
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Møtedato: 02.12.2014 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 17:00 - 19:10 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Arza Sudic Suslu, Frode Melum, Gro Pettersen, Jarl Meland, Sigrun Egeland, 
Torstein Skjolden 
 

Varamedlemmer: 
Kari Ørnø 

Forfall Gro Pettersen, Kyrre Havelin 

Administrasjonen I tillegg til Hans Moesgaard møtte Grete Skjelbred til sak 33/2014 og Gro 
Pettersen til sakene 31/2014 og 32/2014 fra administrasjonen. 

 
Inhabil i sak 33/2014 og 32/2014: Gro Petteren -  Anne Saue tiltrådte møtet i disse sakene. 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

30/2014 Godkjenning av møteprotokoll 

31/2014 Anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet om bosetting av flyktninger 

32/2014 Integreringsplan 

33/2014 Rullering av tiltaksdel i plan for idrett og friluftsliv 2015 

 
 
  



30/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Vedtak: 
      

Protokoll fra møte 04.11.2014 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

31/2014: Anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet om bosetting 
av flyktninger 

 
Behandling: 
 
Gro Pettersen ble enstemmig erklært inhabil i denne saken og fratrådte møtet. Anne Saue tiltrådte 
møtet. Frode Melum overtok som møteleder. 

POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
FORSLAG FRA JARL MELAND, FRP: 
Før Spydeberg kommune tar imot flere flyktninger, lager man en oversikt over alle kostnader 
forbundet med flyktninger som bosettes i kommunen. 
 
VOTERING: 6 stemmer for rådmannens innstilling og 1 stemme (Jarl Meland) for forslaget fra Jarl 
Meland. 

Innstilling til kommunestyret:  
 

1. Spydeberg kommune vil i 2015 kunne bosette inntil 15 personer.  
2. Bosettingen vil finne sted i takt med tilgangen på egnede boliger. 
3. Stillingsressurs knytta til administrering og mottak av flyktninger økes med 40 % 

stilling, kr 240000.  Dette finansieres ved hjelp av øremerkede tilskudd 
(integreringstilskudd) 

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

32/2014: Integreringsplan 

 
Behandling: 
 
Gro Pettersen ble enstemmig vedtatt inhabil i denne saken og fratrådte møtet. Anne Saue tiltrådte 
møtet. Frode Melum overtok som møteleder. 
 



POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 
 
FORSLAG FRA JARL MELAND, FRP: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre arbeid med bosettingsspørsmålet. 
 
VOTERING: 6 stemmer for rådmannens innstilling og 1 stemme (Jarl Meland) for forslaget fra Jarl 
Meland. 
 

Innstilling til kommunestyret: 
 
1. Plan for integrering av flyktninger i Spydeberg kommune vedtas. 

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

33/2014: Rullering av tiltaksdel i plan for idrett og friluftsliv 2015 

 
Behandling: 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak: 
 

1. Handlingsprogrammet for 2015-2018 i Kommunedelplan for idrett og friluftsliv vedtas.  

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



Til møtets slutt: 
 
Komiteen ber om å få seg forelagt samme informasjon som formannskapet skal få i sitt første møte i 
2015 knyttet til mobbing. 
 
Virksomhetsleder May Kirsti Heggelund inviteres til neste møte i komiteen for en drøfting av 
følgende forhold: 
 

 Er det mulighet for å få Spydeberg elevers resultater i videregående skole og i tilfelle hav er 

resultatene. 

 Situasjonen knyttet til dropp-out i videregående for elever fra Spydeberg kommune. 

 
 


