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36/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger. 

Vedtak: Enstemmig (5) som foreslått av rådmannen 

 

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

37/2014: Høringsuttalelse – forslag om lov om statlig godkjenning av 
låneopptak og leieavtaler 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland 

VOTERING:  
 
Enstemmig (5) som foreslått av rådmannen 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 

Spydeberg kommunestyre imøtekommer lovframlegget som innebærer statlig godkjenning av lån og 
langsiktige avtaler for budsjettårene 2015-2017. Det anmodes om at kriteriene for fylkesmannens 
kontroll- og godkjenningsarbeid må være tydelige og kjent for kommunene.  

 

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

38/2014: Prosjektkontrakt mellom Spydeberg kommune og Norwegian 
Centre of Expertise – NCE Smart Energy Markets  
 
Behandling: 
 
Forslag fra Tron Kallum, SP til nytt punkt 2: 

Prosjektkontrakten justeres med spesifisering av leveranse i henhold til de innspill som er gitt av 
formannskapet. Kommunestyret orienteres om saken. 

 



VOTERING: 

Punkt 1: Enstemmig (6) som foreslått av rådmannen 

Punkt 2: Enstemmig (6) som foreslått av Tron Kallum 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

Spydeberg kommune ønsker å inngå en prosjektkontrakt med NCE Smart Energy, som et bidrag til å 
utvikle kommunen i en energieffektiv retning. Kontrakten er treårig, men må fornyes ved politisk 
vedtak hvert år. Kontraktsbeløp for 2014 på 50.000 kr eks. moms dekkes fra disposisjonsfond. 

Prosjektkontrakten justeres med spesifisering av leveranse i henhold til de innspill som er gitt av 
formannskapet. Kommunestyret orienteres om saken. 

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

39/2014: Follobanen og østre linje – forankring av utredningsalternativer 

 
Behandling: 
 
Forslag fra formannskapet: 

Spydeberg kommune aksepterer at konseptvalgutredning for lokalisering av planskilt tilkobling 
gjennomføres for østre linje, alternativet sør for Ski stasjon. Således frafalles meklingsprotokollens 
punkt om nordre påkoblingsalternativ. 

VOTERING: 

Enstemmig (6) som foreslått av formannskapet. 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

Spydeberg kommune aksepterer at konseptvalgutredning for lokalisering av planskilt tilkobling 
gjennomføres for østre linje, alternativet sør for Ski stasjon. Således frafalles meklingsprotokollens 
punkt om nordre påkoblingsalternativ. 

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

40/2014: Planprogram, kommuneplan 2015-2027. 1. gangs behandling av 
forslag før høring og offentlig ettersyn 

 
Behandling: 
 

VOTERING: 

Enstemmig (6) som foreslått av rådmannen. 



 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 

Oppstart av arbeid med kommuneplan 2015-2027 varsles, og forslag til planprogram for 
kommuneplan for Spydeberg 2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§ 
11-12 og 11-13. 

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

41/2014: Tertialrapport pr. 30.april 2014 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Knut Espeland 

Forslag fra Jeanette Bach Mikkelsen, AP: 

Punkt 10 strykes i sin helhet: 

Forslag fra Tron Kallum, SP nytt punkt 10: 

10. Stillingsvern for alle ansatte i Spydeberg kommune ivaretas i samsvar med ordinære 
bestemmelser etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, og i tråd med delegert myndighet. 
Punktet «andre forhold» i saksfremlegget i forhold til stillingsvern utdypes ytterligere før saken 
fremmes for kommunestyret. 

Forslag fra Tron Kallum, SP til nytt punkt 14: 

Total sykefravær for kommunen og status for sanneringsplan og handlingsplan VA beskrives i 
saksfremlegget i henhold til tidligere kommunestyrevedtak. 

VOTERING: 

Punkt 1-9 enstemmig (6) som foreslått av rådmannen. 

Punkt 10: 4 stemmer for forslaget fra Tron Kallum og 2 stemmer (Jeanett Bach Mikkelsen og Morten 
Strande) for forslaget fra Jeanette Bach Mikkelsen. 

Punkt 11-13: Enstemmig (6) som foreslått av rådmannen. 

Punkt 14: Enstemmig som foreslått av Tron Kallum 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 

1. Tertialrapport pr. 30.04.14 med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 

2. Det foretas budsjettjusteringer i drift i hht  vedlegg. Virksomhetenes rammer justeres 



netto med kr 3 390 000,-. 

3. Prosjektrapport vedr. investeringer  pr. 30.04.14 tas til foreløpig orientering. 

4. Det bevilges kr 225 000 til aksjekapital i Utviklingsselskapet Myra Tebo AS. 
Bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

5. Kr 300 000 avsatt til forundersøkelse/forprosjekt innen energiøkonomisering av 
offentlige bygg omdisponeres fra drift til investering og finansieres ved bruk av ubrukte 
lånemidler. 

6. kr 1,5 mill. kroner avsatt til forprosjekt boligsosial handlingsplan (750’) og 
skolebruksplan (750’) trekkes inn i 2014.  

7. Budsjett for utbedring av spylepunkter reduseres med kr 900 000. 

8. Budsjett til nærmiljøanlegg kr 560 000 trekkes inn, da fylkeskommunens andel har 
bortfalt. 

9. Overskridelse ved innbytte av traktor kr 340 000  finansieres på følgende måte:  Kr 
180 000 i ubrukte lånemidler, kr 175 000 i mva kompensasjon, samt at salgsinntekt ved 
innbytte reduseres med kr 15 000.   

10. Stillingsvern for alle ansatte i Spydeberg kommune ivaretas i samsvar med ordinære 
bestemmelser etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, og i tråd med delegert 
myndighet. Punktet «andre forhold» i saksfremlegget i forhold til stillingsvern utdypes 
ytterligere før saken fremmes for kommunestyret. 

11. Det gjennomføres innbyggerundersøkelse i 2014. Brukerundersøkelse gjennomføres 
seinere, i tråd med Økonomi- og strategiplanen 2015-2018. 

12. Kulturgalla gjennomføres som et takkearrangement for alle Spydebergs kulturaktører, 
mot slutten av året 2014 

13. Eiendom og teknisk drift utfører trafikksikringstiltak sammen med Statens vegvesen for 
skoleveien Grååsen – Spydeberg skole (budsjettvedtakspkt. nr 32). Rest av bevilgede 
midler (inntil 120.000 kr) gis som tilskudd til Grååsen velforening for utarbeidelse av 
ønsket sti mot skolen/Heliveien. Velforeningen står selv ansvarlig for prosjektering, 
gjennomføring og fremtidig vedlikehold – herunder avtaler med grunneiere. Spydeberg 
kommune dekker energikostnader knyttet til 3 lyspunkter på denne stien.  

14. Total sykefravær for kommunen og status for saneringsplan og handlingsplan VA 
beskrives i saksfremlegget i henhold til tidligere kommunestyrevedtak. 

 

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



42/2014: Økonomi- og strategiplan 2015-2018 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Gunnar Espelid 

Det ble reist en del spørsmål som rådmannen skal besvare skriftlig før kommunestyremøtet. 

VOTERING: 

Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Vedtak: 
 
ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA: 

1. Økonomi- og strategiplanen for 2015-2018 vedtas som styrende for kommende arbeid med 
mål, investeringer og budsjett for 2015. 

 

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


