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09/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Gro Pettersen er oppført to ganger i oversikten over deltakere i møtet. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

10/2015: Tilstandsrapport for Skolen i Spydeberg 2015 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Innstilling til Kommunestyret: 
Tilstandsrapporten tas til orientering  

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

11/2015: Mulighetsstudie vedrørende ny barneskole- våren 2015 

 
Behandling: 
Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre:  
 
Det foreslås umiddelbart gjennomført ytterligere utredning for å finne det beste 
lokaliseringsalternativet innenfor dagens kommunegrenser.  
 
VOTERING: Fem stemmer for og to stemmer mot (Jarl Meland (FRP) og Sigrun Egeland (KRF).  
 
Forslag fra Fremskrittspartiet:  
 
KOOK mener det er viktig at alle aktuelle lokaliseringsalternativer vurderes.  
 
VOTERING: En stemme for (Jarl Meland) og seks stemmer mot.  
 
Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre: 



 
Formannskapet oppfordres til samtidig å starte arbeidet med en finansiering av en ny skole.  
 
VOTERING: Seks stemmer for og en stemme mot (Sigrun Egeland) 

 

Uttalelse til Formannskapet: 
KOOK støtter rådmannens innstilling om at saken tas til orientering med følgende tillegg:  
 
- Det foreslås umiddelbart gjennomført ytterligere utredning for å finne det beste 
lokaliseringsalternativet innenfor dagens kommunegrenser.  
- Formannskapet oppfordres til samtidig å starte arbeidet med en finansiering av en ny skole.   

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

12/2015: Organisering av politisk struktur 2015 - 2019 

 
Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet:  
 
KOOK støtter rådmannens innstilling med følgende tilføying: 
- Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av Senterpartiet.  

 

Uttalelse til Formannskapet: 
 
KOOK støtter rådmannens innstilling med følgende tilføying: 
- Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 

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


