgperiode. 

 

 

030/14:  SAMARBEID PÅ FAGOMRÅDENE SKATT, REGNSKAP OG LØNN  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune gir sin tilslutning til planlegging og etablering av 

administrative løsninger sammen med Askim og Eidsberg og evt. andre kommuner 

innenfor områdene: 

 

a) Skatteoppkrever. 

b) Lønn, regnskap og fakturering. 

 



2. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette samarbeidsløsninger uten ytterligere 

politisk behandling på disse tjenesteområdene. Samarbeidet skal baseres på et likeverdig 

partnerskap. Delegasjonen gis under forutsetning av at samarbeidet gir en bedre kvalitet 

på tjenestene, at sårbarheten blir mindre og at det gir en økonomisk gevinst. 

 

F-024/14 Formannskapet 01.04.2014 

 

Forslag fra formannskapet: Nytt pkt. 3: 

 

En eventuell endelig avtale legges frem som orienteringssak for formannskapet, i tråd med 

bestemmelser om rapportering på delegert myndighet. 

 

Votering: Enstemmig (6 stemmer) som foreslått av rådmannen med tilleggspunnkt 3 foreslått 

av formannskapet. 

 

Politisk saksordfører: John Dokken 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune gir sin tilslutning til planlegging og 

etablering av administrative løsninger sammen med Askim og Eidsberg og evt. andre 

kommuner innenfor områdene: 

 

a. Skatteoppkrever. 

b. Lønn, regnskap og fakturering. 

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette samarbeidsløsninger uten 

ytterligere politisk behandling på disse tjenesteområdene. Samarbeidet skal baseres 

på et likeverdig partnerskap. Delegasjonen gis under forutsetning av at samarbeidet 

gir en bedre kvalitet på tjenestene, at sårbarheten blir mindre og at det gir en 

økonomisk gevinst. 

 

3. En eventuell endelig avtale legges frem som orienteringssak for formannskapet, i 

tråd med bestemmelser om rapportering på delegert myndighet. 

 

 

 

K-030/14 Kommunestyret 30.04.2014 

 

Følgende hadde ordet til saken: John Dokken, Anne Sofie Hoff, Yngve Brænd, Jarl Meland, 

Tron Kallum og Heidi Vildskog 

 

Forslag fra Jarl Meland, FRP til endrett punkt 3: 



 

En eventuell endelig avtale legges frem som orienteringssak for kommunestyret, i tråd med 

bestemmelser om rapportering på delegert myndighet. 

 

VOTERING: 

Punkt 1 og 2: Enstemmig som foreslått av formannskapet 

Punkt 3: Enstemmig som foreslått av Jarl Meland 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune gir sin tilslutning til planlegging og 

etablering av administrative løsninger sammen med Askim og Eidsberg og evt. andre 

kommuner innenfor områdene: 

 

a. Skatteoppkrever. 

b. Lønn, regnskap og fakturering. 

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette samarbeidsløsninger uten 

ytterligere politisk behandling på disse tjenesteområdene. Samarbeidet skal baseres 

på et likeverdig partnerskap. Delegasjonen gis under forutsetning av at samarbeidet 

gir en bedre kvalitet på tjenestene, at sårbarheten blir mindre og at det gir en 

økonomisk gevinst. 

 

3. En eventuell endelig avtale legges frem som orienteringssak for kommunestyret, i 

tråd med bestemmelser om rapportering på delegert myndighet. 

 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

 

 Rådmannen orienterte om sak behandlet av formannskapet etter hasteparagrafen  om 

levering av vann til Hobøl Vannverk SA. 

 

 Rådmannen orienterte om rapport fra COWI om befolkningsutvikling basert på vedtatte 

planer. Utvalg av brukte plansjer legges i droppboks under «andre dokumenter». 

 

 Rådmannen orienterte om Jernbaneverkets planer og dialog med kommunen vedrørende 

ombygging av stasjonen. 

 

 Rådmannen orienterte om Rom Eiendoms ønske om samarbeid med Spydeberg kommune 

om sentrumsutvikling. Dette vil komme til politisk behandling sannsynligvis til høsten. 

 

TIL MØTETS SLUTT: 

 

 Jahan Binai-Faal fremmet forslag om at i Miljøkommunen Spydeberg kan innbyggerne 

oppfordres til på dugnad å påta seg ansvar for permanent søppelplukking på spesielle 

områder.  

 

 Jarl Meland oppfordret alle til i presentasjoner på skjermen å benytte grafer bygget på 

prikker og streker frem for farger. 

 

 



 


