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60/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

61/2014: Klagebehandling - Detaljreguleringsplan - Griniskogen NV - gnr. 11 
bnr. 2 m. fl. 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Yngve Brænd, Knut Espeland, Sigmund Lereim, Nina Haaland, Arve 
Bekkevard, Gunnar Harstad, Gunnar Espelid, Birgitta Grimeland, Sølve Egeland, Kyrre Havelin. 
 
Etter vedtak i sak 37/2014 er representantene Nina Haaland, Sigmund Lereim og Yngve Brænd 
inhabile i denne saken. 
 
Yngve Brænd ba om å få habiliteten behandlet på nytt. Kommunestyret tok til dette opp til 
behandling. Yngve Brænd ba om å få fratre møtet mens dette ble besluttet. 
 
VOTERING: Enstemmig som forespurt av Yngve Brænd som da fratrådte møtet og Arne Bjerke 
tiltrådte. 
 
Det ble deretter stemt over om Nina Haaland, Sigmund Lereim og Yngve Brænd skulle få sin habilitet 
vurdert på nytt. 
 
VOTERING:  
11 stemmer for at de tre representantene skal få sin habilitet vurdert på nytt og 10 stemmer mot. 
Etter dette ble habiliteten til Yngve Brænd, Nina Haaland og Sigmund Lereim vurdert på nytt. 
 
VOTERING:  
 
Sigmund Lereim: (Sigmund Lereim fratrådte og Jan Erik Fredriksen tiltrådte) Sigmund Lereim erklæres 
inhabil mot en stemme. 
 
Nina Haaland: (Jan Erik Fredriksen fratrådte og Sigmund Lereim tiltrådte møtet, Nina Haaland 
fratrådte og Arne Bjerke tiltrådte)Nina Haaland erklæres inhabil mot en stemme. 
 
Yngve Brænd: (Arne Bjerke fratrådte og Nina Haaland tiltrådte møtet, Yngve Brænd fratrådte og Arne 
Bjerke tiltrådte møtet) Yngve Brænd erklæres inhabil mot 10 stemmer. 
 
Ved realitetsbehandlingen av saken fratrådte Nina Haaland, Sigmund Lereim og Yngve Brænd. Jan 
Erik Fredriksen og Arne Bjerke tiltrådte møtet. 
 



VOTERING: Enstemmig (20 stemmer) som foreslått av KMPT 
 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA: 
 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune har vurdert klagen på vedtaket om 
detaljreguleringsplan for Griniskogen NV med atkomst via Helge Ingstads vei. Kommunen 
finner ikke at klagen innehar nye momenter som ikke tidligere er vurdert. 

2. Kommunestyret avslår klagen, og opprettholder vedtaket. 

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

62/2014: Plan for forvaltningsrevisjon 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Heidi Vildskog 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av kontrollutvalget 
 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Plan for forvaltningsrevisjon vedtas. 
2. Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 

kontrollutvalget. 

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

63/2014: Planprogram for kommuneplan 2015-2027. 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Birgitta Grimeland, Tron Kallum, Knut Espeland, Heidi Vildskog og 
Yngve Brænd 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1.  Kommunestyret i Spydeberg egengodkjenner revidert planprogram for kommuneplan 
2015-2027, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 



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

64/2014: Tertialrapport pr 31.08.14 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Knut Espeland, Sigmund Lereim, Morten Strande, Tron Kallum, Heidi 
Vildskog, John Dokken og Torstein Skjolden. 
 
Forslag fra Tron Kallum, SP til nytt punkt 4: 
En oppsummeringsrapport fra ressursgjennomgangen legges frem for kommunestyret i løpet av 
2014. 
 
VOTERING: 
Punkt 1-3: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
Punkt 4: Enstemmig som foreslått av Tron Kallum 
 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Tertialrapport pr. 31.08.2014 med følgende forslag til budsjettjusteringer godkjennes:  
 
Netto økte driftsrammer kr  7 025 000,- dekkes med netto inntektsøkning fra 
finanskapittelet med kr 179 000,-. 

 
Restbeløpet som ikke dekkes innenfor drift gir et økt negativt netto driftsresultat 
med kr 6 846 000,- som foreslås dekket ved å inndra bundne driftsfond med kr 
3 161 688,-, "øremerkede»  disposisjonsfond med kr 962 133,- og det resterende 
kr  2 722 179,- fra disposisjonsfond. 
 

2. Prosjektrapport vedr. investeringer tas til orientering. 

3. Det foretas budsjettjusteringer i investering i.h.h.t. vedlegg.  Netto inndragelse 
av investeringsmidler kr 19 122 000,-. Av dette vil kr 16 880 000,- bli søkt overført 
til 2015. 

4. En oppsummeringsrapport fra ressursgjennomgangen legges frem for kommunestyret i 
løpet av 2014. 

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

65/2014: Kommunereformarbeidet - Spydeberg kommune 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet til saken: Knut Espeland, Morten Strande, Sigmund Lereim, Tron Kallum og 
John Dokken 



 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 

 
1. Temaer – drøftinger for ny kommunestruktur 

 
a. Kommuneutvikling - vi bygger en kommune hvor Spydeberg kommer godt ut 
Hovedtemaet favner en rekke sentrale deltema i helhetlig samfunnsplanlegging, som 
attraksjonskraft, steds- og sentrumsutvikling, kultur, identitet og tilhørighet, infrastruktur, 
samferdsel, verdiskaping og næringsutvikling. Viktige deltema kan også være knutepunktutvikling, 
sentral og spredt boligbygging og offentlige rom/tilstedeværelse/satsning. 
b. Livskvalitet, tjenestekvalitet og nærmiljø - lage bra dager for alle  
Gode oppvekstsvilkår og trygge nærmiljø tilrettelagt for fysisk aktivitet bidrar til livskvalitet og styrker 
folkehelsen. Det samme gjør deltakelse i aktiviteter innen kultur og idrett. Gode barnehager og skoler 
står sentralt i samfunnsutviklingen, det samme gjør institusjoner og virksomheter som ivaretar helse- 
og omsorgstilbud. Det settes særlig fokus påutviklingen av det flerkulturelle Spydeberg. Viktige 
deltema: oppvekst i Spydeberg, tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, styrket folkehelse og 
fremtidsrettet og helse- og omsorgstilbud. 
Tjenestekvaliteten skal være god, men samtidig mer fremtidsrettet/ambisiøs enn repeterende (fra 
gammel struktur). Tjenestene skal være likeverdige for kommunens innbyggere – men også 
sammenlignet med landets tjenestekvalitet for øvrig. 
 
c. Klima og miljø – grønt samfunn 
Ny kommune skal sikre godt og innovativt klima- og energiarbeid. Det skal sikres god kompetanse for 
å ivareta drikkevannskilder, vassdrag, flom- og rasrisiko. Ny kommune må på en god måte ivareta 
jordvern og kulturlandskap, biologisk mangfold, grønnstruktur, kulturminner – samt klimavennlig 
trafikk og transportavvikling.  
 
d. Kommunen som organisasjon, ressursforvalter og arbeidsgiver 
Utvikling av ny kommune som organisasjon skal preges av rett kompetanse, rett arbeidsmetodikk i 
tjenesteområdene (Inn house/spesialist/innleie/interkomm.) samt god arbeidsgiverpolitikk. 
Rekruttering og kompetanseutvikling skal være satsningsområder, samt at kommunen ivaretar 
ansatte gjennom livsløp og karriereutvikling – samt legger til rette for inkludering og utprøving i 
arbeidslivet. Organisasjonen skal ha en riktig dimensjonert og fleksibel ressursbruk, som gjenspeiler 
organisasjonens behov for å være nyskapende og i endring.  
Kommunen skal ha god økonomistyring og ha en størrelse og økonomisk modell* som sikrer 
handlingsrom og utvikling for innbyggerne.  
 
e. Lokaldemokrati – et engasjert samfunn som påvirker utviklingen 
Ny kommune skal sikre en god struktur på innbygger- og brukerdialog og deltakelse, for åskape 
eierskap i egen kommunes utvikling og prioritering. Kommunen skal ha en politisk organisering som 
ivaretar faglige og geografiske interesseområder – som oppleves som viktig for innbyggere i både by, 
tettsteder og grender.   
 
* Modell i betydning kommunal struktur og størrelse som gir tilstrekkelig muligheter gjennom 
inntektssystemet  
 
 
 



 
2. Fremdriftsplan –prosessbeskrivelse 
 
Fase 1 – lokal forberedelse - høsten 2014 

 
 
Kommunen forbereder kommunestrukturarbeidet ved å beslutte sentrale og viktige drøftingstemaer 
samt organiseringen av sonderinger (referansegruppe). Administrasjonen bistår med 
saksforberedelser og sekretariat. Temaene som velges som sonderingsområder er et grunnlag (ikke 
uttømmende) – og gjenspeiler hvilke forhold som det er i Spydebergs interesse å drøfte og ivareta 
godt i en ny struktur. Administrasjonen bistår med utfyllende faglig bistand der hvor det er behov. 
 
Fase 2 – sondering, plattformsarbeid i ulike grupper - høsten 2014 til medio 2015 
Referansegruppen skal bidra til god progresjon i arbeidet med å gjennomføre sonderinger og 
plattformsarbeidmed de aktuelle geografiske alternativene. Temaene fra fase 1 er sentrale i dette 
arbeidet. Adm. bistår med å fremskaffe faglige avklaring på det som sonderingene behøver svar på 
(konsekvenser for økonomi, tjenester og kvalitet, juridiske forhold, forskningsrapporter, osv). Bistand 
fra fylkesmannen og evt KS trekkes inn ved behov. 
Kommunestyret og innbyggere i Spydeberg skal holdes orientert om hvilke sonderinger Spydeberg 
deltar i. Sonderingene resulterer i et eller flere plattformdokumenter som fortellerhva som er mål, 
ønsker og muligheter (felles) i de ulike geografiske strukturene. Innbyggere skal gis anledning til å se 
disse/denne plattformen(e) og komme med sine kommentarer til disse/denne.  
Referansegruppen skal bidra til at alternativene og utkast til plattform(er) skal være kjent innen 
første halvår 2015, slik at Spydeberg kommune kan ta stilling til videre fremdrift, samt tidspunkt som 
egner seg ift vedtak av ny struktur. Dette vedtaket synkroniseres med aktuelle kommuner i 
samarbeidet.  
 
Fase 3 –bygge den nye kommunen 
Ny kommune skal dannes ved å bygge og dimensjonere organisasjonen og tjenestene «fra bunnen». 
Det skal organiseres både administrativ og politisk modell – samt gjøres nødvendige investeringer og 
målavklaringer. Ny kommuneplan (samfunns- og arealdel) vedtas som felles styringsverktøy straks 
etter konstituering av ny kommune. 
 

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



66/2014: Orienteringer 

 

 Høring: Regional plan for vannforvaltning med tilhørende tiltaksprogram, vannregion 
Glomma 

 
 
Øvrige orienteringer: 
 

 Rådmannen orienterte om skriv fra FAU ved Hovin skole i forhold til sak 61/2014 

 Ordføreren orienterte om status og videreutvikling i saken om brannsamarbeid i Indre 
Østfold. 

 Ordføreren orienterte om status for stasjonsutbygging i forhold til plassering av 
billettautomater og universell utforming. 

 Ordføreren orienterte om status i utviklingen i forhold til intensjonsavtale med Rom 
Eiendom. Sak kommer senere til behandling. 

 Ordføreren orienterte om KVU-prosessen for jernbane. 

 Ordføreren orienterte om status for finansiering av overskridelsene knyttet til 
Ravineveien i Askim. 

 Ordføreren orienterte situasjonen knyttet til nedbør og Hyllibekken. 

 Rådmannen orienterte om leirskred i kommunen før helgen og kommunens håndtering 
av dette. 

 Ordføreren orientert om Oktober Festivalen og oppfordret til deltakelse. John Dokken 
oppfordrer Småbyen Spydeberg om å sette opp et partytelt ved TEBO da det er meldt 
dårlig vær. 

 Rådmannen orienterte om status for områdereguleringen ved Myra/Tebo. 
 

 

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


