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Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard, Gro Pettersen, 
Gunnar Espelid, Gunnar Harstad, Jahan Binai-Faal, Jeanette Bach Mikkelsen, 
John Dokken, Knut Espeland, Kyrre Havelin, Morten Strande, Nina Haaland, Ole 
Andreas Kvilesjø, Sigmund Lereim, Sølve Egeland, Torstein Skjolden, Tron 
Kallum, Truls Lindmo 
 

Varamedlemmer: 
Yngve Brænd 

Forfall Birgitta Grimeland, Dordi Schou 

Administrasjonen Heidi Vildskog og Hans Moesgaard 

 
 

 
Inhabil Følgende møtte 

Sigmund Lereim – sak 37/2014 Jan Erik Fredriksen 

Nina Haaland – sak 37/2014 Arne Bjerke 

Nina Haaland – sak 38/2014 Ingen 

Ole Andreas Kvilesjø – sak  36/2014 Sigrun Egeland 

Tron Kallum – sak 46/2014 Jan Erik Fredriksen 

 
Representanten Yngve Brænd, H forlot møtet ureglementert under behandling av sak 37/2014, og 
hadde fravær i alle saker etter dette. Ordfører vil følge opp dette i etterkant.  
 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Arne Bjerke tiltrer møtet som vara for Yngve Brænd i 
behandlingen av sakene 31/2014, 32/2014, 33/2014, 34/2014, 35/2014, 36/2014, 38/2014, 41/2014, 
42/2014, 43/2014, 44/2014, 45/2014, 46/2014, 47/2014, 48/2014 og 49/2014. 
 
Spydeberghalvtimen: 

 Marit Venn og Lara Jonsson, UKS hadde ordet til helsesøster i kommunen 

 Robert Larsen og Per Kristian Skulberg hadde ordet til sak 37/2014 

 Ådne Hansen hadde ordet til sak 36/2014 

 Harald Bråthen hadde ordet til sak 44/2014 om barnehage 

 Kristian Grimeland og Kjell Jørgenrud hadde ordet til sak 40/2014 

 Randi Liverud hadde ordet til sak 35/2014 

 Elisabeth Aasen hadde ordet til sak 44/2014 om barnehage 
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31/2014 Godkjenning av møteprotokoll 
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34/2014 Tilstandsrapport for skolen i Spydeberg 2013 - 2014 

35/2014 Skolebruksplan Spydeberg kommune - strukturendring for barnetrinnet - utsatt sak 

36/2014 Detaljregulering for Vestlia, del av gnr 5 bnr 1 m.fl. - 2. gangs behandling etter off. 
ettersyn 

37/2014 Detaljregulering - Griniskogen nordvest - gnr 11 bnr 2 m. fl. - 2. gangs behandling etter 
off. ettersyn 

38/2014 Detaljregulering - Stasjonsgata 13 - 21, gnr 26 br 25, 27, 35 og 41 m.fl.- 2. gangs 
behandling etter off. ettersyn og høring 

39/2014 Klage - Detaljregulering for Vollene vestre - gnr. 33 bnr. 2 og deler av gnr. 33 bnr. 3 og 
gnr. 31 bnr. 2 – Saken utsatt 

40/2014 Klagebehandling - Detaljreguleringsplan - Tunveien 12-18, gnr. 26 bnr. 2, 12, 22, 26 m. fl 

41/2014 Utvikling av Stasjonsområdet 

42/2014 Årsrapport og skatteregnskap 2013 

43/2014 Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2013 

44/2014 Tertialrapport pr. 30.april 2014 

45/2014 Økonomi- og strategiplan 2015-2018 

46/2014 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren - 3. gangs behandling - 
Utsatt sak 

47/2014 Strategi for ladeinfrastruktur for el-biler i Spydeberg kommune 

48/2014 Høringsuttalelse – forslag om lov om statlig godkjenning av låneopptak og leieavtaler 

49/2014 Orienteringer 
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31/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

32/2014: Fritak fra verv 

 
Behandling: 

 

Følgende hadde ordet til saken: John Dokken og Morten Strande 

Forslag fra John Dokken,H til punktene 2, 3 og 4 og nytt punkt 5: 
 

1. Som nytt medlem til KOOK velges Frode Melum 
2. Som nestleder i KOOK velges Frode Melum 
3. Som første varamedlem til samarbeidsutvalget for skolen velges Frode Melum 
4. Som første varamedlem til KOOK velges Tore W. Steen 

 
VOTERING: 
 
Punkt 1: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
Punktene 2, 3, 4 og 5: Enstemmig som foreslått av H. 
 

 
      
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Dordi Schou gis fritak fra verv som medlem av kommunestyret, 1. varamedlem til 
formannskapet, nestleder KOOK og 1. varamedlem til samarbeidsutvalget for 
skolen i Spydeberg fra 1. juli 2014 til og ut valgperioden. 

2. Som nytt medlem til KOOK velges Frode Melum. 

3. Som nestleder i KOOK velges Frode Melum. 

4. Som første varamedlem til samarbeidsutvalget for skolen velges Frode Melum. 

5. Som første varamedlem til KOOK velges Tore W. Steen. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

33/2014: Boligsosial handlingsplan 2014 - 2025 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Torstein Skjolden, Gro Pettersen, Heidi Vildskog, Tron Kallum, 
Gunnar Espelid og Sigmund Lereim. 

Forslag fra H, FRP, KRF og V til nye punkter f, g og h: 

f) Det avklares innen utgangen av året hvorvidt det er aktuelt å etablere boliger for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne på tomt Grini Barnehage, samt om andre lokaliseringer i Spydeberg sentrum 
er mer passende. 

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 
2015. 

VOTERING: 

Innledning samt punktene a, b, c, d, e og i: Enstemmig som foreslått av KOOK. 

Punktene f, g og h: 16 stemmer for forslaget fra H, FRP, KRF og V og 4 stemmer for innstillingen fra 
KOOK. 

Punkt j: 11 stemmer for og 9 stemmer mot innstillingen fra KOOK 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 

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 
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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. Det avklares innen utgangen av året hvorvidt det er aktuelt å etablere boliger for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne på tomt Grini Barnehage, samt om andre 
lokaliseringer i Spydeberg sentrum er mer passende. 

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 2015. 

 

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. 

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

34/2014: Tilstandsrapport for skolen i Spydeberg 2013 - 2014 
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Behandling: 

 
Følgende hadde ordet til saken: Torstein 
Skjolden 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av KOOK 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN:  
 

1. Tilstandsrapporten tas til orientering 

 

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

35/2014: Skolebruksplan Spydeberg kommune - strukturendring for 
barnetrinnet - utsatt sak 

 
Behandling: 
 

Følgende hadde ordet til saken: Gro Pettersen, Jeanette Bach Mikkelsen, Morten Strande, Gunnar 
Harstad, Sigmund Lereim, Tron Kallum, Truls Lindmo og Sølve Egeland. 

Forslag fra AP: 

1. Skolebruksplanen vedtas som styringsdokument for skoleutvikling i Spydeberg for perioden 
2014-25. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å forprosjektere en ny skole for barnetrinnet med kapasitet på 550 
elever, samt bringe fram beslutning i kommunestyret følgende elementer: 
a. Lokaliseringsalternativer, samholdt med økonomiske beregninger og 

finansieringsløsninger. Eventuelt behov for infrastruktur eks.vis gang/ sykkel veier som 
følge av alternativene, skal inngå i beregningene i lokaliseringsalternativene.  Vedtak om 
lokalisering fattes i tide for innarbeidelse i ny kommuneplans arealdel. 

b. 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. 

c. Kommunestyret fremlegges sak om beslutning av skolekrets før skolen står ferdig, 
dersom dette ikke har blitt berørt av beslutningene under behandlingen av pkt 2a) eller 
b). 

d. I forberedelsen av beslutninger pkt 2a),b) og c) skal det legges til rette for medvirkning fra 
brukere og ansatte. 

 

Forslag fra H, FRP, KRF og V: 

1. Det bevilges inntil 3,2 millioner kr i nødvendig oppgradering av dagens to barneskoler for 
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en 5 10 års periode. 

2. Ny barneskole utredes først inntil ungdomsskolen. Utredningen skal avklare hvor stor 
kapasitet tomten maksimalt har mht. elever/kvm. bygg, grunnundersøkelser, infrastruktur 
som gang- og sykkelvei og parkering, økonomiske beregninger (investering, vedlikehold og 
drift), finansiering og fremdriftsplan for når en kan forvente byggestart og når ny skole kan 
tas i bruk. Utredningen skal foreligge innen juni 2015. 

3. Hovin skole vurderes solgt til boligformål. 

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

5. Rådmannen bes om å utarbeide et notat om kapasiteten for ungdomstrinnet for perioden 
2014 – 2025. 

6. 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- Det skal legges til rette for 
medvirkning av brukere og ansatte. 

7. Skolebruksplanen vedtas som styringsdokument for skoleutvikling i Spydeberg for perioden 
2014 – 2025 med de endringer som fremgår av punktene ovenfor. 

Forslag fra SP: 

1. Det bevilges inntil 3,2 millioner kr i nødvendig oppgradering av dagens to barneskoler for 
en 5 – 10 års periode. 

2. For framtidig skolestruktur legges det til grunn to likeverdige barneskoler hvor maksimum 
antall elever pr skole settes til 450 elever. 

3. I første omgang skal barneskole nr 1 utredes. Med bakgrunn i maksimum 450 elever skal 
utredningen  inneholde grunnundersøkelser, infrastruktur som gang- og sykkelvei og 
parkering, økonomiske beregninger (investering, vedlikehold og drift), finansiering og 
fremdriftsplan for når en kan forvente byggestart og når ny skole kan tas i bruk. 
Utredningen skal foreligge i løpet av 2015. 

4. Tilsvarende som for barneskole nr 1 skal barneskole nr 2 utredes og legges frem for politisk 
behandling i løpet av 2017. 

5. Rådmannen bes om å utarbeide et notat om kapasiteten for ungdomstrinnet for perioden 
2014 – 2025. 

6. 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 barn, samt en dynamisk arbeidsplass for ansatte. 

7. Kommunestyret fremlegges sak  om beslutning av skolekrets før barneskole nr 1 står ferdig, 
dersom dette ikke har blitt berørt av beslutningene under behandlingen av øvrige av 
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vedtakets punkter. 

8. I forberedelsen av beslutninger til punktene 6 og 7 skal det legges til rette for medvirkning 
for brukere/foresatte og ansatte. 

9. Skolebruksplanen justeres i henhold til punktene 1 – 8 samt at det legges til grunn en 
anslått befolkningsvekst på 2 %. 

GRUPPEMØTER: 

Kl. 18.30 til kl. 18.55 

Kl. 19.05 til kl. 19.10 

Kl. 19.15 til kl. 19.50 

Kl. 20.00 til kl. 20.05 

Kl. 20.10 til kl. 20.15 

VOTERING: 

Forslaget fra AP fikk 9 stemmer. 

Forslaget fra SP fikk 7 stemmer. 

Forslaget fra H, FRP, KRF og V fikk 11 stemmer 

 

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Det bevilges inntil 3,2 millioner kr i nødvendig oppgradering av dagens to barneskoler 
for en 5 10 års periode. 

2. Ny barneskole utredes først inntil ungdomsskolen. Utredningen skal avklare hvor stor 
kapasitet tomten maksimalt har mht. elever/kvm. bygg, grunnundersøkelser, 
infrastruktur som gang- og sykkelvei og parkering, økonomiske beregninger 
(investering, vedlikehold og drift), finansiering og fremdriftsplan for når en kan 
forvente byggestart og når ny skole kan tas i bruk. Utredningen skal foreligge innen juni 
2015. 

3. Hovin skole vurderes solgt til boligformål. 
4. Spydeberg skole: Offentlig/privat samarbeid med mulighet for å opprettholde den som 

alternativ skole. 
5. Rådmannen bes om å utarbeide et notat om kapasiteten for ungdomstrinnet for 

perioden 2014 – 2025. 
6. 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- Det skal 
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legges til rette for medvirkning av brukere og ansatte. 
7. Skolebruksplanen vedtas som styringsdokument for skoleutvikling i Spydeberg for 

perioden 2014 – 2025 med de endringer som fremgår av punktene ovenfor. 

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

36/2014: Detaljregulering for Vestlia, del av gnr 5 bnr 1 m.fl. - 2. gangs 
behandling etter off. ettersyn 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Anne Sofie Hoff 

Ole Andreas Kvilesjø ble enstemmig erklært inhabil og Sigrun Egeland deltok i behandling av saken. 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestlia, del av gnr. 5 bnr. 1 m. fl., planID 0123-2012-
0010 med tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-
12. 

 

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

37/2014: Detaljregulering - Griniskogen nordvest - gnr 11 bnr 2 m. fl. - 2. 
gangs behandling etter off. ettersyn 

 
Behandling: 
 
Sigmund Lereim og Nina Håland ba om å bli erklært inhabile. 

Følgende hadde ordet til spørsmålet om inhabilitet: Yngve Brænd, Morten Strande, Gunnar Harstad, 
Arve Bekkevard, Sigmund Lereim, Gunnar Espelid og Heidi Vildskog. 

Forslag fra ordføreren:  

Kommunestyret skal vurdere habilitet til alle representanter i denne saken. 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av ordføreren. 
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I forhold til habiliteten til Nina Haaland, Sigmund Lereim og Yngve Brænd ble følgende vedtak fattet: 

Vedtak: 

Nina Haaland ble vedtatt inhabil med 16 stemmer for og 4 stemmer mot. (Nina Håland fratrådte og 
Arne Bjerke tiltrådte møtet under denne avstemningen). 

Sigmund Lereim ble vedtatt inhabil med 11 stemmer for og 9 stemmer mot. (Sigmund Lereim 
fratrådte og Jan Erik Fredriksen tiltrådte møtet under denne avstemningen). 

Yngve Brænd ble vedtatt inhabil med 12 stemmer for og 7 stemmer mot. (Yngve Brænd fratrådte 
møtet under denne avstemningen.) 

Representanten Yngve Brænd (H) forlot møtet. 

Nina Haaland og Sigmund Lereim fratrådte møtet og Arne Bjerke og Jan Erik Fredriksen tiltrådte 
møtet under behandlingen av saken. 

Følgende hadde ordet til saken: Andreas Kulvik, Sølve Egeland, Torstein Skjolden, Arve Bekkevard, 
Kyrre Havelin, Heidi Vildskog, Truls Lindmo, Tron Kallum, Gunnar Harstad og Anne Sofie Hoff. 

Forslag fra SP til nytt punkt 3: 

Det etableres fysisk fartsdempende tiltak i hele Helge Ingstads vei og en fartsgrense på 30 km/t. 

Forslag fra Truls Lindmo, AP: 

Saken utsettes i påvente av utbyggingsavtale. 

Vedtak: Forslaget falt med 7 stemmer for og 12 stemmer mot. 

Forslag fra FRP og V til nytt punkt 3: 

Helge Ingstads vei oppgraderes til adkomstvei a 1. Tilleggskostnaden på denne nødvendige utvidelse 
dekkes i sin helhet av utbygger. Det kan ikke forventes at utbyggingsbidraget skal dekke dette. 

Forslag fra H, FRP, KRF og V til nye punkter: 

Helge Ingstads vei skal ikke benyttes som anleggsvei til etablering av nytt boligfelt Griniskogen 
Nordvest. 

Ved eventuell utvikling av tilstøtende områder til Griniskogen Nordvest, skal det planlegges ny 
veiløsning utenom Helge Ingstads vei, og feltet Griniskogen Nordvest skal da også benytte ny 
veiløsning. 

Gruppemøte: 

 Kl. 16.05 til kl. 16.20. 
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VOTERING:  

Punkt 1 og 2: Enstemmig (19 stemmer) som  foreslått av KMPT. 

Punkt 3: Enstemmig (19 stemmer) som foreslått av SP 

Punktene 4 og 5: Enstemmig (19 stemmer) som foreslått av H, FRP, KRF og V. 

 
 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Griniskogen nordvest, del av gnr. 11 bnr. 2 m.fl., planID 
0123-2012-0011 med tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. Plan- og bygningsloven 
§12-12. 

2. Særskilte tiltak for trafikksikkerhet med tanke på myke trafikanter, etableres ved 
krysningspunkt for gang- og sykkelvei. Dette gjelder: 
* Krysset Helge Ingstads vei/Griniveien 
* Ved Helge Ingstadsvei 18 

3. Det etableres fysisk fartsdempende tiltak i Helge Ingstads vei og en fartsgrense på 30 
km/t. 

4. Helge Ingstads vei skal ikke benyttes som anleggsvei til etableringen av nytt boligfelt 
Griniskogen Nordvest. 

5. Ved eventuell utvikling av tilstøtende områder til Griniskogen Nordvest, skal det 
planlegges ny veiløsning utenom Helge Ingstads vei, og feltet Griniskogen Nordvest skal 
da også benytte ny veiløsning. 

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

38/2014: Detaljregulering - Stasjonsgata 13 - 21, gnr 26 br 25, 27, 35 og 41 
m.fl.- 2. gangs behandling etter off. ettersyn og høring 

 
Behandling: 
 
Representanten Nina Haaland ble enstemmig vedtatt inhabil i saken og fratrådte møtet. Ingen vara. 

Følgende hadde ordet til saken: Truls Lindmo og Anne Sofie Hoff 

VOTERING: Enstemmig (19 stemmer) som foreslått av rådmannen 

 
 



12 
 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 

1. Forslag til detaljregulering for Stasjonsgata 13-21, gnr. 26 bnr. 25, 27, 35, 41 m. fl., planID 
0123-2012-0006 med tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 
12-12. 

 

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

39/2014: Klage - Detaljregulering for Vollene vestre - gnr. 33 bnr. 2 og deler 
av gnr. 33 bnr. 3 og gnr. 31 bnr. 2  
 
Behandling: 
 

Vedtak: 
 
SAKEN UTGÅR 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

40/2014: Klagebehandling - Detaljreguleringsplan - Tunveien 12-18, gnr. 26 
bnr. 2, 12, 22, 26 m. fl 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Andreas Kulvik, Sigmund Lereim, Tron Kallum og Gunnar Espelid. 

Forslag fra SP til nytt punkt 3: 

Områdereguleringen av Myrakrysset skal hensynta utkjøring fra Tunveien til FV 128 

VOTERING:  

Punkt 1 og 2: Enstemmig (20) som foreslått av KMPT. 

Punkt 3: Enstemmig (20) som foreslått av SP. 

 
 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune har vurdert klagen på vedtaket om 
reguleringsplan for Tunveien 12-18 med atkomst til planområdet via Sørmyrveien. 
Kommunestyret finner ikke at klagen innehar nye momenter som ikke tidligere er 
vurdert. 
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2. Kommunestyret avslår klagen, og opprettholder vedtaket. 

3. Områdereguleringen av Myrakrysset skal hensynta utkjøring fra Tunveien til FV 128. 

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

41/2014: Utvikling av Stasjonsområdet 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Tron Kallum, Morten Strande, Sigmund Lereim, Anne Sofie Hoff, 
Heidi Vildskog, Arve Bekkevard, Gunnar Harstad, Truls Lindmo og Knut Espeland. 

VOTERING: 

Enstemmig som foreslått av KMPT 

 
 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Notatet «Framtidig utvikling, områder ved Spydeberg stasjon» tas til orientering. 
2. Rådmannen bes legge notatet til grunn for videre arbeid med mulig samarbeid om 

knutepunktutvikling samt videre arbeid med plangrunnlag for regulering av områder 
rundt Spydeberg stasjon. 

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

42/2014: Årsrapport og skatteregnskap 2013 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Sigmund Lereim 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Årsrapport og skatteregnskap for 2013 tas til orientering. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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43/2014: Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2013 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: John Dokken, Tron Kallum og Gunnar Harstad 

Forslag fra SP til nytt punkt 3: 

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Budsjettstyringen av investeringsregnskapet skal 
styrkes. 

Forslag fra SP til nytt punkt 6: 

Årsmelding for 2014 inkl. saksfremlegget skal ha en samlet vurdering av måloppnåelse i henhold til 
måleindikatorer i vedtatt budsjett for 2014. 

Forslag fra Gunnar Harstad, H til nytt punkt 4: 

Aktuarberegning/premieavvik føres i samsvar med revisors anbefaling, det vil si etter 
regnskapsforskriftens § 13, fra og med regnskapsåret 2014. 

VOTERING: 

Punkt 1, 2 og 5: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

Punkt 3: Enstemmig som foreslått av SP. 

Punkt 4: 19 stemmer for formannskapets innstilling og 1 stemme for forslag fra Gunnar Harstad. 

Punkt 6: Enstemmig som foreslått av SP.  

 
 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

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. Budsjettstyringen av 
investeringsregnskapet skal styrkes. 

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.  

6. Årsmelding for 2014 inkl. saksfremlegget skal ha en samlet vurdering av måloppnåelse i 



15 
 

henhold til måleindikatorer i vedtatt budsjett for 2014 

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

44/2014: Tertialrapport pr. 30.april 2014 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Knut Espeland, Heidi Vildskog, Morten Strande, Jeanette Bach 
Mikkelsen, Tron Kallum, Gro Pettersen, Kyrre Havelin, Sølve Egeland, Torstein Skjolden, Truls Lindmo 
og Arve Bekkevard. 

 
Punkt 9 i formannskapets innstilling utgår og nummereringen i innstillingen endres i henhold til 
dette. 
I innstillingens punkt 10 utgår andre setning. 
 
Forslag fra AP til nytt punkt 13: 
Spydeberg kommune tilbyr de barn som står på venteliste for barnehageplass i kommunen plass ved 
Blomsterenga barnehage. Budsjettrammen for barnehagen økes med den nødvendige 
kostnadsøkningen dette måtte medføre ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Forslag fra H, FRP, KRF og V til nytt punkt 13: 
Spydeberg kommune ønsker å praktisere full barnehagedekning. Alle barn som har rett til 
barnehageplass etter nasjonale retningslinjers aldersbestemmelser tilbys plass med løpende opptak 
så lenge kapasiteten tillater det. Rammen til barnehagen justeres med forskjellen mellom 
bemanningsbehov og foreldrebetaling. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Forslag fra SP til nytt punkt 14: 
Kommunestyret skal i møtet i september 2014 bli orientert om status og planer med 
sykefraværsarbeidet i kommunen. 
 
Forslag fra SP til nytt punkt 15: 
Revidert saneringsplan og revidert hovedplan vannforsyning og avløp 2013 – 2020 med beskrivelse 
av måloppnåelse legges fram for kommunestyret i september 2014, jfr. Kommunestyrevedtak K-
072/12 av 13. nov. 2012. 
 
VOTERING: 
Punkt 13: 16 stemmer for forslaget fra H, FRP, KRF og V og 4 stemmer for forslaget fra AP. 
 
Deretter ble det votert over alle punkter fra 1 til og med 15 som ble enstemmig vedtatt. 
 

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
      

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,-. 
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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. Stillingsvern for alle ansatte i Spydeberg kommune ivaretas i samsvar med ordinære 

bestemmelser etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, og i tråd med delegert myndighet. 
10. Det gjennomføres innbyggerundersøkelse i 2014. Brukerundersøkelse gjennomføres 

seinere, i tråd med Økonomi- og strategiplanen 2015-2018. 
11. Kulturgalla gjennomføres som et takkearrangement for alle Spydebergs kulturaktører, mot 

slutten av året 2014 
12. 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.  

13. Spydeberg kommune ønsker åpraktisere full barnehagedekning. Alle barn som har rett til 
barnehageplass etter nasjonale retningslinjers aldersbestemmelser tilbys plass med 
løpende opptak sålenge kapasiteten tillater det. Rammen til barnehagen justeres med 
forskjellen mellom bemanningsbehov og foreldrebetaling. Beløpet dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond. 

14. Kommunestyret skal i møtet i september 2014 bli orientert om status og planer med 
sykefraværsarbeidet i kommunen. 

15. Revidert saneringsplan og revidert hovedplan vannforsyning og avløp 2013 – 2020 med 
beskrivelse av måloppnåelse legges fram for kommunestyret i september 2014, jfr. 
Kommunestyrevedtak K-072/12 av 13. nov. 2012. 

PROTOKOLLTILFØRSEL FRA AP: 
Stemmeforklaring:Det ble stemt over alle punkter samlet. Arbeiderpartiet støtter ikke vedtakets  
punkt 9. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

45/2014: Økonomi- og strategiplan 2015-2018 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Gunnar Espelid, Sigmund Lereim, Tron Kallum, Morten Strande, 
Torstein Skjolden, Arve Bekkevard, Knut Espeland, Heidi Vildskog og John Dokken. 

Forslag fra SP: 

Økonomi og Strategiplan for 2015 – 2018 vedtas som styrende for kommunens arbeid med mål, 
investeringer og budsjett for perioden. Planen er også styrende for budsjettarbeidet for 2015. 
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VOTERING: 

Jeanette Bach Mikkelsen fratrådte møtet før denne saken. 

Punkt 1: 11 stemmer for formannskapets innstilling og 8 stemmer for forslaget fra SP.  

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

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

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

46/2014: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren - 3. 
gangs behandling - Utsatt sak 

 
Behandling: 
 
Tron Kallum ble enstemmig vedtatt å være inhabil i behandlingen av saken. Jan Erik Fredriksen 
tiltrådte møtet. 

Følgende hadde ordet til saken: Arve Bekkevard og Nina Haaland 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet 

 
 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 

1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren, gjeldende for Spydeberg og 
Enebakk kommuner, vedtas. 
 

2. Spydeberg kommune er positiv til å inngå vertskommunesamarbeid med Enebakk 
kommune om praktiseringen av forskriften, og avventer forslag til samarbeidsavtale fra 
Enebakk kommune.  

3. For fritidsboliger tillates det en ekstra tilkobling til vann- og avløpssystemet for 1 
uthus/bod som er i henhold til kommunens regler for fritidsbolig og uthus/bod når det 
gjelder bruksområde.  

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



18 
 

47/2014: Strategi for ladeinfrastruktur for el-biler i Spydeberg kommune 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Sølve Egeland 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av KMPT 

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 
Klima– og energiplan for kommunene i Indre Østfold vedtatt av kommunestyret i 21.6.2011 legges 
til grunn for dette vedtak. 

 

1. Strategi for ladeinfrastruktur for Spydeberg kommune datert 8.4.2014 legges til grunn 
for å øke elbilbruken i regionen. 

2. Krav som inntas i reguleringsbestemmelser i Spydeberg kommune tas med i 
kommuneplanprosessen. 

3. Etablering av ladestasjoner på kommunehuset/Fjellheim, Ungdomsskolen og Grinitun 
vurderes ved de årlige budsjettbehandlingene. 

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

48/2014: Høringsuttalelse – forslag om lov om statlig godkjenning av 
låneopptak og leieavtaler 

 
Behandling: 

 
Følgende hadde ordet til saken: Knut Espeland 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
 
 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 
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.   
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

49/2014: Orienteringer 
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Behandling: 
      

Rådmannen orienterte om  prosjektkontrakt mellom 
Spydeberg kommune og NCE. 

 
 

 

Vedtak: 
Tas til orientering 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


