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Møtetid: 16:00 - 20:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
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30/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmann. 

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

31/2015: Spydeberg kommunes vennskapskommunesamarbeid 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Sigmund Lereim, Senterpartiet:  
Posten vennskapskommunesamarbeid økes med kr 8000,- til bruk til ungdomsleir i Marculici sommer 
2015.  
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling, samt tillegg.  
 

Innstilling til kommunestyret: 
 
 
1. Aktivitetsplan for Spydeberg kommunes vennskapskommunesamarbeid i 2015 vedtas som den 
fremgår av vedlegget 
2. Aktivitetene dekkes inn fra budsjetterte midler med kr 50.000 og posten reserverte bevilgninger 
med kr 42.000. 
3. Posten vennskapskommunesamarbeid økes med kr 8000,- til bruk til ungdomsleir i Marculici 
sommer 2015. Dette dekkes under posten reserverte bevilgninger.  
 

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

32/2015: Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 
 
Behandling: 
 
 



VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen.  

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
 
1. Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Krisesenter IKS 
2. Spydeberg kommune tar representantskapets eierstrategi av 24.10.14 for Indre Østfold 
Krisesenter IKS til etterretning. 
3. Spydeberg kommune tar samarbeidsavtalen av 24.10.14 mellom Indre Østfold Krisesenter IKS og 
eierne til etterretning. 

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

33/2015: Trykkavløp Lysern – Gebyrberegninger 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken 
 
Behandling: 
 
Spørsmål fra Morten Strand: Er det mulig å endre utsending av vannforbruksfakturaer for hele 
Spydeberg fra to til fire utsendinger i året? 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
 
 
1. 90 % av årsgebyret settes som fast del og 10 % som mengdevariabel del. 
-Gebyret for vann i 2015; fastgebyr 3714 kr og mengdevariabel 14,47 kr/m3. 
-Gebyret for avløp i 2015; fastgebyr 4456 kr og mengdevariabel 17,64 kr/m3. 
2. Årsgebyret beregnes kvartalsvis det året abonnenten kobler seg på. 
3. Tilknytningsgebyret settes til 250 kr for vann og 250 kr for avløp. 
4. Tilknytningsgebyret høy sats i 2016 settes til 115 000 kr for avløp og 5 000 kr for vann 

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

34/2015: Tiltaksplan for reduksjon sykefravær  
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 
 
Behandling: 
 
 



VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmann.  

 

Innstilling til kommunestyret: 
  
 
Tiltaksplan tas til orientering. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

35/2015: Kommuneplan 2015-2027. 1. gangs behandling av planforslag for 
høring og offentlig ettersyn 

 
Behandling: 
 
Fellesforslag fra formannskapet: 
- Rådmannen bes vurdere de innspill som er kommet inn i forbindelse med 1. gangs behandlingen og 
fremme justert forslag til kommuneplan hvor innspillene etterkommes så langt mulig.  Det innkalles 
til ekstraordinært formannskap for 1. gangs behandling av justert planforslag og utlegging til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 
 
- Rådmannen bes vurdere de innspill som er kommet inn i forbindelse med 1. gangs behandlingen og 
fremme justert forslag til kommuneplan hvor innspillene etterkommes så langt mulig.  Det innkalles 
til ekstraordinært formannskap for 1. gangs behandling av justert planforslag og utlegging til høring 
og offentlig ettersyn. 

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

Til møtets slutt:  

 
- Politisk møteplan for 2. halvår etterspurt av Kyrre Havelin. Denne kommer antagelig til å fremlegges 
til behandling for Kommunestyret 29.4.  
 
- Rådmannen orienterte om stauts for overføringsledning Hemnes – Hobøl, samt vann og trykkavløp 
Lyseren. 
 
 
 


