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06/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger. 

Vedtak: 
 
 Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

07/2014: Tilstandsrapport for skolen i Spydeberg 2013 - 2014 

 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
Behandling: 
 
Rettelser til tilstandsrapport 2013 – 14 ble delt ut i møtet 
1. Tilstandsrapporten tas til orientering 

Votering:  

Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

                                      
ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:  
 
1. Tilstandsrapporten tas til orientering 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08/2014: Ny rammeplan for kulturskolen - høring 

 
Behandling: 
 
1. Høringsuttalelse til ny rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» vedtas slik det 

fremgår av saksfremlegget. 

Vedtak: 
     Enstemmig;  som foreslått av rådmannen 
 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 
 
 

1. Høringsuttalelse til ny rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» vedtas slik 

det fremgår av saksfremlegget. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

09/2014: Boligsosial handlingsplan 2014 - 2025 

 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Torstein skjolden, SP til nytt punkt g : 
 
Det inngås et samarbeid mellom verger, pårørende og kommunen for å planlegge i forhold til eie 
eller leie, om eventuelt annen ønsket boligløsning enn nevnt i bokstav f, den enkeltes behov, ønsker 
og kommunen ansvar for å produsere tjenestene. 
 
Forslag fra Torstein Skjolden, SP til nytt punkt h. 
 
Det kartlegges i forhold til å etablere en eller flere boliger for å ivareta botrening/avlastning. 
Resultatet av kartleggingen fremlegges for politisk behandling innen mars 2015. 
 
Forslag 1 fra Jarl Meland, FRP  
 
Første kulepunkt under målgruppe flyktninger på side 26 «Startlån benyttes i større grad for å 
bosette flyktninger» strykes 
 
Forslag 2 fra Jarl Meland, FRP 
 
Det legges ved planen en oversikt over antall flyktninger vi har bosettingsansvar for, inkludert evt. 
familiegjenforeninger og dagens boform, summerisk. Prognosen fremover vedlegges også. 
 
Votering: 
Forslag fra Torstein Skjolden til nytt punkt g under forslag 3 falt med to stemmer (Torstein Skjolden 
og Sigrun Egeland) for og 5 stemmer mot. 
 
Forslag fra Torstein Skjolden til nytt punkt h falt med to stemmer (Torstein Skjolden og Sigrun 
Egeland) for og 5 stemmer mot. 
 
Forslag 1 fra Jarl Meland falt med en stemme (Jarl Meland) for og 6 stemmer mot. 
 
Forslag 2 fra Jarl Meland falt med to stemmer (Jarl Meland og Frode Melum) for og 5 stemmer mot. 
 
Rådmannens innstilling første avsnitt fikk 6 stemmer for og 1 stemme mot. 
 
Rådmannens innstilling punktene a, b, c, d, e og i ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punktene g og h ble vedtatt med 5 stemmer for og 2 stemmer (Torstein 
Skjolden og Sigrun Egeland) 
 
Rådmannens innstilling punkt f ble vedtatt med 6 stemmer for og en stemme (Jarl Meland) mot. 
 
Rådmannens innstilling punkt j ble vedtatt med 5 stemmer for og to stemmer (Kari Ørnø og Gro 
Pettersen) mot. 

 



      
ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Boligsosial handlingsplan for Spydeberg kommune 2014-2025 vedtas. Planens tiltaksdel forventes 
revidert innen første tertial annen hvert år, første gang i 2016. For første del av planperioden vedtas 
følgende:  

          Eldre og personer med demens: 

a.Ved fremtidig tildeling vil personer med demens tildeles plass i Grinitun III borettslag. Driftsutgifter 
legges inn i fremtidige budsjettforslag. 

b.Borettslagene Grinitun I og Grinitun II bemannes gradvis og i nevnte rekkefølge opp til funksjonen 
som døgnbemannede omsorgsboliger. Driftsutgifter legges inn i fremtidige budsjettforslag. 

c.Det gjennomføres et forprosjekt hvor mulige løsninger på problemstillingene beskrevet i planen 
vurderes og konkrete løsninger med realistiske kostnadsanslag foreslås for politisk behandling. 
Forprosjekt, Grinitun skal gjennomføres slik at konsekvensene kan innarbeides i økonomiplanene 
fremover.   

Personer med psykiske lidelser og /eller rusrelaterte utfordringer: 

d.Det etableres samlokaliserte boliger med fellesareal for seks personer.  Arealdel K2 på Løvestad 
avsettes til formålet.  

e.Så snart reguleringsplanen er vedtatt i området prosjekteres boligene – med vurderinger av fysisk 
utforming av boligene for å sikre best mulig tilrettelagte tjenester og muligheter for 
velferdsteknologi. Prosjektet gjennomføres slik at konsekvensene kan innarbeides i 
økonomiplanperioden 2015-2018. 

Personer med nedsatt funksjonsevne:  

f.Tomt (Grini barnehage) avsettes til etablering av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
etter et antatt fremskrevet behov fra 2018. 

g.Det inngås et samarbeid mellom hjelpeverger, pårørende og kommunen for å planlegge i forhold til 
eie eller leie, den enkeltes behov, ønsker og kommunens ansvar for å produsere tjenestene. 

h.Det kartlegges hensiktsmessighet i forhold til å etablere en eller flere boliger for å ivareta 
botrening/ avlastning. Resultatet av kartleggingen fremlegges for politisk behandling innen mars 
2016. 

Startlån:  

i.Det utarbeides nye retningslinjer i tråd med ny forskrift. Målgruppen kan være bl.a lavtlønnede, 
enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. 

Salg av kommunale boliger: 



j.Seks borettslagsleiligheter selges etterhvert som leieforholdene opphører. 

PROTOKOLLTILFØRSEL FRA JARL MELAND: 
Det ønskes en oversikt over antall personer bosatt i Spydeberg kommune for hvem kommunen 
mottar integreringstilskudd, samt et antall for hvor mange av disse som bor i kommunale boliger. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10/2014: Skolebruksplan Spydeberg kommune - strukturendring for 
barnetrinnet - utsatt sak 

 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra FRP, H, KRF og V: 
1. Minimumsløsning for skolene 3,2 millioner bevilges snarest. 

2. Ny barneskole utredes inntil ungdomsskolen. Hvor stor kapasitet/elever og kvm. bygg kan 

tomten maksimalt utbygges med og en grunnundersøkelse om det er kostnadsbærende. 

3. Hovin skole selges til boligformål 

4. Spydeberg skole: Offentlig/privat samarbeid med hensikt å opprettholde den som alternativ 

grendeskole. 

Forslag fra Torstein Skjolden, SP: 
1. Punkt 1 endres til: Skolebruksplanen vedtas som styringsdokument for skoleutvikling i Spydeberg 

for perioden 2014-2025, justert for nytt anslag for befolkningsvekst på 2 % i planperioden. 

2. Punkt 2, innledende del, endres til: Rådmannen gis i oppdrag å forprosjektere for to skoler for 

barnetrinnet med kapasitet på maksimalt 450 elever, samt bringe fram en beslutning i 

kommunestyret følgende elementer: 

3. Punkt 2, bokstav a, endres til: Lokaliseringsalternativer, sammenholdt med økonomiske 

beregninger, finansieringsløsninger og fremdriftsplan. Eventuelt behov for infrastruktur eks.vis 

gang/sykkelveier som følge av alternativene, skal inngå i beregningene i 

lokaliseringsalternativene. Vedtak om lokalisering fattes i tide for innarbeidelse i ny 

kommuneplans arealdel. 

4. Punkt 2, ny bokstav e: Rådmannen bes om å utarbeide et notat om kapasiteten for 

ungdomstrinnet for perioden 2014-25. 

VOTERING:  
Punkt 1 i rådmannens innstilling vedtatt med 4 stemmer for. Tre stemmer (Gro Pettersen, Kari Ørnø 
og Torstein Skjolden) for Torstein Skjoldens forslag til punkt 1. 
 
Punktene 1 foreslått av FRP; H; KRF og V ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktene 2-4 foreslått av FRP, H, KRF, og V ble vedtatt med fire stemmer for og tre stemmer (Gro 
Pettersen, Kari Ørnø og Torstein Skjolden) mot. 
 



Herved falt punktene 2- a i rådmannens innstilling og punktene to og tre foreslått av Torstein 
Skjolden. 
 
Punkt 4 foreslått av Torstein Skjolden ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktene b, c og d i rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
1. Skolebruksplanen vedtas som styringsdokument for skoleutvikling i Spydeberg for perioden 

2014-25. 

2. Minimumsløsning for skolene 3,2 millioner bevilges snarest. 

3. Ny barneskole utredes inntil ungdomsskolen. Hvor stor kapasitet/elever og kvm. bygg kan 

tomten maksimalt utbygges med og en grunnundersøkelse om det er kostnadsbærende. 

4. Hovin skole selges til boligformål 

5. Spydeberg skole: Offentlig/privat samarbeid med hensikt å opprettholde den som alternativ 

grendeskole. 

6.  Rådmannen bes om å utarbeide et notat om kapasiteten for ungdomstrinnet for perioden 2014-

25. 

7. Kommunestyret vil medvirke til selve skoleutformingen gjennom detaljregulering og fysisk 

utforming. Utforming og arkitektur skal møte opplæringslovens krav, gi et godt og trygt 

skolemiljø for barna, samt en dynamisk arbeidsplass for ansatte. 

8. Kommunestyret fremlegges sak om beslutning av skolekrets før skolen står ferdig, dersom dette 

ikke har blitt berørt av beslutningene under behandlingen av øvrige av vedtakets punkter. 

9. I forberedelsen av beslutninger i punktene 7 og 8 skal det legges til rette for medvirkning av 

brukere og ansatte. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11/2014: Orienteringer 

 
Behandling: 
      
Orientering om prosjekt "Bedre arbeidstid": 

Tas til orientering 

Vedtak: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


