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63/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Vedtak: 
 
Protokollen godtas slik den foreligger. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

64/2014: ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN 2015 - 2018 (REVIDERING) MED 
BUDSJETT FOR 2015 

 
Behandling: 
 
Tilleggsinnstilling fra rådmann: 

a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye 
ved saksutsendelse til kommunestyret (grunnet feil i ført beløp). 

b) Investeringstiltaket gravemaskin trekkes. Begrunnelsen for dette er at rådmannen ser det 
som fornuftig å utarbeide en fullstendig plan/strategi for kommunens maskinpark og 
drift. Denne vil gi helhetlig svar på hvilket utstyr som bør inngå for å jobbe «inn house»  - 
og hva som med fordel kan/bør leies inn og kjøpes av andre.    

 
Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
Forslag fra Senterpartiet: 

a) Folkehelsemidlene økes med 100.000 kr og stilles til folkehelsekomiteens disposisjon til 
forebyggende folkehelsetiltak. Inndekningen fremmes i kommunestyret. 

b) Internasjonalt arbeid posten heves til 100.000 kr. 
 
Votering: 4 for (SP, A, KRF) og 3 mot (H, FRP) 
 
 
Forslag fra Arbeiderpartiet: 

a) Det fremmes en egen sak vedrørende deltilskudd for etablering av WC og dusj i 
tilknytning til arbeidsbygget til kirkegårdsarbeiderne.  

 
Votering: Enstemmig som foreslått av Arbeiderpartiet. 
 
 
Forslag fra H, FRP, KRF, V 

a) Gebyr for egenmeldte meldinger mindre tiltak på bebygd eiendom settes til 2000,- 
b) Investeringer knyttet HC-parkering prioriteres og gjennomføres i 2015 
c) Maskinparken gjennomgås iht. forslag fra rådmannen 
d) Utnyttelsesgrad for privatboliger - utrede muligheten for økt utnyttelsesgrad iht. 

sentrumsplanens vedtak om fortetning.  
e) Kirken tildeles ytterligere 54.000,- til del finansiering av 100% stilling til 

menighetspedagog/diakon. 
f) Spydeberg Prestegård tildeles ytterligere 50.000,- 



g) Spydeberg Rock tildeles ytterligere 100.000,- 
h) Parkeringslomme for på/avstigning ved legekontoret i Nordmyrveien etableres på 

kommunens regning med dekning fra ubundne kapitalfond - trafikksikkerhetsmidler. 
i) Rådmannen bes innen første kvartal utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær iht 

måltall. 
j) NAV bes rapportere til kommunestyret kvartalsvis om status for de ulike tiltaksområdene. 
k) Forslag til inndekning fremmes til kommunestyret  

 
Votering: Enstemmig som foreslått av H, FRP, KRF, V. 
 
Forslag fra H, FRP, KRF – som erstatning for rådmannens forslags punkt 11: 
 

Økonomi- og strategiplan 2015-2018 vedtas med følgende presiseringer: 
1. Økonomiplan 2016-2019 legges fram til behandling i juni 2015 uten eiendomsskatt 

for boliger og fritidseiendommer. 
2. Finansiering  av kapitalutgifter skal ta hensyn til eventuelle endringer i 

kommuneproposisjonen, mulig salg av eiendommer og videre effekter av 
ressursgjennomgang i virksomhetene og IKS-ene.  

3. Gjennomføringstakten for investeringer som planlegge i økonomiplanperioden 2016-
2019 tilpasses det økonomiske handlingsrom. 

4. Pågående utredninger og forprosjekteringer knyttet til skolebruksplan og boligsosial 
handlingsplan fremmes til politisk behandling i tråd med tidligere vedtak, med 
tilhørende plan for fremdrift og finansiering. 
 

Votering: 4 stemmer for alternativt forslag (H, Frp, KRF) og 3 stemmer for rådmannens forslag (A, SP 

 

Endelig innstilling fra formannskapet blir da:  
 
Vedtakspunkt 1-10 i rådmannens forslag vedtas med følgende justeringer: 
 

a) Folkehelsemidlene økes med 100.000 kr og stilles til folkehelsekomiteens disposisjon til 
forebyggende folkehelsetiltak. Inndekningen fremmes i kommunestyret. 

b) Internasjonalt arbeid posten heves til 100.000 kr. 
c) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye 

ved saksutsendelse til kommunestyret (grunnet feil i ført beløp). 
d) Investeringstiltaket gravemaskin trekkes. Begrunnelsen for dette er at rådmannen ser det 

som fornuftig å utarbeide en fullstendig plan/strategi for kommunens maskinpark og 
drift. Denne vil gi helhetlig svar på hvilket utstyr som bør inngå for å jobbe «inn house»  - 
og hva som med fordel kan/bør leies inn og kjøpes av andre.    

e) Det fremmes en egen sak vedrørende deltilskudd for etablering av WC og dusj i 
tilknytning til arbeidsbygget til kirkegårdsarbeiderne.  

f) Gebyr for egenmeldte meldinger mindre tiltak på bebygd eiendom settes til 2000,- 
g) Investeringer knyttet HC-parkering prioriteres og gjennomføres i 2015 
h) Maskinparken gjennomgås iht. forslag fra rådmannen 
i) Utnyttelsesgrad for privatboliger - utrede muligheten for økt utnyttelsesgrad iht. 

sentrumsplanens vedtak om fortetning.  
j) Kirken tildeles ytterligere 54.000,- til del finansiering av 100% stilling til 

menighetspedagog/diakon. 
k) Spydeberg Prestegård tildeles ytterligere 50.000,- 
l) Spydeberg Rock tildeles ytterligere 100.000,- 



m) Parkeringslomme for på/avstigning ved legekontoret i Nordmyrveien etableres på 
kommunens regning med dekning fra ubundne kapitalfond - trafikksikkerhetsmidler. 

n) Rådmannen bes innen første kvartal utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær iht 
måltall. 

o) NAV bes rapportere til kommunestyret kvartalsvis om status for de ulike 
tiltaksområdene. 

p) Forslag til inndekning fremmes til kommunestyret 
 
Vedtakspunkt 11: Økonomi- og strategiplan 2015-2018 vedtas med følgende presiseringer: 
 

1. Økonomiplan 2016-2019 legges fram til behandling i juni 2015 uten eiendomsskatt for 
boliger og fritidseiendommer. 

2. Finansiering  av kapitalutgifter skal ta hensyn til eventuelle endringer i 
kommuneproposisjonen, mulig salg av eiendommer og videre effekter av 
ressursgjennomgang i virksomhetene og IKS-ene.  

3. Gjennomføringstakten for investeringer som planlegge i økonomiplanperioden 2016-
2019 tilpasses det økonomiske handlingsrom. 

4. Pågående utredninger og forprosjekteringer knyttet til skolebruksplan og boligsosial 
handlingsplan fremmes til politisk behandling i tråd med tidligere vedtak, med tilhørende 
plan for fremdrift og finansiering. 

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


