
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Kommunestyre 
 
Møtedato: 18.09.2014 
Møtested: kommunestyresalen 
Møtetid: 18:00 - 22:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Gunnar 
Harstad,  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: 
Kari Ørnø, Yngve Brænd, Jan Vidar Moen, Jahan Binai-Faal 

Forfall Gro Pettersen, Arve Martinius Bekkevard, Elham Binai-Faal,, Margrethe Solberg 

Administrasjonen Heidi Vildskog og Hans Moesgaard 

 
Orientering: Torleif Gjellebæk fra Fylkesmannen hadde et innlegg om kommunereformarbeidet. 
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55/2014 Detaljregulering for Vollene Vestre, gnr 33 bnr 2 og deler av gnr 33 bnr 3 og gnr 31 bnr 2 

56/2014 Søknad om fritak fra verv 

57/2014 Søknad om fritak fra politiske verv i perioden 01.08.2014 - 30.06.2015 

58/2014 Referatsaker 

01/2014 Orienteringssak sykefraværarbeid 

59/2014 Orienteringer 

 
 
  



50/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 

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

51/2014: Forberedelse til Spydeberg kommunes arbeid med 
kommunereformen 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Knut Espeland, Yngve Brænd, Tron Kallum, Sigmund Lereim, Torstein 
Skjolden, John Dokken og Kyrre Havelin. 
 
Fellesforslag fra kommunestyret til nytt punkt 2 som erstatning for punktene 2 og 3 i instillingen:  
Det etableres en referansegruppe bestående av gruppelederne i de politiske partiene som er 
representert i kommunestyret. Referansegruppen utarbeider prosessplan som fremmes til 
behandling i kommunestyret i oktober, sammen med en status for eventuelle sonderinger som er 
gjort så langt. 
 
Gruppemøte fra kl 20.05 til kl 20.25 
 
 
VOTERING: 
Punkt 1: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt 2: Enstemmig som foreslått av kommunestyret. 
Punkt 3 (innstillingens punkt 4): 20 stemmer for og en stemme mot innstillingen fra formannskapet. 
 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 51/2014 BLIR DA: 

1. Spydeberg kommune ønsker å ha en åpen og delaktig rolle i prosessene knyttet til 
kommunereform, for gjennom dette å skape de beste forutsetninger for innbyggere og 
samfunnsutvikling i Spydeberg i fremtiden.  

2. Det etableres en referansegruppe bestående av gruppelederne i de politiske partiene som 
er representert i kommunestyret. Referansegruppen utarbeider prosessplan som fremmes 
til behandling i kommunestyret i oktober, sammen med en status for eventuelle 
sonderinger som er gjort så langt. 

3. Spydeberg kommune gir sin tilslutning til at fylkesmannen og KS deltar som faglig 
tilrettelegger og koordinator for lokale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen 
etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 

 

 

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



 

52/2014: Felles brannvesen 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: John Dokken, Gunnar Harstad, Heidi Vildskog, Knut Espeland, Tron 
Kallum, Morten Strande og Sølve Egeland. 
 
Fellesforslag fra kommunestyret til nytt punkt 2:  
Kommunestyret ber rådmannsgruppen vurdere en form for IKS/samarbeidsavtale hvor 
administrasjon og ledelse av brannvesenet samlokaliseres. Øvrige funksjoner blir slik de er i dag. Det 
kan jobbes frem mot en samlokalisering av enheter på sikt. Forslag til slik organisering legges frem 
for behandling i kommunestyret så snart som mulig. 
 
VOTERING: 
Punkt 1: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt 2: Enstemmig som foreslått av kommunestyret 
Punkt 3: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 52/2014  BLIR DA: 
 

1. Kommunestyret tar prosjektgruppens rapport om  Felles brannvesen i Indre Østfold  til 
orientering.  

 
2. Kommunestyret ber rådmannsgruppen vurdere en form for IKS/samarbeidsavtale hvor 

administrasjon og ledelse av brannvesenet samlokaliseres. Øvrige funksjoner blir slik de er 
i dag. Det kan jobbes frem mot en samlokalisering av enheter på sikt. Forslag til slik 
organisering legges frem for behandling i kommunestyret så snart som mulig. 

 
3. En forutsetning for et felles brannvesen i Indre Østfold må være en effektivisering og 

kvalitetsforbedring innenfor dagens kostnadsramme. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

53/2014:  Økonomisk stønad - krav til aktivitet 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Gunnar Espelid, Truls Lindmo, Gunnar Harstad, Kyrre Havelin, John 
Dokken, Tron Kallum, Sigmund Lereim, Nina Haaland og Knut Espeland. 
 
Forslag fra Sigmund Lereim, SP til nytt punkt tre og fire: 
 
3. Midler til videreføring av tiltaket i 2015 innarbeides i budsjett for 2015. 
4. Tiltakets effekt rapporteres etter ett år med hensyn til reduksjon av behov for sosial stønad og 
tilbakeføring til ordinært arbeidsliv. 
 
VOTERING: 
Punkt 1 og 2: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
Punkt 3: Enstemmig som foreslått av SP. 
Punkt 4: 17 stemmer for og 4 stemmer mot forslaget fra SP. 



 

 
ENDELIG VEDTAK I SAK 53/2014 BLIR DA: 
 

1. Det innføres aktivitetskrav til personer som mottar økonomisk stønad i tråd med de 
positive erfaringer som er gjort med samme tiltak i Rakkestad og andre kommuner i 
regionen.  

2. Det avsettes kr. 80 000,- fra disposisjonsfond for inneværende år til oppstart i 
henhold til «Rakkestadmodellen» med eventuelle tilpasninger til Spydeberg.  

3. Midler til videreføring av tiltaket i 2015 innarbeides i budsjett for 2015. 
4. Tiltakets effekt rapporteres etter ett år med hensyn til reduksjon av behov for sosial 

stønad og tilbakeføring til ordinært arbeidsliv. 
 

 

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

54/2014: Frisklivssentral - Vurdering av opprettelse 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Sigmund Lereim, Kari Ørnø, Torstein Skjolden, Knut Espeland, Heidi 
Vildskog og Tron Kallum. 
 
Gruppemøte fra kl. 21.40 til kl. 21.50 
 
Fellesforslag fra kommunestyret til nytt punkt 3: 
Etablering og videreutvikling av frisklivssentralen i Spydeberg gjøres i tett samarbeid med Helsehuset. 
 
VOTERING:  
Punkt 1 og 2: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt 3: Enstemmig som foreslått av kommunestyret. 
 

 
ENDELIG VEDTAK I SAK 54/2014 BLIR DA: 

1. Det opprettes frisklivssentral i Spydeberg kommune. Eventuelle behov for tilleggsmidler til 
opprettelse av frisklivskoordinator tas fra disposisjonsfond i 2014 og innarbeides i 
budsjettet for 2015. 

2. Arbeidet for å tilrettelegge for kronisk syke styrkes inneværende år i tråd med midler fra 
Fylkesmannen. 

3. Etablering og videreutvikling av frisklivssentralen i Spydeberg gjøres i tett samarbeid med 
Helsehuset. 

 
 

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



55/2014: Detaljregulering for Vollene Vestre, gnr 33 bnr 2 og deler av gnr 33 
bnr 3 og gnr 31 bnr 2 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anne Sofie Hoff, Andreas Kulvik og Sigmund Lereim 
 
VOTERING:  
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 55/2014 DA: 

1. Kommunestyret har vurdert klage på vedtaket fattet i saks nr.  K-073/12 Advokatfirmaet 
Ytterbøl & co AS ved advokat  Petter Koren på vegne av Inger Marie Grimsgaard, datert 
21.11.2012. 
 

2. Kommunestyret finner ikke at det har fremkommet nye forhold i klagen som tilsier en 
annen konklusjon i saken. Vedtak fattet i saks nr. K-073/12 opprettholdes. 

 

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

56/2014: Søknad om fritak fra verv 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Birgitta Grimeland, Heidi Vildskog og Knut Espeland 
 
Jahan Binai-Faal ble enstemmig erklært habil i saken. 
 
VOTERING: 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 56/2014 BLIR DA: 
 

1. Elham Binai-Faal gis fritak fra politiske verv fra 04.08 – 31.12.2014.  
 

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

57/2014: Søknad om fritak fra politiske verv i perioden 01.08.2014 - 
30.06.2015 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Birgitta Grimeland 
 
VOTERING: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 



 

 
ENDELIG VEDTAK I SAK 57/2014 BLIR DA: 
 

1. Margrethe Solberg gis fritak fra alle politiske verv i perioden fra 01.08.2014 til 30.06.2015 
 

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

58/2014: Referatsaker 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Heidi Vildskog og Tron Kallum 
 
VOTERING: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 58/2014 BLIR DA: 

1. Saken tas til orientering. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

59/2014: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
VOTERING: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

 
ENDELIG VEDTAK I SAK 59/2014 BLIR DA: 

1. Tas til orientering. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


