
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Formannskap -Ekstraordinært 
 
Møtedato: 12.02.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 13:00 - 16:30 
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Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

15/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

16/2015 Hovedplan for vann og avløp - revidering 

17/2015 Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale 

18/2015 Fritak fra verv 

19/2015 Interreg. prosjekter - invitasjoner til deltagelse 

20/2015 Fremdriftsplan kommunereform 

21/2015 Rasteplass/avkjøring Dalen - utgår 

22/2015 Orienteringer 

23/2015 Kjøp av eiendom i tilknytning til Grinitun – Unntatt off. 

24/2015 Arbeids- og lederavtale for rådmannen - Unntatt off. 

25/2015 Valg forstanderskap etter fusjon av Spydeberg og Askim Sparebank 

 
 
  



15/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Vedtak: 
      

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

16/2015: Hovedplan for vann og avløp - revidering 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Budsjettramma i hovedplan vann og avløp 2013-2020 økes med 9,3 millioner kroner, fra 
81,7 millioner kroner til 91 millioner kroner. 

2. Budsjettramma for hovedplan vann og avløp 2015 økes med 7,5 millioner kroner i henhold 
til vedlegg 2. Dette finansieres på følgende måte: 
- 2,4 millioner kroner fra ubrukte lånemidler på VAR 
- 5,1 millioner kroner i nytt låneopptak 

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

17/2015: Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Forslag til ny selskapsavtale for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 14.11.13, sist korrigert 
24.04.14, godkjennes med forutsetning av at motstridende forutsetninger i punktene 3.2. og 4.4. om 
«kan ta opp lån» og «skal ikke ta opp lån» avklares før selskapsavtalen gjøres gjeldende. 

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



 

18/2015: Fritak fra verv 

 
Behandling: 
Enstemmig som valgkomiteens innstilling og under pkt. 2 innstilles Jan Vidar Moen. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Som fast medlem i KMPT fra Høyre velges Yngve Brænd 
2. Som vara nr. 2 i KMPT fra Høyre velges Jan Vidar Moen 
3. Som vara nr. 2 i formannskapet fra Høyre velges Jan Vidar Moen 

 
 

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

19/2015: Interreg. prosjekter - invitasjoner til deltagelse 

 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Invitasjon til deltagelse i prosjektet «Europe for Citizens» imøtekommes ikke.  
2. Invitasjon til deltagelse i prosjektet «Unionsleden Moss-Karlstad» imøtekommes.  

 

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

20/2015: Fremdriftsplan kommunereform 

 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen med følgende endringer: 

· Datoretting i fremdriftsplan: første nevnte aktivitet i fase 2 skal ha tidsrom "Fra mars 2015 og 
maks 15 mnd frem" 
 

· Tillegg til pkt 1 - nytt alternativ a. Spydeberg som egen kommune 

 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Spydeberg kommune ønsker en overordnet kartlegging av følgende fire (4) alternativer til 
kommunestruktur: 
 

a. Spydeberg som egen kommune 
b. Hele Indre Østfold 



c. Indre Østfold Vest (Askim, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet) 
d. Landkommunealternativet (Spydeberg, Hobøl, Våler, Skiptvet – evt med Råde og/el 

Enebakk) 
e. Folloalternativet (Spydeberg og Hobøl sammen med en eller flere Follokommuner 

som eks.vis Ås, Vestby, Ski, Enebakk) 
 

Disse overordnede kartleggingene legger grunnlag for kommunestyrets beslutning innen første 
halvår 2015, om hvilke(t) alternativ(er) som synes riktige å gå videre med.  
 

2. Fremdriftsplanen for Spydeberg kommune vedtas jamfør vedlegg.  

Datoretting i fremdriftsplan: første nevnte aktivitet i fase 2 skal ha tidsrom "Fra mars 2015 og 
maks 15 mnd frem". 

 

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

21/2015: Rasteplass/avkjøring Dalen 

 
Behandling: 
Saken utgår og ble behandlet som en orientering 

 

Vedtak: 
Saken utgår. 

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

22/2015: Orienteringer 

 
1. Sykehjemmet i Spania 
2. Rasteplass/avkjøring Dalen 

 
      

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

23/2015: Kjøp av eiendom i tilknytning til Grinitun – Unntatt off. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

24/2015: Arbeids- og lederavtale for rådmannen – Unntatt off. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

25/2015: Valg forstanderskap etter fusjon av Spydeberg og Askim Sparebank 

 
Behandling: 
 
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

Innstilling til kommunestyret: 

I tråd med valgkomieens  og formannskapets innstilling velges: 

1. John Dokken, medlem 
2. Tove Evensen, varamedlem 

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


