
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Formannskap 
 
Møtedato: 20.05.2014 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 16:00 - 19:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, John Dokken, 
Knut Espeland, Morten Strande, Sigmund Lereim 
 

Varamedlemmer: 
      

Forfall       

Administrasjonen Heidi Vildskog 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

29/2014 Godkjenning av møteprotokoll 

30/2014 Fritak fra verv 

31/2014 Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2013 

32/2014 Årsrapport og skatteregnskap 2013 

33/2014 Referatsaker 

      Periodisering skatt 14 HS 

34/2014 Orienteringer 

 
 
  



29/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Vedtak: 
 
Protokollen godkjennes slik den foreligger. 

 

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

30/2014: Fritak fra verv 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: John Dokken 
 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 

Innstilling til kommunestyret: 

1. Dordi Schou gis fritak fra verv som medlem av kommunestyret, 1. varamedlem til 
formannskapet, nestleder i KOOK og 1. varamedlem til samarbeidsutvalget for skolen i 
Spydeberg fra 1.7.2014 og ut valgperioden. 

2. Som nytt medlem til KOOK velges …………………………………. 

3. Som nestleder til KOOK velges ………………………………. 

4. Som 1. varamedlem til samarbeidsutvalget for skolen i Spydeberg velges ……………………… 

NB: Høyre/Fremskrittspartiet har etter dette bare et varamedlem til formannskapet. Hvis dette anses 
som et for lite antall kan kommunestyret etter reglene i Kommuneloven § 16 punkt 5 selv velge ett 
eller flere midlertidige eller permanente varamedlemmer. Valg skal skje fra den underrepresenterte 
gruppen og regler om kjønnskvotering skal ivaretas. 
 

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

31/2014: Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2013 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører:  John Dokken 



Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
1. Det fremlagte regnskapet med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap 

for 2013. 
2. Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr 1 137 176,51. Beløpet foreslås avsatt til 

disposisjonsfond. 
3. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. 
4. Aktuarberegning / premieavvik føres etter regnskapsforskriftens § 8 fra og med premieavvik 

oppstått i 2013. Premieavvik oppstått i 2012 og som er avsatt i balansen føres etter 10 års 
amortisering. 

5. Årsmelding for 2013 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding.  

 

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

32/2014: Årsrapport og skatteregnskap 2013 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører:  Sigmund Lereim 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Årsrapport og skatteregnskap for 2013 tas til orientering. 

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

33/2014: Referatsaker 

 
Behandling: 
      

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
      

Referatsaker tas til etterretning. 



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

34/2014: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
Det ble gitt orienteringer i følgende temaer: 
 

· Prosjekt bedre arbeidstid 
· Bussforbindelse linje 9 – Mysen/Oslo/Mysen, det innkalles til ekstraordinært 

formannskap 27.5.2014 for å behandle saken 
· Follobanen og påkobling østre linje 
· Program for Strategikonferansen 27. mai 2014 
· VA-prosjekt ved Lyseren, prosjektrapporter 
· Møtekalender, endringer: 

· Formannskapet den 3. juni flyttes til den 5. juni 
· Kommunestyret den 17. juni starter kl 1400 

 
 
 

 

 
 
 

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


