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62/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått. 

 

Vedtak: 
 

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

63/2015: Samarbeid mellom ROM eiendom og Spydeberg kommune om 
utvikling av eiendommer i stasjonsområdet 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland   
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret ønsker at avtalene med ROM eiendom forhandles videre, og legges frem for endelig 
politisk behandling innen utgangen av 2015.  
 
Rådmannen bes samtidig vurdere tidspunkt for mulig iverksettelse av avtalen, slik at kommunen har 
forutsigbarhet i de økonomiske forpliktelsene som følger av dette, samt forslag til inndekning. Dette 
koordineres med kommunestyrets prosesser med planstrategi og budsjett/økonomiplan. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

64/2015: TV-aksjonen 2015 

 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 

1.Spydeberg kommune støtter TV-aksjonen 2015 med kr 10.000. 
2.Beløpet belastes reserverte bevilgninger. 



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

65/2015: Felles saksfremlegg fra kommunene i Indre Østfold - Høring om 
enkelte endringer i inndelings- og kommuneloven 

 
Behandling: 
 
Fellesforslag fra formannskapet:  
 
Behandling av saken i kommunestyremøtet 10.9 utsettes som følge av nye saksopplysninger. Saken 
tas opp til ny saksbehandling i formannskapet i november.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 

Vedtak: 
 
Saken utsettes.  

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

66/2015: Alkoholsalg på valgdagen 2015 – behandling 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo behandling av Sak om alkoholsalg på valgdagen. Enstemmig godkjent å ta saken opp 
til realitetsbehandling.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Med bakgrunn i endringer i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk, §3-7, vedtar Spydeberg 
kommune at det åpnes for salg av alkohol i kommunen på valgdagen i tråd med lovverket for øvrig. 

2. Kommunestyret ber samtidig om at det igangsettes revisjon av kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer. 

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


