
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Kommunestyre 
 
Møtedato: 18.12.2014 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 15:00 - 18:45 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard, Birgitta 
Grimeland, Gro Pettersen, Gunnar Espelid, Gunnar Harstad, Jahan Binai-Faal, 
Jan Vidar Moen, John Dokken, Knut Espeland, Morten Strande, Nina Haaland, 
Sigmund Lereim, Sølve Egeland, Torstein Skjolden, Tron Kallum, Truls Lindmo 
 

Varamedlemmer: 
Hilde A. Lund, Kari Mette Mølmshaug, Kari Ørnø 

Forfall Jeanette Bach Mikkelsen, Kyrre Havelin, Ole Andreas Kvilesjø 

Administrasjonen Heidi Vildskog og Kirsten Langehaug 

Inhabil Gro Pettersen inhabil i sak 82/2014 og 83/2014 - ingen vara møtte. 
 

Spydeberghalvtimen   Jan Ivar Lorentzen orienterte om Spydeberg Mottak (Nybøle) 

Orienteringer Orientering om Grunnlovsjubileet i Spydberg v/Harald Gullåsen. Ordfører 
overrakte takk og bomster til styret for jubileet. 
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83/2014 Anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet om bosetting av flyktninger 

84/2014 Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av 
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74/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Morten Strande påpekte at Carine Veim Baraa som hadde innlegg under Spydeberghalvtimen  hadde 
fått skrevet sitt navn feil. 

 

Vedtak: 
      

Protokoll godkjennes slik den foreligger med tilføyelse av riktig navn. 

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

75/2014: Utgiftsføring kommunale krav 2014 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid 

Votering: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN:       

1. Uerholdelige krav kr 35532,- utgiftsføres. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

76/2014: Avskrivning sosiale lån 2014 

 
Behandling: 
Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim 

Votering: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Det avskrives uerholdelige krav på kr 51 596 i sosiale lån. Avskriving skjer i 
balanseregnskapet i.h.t. gjeldende regnskapslov/-forskrift. 

 



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

77/2014: Budsjettjustering av investeringer 2014 

 
Behandling: 
Følgende hadde ordet: Knut Espekand, Heidi Vildskog, Truls Lindmo og Tron Kallum 

Votering: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

Vedtak: 
 

1. Forslag til budsjettjusteringer for investeringsregnskapet vedtas som foreslått i vedlegget 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

78/2014: Høring - Opphevelse av konsesjonloven og bestemmelser i 
odelsloven om boplikt 

 
Behandling: 
Følgende hadde ordet: Yngve Brænd, Anne Sofie Hoff, Birgitta Grimeland og Knut Espeland 

SP fremmet på nytt rådmannens innstilling til KMPT: 
Spydeberg kommune går imot forslaget fra Landbruks og matdepartementet av 15.10.2014 om å 
oppheve konsesjonsloven og bestemmelser i odelsloven om boplikt.  Opphevelse av konsesjonsloven 
og bestemmelser i odelsloven om boplikt er langsiktige grep  som kan få store konsekvenser. 

Høringsutkastet redegjør ikke godt nok for konsekvensene av følgende forhold: 

1. Landbrukseiendommer eid av aksjeselskap (AS) 
2. Rekruttering til landbruket 
3. Behovet for bærekraftig miljøvennlig matproduksjon 
4. Opprettholdelse av et variert kulturlandskap 
5. Balansen i folketallsutviklingen i landet generelt 
6. Matvaresikkerhet og andre samfunnsinteresser som bosetting i distriktene og  

opprettholdelse  av kulturlandskapet som et felles gode. 

Votering:  
Innstillingen fra komite miljø, plan og teknikk fikk 8 stemmer (falt) og innstillingen fra rådmannen til 
komite miljø, plan og teknikk fikk 13 stemmer  og ble vedtatt.  

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 
Spydeberg kommune går imot forslaget fra Landbruks og matdepartementet av 15.10.2014 om å 
oppheve konsesjonsloven og bestemmelser i odelsloven om boplikt.  Opphevelse av konsesjonsloven 
og bestemmelser i odelsloven om boplikt er langsiktige grep  som kan få store konsekvenser. 
Høringsutkastet redegjør ikke godt nok for konsekvensene av følgende forhold: 



1. Landbrukseiendommer eid av aksjeselskap (AS) 
2. Rekruttering til landbruket 
3. Behovet for bærekraftig miljøvennlig matproduksjon 
4. Opprettholdelse av et variert kulturlandskap 
5. Balansen i folketallsutviklingen i landet generelt 
6. Matvaresikkerhet og andre samfunnsinteresser som bosetting i distriktene og  

opprettholdelse  av kulturlandskapet som et felles gode. 

 

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

79/2014: Høring: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 
2016-2021, med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften. 
 
Behandling: 
Følgende hadde ordet: Tron Kallum 
 
Votering: Enstemmig som forelått av komite for plan, miljø og teknikk. 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Spydeberg kommune stiller seg bak regional plan for vannforvaltning i region Glomma 

2016-2021, og ser positivt på arbeidet med å sikre en felles bærekraftig bruk av 

vannressursene på tvers av sektormyndighetene. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter for 

å nå målene. 

2. Spydeberg kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig 

hold for å sikre implementeringen av Vannforskriften, herunder kostnader til overvåking og 

til gjennomføring av tiltak. 

3. Vi ser at enkelte forhold knyttet til målkonflikter og manglende virkemidler i 

høringsdokumentet kan belyses bedre i den endelige forvaltningsplanen. Våre forslag er 

nærmere beskrevet i eget vedlegg. 

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

80/2014: 2.gangs behandling av planprogram detaljregulering gang- og 
sykkelveg langs fv. 202, Granodden – Hallerudstranda  
 
Behandling: 
Følgende hadde ordet: Truls Lindmo, John dokken, Heidi Vildskog, Tron Kallum og Sølve Egeland. 
 
Votering: Enstemmig som foreslått av komite miljø, plan og teknikk  

 

 



ENDELIG VEDTAK I SAKEN:  
 

1. Kommunestyret i Spydeberg egengodkjenner Planprogram Detaljregulering Gang- og 
sykkelveg langs fylkesvei 202, Granodden – Hallerudstranda, etter reglene i plan- og 
bygningsloven § 12-9. Vedlegg 2 i saken skal også legges til grunn i det videre 
planarbeidet.  

2. Kostnadsoverslag vil sammen med reguleringsplan bli lagt frem for politisk behandling. 
3. Vurder undergang til Granodden uten at dette forsinker reguleringsarbeidet for 

strekningen Hovin skole og Granodden. 

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

81/2014: Rullering av tiltaksdel i plan for idrett og friluftsliv 2015 

 
Behandling: 
Følgende hadde ordet: Gro Pettersen, Torstein skjolden, Truls Lindmo, Heidi Vildskog, John Dokken, 
Sølve Egeland og Anne Sofie Hoff. 

Forslag fra KRF, V, H; FrP: 
 
2. siste setning tiltakspunkt 3, kommentarfelt,  erstattes med: 

Oppgradere sti langs Hyllibekken med ferdigstillelse våren 2015, samt avklare muligheten for 
etablering av undergang under jernvanen sommeren 2015 

Forslag til SP: 

3. Administrasjonen orienterer kommunestyret om hvlke tiltak innenfor tiltakspunkt 4  - 
Nærmiljøanlegg som det er ønskelig å gjennomføre. 

Votering:  
1. Innstillingen fra komite for plan, miljø og teknikk med tillegg av forslag fra Krf, v, H, og Frp 
og SP ble enstemmig vedtatt.  

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Handlingsprogrammet for 2015-2018 i Kommunedelplan for idrett og friluftsliv vedtas.  
2. Oppgradere sti langs Hyllibekken med ferdigstillelse våren 2015, samt avklare muligheten for 

etablering av undergang under jernvanen sommeren 2015 (erstatter tidligere tekst) 
3. Administrasjonen orienterer kommunestyret om hvlke tilbak innenfor tiltakspunkt 4  - 

Nærmiljøanlegg som det er ønskelig å gjennføre. 
 

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



82/2014: Integreringsplan 

 
- Gro Pettersen ble erklært inhabil og fratrådte møtet - ingen vara møtte. 

 

Behandling: 
 
Følgende hadde ordet; Torstein Skjolden, Knut Espeland, Heidi Vildskog og Tron Kallum 

(Torstein Skjolden rettet opp planens side 3 - her skal stå 11 leiligheter for 19 personer). 

Forslag fra Krf: 
Det utarbeides en strategiplan (kortsiktig 2015 og langsiktig) for å skaffe til veie antall egnede boliger. 

Votering:  
Innstillingen fra komite for oppvekst, omsorg og kultur med tillegg fra KRF ble enstemmig vedtatt 
(20 stemmer).  

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Plan for integrering av flyktninger i Spydeberg kommune vedtas. 
 

2. Det utarbeides en strategiplan (kortsiktig 2015 og langsiktig) for å skaffe til veie antall egnede 
boliger. 

 

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

83/2014: Anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet om bosetting 
av flyktninger 

 
Behandling: 
Følgende hadde ordet:  Torstein Skjolden 

Forslag fra FRP: 
Fremmer ny innstilling som står i samsvar meddet IMDI forepør: 
 
Spydeberg kommune vil i 2015 bosette minst 5 nyankomne flyktninger. 

Forslag fra John Dokken: 
Foreslår å stryke pkt. 3 og at rådmannen vurderer dette pkt. 3 i sammenheng med Handlingsplan i 
sak 82/2014. 

Votering: 
Rådmannen forslag fikk 16 stemmer (av 20) og vedtatt. 
Forslag fra FRP fikk 4 stemmer (av 20) og falt. 
Forslag fra John Dokken fikk 4 stemmer (av 20) og falt. 



ENDEILG VEDTAK I SAKEN: 
 

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) 

- Gro Pettersen tilrådte møtet - 

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

84/2014: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for 
gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
 
Behandling: 
Følgende hadde ordet: Andreas Kulvik 

Votering: Enstemmig som foreslått av komite for pLan, miljø og teknikk. 

 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 

1. Lokal forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg kommune, vedtas. 

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

85/2014: Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Spydeberg 
kommune 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Andreas Kulvik 

Votering: Enstemmig som foreslått av komite for plan, miljø og teknikk. 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 

 
1. Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Spydeberg kommune vedtas. 

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



86/2014: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
Møteplan 1. halvår 2015 

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


