
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Møtedato: 25.08.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 17:00 - 20:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Frode Melum, Gro Pettersen, Kyrre Havelin, Sigrun Egeland, Torstein Skjolden 
 

Varamedlemmer: 
Dåreth Ohrvik Holand, Gunnar Espelid 

Forfall Arza Sudic Süslü,  Jarl Meland 

Administrasjonen Hilde Dybedahl 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

13/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

14/2015 Høring- finansiering av private barnehager 

15/2015 Plan for idrett og friluftsliv - rullering 

16/2015 Søknad om skjenkebevilling 

17/2015 Søknad om skjenkebevilling - endrede vilkår 

18/2015 Orienteringer 

 
 
  



13/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 

Vedtak: 
 

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

14/2015: Høring – finansiering av private barnehager 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Gunnar Espelid (FrP):  
 
Spydeberg kommune anbefaler en finansieringsmodell med utgangspunkt i at tilskuddet til ikke- 
kommunale barnehager beregnes ut fra nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale 
barnehager. 
 
VOTERING: Fire stemmer for, og tre mot.  
 
 

Innstilling til Kommunestyret: 
Spydeberg kommune anbefaler en finansieringsmodell med utgangspunkt i at tilskuddet til ikke- 
kommunale barnehager beregnes ut fra nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale 
barnehager. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15/2015: Plan for idrett og friluftsliv – rullering 
 
POLTISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 

 

Innstilling til Kommunestyret: 
1. Plan for idrett- og friluftsliv 2015-2027 for Spydeberg kommune vedtas.  



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

16/2015: Søknad om skjenkebevilling 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
Behandling: 
 
Forslag til tillegg fra Kari Ørnø (AP):  
 
 .. under forutsetning av at det foreligger nødvendige signaturer på søknadsdokumentene.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen med tillegg som foreslått av Kari Ørnø. 
 
 

Innstilling til Kommunestyret: 
 Kommunen har vurdert søknaden og rådmannen  vil etter en totalvurdering anbefale at søker 
innvilges alminnelig bevilling i medhold av alkohollovens § 1-4a-b, 1-7a, 1-7b,1-7c, 4-2 og 4-4 for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 under forutsetning av at det foreligger nødvendige 
signaturer på søknadsdokumentene.  

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

17/2015: Søknad om skjenkebevilling - endrede vilkår 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
Behandling: 
 
Forslag til tillegg fra Kari Ørnø:   
 
.. under forutsetning av at det foreligger nødvendige signaturer på søknadsdokumentene. 
  
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen med tillegg som foreslått av Kari Ørnø. 
 

 

Innstilling til Kommunestyret: 
Kommunen har vurdert søknaden og rådmannen vil etter en totalvurdering anbefale at Dawodi 
Invest innvilges alminnelig bevilling i medhold av alkohollovens §1-4a-b, 1-7a,1-7c,4-2 og 4-4  for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 på platting utenfor inngangsparti under 
forutsetning av at det foreligger nødvendige signaturer på søknadsdokumentene.  

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



18/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
- Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
- Moderasjonsordninger foreldrebetaling i barnehager 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
Tas til orientering 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


