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20/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

21/2015: Høring -  faggrupperapport "Forenkling av utmarksforvaltningen" 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Truls Lindmo, Tron Kallum og Knut Espeland.  
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av Komité for miljø, plan og teknikk.  

 

Vedtak: 
 
De foreslåtte høringsforslagene støttes, med de forbehold som er angitt under. 
Tiltakene vurderes å bidra til forenkling i utmarksforvaltningen. Kommentarene refererer til 
punktene  i høringsrapporten. 
 
6.1 Flere oppgaver til kommunene. Det forutsettes at kommunen tilføres nødvendige ressurser til å 
utføre oppgavene. 
 
6.2 Førstelinjeansvar for kommunene. Det forutsettes at økte oppgaver kompenseres med ressurser 
når kommunene overtar ansvaret og får nye oppgaver.  
 
6.3 Kapasitet og kompetanse i kommunene. De foreslåtte tiltakene med opplæringstilbud og 
veiledningsmateriell vurderes å bidra til forenkling i utmarksforvaltningen på en god måte. 
 
6.5 IKT-løsninger for utmarksforvaltning. Det vurderes som en stor fordel at det etableres en nasjonal 
internettportal med elektronisk søknadssystem. 
 
6.6 Rapportering og dokumentasjon. Det foreslåtte tiltaket med å integrere utmarksforvaltning i 
KOSTRA bør kunne gi nyttig informasjon om hvordan kommunene forvalter utmarksressursene. 
 
6.9 Kunnskap om naturressurser. Samordning av databaser og fullføring av kartlegging vurderes som 
viktig grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning og vil ha en konfliktdempende effekt.  
6.11 Nasjonal utmarkspolitikk. En tydelig nasjonal politikk og en tydelig og helhetlig forvaltning vil 
sammen kunne bidra til forenkling i utmarksforvaltningen. Det vurderes som en forutsetning at 
nasjonal politikk og regelverk utarbeides i en nasjonal veileder. 
 



6.12 Lovutvalg utmarksforvaltning. Det vurderes som viktig at det foretas en særskilt gjennomgang av 
lovverket med formål å foreslå lovendringer som bidrar til bedre harmonisering og forenkling for 
både brukere og forvalting. 
Spydeberg  kommune har ingen forslag til andre tiltak, utover foreslåtte tiltak, som det vurderes at er 
viktig å få belyst og gjennomført. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22/2015: Overføring av bevilgning til investeringsprosjekter fra 2014 til 2015 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av formannskapet. 

 

Vedtak: 
Det foretas budsjettjusteringer i investering i hht vedlegg 1. 

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

23/2015: Oppfølgingsrapport om forvaltningsrevisjonsrapport 
"Tjenesteutøvelse i barnevernet", Spydeberg kommune 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Anita Rønningen fra Kontrollutvalget, Knut Espeland, Tron Kallum og Heidi 
Vildskog. 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av Kontrollutvalget. 

 

Vedtak: 
· Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om «Tjenesteutøvelse i barnevernet», Spydeberg 

kommune, utarbeidet av IØKR IKS, tas til etterretning  
· Administrasjonen følger opp vedtaket fattet i kommunestyret sak 26/13.  
· Administrasjonen legger frem en skriftlig redegjørelse, for at pkt 1,2,5, 7,8, og 9 i 

oppfølgingsrapporten er gjennomført, til kontrollutvalgets møte 03.06.2015. 
 
 
 

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



24/2015: Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Organisering av kommunens 
virksomheter" 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Anita Rønningen fra Kontrollutvalget, Knut Espeland, Heidi Vildskog, John 
Dokken, Tron Kallum, Jarl Meland, Gunnar Harstad.   
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av Kontrollutvalget.  

 

Vedtak: 
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Organisering av kommunens virksomheter", Spydeberg 

kommune, tas til etterretning. 
2. De 7 anbefalingene som fremkommer av rapporten vedtas iverksatt 

(inkludert i vedtaket ligger de 7 anbefalingene, slik det fremkommer av vedlagt møtebok til 
saken) 

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

25/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 

1. Orientering om utfallet av arbeidet med felles brannvesen i Indre Østfold ved Trond 
Anders Olsen, Åsmund Kobbevik og Geert Olsen.  
 

2. Orientering om rasteplass – avkjørsel E18 Krosby – Knapstad ved Knut Espeland.  
Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Truls Lindmo, Sølve Egeland, Jarl Meland, Anne 
Sofie Hoff, John Dokken.  
 
Innstilling fra Formannskapet: 
 
«Kommunestyret bekrefter tidligere vedtak om at det skal arbeides for å få etablert 
rasteplass med av- og påkjøring til E18 på Dalen ved Smaalenene Bru, samt kobling til 
fv. 122. Det arbeides videre med å mobilisere statlig finansiering i tråd med 
merknadene til Stortings.prp. 176S og de kostnadsoverslag/skisser som er utarbeidet av 
Vegvesenet. Støy- og miljøkonsekvenser vurderes særskilt.» 
 
VOTERING:  
Enstemmig vedtatt som foreslått av formannskapet.    
 

3. Kommende dialogmøter 
Orientering ved Heidi Vildskog.  
Følgende hadde ordet: Heidi Vildskog, Kari Ørnø, Torstein Skjolden, Knut Espeland, Jarl 
Meland, Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Gro Pettersen, Arve Bekkevard, Sølve Egeland 
og Tron Kallum. 
 
 
 



  Kommunestyret vurderte følgende forslag:  
 
   a) Dialogmøtene gjøres obligatoriske for de i kommunestyret som er medlem i komiteer og 
råd med godtgjøring.  
   b) Dialogmøtene gjøres obligatoriske for de i kommunestyret som er medlem i komiteer og 
råd        uten godtgjøring.  
 
   VOTERING:  
     
     a) 1 stemme for og 20 stemmer mot.  
     b) 17 stemmer for og 4 stemmer mot.  

 

Vedtak: 
1. Tas til orientering.  
2. Kommunestyret bekrefter tidligere vedtak om at det skal arbeides for å få etablert 

rasteplass med av- og påkjøring til E18 på Dalen ved Smaalenene Bru, samt kobling til 
fv. 122. Det arbeides videre med å mobilisere statlig finansiering i tråd med 
merknadene til Stortings.prp. 176S og de kostnadsoverslag/skisser som er utarbeidet 
av Vegvesenet. Støy- og miljøkonsekvenser vurderes særskilt. 

3. Dialogmøter for komiteer og råd gjøres obligatoriske for Kommunestyrets medlemmer 
uten godtgjøring. 

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

Til møtets slutt:  

 
1. Det ble stilt spørsmål til praksis i Spydeberg kommunes barnehageopptak. Spørsmål om private og 
kommunale barnehager forskjellsbehandles i forbindelse med barnehageopptak. Ble bedt om svar fra 
rådmannen.  
 
2. Ordføreren orienterte om Formannskapets utsetting av førstebehandling av Kommuneplanen. 


