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01/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

02/2015 Søknad om  kommunalt tilskudd fra Mørk golfklubb i forbindelse med kjøp av anlegget 
Mørk golf. 

03/2015 Gnr 26, bnr 359 - Pionerveien 17 B - Søknad om tillatelse til oppføring av 2 bolighus - 
Mindretallsanke 

04/2015 Fremdriftsplan kommunereform 

05/2015 Fritak fra verv 

06/2015 Interreg. prosjekter - invitasjoner til deltagelse 

07/2015 Hovedplan for vann og avløp - revidering 

08/2015 Intensjonsvedtak - signalbygg i Spydeberg 

09/2015 Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale 

10/2015 Ny selskapsavtale for Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS 

11/2015 Ny selskapsavtale for Avlastningshjemmet 

12/2015 Ny selskapsavtale for Indre Østfold Data IKS 

13/2015 Ny selskapsavtale for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 



14/2015 Ny selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 

15/2015 Ny selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS 

16/2015 Spydeberg stasjon - ombyggingen og trafikkavviklingen 

17/2015 Kjøp av eiendom i tilknytning til Grinitun – unntatt off. 

18/2015 Orienteringer 

19/2015 Valg forstanderskap etter fusjon av Spydeberg og Askim Sparebank 

 
 
  



01/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Endelig vedtak: 
 

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

02/2015: Søknad om  kommunalt tilskudd fra Mørk golfklubb i forbindelse 
med kjøp av anlegget Mørk golf.  
 
Behandling: 
 
Forslag fra Senterpartiet: 

Tillegg til pkt 3 i rådmannens forslag:  
Avtalen fremmes som egen politisk sak i løpet av 1. halvår 2015. 
 
Avstemming om tillegget kan legges til rådmannens forslag: enstemming 
 
Avstemming over rådmannens forslag inkludert tillegget fra SP : 
17 stemmer for og vedtatt 
3 stemmer mot (2 AP og 1 H) og falt 
 

 

Endelig vedtak: 
 

1. Søknad om tilskudd fra Mørk golfklubb imøtekommes med kr 750.000. 
2. Tilskuddet innarbeides i Økonomi- og strategiplan 2016 – 2019 med budsjett for 2016. 
3. Det fremforhandles en samarbeidsavtale mellom Mørk golf og Spydeberg kommune om 

aktiviteter som kommer innbyggerne til gode. Avtalen fremmes som egen politisk sak i 
løpet av 1. halvår 2015. 

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

03/2015: Gnr 26, bnr 359 - Pionerveien 17 B - Søknad om tillatelse til 
oppføring av 2 bolighus - Mindretallsanke 

 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak fra V, KrF og H: 



 
1. Intensjonen i «Kommunedelplan for Sentrum 2012-2024 – Arealdelen» om fortetting i 

allerede etablert boområder, var å bidra til økt arealutnyttelse på en måte som også ivaretar 
reguleringsplanens opprinnelig bestemmelser til høyder og estetikk. KMPT bes fremme 
forslag til tillegg i «Kommunedelplan for Sentrum 2012-2024 – Arealdelen» som tydeliggjør 
planbestemmelser om fastsettelse av høyder og estetikk som ivaretar hensynet både til 
eksisterende og ny bebyggelse på en hensiktsmessig måte. Ved fortetning i allerede etablerte 
boområde bør det legges opp til at gesims- /mønehøyden måles fra eksisterende terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.» 
 

2. I sak K-Styre 03/2015 mindretallsanke og sak KMPT 02/2015 ønsker kommunestyret at saken 
sendes tilbake til administrasjonen for vurdering hvorvidt klager kan delvis imøtekommes iht. 
ovennevnte intensjon ved skjønnsmessig vurdering innenfor gjeldende reguleringsplan. 

 

Votering: Enstemmig vedtatt som foreslått  av V, KrF og H (20 stemmer) 
 

Endelig  vedtak: 
1. Intensjonen i «Kommunedelplan for Sentrum 2012-2024 – Arealdelen» om fortetting i 

allerede etablert boområder, var å bidra til økt arealutnyttelse på en måte som også ivaretar 
reguleringsplanens opprinnelig bestemmelser til høyder og estetikk. KMPT bes fremme 
forslag til tillegg i «Kommunedelplan for Sentrum 2012-2024 – Arealdelen» som tydeliggjør 
planbestemmelser om fastsettelse av høyder og estetikk som ivaretar hensynet både til 
eksisterende og ny bebyggelse på en hensiktsmessig måte. Ved fortetning i allerede etablerte 
boområde bør det legges opp til at gesims- /mønehøyden måles fra eksisterende terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.» 
 

2. I sak K-Styre 03/2015 mindretallsanke og sak KMPT 02/2015 ønsker kommunestyret at saken 
sendes tilbake til administrasjonen for vurdering hvorvidt klager kan delvis imøtekommes iht. 
ovennevnte intensjon ved skjønnsmessig vurdering innenfor gjeldende reguleringsplan. 

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

04/2015: Fremdriftsplan kommunereform 

 
Behandling: 
 
Tilleggsforslag fra SP til pkt 1: 

Spydeberg og Hobøl legges til som eget scenario 
 
Avtemming om SP tillegg: 
10 stemmer mot  
11 stemmer for (inkludert ordførers dobbeltstemme) 
 
 
Endelig avstemming i saken: 
Enstemmig vedtatt - slik innstillingen fra formannskapet foreligger - inkludert SP tilleggsforslag. 



 

Endelig vedtak: 
1. Spydeberg kommune ønsker en overordnet kartlegging av følgende seks (6) 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) 
f. Spydeberg og Hobøl 

 
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". 

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

05/2015: Fritak fra verv 

 
Behandling: 

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

 

Endelig vedtak: 
 

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 

 
 

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

06/2015: Interreg. prosjekter - invitasjoner til deltagelse 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 



 

Endelig vedtak: 
1. Invitasjon til deltagelse i prosjektet «Europe for Citizens» imøtekommes ikke. 

  
2. Invitasjon til deltagelse i prosjektet «Unionsleden Moss-Karlstad» imøtekommes.  

 

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

07/2015: Hovedplan for vann og avløp - revidering 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

Endelig vedtak: 
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 

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

08/2015: Intensjonsvedtak - signalbygg i Spydeberg  
 
Behandling: 
 
Alternativt forslag til vedtak fra SP: 

Kommunestyret er positive til at signalbygg kan legges inn i områdereguleringsplanen. 
 
 
VOTERING: Forslagene ble satt opp mot hverandre: 
Formannskapets innstilling fikk 16 stemmer. 
Alternativ fra SP fikk  4 (SP) stemmer og falt. 
 

 

Endelig vedtak: 
Kommunestyret i Spydeberg imøtekommer initiativet om å forprosjektere et signalbygg i sentrum – 
Myra/Tebo området, slik som pågående områdeplan kan gi muligheter for. Kommunestyret ser det 
som naturlig å la forprosjekteringen også inkludere skisser av offentlig tilstedeværelse i bygget, som 



eksempelvis bibliotek. Rådmannen bes holde kommunestyret orientert om progresjonen i initiativet.  

 

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

09/2015: Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

Endelig vedtak: 
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. 

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

10/2015: Ny selskapsavtale for Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid 
IKS 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

 

Endelig vedtak: 
1. Spydeberg  kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Askim, Hobøl og Spydeberg 

Avløpssamarbeid IKS 

 

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

11/2015: Ny selskapsavtale for Avlastningshjemmet 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 



 

Endelig vedtak: 
 

1. Spydeberg  kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Avlastningshjemmet IKS 

 

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

12/2015: Ny selskapsavtale for Indre Østfold Data IKS 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

Endelig vedtak: 
 

1. Spydeberg  kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Data IKS. 

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

13/2015: Ny selskapsavtale for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

Endelig vedtak: 
1. Spydeberg  kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold 

Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

  

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



14/2015: Ny selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske 
Kompetansesenter IKS 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

Endelig vedtak: 
1. Spydeberg  kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Medisinske 

Kompetansesenter IKS 

 

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

15/2015: Ny selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

Endelig vedtak: 
1. Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Renovasjon IKS. 

 

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

16/2015: Spydeberg stasjon - ombyggingen og trafikkavviklingen 

 
Behandling: 
Nytt pkt 3 (forslag fra V): 
Det skal etableres flere parkeringsplasser fra HC-parkering, samt at det etableres rekkeverk og 
trillespor ved trapp mellom pakkhus og stasjonsbygning. Det skal etbleres ladepunkt. 

Nytt pkt 4 (forslag fra Krf): 
Kontakte NSB og be om at det skal settes opp billettautomat også på spor 2, og at det tilrettelegges 
for bedre informasjon for alle reisende ved ankomst til stasjonen og personer med nedsatt 
funksjonsevne om tabeller og spor togene går fra, samt at alle pendlertog skal ha doble togsett. 
 

Votering: Enstemmig som innstilling fra KMPT, på pkt 1, 2 og enstemmig vedtak av nytt pkt 3 og 4 
som foreslått av V og KrF. 
 



Endelig vedtak: 
      

Rådmannen gjennomfører følgende: 

 Kontakte Jernbaneverket og be om at kommunen kontaktes i god tid før eventuell 
ombygging av Spydeberg stasjon. Målet er å få til en dialog slik at kommunen oppnår 
ønsket helhetlig sentrumsutvikling. 
 

 Kontakte Jernbaneverket og be om en vurdering av muligheten for å få laget en 
undergang ved Hyllibekken for å forlenge folkehelsestien nordover.  
 

 Kontakte Jernbaneverket og be om at et skal etableres flere parkeringsplasser, spesielt 
for personer med nedsatt funksjonsevne, bedre tilgangen til perrongene for HC-
parkering,  samt at det etableres rekkeverk og trillespor ved trapp mellom pakkhus og 
stasjonsbygning. Det skal etbleres ladepunkt for elbiler, samt bedre belysning på 
parkeringsarealet. 
 

 Kontakte NSB og be om at det skal settes opp billettautomat også på spor 2, og at det 
tilrettelegges for bedre informasjon for alle reisende ved ankomst til stasjonen og 
personer med nedsatt funksjonsevne om tabeller og spor togene går fra, samt at alle 
pendlertog skal ha doble togsett.  

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

17/2015: Kjøp av eiendom i tilknytning til Grinitun – unntatt off. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

18/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
      

Endelig vedtak: 
Tas til orientering 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

19/2015: Valg forstanderskap etter fusjon av Spydeberg og Askim Sparebank 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av valgkomiteen og formannskapet. 

Endelig vedtak: 
I tråd med valgkomieens  og formannskapets innstilling velges: 

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

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


