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36/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig (18) som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

37/2015: Detaljregulering, gang- og sykkelvei Hovin skole-Granodden. 2. 
gangs behandling 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Tron Kallum 
 
Behandling: 
 
Anne Sofie Hoff (Sp) ba om å få sin habilitet vurdert i saken. Kommunestyret vedtok enstemmig at 
Anne Sofie Hoff er inhabil og hun fratrådte møtet. Jan Erik Fredriksen (Sp) tiltrådte som vara i saken.  
Følgende hadde ordet: Anne Sofie Hoff, Tron Kallum, Hans Moesgaard, Jon Gunnar Weng, Knut 
Espeland, Arve Bekkevard 
 
 
Svar fra administrasjonen på tidligere innkomne spørsmål:  
 
1. Må det legges asfaltdekke? 
 
I forhold til universell utforming; nei.  
Kan det legges asfalt noe senere; ja. 
Kravet til universell utforming; I forhold til dekke: det må legges et fast plant dekke, for eksempel 
hard subbus. 

 
2. Hva er riktig knyttet til grøftebredde, det står 3 m (over 70 km/t), men betyr det at vi kan ha 2 m 
der hvor det er 60 km/t?  
 
De bredder på gangvei, sikkerhetssoner, skuldre etc. som er lagt inn i planen er minimumsløsninger. 
Man må ned i fartsgrense på 50 km/t for å lage disse smalere. Dersom det gjøres endringer på 
minimumsbredder vil Statens vegvesen komme med innsigelse. 
 
3. Dekker sideveismidlene en gang/sykkelvei uten asfalt, evt med et annet dekke?  
 
Konklusjonen fra Statens vegvesen etter samtale med kommunen er at det kreves asfalt. Dersom 
dette skal endres må det samtaler til med vegvesenet.  
 
4. Hvorfor er det i rekkefølgebestemmelsene lagt inn parkeringsplass?  



 
For å sikre gode parkeringsforhold for besøkende til bygdetunet. 
5. Kan denne parkeringsplassen legges inn til slutt og ikke som rekkefølge?  
Ja. 
 
6. Andre punkter som kan redusere kostnadene?  
Ingen umiddelbare punkter utover det å ikke legge asfalt. 
 
 
 
 
Forslag fra Tron Kallum (Senterpartiet):  
 
1. Paragraf 11: Rekkefølgebestemmelser, 3. avsnitt. SPP2 kan (tidligere "skal") opparbeides ved 
opparbeiding av gang- og sykkelveg på grn. 19, bnr 7. 
 
2. Pkt. 8.2 Grunnerverv. Setningen "Eventuelle trykkskader dette medfører tar grunneier på eget 
budsjett" strykes. 
 
VOTERING: Enstemmig (18) som foreslått.  
 
 
Felles forslag fra Venstre, Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti: 
1. Rådmannens forslag vedtas.  
2. Kommunestyret vedtar reguleringsplanen som en maksimum ramme. Administrasjonen bes 
arbeide for en rimeligere og enklere løsning for gang- og sykkelvei, og, om mulig, legge dette til grunn 
for fremtidig budsjettforslag.  
 
VOTERING: Enstemmig (18) som foreslått.  
 
 

Vedtak: 
1. Detaljregulering gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – Granodden, gnr. 65 bnr. 20 
m.fl. datert 14.04.2015, med tilhørende planbestemmelser, datert 14.04.2015, egengodkjennes av 
kommunestyret i Spydeberg, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endringer:  
- Paragraf 11: Rekkefølgbestemmelser, 3. avsnitt. SPP" kan opparbeides ved opparbeiding av gang- 
og sykkelveg på grn. 19, bnr. 7.  
- Pkt. 8.2. Grunnerverv. Setningen "Eventuelle trykkskader dette medfører tar grunneier på eget 
budsjett" strykes.  
 
2. Kommunestyret vedtar reguleringsplanen som en maksimum ramme. Administrasjonen bes 
arbeide for en rimeligere og enklere løsning for gang- og sykkelvei, og, om mulig, legge dette til grunn 
for fremtidige budsjettforslag.  

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

38/2015: Årsrapport og skatteregnskap 2014 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim  



 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Knut Espeland 
 
Jan Erik Fredriksen fratrådte møtet. Anne Sofie Hoff tiltrådte møtet. Jahan Binai-Faal (KrF) og Ole 
Andreas Kvilesjø (KrF) tiltrådte møtet.  
 
VOTERING: Enstemmig (20) som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 
1. Årsrapport og skatteregnskap for 2014 tas til orientering. 

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

39/2015: Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2014 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland  
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Morten Strande, Sigmund Lereim, Tron Kallum  
 
VOTERING: Enstemmig (20) som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 
1. Det fremlagte regnskapet med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes 

årsregnskap for 2014 
2. Driftsregnskaper gjøres opp i balanse. 
3. Investeringsregnskapet gjøres opp i balanse. 
4. Aktuarberegning  / premieavvik føres etter regnskapsforskriften § 13-4, pkt c fra og med 

regnskapsåret 2014. 
5. Årsmelding for 2014 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. 

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

40/2015: Tertialrapport pr 30.04.2015 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Nina Haaland, Sigmund Lereim, Tron Kallum, Hans Moesgaard, 
Mette Mysliwski, Arve Bekkevard 



 
Spørsmål fra Sigmund Lereim (Sp): Hvor mye har kommunen brukt på konsulentvirksomhet i 
forbindelse med ressursgjennomgangen hittil i år? 
 
Forslag fra Senterpartiet:  
 
4. Rådmannen bes til neste kommunestyremøte å dokumentere oversikt over konsulenttjenester 
fordelt per virksomhet. Oversikten skal vise budsjett, avtalt beløp, forbruk per 31.5.2015 samt 
prognoser ut året.   
 
VOTERING: 9 (H, KrF, V) mot, resten for.  
 
 
Formannskapets innstilling punkt 1 - 2: 
 
VOTERING: Enstemmig (20) som foreslått av formannskapet.  
 
Formannskapets punkt 3: 
 
VOTERING: 8 (Ap og Sp) stemmer mot, resten for.  

 

 

Vedtak: 
1. Tertialrapport pr 30.04.2015 med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det foretas budsjettjustering i investeringer i hht vedlegg 3.  Endringene finansieres ved: 

Økt selvfinansierende låneopptak på kr 2 340 000,- til Hovedplan vann og avløp. 
Økt bruk av ordinære lån med kr 104 000,-. Dette tas fra ubrukte lånemidler 
Økt momskompensasjon med kr 102 000,- 
Reduksjon av statstilskudd med kr 400 000,- 
Bruk av disposisjonsfond med kr 464 000,- 
Bruk av kapitalfond med kr 908 000,-. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å justere virksomhetsrammene med totalt kr 5 170 000,- som 
gjelder innsparing av ressursgjennomgangen (kr 1 490 000,-) samt fordeling av 
pensjonsutgiftene (kr 3 680 000,-) når disse er klare. 

4. Rådmannen bes til neste kommunestyremøte å dokumentere oversikt over 
konsulenttjenester fordelt per virksomhet. Oversikten skal vise budsjett, avtalt beløp, 
forbruk per 31.5.2015 samt prognoser ut året.   

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

41/2015: Fremtidig organisering av barneverntjenestene i indre Østfold 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen  
 
Behandling: 



 
Knut Espeland fratrådte møtet. John Dokken tiltrådte møtet som ordfører. Gunnar Espelid ble 
enstemmig valgt som settevaraordfører.  
 
Følgende hadde ordet: Gro Pettersen 
 
VOTERING: Enstemmig (19) som foreslått av formannskapet.  
 

Vedtak: 
1.Prosjektrapport for barnevernarbeidet i indre Østfold tas til orientering. 
 
2. Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder: 
- a) felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold 
- b) felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold 
- c) felles tiltaksbank for indre Østfold 
Utredningene gjennomføres av barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført innen 
01.09.15. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske 
forutsetninger for drift av tiltakene med tanke på oppstart 01.01.2016 (tiltak a,b og c). Prosjektleder 
velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for arbeidet. 
 
3. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang av den interkommunale 
barnevernvakta i indre Østfold, med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold. 
Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15.   
 
4. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre Østfold. 
Utredningen må sees i sammenheng med utviklingen av de ulike alternativene kommunereformen. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

42/2015: Løpende opptak av barn i barnehagen 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden  
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Torstein Skjolden  
 
VOTERING: Enstemmig (19) som foreslått av KOOK. 
 

Vedtak: 

 
Opptak av barn i barnehage:  
 
Opptak av barn som fyller ett år etter 1. september gjøres etter følgende 
rutine:  
 
November: barn som fyller ett år i perioden september, oktober, november  
Februar: barn som fyller ett år i perioden desember, januar, februar  
Mai: barn som fyller ett år i perioden mars, april, mai  

 



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

43/2015: Indre Østfold Brann og Redning IKS 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim  
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Gunnar Espelid 
 
Forslag fra Gunnar Espelid (FrP):  
 
Saken utsettes.   
 
VOTERING: 12 stemmer for å utsette saken.   

 

Vedtak: 
 
Saken utsettes.  

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

44/2015: Organisering av politisk struktur 2015 – 2019 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid  
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Sølve Egeland, Arve Bekkevard, Jarl Meland, Sigmund Lereim, 
John Dokken 
 
Forslag fra H, Krf, Frp og Venstre:  
 
1. Ny politisk styringsstruktur vedtas som vist under konklusjonen i denne saken, men at 
næringsutviklingssaker tillegges helse, omsorg og kultur.  
 
Benevnelser for utvalgene blir: 
    UNHOK (Utvalg for næring, helse, oppvekst og kultur)    og 
    UMT (Utvalg for miljø og teknikk)  
  
2. Det tilstrebes at minimum tre av UNHOK og UMTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 
3. Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer hvorav 4 er valgt av kommunestyret blant 
kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av organisasjonene.  
 



4. Rådmannen fremmer sak om delegering til utvalgene i august 2015. 
 
VOTERING: 11 stemmer for fellesforslaget.  
 
Forslag fra Arve Bekkevard (H): 
 
3. Administrasjonsutvalget får sammensetning som i dag uten politisk deltagelse.    
 
VOTERING: 4 (H) stemmer for.  

 

Vedtak: 
1. Ny politisk styringsstruktur vedtas som vist under konklusjonen i denne saken, men at 
næringsutviklingssaker tillegges helse, omsorg og kultur.  
 
Benevnelser for utvalgene blir: 
    UNHOK (Utvalg for næring, helse, oppvekst og kultur)    og 
    UMT (Utvalg for miljø og teknikk)  
  
2. Det tilstrebes at minimum tre av UNHOK og UMTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 
3. Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer hvorav 4 er valgt av kommunestyret blant 
kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av organisasjonene.  
 
4. Rådmannen fremmer sak om delegering til utvalgene i august 2015. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45/2015: EPC – Energisparekontrakt 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen  
 
Behandling: 
 
John Dokken fratrådte møtet som ordfører, og Gunnar Espelid fratrådte møtet som varaordfører. 
Knut Espeland tiltrådte møtet som ordfører, og John Dokken som varaordfører. 
Følgende hadde ordet: Gro Pettersen, John Dokken, Anne Sofie Hoff, Tron Kallum, Kyrre Havelin, Leif 
Johan Lundal, Jarl Meland, Arve Bekkevard, Hans Moesgaard, Erik Flobakk, Truls Lindmo, Knut 
Espeland, Sølve Egeland 
 
VOTERING: Enstemmig (20) som foreslått av formannskapet. 

 

Vedtak: 

 
1. Spydeberg kommune inngår en EPC kontrakt med firmaet Norsk Enøk og Energi AS med en 
investeringsramme og innehold som beskrevet i vedlegg 3, med tillegg for kostnad for 
toppsystem på SD- anlegg.  



 
2. Det bevilges kr 25 715 750. Bevilgningen dekkes med låneopptak kr 25 715 750.  
 
3. Avtaletiden settes til fem år, med opsjon på forlengelse til åtte år.  

 

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

46/2015: Maskiner og utstyr - Eiendom og teknisk drift 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Nina Haaland  
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Nina Haaland 
 
VOTERING: Enstemmig (20) som foreslått av KMPT. 

 

Vedtak: 
1. Saken tas til orientering. 

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

47/2015: Tilstandsrapport for Skolen i Spydeberg 2015 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen  
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Gro Pettersen, Torstein Skjolden, Sølve Egeland, May Kirsti Heggelund 
 
VOTERING: Enstemmig (20) som foreslått av KOOK.  

 

Vedtak: 
Tilstandsrapporten tas til orientering  

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

Til møtets slutt:  

 
- Gro Pettersen ba om status for saken om avtale mellom Mørk Golfklubb og Spydeberg kommune. 
Rådmannen informerte om at avtaleforslaget planlegges fremmet i august.  
 
- Jarl Meland ønsker at det tas opp til vurdering at endringer av protokoller skal tilføres protokollen 



det gjelder.  
 
- Knut Espeland orienterte om at valgmøtet for flyktninger vil finne sted 25. august kl 15:30. 
 


