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FORORD 
 
Årets inngang var preget av finanskrise i landet, med derav følgende arbeidsledighet og 
problemer for næringslivet. Spydeberg fikk også merke dette, da arbeidsledigheten økte 
vesentlig utover våren. Den store byggeaktiviteten, som har preget vår kommune de senere 
årene, sank drastisk. Veksten i innbyggertallet gikk da også ned, med en total vekst på 19 
personer, mot vesentlig større økning i årene forut. 
 
For kommunen betød finanskrisen økte sosialutgifter, økt innsats når det gjaldt 
gjeldsrådgivning, færre gebyrinntekter på byggesaker med mer. På den annen side bevilget 
regjeringen i februar en ”tiltakspakke”, det vil si stilte penger tilgjengelig for kommunene, 
øremerket til restaureringsprosjekter som skulle holde byggenæringen i aktivitet. Vi fikk blant 
annet pusset opp garderober og toaletter på barneskolene, noe som var svært 
kjærkomment. 
 
I løpet av våren tok kommunestyret avgjørelsen om å totalrehabilitere ungdomsskolen. Det 
vil bli det mest omfattende byggeprosjektet kommunen har gjennomført noen gang, men vil 
også bety en moderne og funksjonell skole til glede for elever og lærere i mange år fremover. 
Som midlertidige skolelokaler ble det besluttet å erverve Betania, som sammen med 
Sanitetens hus og Fjellheim skulle dekke behovet fra høsten av. Med sporty innstilling fra 
både elever og lærere viser det seg å gå veldig bra! 
 
Sommeren ble ingen hyggelig tid for Spydeberg kommune. 9. juli gikk ordfører Stein Håland 
bort, - brått og alt for tidlig. I sine 14 år som ordfører har han vært sentral i smått og stort i 
kommunen. Hans engasjement og utrettelige stå-på-vilje, hans alltid positive ønske om å 
hjelpe folk, og hans velutviklede strategiske sans preget kommunen i det daglige. For oss 
som jobbet nær han, var han en kunnskapsbase vi kunne øse av og lære av. Stein vil bli 
savnet i lang tid fremover. 
 
Stein fikk en verdig avskjed i en vakkert pyntet Hovin kirke 17. juli. Et samlet kommunestyre 
gjorde, i samarbeid med familien, dagen til en vakker markering i Steins ånd.  
 
Kommunestyret sto også samlet i ønsket om å velge ny ordfører. Varaordfører Britt E. 
Gulbrandsen, Krf, overtok stafettpinnen fra høsten av, og har funnet seg raskt til rette i rollen, 
med klokskap og en usedvanlig god blanding av mildhet og styrke. Vi har igjen fått en 
ordfører som det er lett og hyggelig for administrasjonen å samarbeide med! 
 
Samarbeidet med Hobøl ble vesentlig utvidet i 2009. Felles brannvesen var etablert fra 
nyttår, og samarbeidet gikk greit selv om man foreløpig ikke var lokalisert på ett sted. 
Byggeplanene for ny brannstasjon viste seg å bli dyrere enn forutsatt, og utpå høsten 
bestemte vi oss for å kjøpe en ferdigbygget eiendom på Myrer skog i stedet for å bygge selv. 
Eiendommen ble overtatt ved utgangen av året og mannskapet gleder seg til å få nye og 
gode lokaler til driften. 
 
I løpet av året ble det også bestemt at skatteoppkreveren i Hobøl og Spydeberg skulle slås 
sammen fra nyttår 2010, og planleggingen med å overføre vår bemanning til Hobøl ble gjort i 
en god atmosfære. 
 
Også internt i Spydeberg ble året preget av omstilling. Kommunestyret hadde gitt et oppdrag 
om å utrede administrative innsparingstiltak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009, 
og arbeidet ble umiddelbart igangsatt. Ledere og tillitsvalgte hadde et nært samarbeid hele 
året, og de første endringene var klare til å gjennomføres ved utgangen av året. Ny 
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organisasjonsmodell innebar en reduksjon fra 18 til 6 virksomheter, samt en stabsenhet. Det 
er også foretatt store kutt i stab og toppledelse. Omstillingsprosessen ble opplevd som 
positiv, men selvsagt er all endring smertefull og spenningen ved utgangen av året er stor. 
 
Prosjektet Vollene sitt 10 års jubileum ble feiret med festivitas, taler og gaver i juni 2009. 
 
I løpet av året ble det vedtatt planprogram for sentrumsplanen. Folkemøter ble gjennomført 
med god deltakelse. Arbeidet fortsetter i 2010.  
 
Av mindre, men viktige saker jeg har lyst til å nevne er at kommunestyret i fjor vedtok å delta 
i den kommunale oppreisningsordningen for personer som har vært utsatt for overgrep eller 
omsorgssvikt under barnevernets omsorg før 01.01.1993. Det er etablert et felles sekretariat 
for alle Østfold-kommunene. Pr. i dag er det ikke kjent at det er noen fra Spydeberg som 
omfattes av ordningen, men det er likevel et viktig signal som ble gitt om at disse personene 
skal ivaretas med en pengemessig kompensasjon for de traumene det offentlige har påført 
dem. 
 
”Lyseren-prosjektet”, dvs. avkloakkering av Lyseren, ble vedtatt og igangsatt. Registrering av 
hytteeiere som ønsker å delta i prosjektet ble gjort og likeledes registrering av ulovlige tiltak. 
Dette er et stort prosjekt, som det vil ta tid å gjennomføre. Gjennomføringen er viktig, for å 
sikre kommunens drikkevannskvalitet for fremtiden. 
 
Ved utgangen av året var det liten tvil om at 2010 kommer til å stå i innsparingens lys. 
Kommuneøkonomien generelt har blitt dårligere, og vår kommune har ved ulike nødvendige 
byggeprosjekter de senere årene økt kostnadene til renter og avdrag vesentlig. I løpet av de 
senere årene har også driftsnivået økt vesentlig mer enn kommunens inntekter, hvilket betyr 
at de kommende årene blir tøffe økonomisk sett. Dette vil merkes for så vel innbyggere som 
ansatte. Det er imidlertid viktig å være åpne rundt dette, slik at forventningene kan dempes 
når det gjelder hva kommunen kan bidra med i tiden som kommer. 
 
Samhandlingsreformen ble lansert i 2009, med nye og utfordrende roller for kommunene 
knyttet til innbyggernes generelle helsetilstand. Spydeberg deltar i et interkommunalt prosjekt 
med 7 andre kommuner i regionen og Sykehuset Østfold for å forberede reformen. I løpet av 
våren 2010 vil reformen bli behandlet i Stortinget, og vi følger spent med på hva som blir 
resultatet. Jeg er sikker på at vi trenger en helsereform og at vår kommune er avhengig av å 
samarbeide med andre kommuner for å oppnå gode resultater.  
 

Takk for godt samarbeid og god innsats i 2009 
 

 
rådmann Bente Hedum 
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UTVIKLINGSTREKK 
 
Fakta om Spydeberg:  
Spydeberg kommune ligger i indre Østfold. 
Kommunen grenser i vest mot Hobøl, i 
nord mot Enebakk, i nord-øst mot 
Trøgstad, i øst mot Askim, og i sør mot 
Skiptvet og Våler. Høyeste punkt er 
Spydeberg varde, 258 moh. Kommunen 
var frem til 2008 en av de største 
vekstkommunene i Østfold i forhold til  
prosentvis befolkningsøkning. Flere nye 
boligområder er etablert i sentrumsnære 
områder de siste årene. 
Befolkningsveksten kan dels tilskrives 
gode kommunikasjoner med bl.a. buss og 
jernbane, i tillegg til at kommunen har 

andre kvaliteter som vurderes som 
attraktive for nye innbyggere.  Avstanden 
inn til Oslo sentrum er ca. 45 km. Gode 
oppvekstvilkår gjør at mange barnefamilier 
etablerer seg her.  
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Befolkningsutvikling: 

Areal 142km2 

Dyrka mark 27 % 

Skog 62 % 

Bebygd 1,5 -2 % 

Vann 9 - 9,5 

År: 2005 2006 2007 2008 2009 
Innbyggere 01.01.09 4798 4856 4948 5073 5148 
Antall fødte 45 58 55 58 68 
Antall døde 46 47 59 39 55 
Fødselsoverskudd -1 11 -4 19 13 
Innflyttinger totalt 337 344 350 334 332 
Utflyttinger totalt 279 266 234 277 319 
Netto innflytting 58 78 130 57 13 
Folketilvekst 58 92 125 75 19 
Innbyggere 31.12.09 4856 4948 5073 5148 5167 

 
 



Sammenlignet med tidligere år hadde 
Spydeberg en lav befolkningsvekst i 2009.  
Veksten utgjorde en økning i folketallet på 
0,37%. Dette er den nest laveste 
befolkningsveksten i Østfold. I 2008 hadde 
vi en økning på 1,5 %.  Årets nedgang 

vurderes ikke til å være dramatisk, men 
har trolig sammenheng med at det i en 
periode har vært en vesentlig høyere 
befolkningsvekst enn kommuneplanens 
mål på 1,5 %, så på sikt vil disse tallene 
jevne seg ut.  

 
Spydeberg befolkning 1950-2010
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I et historisk perspektiv viser figuren at 
Spydebergs befolkning er nesten fordoblet 
siden 1950.  
 
Aldersammensetning  

 
Tallene viser at det er en nedgang i antall 
som er i aldersgruppene 16-19 år. Vi ligger 
nå lavere enn tilsvarende antall i denne 
aldersgruppen i 2005.  
 
 
 
 
 
 

 
Landbrukets utvikling 
 
År Antall som mottar 

produksjonstilskudd 
2000 132 
2005 112 
2008 113 
2009 107 

 
 
Antallet som mottok produksjonstilskudd 
gikk ned i 2009. Det er nå 107 mottagere i 
kommunen, dette er 6 færre enn i 2008. 
Selv om antall tilskuddsmottagere går ned, 
opprettholdes arealene med dyrket mark 
på samme nivå som tidligere. 
Reduksjonen på tilskudd viser at det er 
færre bønder som driver gårdsbruk, men 
at hver driftsenhet øker for den enkelte 
bonde. Tallet på melkeprodusenter er nå 
nede i 6. I år 2000 hadde vi til 
sammenligning 15 melkeprodusenter.  
 
Utviklingstendensen i landbruket generelt 
går i den retning at det satses på å 
etablere alternative næringer på gårdene. 
På noen av gårdene i Spydeberg er det 
gjort store investeringer for å etablere 
tilleggsnæringer. Som for eksempel 
Spydeberg dyrlegeklinikk, Holli mølle og 
Nybøle behandlingsinstitusjon.  
 
 
Arbeidsledighet 
Når det gjelder arbeidsledighet ligger 
Spydeberg godt under 
landsgjennomsnittet. I 2009 hadde 
kommunen en gjennomsnittlig 
arbeidsledighet på 2,2% av 
arbeidsstokken. Dette er 1,1 % under 
landsgjennomsnittet. Selv om 
arbeidsledigheten lokalt økte mindre enn 
gjennomsnittet for landet, skal det ikke 
store endringer til før det gir utslag i 
behovet for kommunale tjenester. 
Rådmannen konstaterer for eksempel at 
utbetalingene av økonomisk sosialhjelp 
økte i 2009 i forhold til 2008.  

År 2005 2006 2007 2008 2009 
Endring

2005-
2009 

0-5 341 348 367 364 388 +47

6-12 473 482 477 473 481 +8

13-15 203 186 202 199 208 +5

16-19 268 272 283 304 256 -12

20-39 1260 1268 1273 1284 1281 +21

40-54 989 1008 1036 1044 1054 +65

55-66 727 757 795 825 846 +119

67-79 382 401 420 424 426 +44

80-89 190 197 192 198 192 +2

=>90 23 29 28 33 35 +12

Sum 4856 4948 5073 5148 5167 +311
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Vennskapskommunesamarbeid 
Spydeberg har tre vennskapskommuner, 
Kungsør, Thyholm (Struer) og Straupe 
(Pargauja). I 2009 var det stor aktivitet på 
dette området med bred involvering av 
innbyggerne i Spydeberg. 
 
Straupe (= Pargauja) i Latvia:  
I Latvia ble det i 2009 gjennomført en 
omfattende kommunereform og i den 
forbindelse har det vært knyttet noe 
usikkerhet til formen på det videre 
samarbeidet mellom Spydeberg og 
Straupe.  Straupe slås sammen med to 
andre kommuner, og den nye kommunen 
blir på størrelse med Spydeberg. Det er 
bare Straupe som har etablert et 
vennskapskommunesamarbeid til en 
kommune i Norge, og det ble i 2009 
utarbeidet forslag til ny samarbeidsavtale 
mellom Spydeberg og den nye 
kommunen, Pargauja. Avtalen fremmes til 
politisk behandling i 2010. 
 
Samarbeidsaktiviteter i 2009:   
 Besøk fra Straupe til Østfold og Norges 

jeger og fiskerforbund for å ta 
jegerprøve.  
Besøket ble finansiert fra 
Grundtvigprogrammet. 

 Besøk av 45 orienterings løpere fra 
Straupe 2.-3. mai i forbindelse med 
Smaaleneneløpet i Hylliåsen. 7. klasse 
på Hovin skole var vertskap for gjestene.  

 Elevutveksling med 7. klasse på Hovin 
skole og elever på Straupes pramatskola 
i Straupe. Samlingen gikk over 3 dager, 
og inneholdt aktiviteter innen idrett og 
kultur.  

 
Thyholm (= Struer)  i Danmark:  
Spydeberg kommune hadde i 2009 en 
gjennomgang av sitt internasjonale 
samarbeid, og på hvilket nivå dette skulle 
ligge. Det er fortsatt et ønske om 
samarbeid med Thyholm og det er noen 
samarbeidsområder som peker seg ut som 
interessante, som for eksempel 
Kommunesammenslåingsreform og 

erfaringer fra denne, Tettstedsutvikling, 
Skoleutvikling og Kulturutvekslinger 
(Wilse). 
 
Samarbeidsaktiviteter 2009  
 Besøk fra Foreningen Norden i Struer til 

Spydeberg 28. -30. juni. Besøket innebar 
guidet tur i Spydeberg inkludert besøk i 
kirkene, på Spydeberg prestegård og ble 
avsluttet med cabaret og middag på 
Mørk golf.  

 
Interregprosjekt:  
Trans in form (TIF) 
Som medlem av regionrådet ble 
Spydeberg kommunen co-partner i 
Interreg prosjektet Trans in Form. 
Prosjektet har en varighet på tre år, og 
kommunen har ingen kostnader knyttet til 
prosjektet, men får tilgang til en 
ekspertkompetanse vi ellers ikke hadde 
hatt. Formannskapet vedtok deltagelse i 
TIF i 2009.  
Hvorfor passer Trans in Form for 
Spydeberg? Et steds beliggenhet spiller 
en viktig rolle for stedets attraktivitet, men 
beliggenhet er ikke avgjørende alene. 
Andre kvaliteter er også viktige. I arbeidet 
med sentrumsplanen har vi bevisst lagt 
vekt på å finne ut hvilken utviklingsretning 
vi ønsker for Spydeberg i fremtiden. Dette 
er nødvendig for at kommunen skal være 
attraktiv for bosetting og for etablering av 
næringsliv. Et av tiltakene for å heve vår 
kompetanse på området er deltagelse i 
Interreg prosjektet Trans in Form. I 
prosjektet vil vi sammen med norske og 
utenlandske partnere jobbe strategisk med 
stedsutvikling og omdømmebygging. Målet 
er å utvikle nye strategier for å gjøre små 
og mellomstore byer i Europa mer 
attraktive for folk og næring. Ansiktsløfting 
av ”offentlige rom” vil styrke attraktivitet og 
konkurransekraft. Arkitektur, vann, lys og 
design er sentrale stikkord. Det å formidle 
stedenes historier (gamle eller nyskapte) 
vil være en del av dette. Bak prosjektet 
ligger også et ønske om å oppnå bedre 
miljø- og ressursbruk i hele Europa. 
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FOKUSOMRÅDER 

Fokusområde 1: 
BRUKERE (B) 
 

Kritiske suksessfaktorer: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
 

 
B1 Gode tjenester 
I februar ble det gjennomført 
brukerundersøkelser ved kommunens 
virksomheter.  
Mange innbyggere mottok invitasjon til å 
svare på ”Hva mener du om denne 
kommunale tjenesten?” og ”Hva er du 
fornøyd med og hva er du ikke fornøyd 
med?”. De som ble spurt var alle brukere 
av den aktuelle tjenesten i kommunen. 
Grønn farge i bildet under (øverste søyle) 

betyr at brukerne gir uttrykk for at de er 
fornøyde, rød farge (nederste søyle) betyr 
at det er uttrykt misnøye. 
Endringsindeksen som samlet er 5 
(nederst i tabellen) betyr at det samlet for 
alle målte områder har vært en positiv 
utvikling sett fra brukenes side. (En 
negativ endringsindeks indikerer at 
brukerne synes tjenestene er dårligere 
enn for ett år siden). 
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Denne måten å spørre på gir den enkelte 
virksomhet verdifulle tilbakemeldinger på 
konkrete forhold, Svarene fra brukerne 
gjenspeiler hvilke tema de er opptatt av da 
de ikke blir styrt til å måtte svare på 
bestemte spørsmål, men kan ta opp tema 
de selv ønsker. 
 

Undersøkelsen etterspurte også brukernes 
tilfredshet med totalkvaliteten på 
tjenestene, tilfredshet med informasjon og 
tilfredshet med mulighet for medvirkning.  
I tabellen under er 6 høyeste resultat og 1 
laveste. 
 

Brukerundersøkelse 2009 

Virksomhet 

Fornøyd med 

tjenesten 

totalt 

Fornøyd med 

informasjon 

Fornøyd med 

medvirkning 
Svarprosent 

Grini barnehage  5,4  5,1  5,4  35 

Hovin barnehage  4,7  5,3  4,7  32 

Hovin skole  4,7  4,4  3,8  13 

Spydeberg skole  4,9  5,0  4,7  15 

Ungdomsskolen  4,2  4,5  4,1  16 

Helse  4,6  4,0  3,8  10 

Psykiske helsetjenester  5,5  5,4  5,3  60 

Hjemmebasert omsorg  5,2  4,9  4,5  20 

Grinitun  4,8  4,4  4,8  26 

Virksomhet for funksjonsh  4,6  4,1  3,7  26 

NAV  4,0  4,4  4,5  9 

Biblioteket  4,0  4,1  3,7  30 

Kultur/ lag og foreninger  2,8  3,8  4,1  28 

Eiendom og internservice  5,4  5,5  3,7  10 

Forvaltning  3,9  3,9  3,7  11 

PPT skole/barnehage  4,7  Ikke spurt  Ikke spurt  68 

PPT foresatte  5,0  4,6  5,2  21 

Landbruk  4,5  4,8  4,8  18 

SAMLET  4,8  4,8  4,5  18 

 
Virksomhetene har meldt resultatene 
tilbake til de spurte. Alle resultat er vurdert 
i forhold til behov og muligheter for å gjøre 
endringer. Noen endringer er allerede 
iverksatt som for eksempel utbedring av 
toaletter ved to av skolene. Ved Grinitun 
ble det etterlyst bedre informasjon til de 
pårørende, dette er søkt forbedret ved 
fortsatt fokus på pårørendesamtaler, 
oppslag med informasjon og kontinuerlig 
arbeid med å nå fram med informasjonen. 
Større  tiltak er tatt inn i planleggingen for 
2010. 
18 % besvarte undersøkelsen. Totalt kom 
det inn svar fra 285 av kommunens 
innbyggere og det ble avgitt over 1000 
synspunkt på tjenestene som leveres. Det 
hadde vært ønskelig med flere som 
besvarte undersøkelsen og flere svar fra 
de som har besvart. Synspunktene som 

kom inn er likevel verdifulle i den videre 
utviklingen av kommunens tjenester. 
Resultatene viser at det leveres gode 
tjenester og at mange opplever å bli møtt 
på en god måte av kommunens 
tjenesteytere. Det uttrykkes også høy 
tilfredshet med servicen som ytes. 
Kommunen har imidlertid utfordringer som 
må løses i måten tjenestene organiseres 
på, og bygninger og uteområder holder 
ikke den standard som forventes alle 
steder.  
 
B2 Avklarte forventninger 
 
Ved brukerundersøkelsen scoret 
kommunen 4,8 på tilfredshet med 
informasjon, det er en forbedring på 0,2 fra 
forrige undersøkelse. For å avklare hva 
brukerne kan forvente av oss er det 
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utarbeidet tjenestebeskrivelser som ligger 
på kommunens hjemmeside. 
Tjenestebeskrivelser og virksomhetenes 
egne hjemmesider tror vi gir brukerne god 
informasjon. Det må være høyt fokus på 
effektiv ressursbruk i den økonomiske 
situasjonen kommunen er i og da er det 
særdeles viktig å avklare forventningene 
som brukerne kan ha til kommunen, og 
hva kommunen forventer av brukeren. 
 

B3 Brukermedvirkning 
Score fra undersøkelsen er 4,5. Dette er 
en nedgang på 0,2 fra forrige 
undersøkelse, men scoren er fortsatt på 
ønsket nivå. Det er viktig å hele tiden ha 
fokus på tilrettelegging for god dialog og 
medvirkning fra brukerne. 
Resultatene av undersøkelsen er fulgt opp 
ved at de har vært del av drøftingene i 
brukerrådet og de enkelte virksomhetene 
har laget planer for oppfølging av tiltak i 

samarbeid 

Status på tiltak fra strategiplanen 2009-2012 Ønsket Nedre 
Under
nedre 

GODE TJENESTER    

Brukernes tilfredshet med totalkvaliteten på tjenesten     

AVKLARTE FORVENTNINGER    

Brukernes tilfredshet med informasjon     

BRUKERMEDVIRKNING    

Brukernes tilfredshet med muligheten for medvirkning     

med brukerråd og brukerne for øvrig, for eksempel i foreldremøter. 
 

 : oppnådd ønsket resultat 

 : oppnådd nedre resultat 

 : under nedre resultat 

 : se lokalt for virksomhet 

 
5 klassinger på besøk på Vollene Gård 
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Fokusområde 2: 
MEDARBEIDERE (M) 
 
Kritiske suksessfaktorer; 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 

 

 Antall ansatte Hele årsverk 
2007 348 256 
2008 351 257 
2009 343* 250 
*Brannvesenet ikke medregnet i 2009  

M1 Godt arbeidsmiljø 
 
Det er ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 2009, 
resultatene fra 2008 er derfor gjeldende. 
 
Medarbeider-
undersøkelse 

År 

 04 05 06 08 
Organisering av 
arbeidet 4,5 4,3 4,5 4,3 

Innhold i jobben 4,8 4,6 4,8 4,8 
Fysiske arbeidsforhold 4,0 3,8 4,1 4,1 
Samarbeid med 
kollegene 5,2 5,0 5,1 5,1 

Nærmeste leder 5,0 4,6 4,8 
Overordnet ledelse 3,8 3,9 4,1 4,1 

Faglig og personlig 
utvikling 4,2 4,2 4,4 4,8 

Systemer for lønns- og 
arbeidstidsordn. 4,1 3,9 3,9 3,4 

Stolthet over egen 
arbeidsplass 5,2 4,8 5,0 * 

Helhetsvurdering – 
trivsel 5,0 4,9 5,0 5,3 

Snitt totalt 4,6 4,4 4,6 4,6 
Svarprosent 69 73 70 85 
* Ny type undersøkelse der dette ikke var eget 
tema. 
 
Medarbeiderundersøkelsen i 2004, 2005 
og 2006 ble gjennomført med verktøy fra 
Bedre Kommune. Undersøkelsen i 2008 
ble gjort på en, for oss, helt ny måte der 
medarbeideren selv beskrev aktuelle 
temaer innenfor sin arbeidssituasjon som 
de hadde fokus på.  
Under område ”Organisering av arbeidet” 
framkom negative synspunkt på stort 

arbeidspress og mangel på vikarer ved 
flere virksomheter.  
Det har vært arbeidet med disse to 
problemstillingene i 2009 ved at 
omstillingsprosessen har pågått. Når ny 
organisering er på plass vil vi forhåpentlig 
ha mer robuste enheter og flere å spille 
på ved fordeling av arbeidsmengde og 
ved fravær. Det er også startet opp 
planlegging av bedre måter å organisere 
vikartilgang på som forventes utprøvd i 
2010. 
Området ”Systemer for lønns- og 
arbeidstidsordninger” viser at 
medarbeiderne her legger inn svar som 
omhandler misnøye med selve 
avlønningen og ikke nødvendigvis med 
system for lønn og arbeidstid. 
 
Det legges til rette for medvirkning av 
kommunens medarbeidere gjennom 
representasjon i AMU 
(Arbeidsmiljøutvalget), ADMU 
(Administrasjonsutvalget) og HTV (forum 
for hovedtillitsvalgte). Det er faste møter i 
disse utvalgene gjennom året.  
 
I 2009 har det vært særlig fokus på 
omstillingsprosessen og medvirkning i 
denne. Prosessen ble igangsatt etter 
vedtak i kommunestyret i november 2008 
for å se på mer kostnadseffektive 
løsninger og vurdere innstramminger i 
forhold til eksisterende driftsnivå. Et 
eksternt firma gjennomførte en vurdering 
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av nåværende organisering og kom i sin 
rapport med forslag til alternativ 
organisering i framtiden. På bakgrunn av 
rapporten ble omstilling i Spydeberg 
planlagt og gjennomført. 
De hovedtillitsvalgte utpekte Tor Erik 
Klever fra Utdanningsforbundet som sin 
representant i styringsgruppa for 

omstillingsprosessen. Ellers i denne 
gruppa satt Stein Håland, Frank 
Beitmann, Bente Hedum og Øivind 
Olafsrud. Tilbakemelding etter at mye av 
omstillingen er iverksatt er at denne 
prosessen har fungert bra og det har 
vært reell medvirkning. 

 

Nytt organisasjonskart fra 1.1. 2010 ser slik ut: 

 
Rådmann 

Ass. rådmann
 

Stab, servicetorg 
og kultur 

(økonomi, 
personal og.utv,,  

Servicetorg 
Politisk sekretariat

Åpen omsorg Familierelaterte 
tjenester 
(PPT, NAV, 

barnev.,helse og 
funksjonshemm) 

Barnehage 
 

(Hovin + Grini) 

 

Næring og 
brann 

(forvaltning, 
landbruk og 

brann) 

Eiendom og 
teknisk drift 
(eiendom og 

internservice og 
kom.tek/drift) 

 
Skole* 

( 3 skoler) 
og Grinitun 

(HbO. +  Grinitun) 
 
 

* Ikke avklart innen 1.1.2010. Virksomheter i parentes er før 
omstilling

 
Spydeberg kommune hedret sine 25 års jubilanter på kommunestyrets juleavslutning tirsdag 15. 
desember. På bildet:Gro Hjorthaug,  Tove Storeheier,  Randi Haugerud, Rolf Stubberudlien, Eirik 
Juel,Sigmund Lereim og Lisbeth Borger (Arild Weiberg og Aud Høvik er ikke tilstede på bildet.) 

(Foto Bent Melleby)
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I løpet av 2009 er det utarbeidet nye 
retningslinjer for tildeling av 
arbeidsmiljøpris og trivselspris.  
Bakgrunnen for at man ønsket endring 
var at nye retningslinjer tydeligere skulle 
få fram at arbeidsmiljøprisen som 
hovedregel skal gå til en virksomhet eller 
en gruppe medarbeidere og bare 
unntaksvis til enkeltmedarbeidere.  
Trivselsprisen ønsket man at som 
hovedregel skal tildeles enkeltpersoner 
og kun unntaksvis til en gruppe eller til en 
virksomhet.  
 
For å øke trivsel og forebygge 
sykefravær ble det igangsatt en ”Kom i 
form kampanje”. AMU bevilget HMS-
midler til premiering og de ansatte ble 
oppfordret til å danne grupper på 6-8 
personer som sammen skulle samle 
trimpoeng. Blant grupper med poeng 
over en viss sum ble det trukket ut en 
vinner som ble premiert med reisesjekk 
på kr 20 000. Det var i alt registrert 16 
grupper med drøye 100 deltakere og det 
er rapportert drøyt 8000 treningstimer! I 
tillegg til kommunens HMS-midler til 
kampanjen, bidro Arbeidslivssenteret 
med et beløp som gjorde det mulig å 
arrangere en sosial kveld, samt dele ut 
flere premier  
 
Sykefravær. 
Spydeberg har hatt avtale om 
inkluderende arbeidsliv, IA, siden 2004. I 
forhold til sykefravær fokuseres det på 
forebygging, tilrettelegging og 
ivaretakelse. De tre målene i 
intensjonsavtalen er å redusere 
sykefravær, å inkludere personer med  
nedsatt funksjonsevne og å legge til rette 
for eldre arbeidstakere. Hvert år lages det 
aktivitetsplan for samarbeidet med 
Bedriftshelsetjenesten Hjelp 24, planen 
vedtas i AMU. 
 

Fra april har det vært avholdt månedlige 
møter mellom virksomheter med høyt 
sykefravær og NAV lokalt, 
Arbeidslivssenteret og personalsjefen i 
kommunen. Hensikten med møtene er å 
forebygge sykefravær, iverksette tiltak 
raskt ved behov og jobbe med 
langtidssykemeldte. 
 
Ved tildeling av HMS-midler ble det i 
2009 gitt tilskudd til tiltak som for 
eksempel trening med instruktør, sykler, 
løftebord, massasje, alt i den hensikt å 
legge til rette for et arbeidsmiljø som 
ivaretar helse, miljø og sikkerhet.  
 
 
Likestilling 

Stillingsstørrelse sortert på kjønn
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kjønnsfordeling ansatte i 2009

80 %

20 %

Andel kvinner andel menn
 

 
 

Sykefravær 

År Kort 
tids 

Lang 
tids 

Totalt 
Spb 

Snitt 
land 

2006 2,3 5,2 7,5 6,9 

2007 2,6 4,3 6,7 6,9 

2008 1,6 5,8 7,4 7,0 

2009 1,8 5,5 7,3 7,5 
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Gjennomsnittslønn etter 
utdanning 

M K 
Diff. i 

menns 
favør 

Ufaglært 292 000 284 700 2,5 %

Faglært 337 600 322 300 4,5 %

Høgskole (3 år) 429 500 371 942 13,4 %

Høgskole (mer enn 3 år) 438 900 411 600 6,2 %

Undervisningspersonell 423 300 404 100 4,5 %

Alle grupper 375 000 342 000 8,8 %
Tallene er hentet ut fra kommunens 
lønnssystem, beregnet i kroner ved  
100 % stilling innenfor de aktuelle 
gruppene. 
Størst ulikhet er det i gruppen Høgskole 
(3 år) med 57 000 kr i forskjell på en 
årslønn i full stilling. Det må letes videre 
etter årsaker til denne skjevheten. 
 
Kommunen rapporterer ikke 
foreldrefravær fordi vi har svært få fedre 
med barn i aktuell alder ansatt og mener 
sammenligningsgrunnlaget mellom menn 
og kvinner ikke er til stede hos oss.  
Det ble i 2009 kartlagt uønsket deltid på 
Grinitun og hjemmebaserte tjenester. 
Denne kartleggingen viser at til sammen 
seks ansatte har deltidsstilinger uten at 
det er ønsket. Dette er et overraskende 
lavt tall, særlig med tanke på at pleie og 
omsorg har svært mange deltidsstillinger. 
 
M2 God ledelse 
Lederstøtte og – utvikling skjer blant 
annet i virksomhetsledermøter og 
fagmøter for ledere. Det gjennomføres 
også ledersamtaler med fokus på mål og 
resultatoppnåelse. 
Virksomhetslederne har deltatt i et 
kartleggingsarbeid i forbindelse med 
omstilingen i kommunen, inkludert 
samtale med rådmannen i forbindelse 
med avklaringer rundt egen rolle i 
framtidig organisering. 
Spydeberg samarbeider fortsatt med 
Våler og Trøgstad om å arrangere 
lederutvikling gjennom ”Over Øyeren”, 
med delfinansiering av OU-midler fra KS. 
Virksomhetene rapporterer om gode 
rutiner rundt personalmøter, 
medarbeidersamtaler og møter med 
tillitsvalgte og verneombud. For mer 

informasjon  om dette se også  under de 
enkelte virksomhetene. 
For å nå flest mulig ansatte i kommunen, 
har vi startet  en intern informasjonsavis, 
Spydspissen. Denne har hatt 5 utgivelser 
i år og blitt godt mottatt på 
virksomhetene. Redaktøransvar er lagt til 
kontorlærling. 

M3 Faglig oppdatering og 
personlig utvikling 
Kurssamarbeidet mellom 11 kommuner i 
Indre Østfold har resultert i 17 ulike 
kurstilbud med variert innhold i 2009. Alle 
virksomheter tilbys kursene. 
 
Det ble i september vedtatt nye 
retningslinjer for tildeling av 
utdanningsstipend. De største 
endringene i retningslinjer er at det kan 
gis tilsagn om støtte før utdanningen 
starter, og det kan søkes om støtte som 
utbetales over flere år. Det er lagt opp til 
to søknadsfrister i året.  
 
Innen helse og omsorg startet den 
interne opplæringen ”Demens-
omsorgens ABC” på høsten 2008 og har 
pågått gjennom hele 2009 med god 
oppslutning.  
 
Planen for 2009 var at alle virksomheter 
skulle arbeide med implementering av 
etiske retningslinjer. Dette skulle gjøres 
ved å delta i prosjektet ”Samarbeid om 
etisk kompetanseheving ” i regi av 
KS.Pleie og omsorg skulle først i gang. 
På grunn av manglende kapasitet måtte 
deltakelse i prosjektet utgå og 
retningslinjene må derfor innarbeides på 
annen måte i året som kommer.
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Status på tiltak fra strategiplanen 2009-2012 Ønsket Nedre 
Under
nedre

GODT ARBEIDSMILJØ    

Prøvd ut lokalt nye virkemidler for bedre vikarordninger  
Sykefraværet 1 % under landssnitt eller likt med landssnitt    

GOD LEDELSE   

Gjennomført regelmessige personalmøter   
Gjennomført regelmessige møter med tillitsvalgte og 
verneombud    

Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte  
Avklart forventninger mellom rådmannens lederteam og 
virksomhetslederne  ang. virksomhetsstyring og ledelse    

Videreutvikle overordnede strategier for å oppnå 
kommuneplanen mål ang. virksomhetsstyring og ledelse    

Utgi regelmessig internt informasjonsskriv    

FAGLIG OPPDATERING OG PERSONLIG UTVIKLING   

Gjennomført Seniorkurs for 4-7 ansatte pr. år    
Gitt alle medarbeidere ett tilbud om faglig påfyll som følge av 
drøftinger i medarbeidersamtalen  
Gjennomført ett tiltak for etisk bevisstgjøring ved alle 
virksomheter    

 
Sosialt arrangement på Vollene Gård 
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Fokusområde 3:  
ØKONOMI (Ø) 
 
Kritiske suksessfaktorer: 
Godt samsvar mellom rammer og 
resultat 
Effektiv ressursbruk 
God adm. budsjettprosess 
 

Ø1 Godt samsvar mellom rammer 
og resultat 
Det er et positivt avvik mellom regnskap 
og reviderte budsjettrammer på kr 26 000 
totalt på virksomhetene i 2009. 
Regnskapet ble gjort opp i balanse med 
over-/underskudd lik 0. I budsjettet var det 
forutsatt å avsette kr 3 106 000 til fond. 
Det ble bare avsatt kr 575 000. Årsaken til 
dette er at en del av fakturaene ved 
bygging av ungdomsskolen først kom til 
utbetaling i 2010, og derved ble 
momskompensasjonen fra investeringer 
forskjøvet fra 2009 til 2010. Det var dette 
som var forutsatt avsatt til fond i 2009. 

Ø2 Effektiv ressursbruk 
I tabellen  er det presentert et utvalg av 
parameter. Tabellen viser at vår kommune 
har lavere frie inntekter enn gjennomsnittet 
både for Østfold fylke og landet for øvrig 
(uten Oslo). Ser vi lenger ned på tabellen 
viser det noe av årsaken til dette, da 
statlige rammeoverføringer er betydelig 
lavere hos oss enn fylket og landet. Når vi 
også vet at skatteinntektene, som er den 
andre delen av de frie inntektene, er 
lavere enn landsgjennomsnittet, gir dette 

mindre handlingsrom i vår kommune. Når 
det gjelder de store områdene som 
grunnskole og pleie og omsorg bruker 
Spydeberg mindre i brutto driftsutgifter 
(sett i prosent av totale brutto driftsutgifter) 
enn gjennomsnittet for fylket og landet for 
øvrig, mens vi derimot ligger høyere på 
administrasjon, barnehage og 
kommunehelsetjeneste. 
 

Bruttoutg fordelt på sektor
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Disse 5 områdene utgjør ca 70% av brutto 
driftsutgifter.  
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Utgifter på område
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Netto 25048 2461 52948 8888 74206

Adm Barnehage Skole Helse Pleie og 
omsorg

 
 

Statlig rammeoverføring i prosent av brutto 
drif tsinntekter
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Spydeberg kommune får lavere statlige 
rammeoverføringer sett i forhold til totale 
inntekter enn indre østfoldkommunene vi 
sammenligner oss med, og landet for 
øvrig. 
Vi ser at det er en liten økning fra 2008 til 
2009, men dette skyldes kun kompensert 
lønns- og prisstigningsvekst. 

 

Frie inntekter i kroner per innbygger
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Frie inntekter er statlige 
rammeoverføringer og skatteinntekter. 
 Spydeberg kommune ligger også her 
lavere enn indre østfoldkommunene og 
landet for øvrig. Det er ikke så stor forskjell 
her mellom Spydebergs frie inntekter pr. 
innbygger i 2009 sammenlignet med indre 
østfoldkommunene. Dette skyldes at alle 
indre østfoldkommunene ligger under 
landsgjennomsnittet for skatteinntekter. 
Differansen mellom skatteinntekter til den 
enkelte kommune pr. innbygger og 
landsgjennomsnittet blir ikke kompensert 
fullt ut. 
 
I 2009 tok kommunen i bruk Gat som er et 
system for bemanningsplanlegging og 
personalstyring i pleie og omsorg. Så langt 
vi ser, er systemet en effektivisering i 
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forhold til å planlegge, koordinere og styre 
personalressursene innenfor rammene 
som er lagt for tjenesten.  Det er foreløpig 
to virksomheter som har tatt Gat i bruk.                                                                                                              

Tiltakspakke 
Det ble i 2009 bevilget en egen 
tiltakspakke til kommunene til opprusting 
av bygg og veier. Dette ble iverksatt som 
et tiltak for å redusere negativ virkning i 
bygg- og anleggsbransjen i forbindelse 
med finanskrisen på slutten av 2008 og 
inn i 2009. 

Tiltakspakken for Spydeberg kommunes 
del utløste vel 3,4 mill. kroner.. I vår 
kommune ble pengene brukt til opprusting 
av toalettanlegg på de to barneskolene 
samt opprusting av bygninger som blir 
brukt under byggeprosessen på 
ungdomsskolen. Ut over dette er det 
opprustet kommunale veier og startet med 
rehabilitering av Kallerud bro 
 
 

 

. 

 
Restaurering av Ingastua på Vollene Gård 
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Ø3 God administrativ 
budsjettprosess 
For å få ledere og tillitsvalgtes syn på 
hvorvidt budsjettprosessen var god er det 
foretatt en undersøkelse. Denne bestod av 
spørsmålene ”Hva er dine synspunkt på 
budsjettprosessen for 2010?” og  ”Hva 
fungerte bra og hva kunne vært gjort 
bedre?”. I tillegg skulle det scores ut 
totalscore på budsjettprosessen på en  
skala fra 1-6, der 1 er lavest og 6 er  
 
 
 

 
 
 
høyest. 
Det var lav deltakelse fra både tillitsvalgte 
og virksomhetsledere. Virksomhetslederne 
scoret 4,6 som er en gledelig oppgang fra 
3,4 i fjor. Tillitsvalgte scoret 2,6 som er likt 
med fjoråret. Synspunktene som har 
framkommet brukes for å forbedre 
prosessen for neste år.

                            
 

 
Ingastua på Vollene Gård 

 

Status på tiltak fra strategiplanen 2009-2012 Ønsket Nedre  Under 
GODT SAMSVAR MELLOM RAMMER OG RESULTAT    

Totalresultat kommunen     

Avvik budsjett på virksomhetene     

EFFEKTIV RESSURSBRUK    

Utvikling i egen kommune på utvalgte data     

GOD ADMINISTRATIV BUDSJETTPROSESS    

Tilfredshet med budsjettprosess blant ledere      
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Fokusområde 4 
GRØNN KOMMUNE (G) 
 
Kritiske suksessfaktorer 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de 
grønne områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
 
 

G1. Bevare og utvikle 
kommunens grønne områder 
Forum for friluftslivet ble etablert høsten 
2009 som et samarbeidsorgan for 
organisasjoner som har friluftsinteresser 
som mål eller høyt på agendaen. 
Enkeltpersoner som har ressurser og vilje 
til å bidra for at forumet skal nå sine mål, 
deltar også. Forumet arbeider både for 
friluftsinteressene for det store flertallet av 
Spydebergs befolkning, og for de som 
ønsker et mer utfordrende friluftsliv. I 
tillegg til stiskjøtsel har det vært jobbet 
med ulike alternativer til nye stitraseer i 
Hylliåsen.  
 
I løpet av 2009 ble det inngått avtale med 
flere grunneiere og fylkesmannen om å 
lage sti gjennom Gulltjernmosen ved 
Lyseren.  
 
Videreutvikling av kommunens 
grøntområder i sentrum og tilgang til 
grøntområder vil være et eget tema i 
sentrumsplanen.  
 
G2 Sikre innbyggerne god tilgang 
til de grønne områdene 
En flott gang og sykkelvei fra Spydeberg 
skole til Solbakken ble åpnet høsten 2009. 
Ordfører Brit Gulbrandsen klippet snoren 
og delte ut gulrøtter til de mange 
fremmøtte til åpningen. Spesielt var de 
elevene som bor sør for Spydeberg skole 
glade for at de har fått en trygg og sikker 
skolevei.  
Arbeidet med reguleringsplaner for gang 
og sykkelveier fra Hovin skole til 
Frøhaugen og fra Hovin skole til Hovin  

 
kirke har ligget på vent i 2009, blant annet 
i påvente av prioriteringer hos 
planfremmer Statens vegvesen. 
Medvirkende årsak er også at andre 
planprosesser har vært så vidt 
arbeidskrevende, at det har vært liten 
kapasitet til dette reguleringsplanarbeidet.  
 
 
G3 Redusere forurensning 
Arbeidet med å få installert godkjente 
avløpsanlegg i hytter ved Lyseren med 
innlagt vann går etter planen. I 2009 ble 
det ansatt en ny prosjektleder i 
Lyserenprosjektet.  
 
Landbruket har vedtatt plan for miljøtiltak i 
landbruket og næringstiltak i skogbruket 
for å få redusert høstpløying og utvidet 
areal for grasdekte buffersoner. Tallene 
viser at 60 % av kornarealene i Spydeberg 
ble ikke høstpløyd i 2009.  
 
Det var i alt 20 823 meter buffersone med 
gras langs vassdrag i fjor. Dette er en 
økning på 4 223 meter fra 2008.  
 

G4 Ta i bruk miljøvennlig energi 
I gjeldende kommuneplan er det vedtatt at 
det i løpet av kommuneplanperioden skal 
tas i bruk miljøvennlig energi. For å nå 
dette målet ble det i gangsatte et 
forprosjekt som skulle se på mulighetene 
for å etablere et fjernvarmeanlegg ved 
Moelven bruk. Anlegget skulle dekke 
Knapstad og Spydeberg sentrum. I 
forprosjektet kom det fram at det ikke var 
befolkningsgrunnlag for etablering av den 
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type anlegg, så prosjektet er foreløpig 
skrinlagt. Ved utgangen av året er det 
dermed høyst uklart hvilke løsninger man 
velger å jobbe videre med i forhold til 
alternative energiløsninger. Det vil 
imidlertid arbeides videre med ulike 
alternativer for miljøvennlig energi som på 
sikt vil bidra til å redusere forurensning i 
fremtiden.  
 
For å sikre bruk av miljøvennlig energi 
skulle det i 2009 utarbeides rutiner som 
sikrer at nye reguleringsplaner innholder 
krav om tilrettelegging for fjernvarme. 
Arbeidet er ikke fullført som en følge av 
uklarhetene i forbindelse med etablering 
av fjernvarmeanlegg.  

 
Ved renovering og oppføring av 
kommunale bygg må kommunen også 
sørge for at egen bygningsmasse blir 
tilrettelagt for fjernvarme. Ungdomsskolen 
vil, når den står ferdig, være tilrettelagt for 
fjernvarme og vil etter dagens målestokk 
ha fremtidsrettede energiløsninger.  
 
Utarbeidelse av klimaplanen er et 
samarbeidsprosjekt mellom flere Indre 
Østfold kommuner. Prosjektet 
gjennomføres i regi av KS i et eget 
nettverk. Utarbeidelse av klimaplanen 
følger framdriften i KS-nettverket. Planen 
forventes vedtatt i 2010.  

 
 
Status på tiltak fra strategiplanen 2009-2012 Ja Begynt Nei 
Bevare og utvikle kommunens grønne områder    

Utarbeidet sentrumsplan for Spydeberg     

Inngått to nye avtaler om vedlikehold og rydding av friområder og 
stier    

Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene    

Gang- og sykkelvei fra Spydeberg skole til Solbakken      
Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til  
Frøhaugen     

Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til 
Hovin kirke     

Redusere forurensning     
Videreføre arbeidet med å få installert godkjente avløpsanlegg i 
hyttene ved Lyseren som har innlagt vann     

Fulgt opp vedtatt plan for miljøtiltak i landbruket og næringstiltak i 
skogbruket for få redusert høstpløying og utvidet areal for 
grasdekte buffersoner 

   

Ta i bruk miljøvennlig energi    
Utarbeidet rutiner for å sikre at nye reguleringsplaner innholder 
krav om tilrettelegging av fjernvarme    
Nye kommunale boliger tilrettelagt for fjernvarme    

Vedtatt klimaplan for Spydeberg kommune     
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Fokusområde 5:  
KOMMUNALE TJENESTER (T) 
 
Kritiske suksessfaktorer; 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 

 

T1 God kvalitet i tjenestene 
Det arbeides kontinuerlig med å 
opprettholde og videreutvikle god kvalitet i 
tjenestene samtidig som det effektiviseres 
med de ressursene kommunen rår over. Et 
verktøy for å sikre god kvalitet er å ta i 
bruk kvalitetsindikatorer og disse skal 
være på plass for alle virksomhetene ved 
utgangen av 2011. Det ble en første start 
på arbeidet med utvikling av 
kvalitetsindikatorer og vurdering av effektiv 
ressursbruk i omstillingsprosessen som 
har pågått i hele 2009.  
 
Resultater 10 klasse: 

Eksamen 2009

0
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5
6

Engelsk
skriftlig

eksamen
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hovedmål
skriftlig

eksamen

Norsk
sidemål
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eksamen

sk
al

a 
1-

6

Spydeberg kommune Østfold fylke Nasjonalt

 
Det er vanskelig å sammenligne 
eksamensresultatene fra tidligere år pga 
endret læreplan og eksamensform men 
innenfor faget engelsk er årets resultater 
en forbedring på 0,1 poeng. Engelsk er det 
eneste faget som det er foretatt eksamen i 
de siste to år. 
 
Neste tabell viser at Spydeberg har de 
beste resultatene når det gjelder 
grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng 

regnes ut ved at alle avsluttende 
karakterer som føres på vitnemålet, legges 
sammen og deles på antall karakterer slik 
at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges 
gjennomsnittet med 10.  
Grunnskolepoengene er noe lavere for 
2009 enn for 2008 men fortsatt over både 
fylke og landsgjennomsnitt. 

Grunnskolepoeng

30

35

40

45

Poeng, 07-08 41,4 38,4 39,7

Poeng, 08-09 40,9 38,5 39,5

Spydeberg 
kommune Østfo ld fylke Nasjonalt

 
I 
foretatt en forvaltningsrevisjon av 
kommunens pleie og omsorgstjene
Deres konklusjon er: 
 det er mange bruker

2009 har Indre Østfold kommunerevisjon 

ster. 

e pr. årsverk i pleie 

igger under sammenlignbare 

 mange årsverk til 

tfold” 
e 

stplan skal 

og omsorg 
 Spydeberg l
kommuner når det gjelder antall årsverk i 
dette tjenesteområdet  

 det brukes ikke spesielt
administrativt arbeid innen denne 
sektoren. 

Det pågående interkommunale 
”Samhandlingsprosjekt Indre Øs
innen helse og omsorg vil kunne gi god
bidrag til økt interkommunalt samarbeid i 
disse sektorene. Det er for tidlig å trekke 
konklusjoner av dette samarbeidet. 
Det ble i kommunestyremøtet 
16.desember vedtatt at oppvek
utgå og at det i stedet arbeides med å 

 22



utvikle en pedagogisk plattform for skolen i 
Spydeberg. Dette arbeidet starter i 2010. 

T2 Godt fysisk miljø   
Det foreligger skriftlige rutiner og system 
som sikrer at nybygg og bygg som 
rehabiliteres tilfredsstiller kravene til 
universell utforming.  

Det er et langsiktig mål å 
Miljøfyrtårnsertifisere alle kommunens 
virksomheter. I juni 2009 ble 
Kommunehuset og Fjellheim sertifisert. 
Kommunen har dermed fått to nye fyrtårn i 
2009, men det ble andre virksomheter enn 
planlagt. 

 

 
Det synlige beviset på at Kommunehuset og Fjellheim er miljøsertifisert. På bildet f.v. Gunnar 

Hjorthaug, Stein Håland og Bente Hedum. (Foto: Bent Melleby)
 

 
Ulike løsninger for en utvidelse av 
servicetorget og NAV er vurdert og endelig 
innstilling i saken avleveres i skrivende 
stund fra styringsgruppa. 
Arbeidet med å ruste opp ungdomsskolen 
pågår for fullt og den ”nye” skolen tas i 
bruk etter høstferien 2010. 

T3 God dekningsgrad på 
tjenestene 
Retten til barnehageplass ble ivaretatt ved 
at alle søknader for barn født før 1.8.2008 
ble besvart med tilbud om plass. Arbeidet 
med å bygge ny barnehage ble ikke 
igangsatt i år, men det ble vedtatt at ny 
barnehage skal plasseres på Lund. 
For 2009 har Spydeberg en god dekning 
av barnehageplasser som figuren under 
viser. 
 

Dekningsgrader barnehage

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aremark

M arker

Rømskog

Trøgstad

Hobøl

Askim

Eidsberg

Skiptvet

Rakkestad

Spydeberg

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til
førsko lebarn
Andel ansatte med førskolelærerutdanning

Andel barn 1-5 år med barnehageplass
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Innenfor virksomhet for 
funksjonshemmede ble det etablert et nytt 
heldøgnstilbud med to plasser og ca 7 
årsverk i tilknytning til allerede 
eksisterende bofellesskap. I 2010 skal det 
gjøres et kartleggingsarbeid for hele pleie 
og omsorg for å avdekke behovet for 
plasser i årene framover.  
 
I Spydeberg har vi 77 heldøgns 
omsorgplasser, noe som tilsvarer en 
dekningsgrad på 34 %. Dette er godt over 
Stortingets tilråding på 30 % når man 
inkluderer omsorgsboliger. 
 
Diagrammet til høyre viser fordeling av de 
ulike plassene. 

 

Dekningsgrader Pleie og omsorg

0 5 10 15 20 25

Spydeberg 2008 

Spydeberg 2009

Indre Østfold 2009

Gj.snitt alle
kommuner 2009

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold

Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering
 

 
 
 
 

Grunnskoleopplæring

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Andel elever utenom kommunens
grunnskoler, av kommunens

innbyggere 6-15 år

Andel elever i grunnskolen som får
særskilt norskopplæring, prosent

Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning, prosent

Timer spesialundervisning i prosent
av antall lærertimer to talt, konsern

Andel elever i spes.grupper og -
sko ler ift alle elever i grunn- og

spesialsk, pst

Spydeberg Gj.snitt alle kommuner Indre Østfold samlet
 

Tabellen over viser at Spydeberg har et 
relativt høy prosentandel av sine elever i 
skoler utenfor egne kommune. 
Steinerskolen i Askim er den skolen 
utenfor Spydeberg som har flest elever fra 
Spydeberg. Spydeberg har en liten andel 
elever med særskilt norskopplæring men 
yter mange timer spesialundervisning i 
prosent av totalt timetall. Tabellen sier ikke 
noe om antall elever som 
spesialundervisningen fordeles på. 
 
 

Elever per årsverk

9,4
10,7 10,6

0
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Spydeberg Gj.snitt alle
kommuner

Indre Østfold samlet

 
Spydeberg har noe færre elever pr 
lærerårsverk enn sammenlignings- 
grunnlaget. 
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T4 Kompetente medarbeidere 
Kompetansekartlegging av alle fast 
ansatte ble igangsatt i mai. De ansatte 
fylte ut skjema med opplysninger om egen 
kompetanse og arbeidserfaring. Arbeidet 
med å legge inn opplysningene i 
kommunens lønns- og personalsystem 
skulle vise seg å være svært tidkrevende 
og vanskelig å få gjennomført blant annet 
på grunn av stort arbeidspress. 
Kartleggingen ble derfor ikke ferdigstilt i 
2009, men ferdigstilles april 2010. 
Kommunens personalpolitiske 
retningslinjer ble vedtatt i 2008 på en slik 
måte at tiltakene skal iverksettes gradvis. 
Følgende nye tiltak fra retningslinjene er 
iverksatt i 2009: 
• Gi tilskudd til aktivitet eller utstyr som 

fremmer fysisk aktivitet, utarbeidet 
retningslinje for tildeling av midler til tiltak 
for økt fysisk aktivitet 

 
 
 
 

• Disponere kr 200 000 sentralt til 
utdanningsstipend som det søkes på. 
Tilsagn om stipend gis før studiestart og 
stipendet utbetales etter fullført 
utdanning. Iverksatt med kr 60 000 fra 
2009, utarbeidet retningslinjer for 
tildeling av utdanningsstipend, med 
søknadsskjema 

• Kartlegge faglige behov og 
karrieremessige ønsker i den årlige 
medarbeidersamtalen, og gi alle 
medarbeidere minimum ett årlig tilbud 
om kompetanseheving / utviklingstiltak 
av større eller mindre omfang. 

• Tilby bedriftshelsetjeneste for utsatte 
grupper utover det lovpålagte. 

• Retningslinjer for arbeidsgivers dekking 
av databriller er revidert 

Andre retningslinjer/rutiner innen 
personalarbeid som er nye eller oppdatert 
i 2009: 
 Retningslinjer/prosedyrer til bruk ved 

nedbemanning/innskrenking/omplasserin
g og omstilling. 

 
 

Status på tiltak fra strategiplanen 2009-2012 Ja Begynt Nei 
GOD KVALITET I TJENESTENE    
Avklart forventninger til tjenesten ved å ta i bruk 
kvalitetsindikatorer på ett tjenesteområde    

Kartlagt effektiv ressursbruk på minimum tre virksomheter    

Vurdert muligheten for interkommunalt samarbeid – herunder en 
spesialisering mellom kommunene innen pleie og omsorg og 
psykisk helse (psykogeriatri) 

  

Vedtatt oppvekstplan   Utgår 
GODT FYSISK MILJØ   
Nedfelt skriftlig rutiner og system som sikrer at nybygg og bygg 
som rehabiliteres tilfredsstiller kravene til universell utforming   

Miljøfyrtårnsertifisert ny base og dagsenter for psykisk helse og 
virksomhet for funksjonshemmede    
Planlagt utvidelse av arealene for servicetorg og NAV med 
vedtak høsten 2009    

Starte opprusting av skolene og gjennomført tiltak i henhold til 
rullert barnehage- og skolebruksplan, i 2009 starter rehabilitering 
av ungdomsskolen 

   

GOD DEKNINGSGRAD PÅ TJENESTEN   
Fulgt opp retten til barnehageplass fra høsten 2009 for barn født 
før 0108009    

Igangsatt arbeid med ny barnehage    

Kartlagt fremtidige behov for tjenester til personer med demens/ 
kroniske lidelser    
Kartlagt fremtidige behov for tjenester til unge 
funksjonshemmede    
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KOMPETENTE MEDARBEIDERE   

Gjennomført kompetansekartlegging innen fristen fra HTA    
Fulgt opp vedtak etter behandling av personalpolitiske 
retningslinjer    

 
 

 
”Bryggerhuset” på Vollene Gård, hvor Grini barnehage har sin uteavdeling 
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Fokusområde 6: 
KULTUR OG IDRETT (K) 
 

Kritiske suksessfaktorer: 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 

 
K1 Blomstrende kulturliv og 
aktivt idrettsliv 
Samarbeidet mellom kommune, 
organisasjonsliv og næringsliv gjør at 
Spydeberg har et variert kultur- og 
idrettstilbud til kommunens innbyggere og 
besøkende.  
 
I kommunen er det etter hvert etablert flere 
gode anlegg med høy standard som i 
tillegg til å skape gode forhold for ordinær 
trening gjør det mulig å arrangere 
konkurranser på nasjonalt nivå. Også i år 
ble det arrangert NM i allaktivitetshuset. 
Da var det Spydberg atletene som 
arrangerte NM i styrkeløft.  Av andre store 
konkurranser kan det nevnes at 
motorklubben arrangerte NM-runde nr 3 
og at Indre Østfold orienteringsklubb 
arrangerte Smaaleneneløpet i Hylliskogen.  
Det anlegget det kanskje har vært lagt ned 

mest arbeid på å sette i stand siste året, er 
Spydeberg stadion. Ferdigstillelse av dette 
anlegget er fortsatt ikke fullført ved 
utgangen av 2009, og følgelig ble det 
heller ikke arrangert noe 
åpningsarrangement.  
 
Opplysningspresten Jacob Nicolai Wilse 
har stått sentralt i Spydebergs historie. Nå 
har han endelig fått sin egen byste. I juni 
avduket sogneprest Erling Nevland en 
byste av den tidligere sognepresten og 
opplysningstidsmannen Jacob Nicolai 
Wilse (1735-1801). Mange 
tilstedeværende fikk høre flott musikk av 
Spydeberg ungdomskorps, og 
billedhuggeren Bjørn Sørvang Hansen 
jazzet for Wilse på saksofon. Statuen står 
på bankplassen utenfor biblioteket i 
Spydeberg kommunehus. 

 
 

 
Wilsestatuen avdukes av sogneprest Nevland 
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Det er mange ildsjeler som legger ned 
mye frivillig innsats i Spydeberg.  
Dette arbeidet er til stor glede for 
Spydebergs innbyggere. For å verdsette 
innsatsen deles det årlig ut en pris til den 
eller de som utmerker seg i sin innsats for 
lokalsamfunnet i Spydeberg.  Prisen som 
årets Miljøskaper i 2009 gikk til August 
Strande. Han fikk også Frivilligprisen for 
Østfold. August Strande bidrar på mange 
områder for å bedre livsmiljøet for 
Spydebergs innbyggere. Han kjører 
skiløyper, hjelper til på SFO og er 
altmuligmann på Frivilligsentralen. Disse 
aktivitetene i tillegg til mye annen frivillig 
innsats gjorde Strande vel fortjent til prisen 
som ”Årets Miljøskaper.  
 
Målsettingen om et elevtall i kulturskolen 
på 20 % av antall elever i grunnskolen vil 
etter all sannsynlighet ikke innfris i denne 
kommuneplanperioden. Som følge av 
budsjettvedtak i 2009 ble antall 
elevplasser noe redusert i forhold 2008. I 
2008 hadde Spydeberg 91elevplasser i 
kulturskolen, mens det i 2009 var 73 
elevplasser i kulturskolen 
 
K2 Klar kulturell profil 
Samarbeid med næringsliv, 
organisasjoner og kommune har etter 
hvert funnet sin form, og Miljøuka og 
Julegateåpningen ble to vellykkede 
arrangementer som ble organisert i 
fellesskap. Arrangementene hadde svært 
god publikumsoppslutning. Som et ledd i 
markedsføringen utgis det aviser i 
tilknytning til disse arrangementene med 
kommunal informasjon, program m.m. 
Avisen utgis i samarbeid mellom 
kommune, frivillige og næringsliv.  
 
Arbeidet med frivillighetsplanen har pågått 
i hele 2009. Planen var klar til å fremmes 
til behandling på slutten av året, men noen 
av innspillene som kom gjorde at denne 
behandlingen ble utsatt. Planen manglet 
strategier for involvering av nye 
innbyggere i lokalsamfunnet og strategier 
for samarbeid med velforeningene i 
kommunen.  
 
 

K3 Tilrettelegging – samspill med 
lag og foreninger 
I løpet av 2009 ble det også for kultur 
gjennomført brukerundersøkelse. 
Undersøkelsen hadde en lav svarprosent, 
men svarene som kom var verdifulle i 
forhold til videre arbeid.  Brukernes 
tilfredshet med tjenesten syntes å være 
lav. Ved å se på kommentarene som 
følger svarene får man en god innsikt på 
hva brukerne er misfornøyde med. Det er 
to forhold som peker seg ut. Det er 
rehabiliteringen av Spydeberg stadion, og 
det er manglende etablering av 
kunstgressbane. I tillegg er det en del 
foreninger som er lite fornøyd med 
lokalene sine. I etterkant av 
undersøkelsen har det vært et møte med 
brukerne hvor strategier for å bedre disse 
forholdene ble drøftet. Forholdene rundt 
anlegg og lokaler vil forhåpentligvis være 
rettet opp i 2010/2011.  
 
Arbeidet med å etablere Mekkebua har 
pågått i flere år, så det var en stor glede å 
kunne klippe snoren ved den offisielle 
åpningen tirsdag 6. oktober. Bua er et sted 
hvor ungdom kan komme og mekke på 
motoriserte kjøretøyer. Mekkebua er et 
samarbeidsprosjekt mellom 
Frivilligsentralene og kommunene i Hobøl 
og Spydeberg, Spydeberg motorklubb og 
Rotary. Mekkebua har ikke hatt mye 
besøk, men erfaringsmessig trenger 
denne typen fritidstilbud litt tid på seg før 
ungdommer tar det i bruk.  
 
 
K4 Synliggjøre Spydebergs 
kulturarv 
I mars kunne en glad bygdebokforfatter; 
Eirik Juel, presentere bøkene om 
Nordbygda i Spydeberg.  Etter 5 ½ års 
arbeid ble delprosjekt to av tre, som 
omhandler Spydebergs bosettingshistorie, 
ferdigstilt denne våren. Bøkene om 
Nordbygda er blitt et verk på tre bøker på 
til sammen over 1.700 sider.  
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Bygdebokforfatter Eirik Juel presenterer sitt arbeid 
under lansering av bygdeboka i mars 09  (foto: B. 
Melleby) 

 
For å kunne forme sin framtid, er det viktig 
å kjenne fortiden. Det er et mål at 
Spydebergs rike kulturarv også skal 
videreformidles til kommende 
generasjoner. I samarbeid med 
Historielaget ble det derfor arrangert 
skoletimer for barneskolene ved 
Hylligrava. Dette var et tiltak som hadde 
som mål å levendegjøre kulturarven for 
den oppvoksende slekt.  
 
Det har i løpet av året vært jobbet med å 
lage en multimediapresentasjon av 
Spydebergs kulturarv. Det foreligger et 
omfattende fotomateriale som nå er 
skannet inn. Disse bildene danner 
grunnlaget for presentasjonen som vil 
utarbeides i 2010.  
 
På Spydeberg prestegård har det i løpet 
av året pågått et omfattende 
rehabiliteringsarbeid. Det er gjennomført 
vesentlige utvendige oppussing med blant 
annet nytt tak. Innvendig har det også 
pågått et omfattende arbeid med å sette 
huset i stand.  Den ene delen av huset vil 
brukes til undervisningsformål mens den 
andre delen vil bli et historisk bygg som 
viser prestegårdens historie og betydning 
opp igjennom tiden. Wilse-perioden og 
prestegårdens betydning i 
fredsforhandlingene i 1814 står sentralt 
her. Arbeidet er gjort i samarbeid med 
ulike kulturminnemyndigheter. Det er 
stiftelsen Spydeberg prestegård som har 
lagt ned en formidabel innsats i dette 
arbeidet.   
 
 
 

K5 Være en åpen og 
inkluderende kommune 
Involvering av innbyggere i politikk og 
foreninger er et komplekst mål som det har 
vist seg vanskelig å måle. Opplevelsen av 
hvordan det er å bo i Spydeberg vil variere 
fra innbygger til innbygger, avhengig av 
individuelle ønsker og ulikheter hos den 
enkelte. Kort oppsummert kan man si at 
det i Spydeberg finnes muligheter for 
involvering og deltagelse for nye 
innbyggere, men deltagelsen i 
lokalsamfunnet er opp til hver enkelt. 
Erfaringer viser imidlertid at det ofte er 
informasjonen om aktuelle muligheter som 
er den største utfordringen. Det er viktig å 
sikre at relevant og aktuell informasjon når 
målgruppen.  
Når det gjelder inkludering av flyktinger i 
lokalsamfunnet er det flere frivillige 
organisasjoner som deltar aktivt i dette 
arbeidet. Det arrangeres månedlige 
kulturkvelder med norsk og internasjonal 
deltagelse. Det organiseres skyss i 
forbindelse med disse kveldene. For at 
nye innbyggere skal bli kjent med bygda 
si, har det i regi av Lions vært organisert 
busstur med guiding i Spydeberg. I 2009 
hadde vi også egne flyktningeguider i regi 
av Røde kors. Spydeberg kommune har 
også et eget flyktningråd som er 
sammensatt av politikere, brukere og 
representanter fra administrasjonen.  
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Status på tiltak fra strategiplanen 2009-2011 Ja Begynt Nei 
BLOMSTRENDE KULTURLIV OG AKTIVT IDRETTSLIV    
Arrangert åpningsarrangement i forbindelse med åpning av 
idrettsanlegget    
Avviklet ett arrangement innen formidlingskunst i forbindelse med 
markering av kulturminneåret    
KLAR KULTURELL PROFIL    
Vedtatt frivillighetsplan som en del av utviklingen av vår kulturelle 
profil    
Vedtatt frivillighetsplan som synliggjør samspill mellom lag, 
foreningerog kommunen    
TILRETTELEGGING – SAMSPILL MED LAG OGFORENINGER    

70 % av lag og foreninger registrert på www.Spydeberg.no    
SYNLIGGJØRE SPYDEBERGS KULTURARV    
Markert kulturminneåret ved å ha:Satt opp historiske tablåer ved 
kulturminner i kommunen    
Ryddet kulturminner i samarbeid med Norsk kulturarv    
Igangsatt multimediapresentasjon av eksempler på kommunens 
kulturarv    
VÆRE EN ÅPEN OG INKLUDERENDE KOMMUNE    
Vedtatt frivillighetsplan som synliggjør involvering av innflyttere 
oginnvandrere i politikk og foreninger    
  
  
  

 
Både kjøretøy og bygninger settes i stand på Vollene 
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Fokusområde 7: 
SAMFUNN (S) 
 

Kritiske suksessfaktorer: 
Utvikle et levende samfunn 
Tilrettelegge for attraktive bolig områder 
Utvikle et attraktivt næringsliv 
Sikre innbyggerne tilgang til moderne 
informasjon 
 
 

 
TEBO senteret er et område med 

utviklingsmuligheter (foto: A. Johansen) 
 
S1 Utvikle et levende sentrum 
 
Arbeidet med sentrumsplanen har pågått i 
hele 2009. Det ble arrangert to store 
folkemøter hvor sentrumsutvikling var 
tema. Møtene var godt besøkt og 
engasjementet rundt arbeidet er stort. I 
tillegg til folkemøtene er det avholdt egne 
møter med utbyggere og representanter 
for ulike interessegrupper i Spydeberg i 
forbindelse med planarbeidet, samt vært 
utført et grundig analysearbeid som vil 
ligge til grunn for valg av 
utviklingsstrategier for Spydeberg sentrum 
i framtiden. Planen forventes vedtatt i 
2010.  
 
S2 Tilrettelegg for attraktive 
boligområder  
 
Spydeberg kommune har inngått 
boligutbyggingsavtaler frem til 2020. Det 
foregår arbeid med å utarbeide en 
statusoversikt over vedtatte 
reguleringsplaner, og gjennomgang av 
inngåtte utbyggingsavtaler. Dette blant 

annet for å planlegge for en 
befolkningsvekst på 1,5 % og for å sikre 
mangfold i boligstrukturen. Resultatet av 
kartleggingen vil danne grunnlag for 
prioriteringene i kommuneplanen. Arbeidet 
er ikke fullført i 2009, men forventes fullført 
i 2010 i forbindelse med 
kommuneplanrulleringen.  
 
S3 Utvikle et attraktivt lokalt 
næringsliv 
I påvente av ferdigstillelse av 
sentrumsplanen er rulleringen av 
kommuneplanen utsatt til 2010.  
 
En eventuell lokalisering av nye større 
industri/næringsarealer er ikke vurdert i 
2009. Transformasjon og fortetting i 
eksisterende industriområder vest for 
sentrum avventes fordi dette er relatert til 
temaet nye utbyggingsområder.   
 
Arbeidet med næringsplanen har pågått i 
hele 2009. Planen vedtas første halvdel av 
2010.  

 

 
Næringsområdene på Løvestad er inngangsporten til 

Spydeberg fra Oslo 
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S4 Sikre innbyggerne tilgang til 
moderne teknologi/ 
kommunikasjon  
Målet om full bredbåndsdekning ble i følge 
utbygger innfridd i i 2008. Imidlertid er det 

fortsatt slik at ikke alle innbyggere i 
Spydeberg opplever å ha 
bredbåndsdekning, så dette arbeidet vil 
måtte fortsette.  

 
Status på tiltak fra strategiplanen 2009-2011 Ja Begynt Nei 
UTVIKLE ET LEVENDE SENTRUM    
Utarbeidet sentrumsplan for Spydeberg    
Gjennomført folkemøte i kommunen med E-18 og Spydeberg 
sentrum    

TILRETTELEGGE FOR ATTRAKTIVE BOLIGOMRÅDER    
Utarbeidet en statusoversikt over vedtatte reguleringsplaner, og 
gjennomgått inngåtte utbyggingsavtaler for å planlegge for en 
befolkningsvekst på 1,5 % og for å få en oversikt over 
boligstrukturen i kommunen 

   

UTVIKLE ET ATTRAKTIVT LOKALT NÆRINGSLIV    
Ingangsatt rullering av kommuneplanen    
Utredet plassering av nye næringsarealer    
Vedtatt næringsplanen    
SIKRE INNBYGGERNE TILGANG TIL MODERNE 
TEKNOLOGI/KOMMUNIKASJON 

   

Målet om full bredbåndsdekning ble innfridd i 2008    

 
Samarbeid. 
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Fokusområde 8: 
FOLKEHELSE (F) 
 

Kritiske suksessfaktorer: 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive 
boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
 
F1 Utvikle et bærekraftig, trygt og 
levende lokalsamfunn 
I 2009 hadde vi som mål å resertifisere 
Spydeberg kommune som en trygg 
kommune. Denne prosessen skjer i 
samarbeid med andre nettverkskommuner 
i nettverket Safe Community. Spydeberg 
kommune følger samarbeidskommunenes 
tempo og resertifisering forventes å være 
ferdig i 2010. Den 5. juni 2002 ble 
Spydeberg utnevnt som «Trygt 
Lokalsamfunn» av Verdens 
Helseorganisasjon (WHO) Et slikt 
samarbeid innen det internasjonale 
nettverket av trygge lokalsamfunn har som 
hensikt å gi påtrykk, innspill og impulser til 
å fortsette arbeidet med å skape et godt 
og trygt liv for innbyggerne i Spydeberg.  
 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 
2009-2020 ble vedtatt av kommunestyret 
17. mars 2009. I planen inngår 
handlingsprogram for perioden 2009-2012. 
Handlingsprogrammet omfatter 
organisatoriske tiltak, fysiske tiltak og tiltak 
knyttet til atferd, holdning og informasjon. 
 
Når det gjelder fysiske tiltak ble det søkt 
om midler til skoleveistiltak i 2009. 
Grunnet vakanser ble disse tiltakene ikke 
gjennomført. Midlene vil bli omsøkt i 2010.  
 
 
 
 
 
 

F2 Tilrettelegge for identitet, 
tilhørighet og fellesskap gjennom 
attraktive boligområder og trygge 
møteplasser 
Arbeidet med å tilrettelegge for identitet, 
tilhørighet og fellesskap gjennom attraktive 
boligområder og trygge møteplasser har 
fått mye oppmerksomhet det siste året. 
Utviklingen av en kommune styres mye 
gjennom god planlegging. Dette arbeidet 
er omhandlet under fokusområde 
Samfunn i forbindelse med 
sentrumsplanarbeidet. Tilrettelegging for 
identitet, tilhørighet og fellesskap gjennom 
attraktive boligområder og trygge 
møteplasser vil være temaer som 
omhandles i planen.  
 
F3 Skape et oppvekst- og 
lokalmiljø som er 
helsefremmende 
For å kunne ha forutsetning for å si noe 
om man har lykkes med å skape et 
oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende, foretas det 
spørreundersøkelser hvor dette måles.  
Svarene fra undersøkelsen Østfoldhelsa 
ble publisert høsten 2009. Disse viser at 
Spydebergingene oppfatter sin egen helse 
som god, og at mange er fysisk aktive på 
fritiden.  Målene fra 2008 om god 
opplevelse av egen helse og fysisk 
aktivitet for innbyggerne i Spydeberg over 
Østfoldgjennomsnittet kan derfor sies å 
være innfridd.  
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God opplevelse av egen helse 
Kjønn Spydeberg Østfold Landet 
Kvinner 76 % 73 % 74,5 % 
Menn 75 % 74 % 77,5 % 
 
 

Fysisk aktivitet på fritid 
Kjønn Spydeberg  Østfold Landet 
Kvinner 75 % 73 % 74, % 
Menn 71 % 70 % 71 % 
 

For å jobbe med helseforebyggende tiltak 
blant ungdom er Spydeberg u.skole 
sammen med Hobøl u.skole med i et 
prosjekt initiert av Helsedirektoratet. Dette 
er et EU-prosjekt om ungdomshelse. Det 
ble i 2008 gjennomført en stor 
undersøkelse om helsa blant ungdom i 
Østfold. Resultatene ble publisert i 2009 

og Spydeberg har, sammen med Hobøl, 
fått midler til å følge opp undersøkelsen 
med konkrete tiltak. I prosjektet skal man, 
gjennom en prosess, se på hva som kan 
gjøres for å bedre helsen ytterligere blant 
ungdom.  

 

 
Mange tar sykkelen når de skal besøke Vollene gård 

 

Status på tiltak fra strategiplanen 2009-2012  Ja Begynt  Nei 
UTVIKLE ET BÆREKRAFTIG, TRYGT OG LEVENDE 
LOKALSAMFUNN 

   

Gjennomført en resertifiseringsprosess for trygg kommune i 
samarbeid med andre kommuner.    

TILRETTELEGGE FOR IDENTITET, TILHØRIGHET OG 
FELLESSKAP GJENNOM ATTRAKTIVE BOLIGOMRÅDER 
OG TRYGGE MØTEPLASSER 

   

Utarbeidet sentrumsplan for Spydeberg    

Vedtatt kommunens oppvekstplan   Utgår 
SKAPE ET OPPVEKST- OG LOKALMILJØ SOM ER 
HELSEFREMMENDE 

   

Videreført arbeid med lokale helseprofiler    
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VIRKSOMHETENE: 
Spydeberg ungdomsskole   Virksomhetsleder: May Kirsti Heggelund 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 23,41 23,41 

28 28 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  19 9 
Sykefravær  % lang 2,6% 4,5% 

                     kort 5,2% 1,9% 
Antall brukere 190 201 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i 
brukerråd 2 3 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  4,2 
Svarprosent  16 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Vi har foretatt kartlegging av de nye 

elevene på 8.trinn.  Resultatene av disse 
prøvene og resultatene av de nasjonale 
prøvene har blitt brukt som 
underlagsmateriale for å legge opp godt 
tilpasset undervisning. 

 Felles vurderingskultur er et stort arbeid 
som det må jobbes mye mer med, men 
det er godt påbegynt. 

 Plangruppene på alle tre skolene har hatt 
felles møter for å legge opp en strategi for 
å oppnå bedre leseferdigheter.  Det er 
forventete oppstart våren 2011. 

 Systematiske elevsamtaler er nå praksis 
på alle trinn. 

 Tatt i bruk ”Omsorg i skolen”. 
 
 
 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 2 

   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Sykefraværet har gått noe ned, og vi har 

nådd nedre resultatmål.  Store deler av 
langtidssykefraværet er knyttet til eldre 
arbeidstakere som ikke har helse til å stå i 
fullt arbeid.   

 Personalmøter og medarbeidersamtaler 
er gjennomført etter oppsatt plan. 

 Kompetanse er kartlagt, men det har ikke 
munnet ut i noen konkret 
kompetanseplan. Dette er en av de 
sentrale, administrative oppgaver vi ikke 
har kunnet prioritere i en 
overgangsperiode.  Det er imidlertid veldig 
synd da mangel på en politisk vedtatt 
kompetanseplan avskjærer oss fra 
mulighetene til å søke på statlige midler til 
etter- og videreutdanning for lærere. 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 14038 14034 +4 
2009 15014 14755 +249 
 
Kommentarer til avvik: 
Vi har fått et overskudd pga uforutsette 
refusjoner på gjesteelever. 
 
 
 
 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
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Vellykkede organiseringsmåter som forener 
pedagogisk forsvarlighet og god utnyttelse 
av økonomiske rammer. 
 
 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Grunnskolepoeng og eksamensresultater 

ligger på ønsket nivå, dvs på Østfold 
snittet. Grunnskolepoeng ligger over 
Østfold, mens eksamensresultater ligger 
litt under snittet i Østfold. 

 Elevundersøkelsen viser god trivsel og lite 
mobbing. 

 Vi har lyktes i å skape sosiale 
møteplasser i midlertidigheten, har 
arrangert alternative dager for elevene 
med quiz, suppedag, aktivitetsdag, turer 
med mer. 

 De midlertidige lokalene har fungert bra 
på tross av at det er til dels liten plass. 

 Eiendom og internservice har vært til stor 
hjelp både i flytteprosess og midlertidig 
drift. 

 Skolemiljøutvalget er i gang med sitt 
arbeid. 

 Kompetanseplan er ikke utarbeidet, men 
dette har ikke vært et ansvar som har 
ligget til virksomheten. 
 

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008  X  
2009  X  
   
KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
   
 
 
 
 
 
 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 

 Prosjektuka ” Vi ser andre” ble 
gjennomført på våren med stort hell. 
Overskuddet på kroner 50 000 gikk til 
kreftforeningen. 

 Gjennom aktivitetene denne uka fikk 
eleven bruke andre sider av seg selv enn 
de som brukes til daglig.  Mange talenter 
plukkes fram, og fellesskapet på skolen 
får blomstre. 
 
 

 
FOLKEHELSE 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 FRI (et rusforebyggende program som 

hjelper elvene til bevissthet rundt egne 
valg) kjøres i alle klasser 

 Som del av Økoløftet har vi gjennomført 
et prosjekt med salg av subsidierte 
matpakker med økologiske produkter. 
Vi hadde ca 30 abonnenter i alt, et antall 
som ikke gjør ordningen  levedyktig når  
subsidiene trekkes ut.  Skolen jobber 
likevel videre med et samarbeid med 
Grinitun for å få til et lignende 
abonnement. 

 SUCK (ungdomsskolens trimklubb med 
hovedvekt på sykling)har gitt noen flere 
aktive trimmere.  
 

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Rehabilitering av skolen ble satt i gang, 

noe vi ser veldig positivt på. Skolen var 
gammel og veldig slitt, så det var på høy 
tid med en rehabilitering. 
 Vi fikk en stor utfordring med flytting oppi 

eksamen og avslutning av et skoleår. Med 
god hjelp av ”Intern service” klarte vi det, 
men det tok mer krefter enn vi ante på 
forhånd.  Etablering i midlertidige lokaler 
tok også sitt.  Men etter at alt kom på 
plass har vi hatt et godt høsthalvår. 
Lærerteam og elevgrupper har vært 
meget tilpasningsdyktige.  Det har vært et 
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veldig godt halvår med tanke på 
elevmiljøet. Vi tror at de små enhetene 
har skapt en trygghet hos elevene, de har 
også hatt de voksne tett på hele tiden.  
Det er nok de voksnes arbeidsmiljø det 
har gått mest utover. Lærerne har liten 
plass til å for- og etterarbeid. 
 Nå er det store forventninger til innflytting i 

ny skole, og vi har lykkes med å sette i 
gang en prosess på hva som skal være 
innhold i den nye skolen. 
 På slutten av 2009 etablerte vi en 

norskgruppe med elever fra asylmottaket 
for unge, enslige asylsøkere. Dette har 
vært et meget spennende og til dels 
utfordrende arbeid. Gruppa har stort sprik 
i alder og bakgrunn. Det har vært 
nødvendig å få til samarbeid med Hovin 
skole for å få til et godt nok tilbud til de 
yngste. Nå har vi god kommunikasjon 
med mottaket og vi ser at arbeidet 
begynner å ta form. 

 
Spesielle utfordringer i 2009 
 Pågående prosess med omstilling har 

skapt mye usikkerhet og uforutsigbarhet i 
organisasjonen.  Det har gjort noe med 
motivasjonen både blant ledere og 
arbeidstakere. 
 Utflytting/reetablering i baser, se over. 
 Utskiftninger i personalet har foregått over 

flere år nå. Store utskiftninger i personalet 
krever mye veiledning i praksisfeltet 
samtidig som det er positivt med nye 
impulser.  
 Rekruttere lærere med tilfredstillende 

kompetanse, nye kompetansekrav på u-
trinnet.  Det er også en utfordring å 
rekruttere menn inn i ledige stillinger. 
 Uforutsigbarhet i refusjonsordningene i 

forbindelse med norskgruppa gjør 
budsjetteringen vanskelig, her kan det 
oppstå noe forskyvninger mellom 
inntekter og utgifter i framtida. 
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Hovin skole     Virksomhetsleder:  Nils Kyrre Karlsen 
         Tiina Sørensen (konst. ) 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 32,06 31,20 

36 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn 

 
31 5 

Sykefravær  % lang 1,9 5,2 
                     kort 1,8 1,3 

Antall brukere 263 285 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i 
brukerråd 3 2 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  4,7 
Svarprosent  13 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Leksehjelp hadde vi på alle trinn frem til jul 

2009. 
 Informasjon til foreldre: vi har jobbet med 

vurdering og målskjema, og har dette på 
ukeplaner slik at foreldre vet hva det 
jobbes med og hva som forventes av dem. 

 Det er nye elevtoaletter på skolen. 
 SFO har et allsidig mattilbud bestående av 

variert kost og mye frukt og grønt. 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført videreutdanning pr. år  2 

   
 
 
 

  

Lokale resultat fokusområdet: 
 Har fått brakker til arbeidsplasser, men er 

ikke tatt i bruk. 
 Godt arbeidsmiljø og god trivsel blant de 

ansatte. 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 13.970 14.399 -429 
2009 15524 15483 +41 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Budsjett i balanse, utfordrende i forhold til 

at SFO skal være til selvkost og enkelte 
elever trenger utvidet ressurser i tiden de 
oppholder seg i SFO. 

GRØNN KOMMUNE: 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne 
områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Elevene oppfordres til å gå til skolen. Har 

gjennomført ”Gå til skolen aksjon” fra uke 
41 til juleferien. 

 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
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Lokale resultat for fokusområdet: 
 Pauserom er pusset opp. Det er ny og 

større garderobe for de ansatte. 

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008  X  
2009  X  
   
KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Skolen deltar på kulturell skolesekk. 
 Vi deltar på Tinestafetten og 

Knapstafetten. 
 Opplegg på bygdetunet. 
 Utleie av skolen til lag og foreninger. 
 Lag og foreninger som ønsker det, får 

rekruttere nye medlemmer gjennom 
skolen. 

FOLKEHELSE 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Gjennomført ”Gå til skolen aksjon” 
 Har skolepatrulje ved jernbanen ved  

skolestart og skoleslutt. 
 Innsamling til årets TV-aksjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Resultater på de nasjonale prøvene var 

som ønsket og over Østfoldgjennomsnittet. 
 Å gi elevene god opplæring med trygge 

voksne. 
 Bevare det gode arbeidsmiljøet og 

trivselen ved skolen tross mange 
utfordringer. 
 Komme i gang med tilrettelegging i forhold 

til nye elever.   
 Organisering og timeplanlegging som er 

hensiktsmessig for både elever og lærere. 
 Utviklingsarbeidet, å ha laget en 

vurderingsplan for skolen vår. 
 Innføring av timen med fysisk aktivitet for 

5.-7.trinn. 
 
Spesielle utfordringer i 2009 
 Å få kvalifisert personale til lærerstillinger. 
 Flere sykemeldte og delvis sykemeldte, 

vanskelig å finne kvalifiserte vikarer som 
kan gå i små stillinger over lengre tid. 
 Hele timeplanen måtte snus på i desember 

i forbindelse med budsjettinnsparingene, 
de samme timene skulle dekkes med en 
stilling mindre. 
 Rektor ble plutselig borte i et langt 

sykefravær, og inspektør skulle ”fylle” 
begge roller. 

 

Låvebrua på Vollene gård 
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Spydeberg skole    Virksomhetsleder: Tove Hvidsten Moengen / 
          Ole Morten Grindahl 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 22,6 22,6 

31 32 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  28 4 
Sykefravær  % lang 9,2 4,6 

                     kort 0,7 1,1 
Antall brukere 186 183 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse   
Oppdatert 
hjemmeside ja x 

Antall møter i 
brukerråd 4 2 (SU) 

Avholdt dialogmøte x  
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  4,9 
Svarprosent  15 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Nasjonale prøver: stor framgang. 
 Handlingsplan mot mobbing: revidert og   

vedtatt. 
 Tatt i bruk ”Omsorg i skolen.” 
 Brukerundersøkelse: 4,9 (god 

tilfredshet) 
 Bruke serviceerklæringen: Gjennomført 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 0 

 
 
 
 
 
 

  

Lokale resultat fokusområdet: 
 Medarbeider: Svært fornøyde – jmf. 

siste undersøkelse: godt arbeidsmiljø, 
god ledelse og kort vei til ledelsen. 

 Redusert sykefravær. 
 Fag-/klassetildeling gjennomført etter 

kompetanse, interesse og egnethet hos 
den enkelte lærer/assistent. 

 
ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 10.933 10.925 + 8 
2009 12.438 12.198 + 240 
 
Kommentarer til avvik: 
Ref. sykelønn (nov.+des.)inn sist i året, 
mens vikarutgifter regnskapsføres i jan.  
Endring i omfang av enkeltvedtak i løpet av 
året.. 
Vanskelig å skaffe vikar, redusert 
administrasjonsressurs og ikke avviklet 
ferie. 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Budsjettrapporter hver mnd. Godt 

årsresultat. 
 Har jobbet for at ARGUS skulle nyttes 

som fordelingsmal – ikke lykkes. 

 
   

Lokale resultat fokusområdet: 
 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
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Lokale resultat for fokusområdet: 
 Elevundersøkelsen: 90% av eleven 

trives svært godt/godt. 
 Pedit brukes delvis, men Pedit 3 har fra 

produsent ikke vært tilgjengelig før 
desember. 

 Miljøtiltak: Miljøtiltak er innarbeidet i 
ansatte og elevers daglige rutiner. 
Miljøfyrtårn skal regodkjennes i 2010. 

 Kompetanseplan: oversikt over formell 
utdanning er klar. 

 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008 X   
2009 X   
   
KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Palletten (2008/2011): gjennomføres 

etter oppsatt plan. 
 Juletrefest, Kulturkveld og 

Bygdetunsarr-stort frammøte og positive 
tilbakemeldinger. 

 Lag og foreninger: God dialog, 
lokalutleie, formidler lag og foreningers 
tilbud til elever. 

FOLKEHELSE 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 
 Gangveien: Gjennomført skoleveisuke, 

men fremdeles stor utfordring at foreldre 
kjører sine barn til/fra skolen. 

 Aktivitetsda ger: gjennomført. 
 Mat og helse: fokus på sunn mat 

gjennom bl.a. grovt mel, frukt og grønt. 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Gode tilbakemelding på undersøkelser 

fra elever, ansatte og foresatte. 
 Lykkes godt med tilpasset opplæring av 

elever med spesielle behov. 
 Bedring av skoleresultat i norsk, 

engelsk og matematikk. 
 Aksjonen ”Barn hjelper barn”. 
 Tildeling av Spydeberg kommunes 

Arbeidsmiljøpris 2009. 
 

Spesielle utfordringer i 2009 
 Vanskelig å rekruttere personell med 

nødvendig utdannelse / kompetanse 
(gjelder faste stillinger og vikariat) 

 Økning av elever med store behov for 
individuell tilrettelegging både sosialt 
og faglig. 

 Å få elever mer faglig interesserte – få 
de til å prestere sitt beste / yte max. 

 Å engasjere foresatte til samspill for å 
bedre elevens prestasjoner i fag. 

 Perioder med vakanse i skolens adm. 
har ført til at den pedagogiske 
ledelsen har blitt skadelidende (bl.a. 
redusert skoleutvikling, oppfølging av 
enkeltsaker, veiledning) 

 
Hovedhuset på Vollene
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Hovin barnehage     Virksomhetsleder: Per Jarle 
Hestnes 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 13,06 11.83 

17 16 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  14 2 
Sykefravær  % lang 15,8 6,9 

                     kort 1,3 1,6 
Antall brukere 50 51 
Antall på venteliste 7 1 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i 
brukerråd 2 2 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  4,7 
Svarprosent  32 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Barns medvirkning drøftet på 

personalmøter. 
 Foreldremøter gjennomført som planlagt. 
 Foreldrerådsmøter er gjennomført. 
 Det er tatt initiativ til at barna skal få en  

god overgang mellom barnehage og 
skole. 

 Vi har arbeidet med å redusere støynivået 
på avdelingene. 

 Vi har knyttet vikarer opp mot den enkelte 
avdeling. 

 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/  0 

videreutdanning pr. år 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Alle ansatte deltatt i kompetansehevende 

tiltak. 
 Sykefraværet sterkt redusert. 
 Kurs i ergonomi, brannforebygging og 

førstehjelp gjennomført som planlagt. 
 Samarbeid mellom tillitsvalgte og styrer 

gjennomført som planlagt. 
ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 898 618 +272 
2009 770 705  +65 
 
Kommentarer til avvik: 
Avviket skyldes hovedsakelig at utgifter til 
vikarer i november og desember 2009 er 
regnskapsført i januar 2010, mens refundert 
sykelønn i samme periode er regnskapsført 
i 2009. 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Ansatte og Brukerrådet er jevnlig 

informert om økonomisk status. 
 Personalet anskaffer solid utstyr, som 

også kan repareres. 
 Ansatte og Brukerrådet er tidlig involvert i 

budsjettarbeidet. 
 
 
GRØNN KOMMUNE: 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne 
områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
 
   

Lokale resultat fokusområdet: 
 Vi benytter kollektive transportmidler ved 

utflukter med barna. 
 Vi komposterer matavfall. 
 Vi kildesorterer papir, kartong, glass, 
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metall og plast. 
 Barna deltar i stell av kjøkkenhagen. 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Alle foresatte får utdelt serviceerklæring. 
 Vi har ansatt førskolelærere i alle aktuelle 

stillinger. 
 Vi gir opplæring til lærling i barne- og 

ungdomsarbeiderfaget. 
 Vi har praksisavtale med Høgskolen i 

Østfold. 
 Vi har ikke lykkes i nå nasjonal målsetting 

om 20 % menn i barnehagen. 
 Vi vil fortsette å være Miljøfyrtårn. 
 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008 Ja   
2009 Ja   
   
KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Vi har gjennomført lokal utstilling og salg 

av barnekunst. 
 Vi har ikke gjennomført ekstern utstilling 

av barnekunst. 
 Vi har tatt initiativ, men  ikke innledet 

samarbeid med idrettslaget. 
 Vi har jevnlig turer med barna i 

nærmiljøet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLKEHELSE 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Vi serverer barna sunt pålegg til 

brødmåltidene. 
 Vi serverer frukt og grønt ved feiring av 

barnas bursdager. 
 Vi serverer barna to varme måltider pr 

uke. 
 Vi serverer barna økologisk mat så langt 

det er praktisk mulig. 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Vi har utarbeidet verditestament for de 

ansatte i barnehagen overfor barna, de 
foresatte og kolleger. 
 Sykefraværet er redusert til akseptabelt 

nivå. 
 Godt samsvar mellom budsjett og 

regnskap. 

Spesielle utfordringer i 2009 
 Holde sykefraværet på akseptabelt nivå. 
 Innkjøpsavtaler oppleves som hindring for 

økologisk satsning. 
 Dårlig - og slitt komfyr er en utfordring i 

forhold servering av varm mat.  
 Sammenslåing av to barnehager til en 

virksomhet. 
 Inventaret i barnehagen er nitten år og 

bærer sterkt preg av alder og slitasje. 
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Grini barnehage  Virksomhetsleder: Erik R. Brubak 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 10 10 

13 10 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  9 1 
Sykefravær  % lang 6,4 11,3 

                     kort 2,1 2,4 
Antall brukere 45 45 
Antall på venteliste 2 0 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i 
brukerråd 3 3 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  5,4 
Svarprosent  35 
   
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 3 

   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Alle ansatte har blitt informert om 

barnehagens verditestamente, og dette 
har blitt tatt opp 2 ganger i løpet av 2009 
for alle ansatte. 

Sykefraværet har dessverre gått noe opp 
siden 2008. Og ligger høyere enn vårt mål. 
Dette har dreid seg om langtidssykemeldte. 
I følge de signaler barnehagen har mottatt 
fra de sykemeldte, så har dette ikke noe 
med arbeidsplassen å gjøre. 
 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 926 1138 -212 
2009 805 869 -64 
 
Kommentarer til avvik: 
Avviket skyldes i hovedsak to momenter. Et 
noe høyere sykefravær med dertil høyere 
vikarutgifter, samt et noe høyere antall barn 
under 3 år. Et høyere antall barn medfører 
lavere inntekter i forhold til foreldrebetaling. 
 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Regnskapskontroller har blitt utført 

månedlig som oppsatt i planen. 
 Vi leser av strømforbruk, og skrur av lys 

når vi ikke trenger det. 
 Vi har ikke funnet det hensiktsmessig å 

ansette en fast vikar da sykdom kommer i 
perioder, og gjerne da også flere syke i 
disse periodene. Vi vil derfor trenge flere i 
sykeperiodene i stedet for en hele året. 

 Har deltatt i alle møter i 
budsjettprosessen, samt involverer 
brukere og ansatte i prosessen som 
oppsatt i planen. 
 
 

GRØNN KOMMUNE: 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne 
områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Vedlikeholdsplanen har blitt fulgt, med 

noen avvik i forhold til hyppighet. 
 Gangstier har blitt holdt åpne av ansatte 

og barn når de er ute på ukentlige turer. 
 Både barn og ansatte kildesortere avfall 

daglig 
 Komposterer biologisk nedbrytbart avfall 
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 Har oppfordret foreldre til å unngå 
tomgangskjøring ved å informer på møter, 
samt sette opp plakater om dette. 

 Vi kjøper alltid miljømerkede produkter, 
der dette er mulig. 

 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Barnehagens ledelse og tillitsvalget har 

deltatt i prosessen med organisering og 
planlegging av barnehagedriften og 
kommet med innspill. 

 Alle ansatte har fått minimum tilbud om ett 
kurs. Tre ansatte har også startet 
videreutdanning på kveldstid i tillegg til full 
jobb. 

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008 X   
2009 X   
   
KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Barna benytter tidlig gymsal og skog. 
 Gymsalen på ungdomsskolen ble benyttet 

så lenge den var åpen. Vi går ukentlige 
turer i skogen. 

 Både folkebiblioteket og skolebiblioteket 
er blitt besøkt. 

 Barna er ute og blir kjent med bygda og 
skogen, dette gjøres ved samtlige 
avdelinger, dog mest ved 
naturbarnehageavdelingen på Vollene. 

 Barnehagen mottar voksne som trenger 
trening og inkludering. 

 Vi har mottatt studenter fra både 
videregående skole og høgskole.  

 Vi mottar også ungdommer/voksne som 
trenger praksis. 

 
 
 

FOLKEHELSE 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Miljøfyrtårnet opprettholdes, vi har blitt 

godkjent for 3 nye år. 
 Miljørapport ble levert pr 1. april. 
 Vi har også i år fått vår uteplass 

gjennomgått av eksternt firma.  
 Barnehagens uteplass kontrolleres og 

gjennomgås årlig i henhold til våre rutiner 
for MHV (Miljøretta helsevern). 

 Vi er ute hver dag, vi inntar mest mulig 
sunn mat og unngår for eksempel saft og 
søte drikker/pålegg. Barna er daglig i 
fysisk aktivitet både ute og inne. 

 
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Vi har lykkes med å få til en god 

informasjon og involvering av foreldrene i 
barnehagens planlegging og arbeide. 
 Vi har kommet i gang med pedagogisk 

dokumentasjon (i følge rammeplanen). 
 Informere nærmere om 

naturbarnehageavdelingens mange 
kvaliteter som igjen har medført at det ble 
venteliste for å få komme til Vollene. 
 Organisere de to avdelingene i Griniveien 

29 til to ”like” avdelinger. 
 Å ta med de ansatte i 

omorganiseringsarbeidet. 
 Årsregnskapet viser at det økonomiske 

resultatet ble som meldt gjennom året 
som gikk. 

 
Spesielle utfordringer i 2010 
 Å få ned sykefraværet. 
 Å jobbe med omorganisering i forhold til 

sammenslåing av de kommunale 
barnehagene til en enhet. (Skjer 1. april 
2010). 
 Å utvikle pedagogisk dokumentasjon som 

en viktig arbeidsmetode for personalet. 
 Å klare å kjøpe miljøvennlig i forhold til 

miljørfyrtårnspesifikasjonene, sett i forhold 
til de innkjøpsavtaler vi er bundet opp til. 
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NAV Spydeberg     Virksomhetsleder: Finn Jensen 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall  
 

 2008 2009 
Antall årsverk 4,15 4,15 

7 7 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  1 6 
Sykefravær  % lang  0,5 

         kort  2,7 
Antall brukere 160 175 
Antall på venteliste 0 0 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i 
brukerråd 4 2 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  4,0 

Svarprosent  9 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Mer fagkompetanse er kommet på plass 

og bemanningen har vært stabil.  
 Kontoret har i 2009 hatt flere positive 

”smaaros” – innlegg fra brukerne i avisen 
Smaalenene.  

 Det meste av negative henvendelser 
kommer pga saksbehandlingstid på statlig 
side. 

 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 0 

 
   

Lokale resultat fokusområdet: 
 Til sammen dekker NAVs medarbeidere 

det kompetansebehovet som er 
nødvendig for et NAV kontor. 
Medarbeiderne har også gjennom 2009 
deltatt på ulike kurs innen fagområdene. 
Det har vært utstrakt bruk av ”skulder til 
skulder” opplæring og fellesopplæring. Vi 
hører gang på gang at det på kontoret 
aldri har vært vanskelig å be om hjelp og 
opplæring. 

 Det har vært ukentlige kontormøter. 
 Høsten 2009 har det vært gjennomført 

ukentlig opplæring på IT-systemene. 
 I mai 2009 ble det gjennomført en fagtur 

hvor hele kontoret fikk et grunnkurs i rus.  
 Fra statlig side er det gjort en 

arbeidsmiljøundersøkelse som også har 
omfattet kommunalt ansatte. Kontoret har 
utfordringer på områder som opplæring 
og lederstøtte. Dette er en trend i hele 
NAV og det vil bli laget en handlingsplan 
for kontoret ift disse to områdene innen 
1.4.010. Styrker for kontoret har vært 
medvirkning, kvalitetsledelse, 
læringsmuligheter, kollegastøtte og 
ytringsmuligheter 

 Kontoret som helhet har siden mai 09 hatt 
månedlige veiledningsmøter med en 
gestaltterapeut. Bakgrunnen har vært 
spesielt å gi støtte/veiledning i en 
krevende omstillingsprosess. I tillegg har 
terapeuten gitt individuelle samtaler til de 
som har hatt behov. Veiledningene har 
vært med på å gi større forståelse for de 
ulikhetene de ulike arbeidstakergruppene 
bærer med seg inn i kontoret. 

 
ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 7995 8337 -342 
2009 8640 9210 -570 
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Kommentarer til avvik: 
Avvikene i 2009 kommer av merforbruk på 
sosialhjelpsområdet. Dette har vært en 
trend for flere kommuner i 2009 pga 
finanskrisen. I tillegg har kommunen måttet 
gå inn med ekstra ressurser i forbindelse 
med ressurskrevende bruker. 

Lokale resultat fokusområdet: 
 Kontoret har et kontinuerlig fokus på 

bruken av midler. Av kommunene i Indre 
Østfold ligger NAV Spydeberg på bunn i 
forhold til gjennomsnittelig ressursbruk pr. 
vedtak på sosialhjelp.  

 Gjennom tildeling av ekstra prosjektmidler 
på rus- og gjeldsområdet, har kontoret 
kunne tatt tak i en del av kommunens 
brukere med større behov. For disse 
brukerne har veilederne kommet fram til 
gode og lite kostbare løsninger. 

 Et mål har også vært å ta tak i ”slitne” 
sosialhjelpsbrukere med ”diffuse” 
diagnoser for å se om det er aktuelt å føre 
disse over på en varig statlig 
inntektssikring. 

 
 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
Oppfølging av sykefravær i kommunen. 
 NAV har inngått et samarbeid med 

Spydeberg kommune i forhold til 
oppfølging av sykefravær. Dette er i form 
av månedlige møter med virksomhets-
ledere i kommunen. På møtene fokuseres 
det på den oppfølgingen den enkelte leder 
står i i det daglige. 

 Prosjektmidler – rus: 
NAV Spydeberg har sammen med NAV 
Skiptvet og NAV Hobøl fått midler for å 
styrke innsatsen i forhold til rus og 
tidligintervensjon. Målene har vært å bistå 
NAV kontorene i arbeidet ved den daglige 
oppfølgingen og etablering av IP 
(individuell plan). I tillegg planlegges det 
etablering av interkommunale tiltak. 

 Prosjektmidler – gjeldsrådgivning: 
NAV Spydeberg har sammen med NAV 
kontorene i Hobøl, Skiptvet og Våler fått 

midler for å ansette gjeldsrådgiver. 
Gjennom 2009 har det vært en stor 
økning av personer som trenger denne 
type bistand. Kontoret har i dag en person 
i 50% stilling på dette området. 

 NAV Spydeberg har også fått midler til å 
gi kompetanse om rus ut til resten av 
kommunen. Virksomhetene har fått tilbud 
om fire utvidede lunsjmøter. Oppmøtet 
har vært noe avtagende på dette. Vi 
ønsker, i samarbeid med KORUS Øst å 
spisse tilbudet noe i 2010 – mot tidlig 
intervensjon i forhold til skole og 
helsestasjon. Den videre satsningen vil 
være i samarbeid med barnevernet. 

    
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008   X 
2009 X   
   
SAMFUNN 
Utvikle et levende sentrum 
Tilrettelegge for attraktive boligområder 
Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
Sikre innbyggerne tilgang til moderne 
teknologi/ kommunikasjon 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 NAV kontoret har et godt samarbeid med 

ulike private virksomheter i kommunen. 
Kontoret bruker private virksomheter som 
utprøvings- og sysselsettingsplass for 
flere av kontrets brukere. 

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Veilederne har et mye større sett av tiltak 

å kunne bruke i forbindelse med 
oppfølgingen av brukere. Dette gjelder 
spesielt brukere som har hatt sin 
tilknytning til den kommunale sosialdelen. 
 Et spekter av varierte og 

kompetansegivende tiltak har åpnet seg 
for denne gruppen. 
 Kontoret har gjennom året fått flere gode 

tilbakemeldinger, bla gjennom media, 
mailer, brev og blomster. 
 Kontoret har lyktes i å gi tyngre brukere et 

godt tilbud.  
 Kontorets ansatte har bidratt svært godt i 

det å skape en utviklende læringskultur. 
 Vi har lyktes i å beholde et godt 

arbeidsmiljø som fundament for innsatsen 
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vi gjør. Ingen har sluttet i sine faste 
stillinger i løpet av 2009. 
 

 

Spesielle utfordringer i 2009 
 Nye reformer, nye ytelser, nye tekniske 

løsninger, nye arbeidsmåter og knappe 
ressurser vil fortsatt være utfordringer i 
2010. 

 

 
Vollene gård vinter 
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Helse      Virksomhetsleder:  Målfrid Bjerke/ 
        Hilde Dybedahl 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 18,43 18 

33 34 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  25 9 
Sykefravær  % lang 3,8 6,3 

                     kort 1,1 1,7 
Antall brukere  Se under 
 
Fysioterapitjenesten: barn: 53,Voksne: 53 
Åpen hall – i gj.snitt 4 personer/pr gang 
”Pulsen 8 pers i snitt pr gang. 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste: antall 
barn f. 2004-2009:377 
Antall barn f. 1993-2003: 677 
Reisevaksiner: 75 
Oppfølging./ ansvarsgruppemøter 82 
Nye gravide: 62 
Fullført fødselsforberedende kurs: 13 
Pandemivaksine: 41 % av befolkningen har 
fått vaksine (tilsvarer landsgjennomsnitt) 
Tidsbruk: 315 timer. 
Fritidsklubben: 3-4 medarbeidere – 
varierende besøkstall 
Psykteam: ca 80 personer har vedtak på 
individuell oppfølging. Dagsenteret har ca 
20 brukere – åpent tre dager/uke 
Sosionom i skolen: registrerte kontakter: 
368 (barn, foreldre, samarbeidspartnere). I 
tillegg ulikt samarbeid rundt enkeltelever. 
Økning i antall enkeltsaker. ”PISprosjektet” 
(”skilsmisseprosjektet”) tre grupper i 
skolene. 
Vollene: Besøkstall (utenom de faste 
gruppene): 4338 (mange har vært her flere 
ganger) Dette inkluderer skoleklasser, 4-H, 
SFO, bygdekvinner m.fl. 
38 avlastningsdøgn barn, 
34 barn pr. uke på ettermiddagsgruppene, 
18 barn i barnehagen, tre grunnskoleelever  
to ganger pr. uke, en elev videregående to 
dager pr uke, fem APS deltakere. 
 
 
 
 
 
 
 

BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 

 

 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside   

Antall møter i 
brukerråd 10 9 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore helsestasj.  4,6 
Svarprosent  10 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore psyk.  5,5 
Svarprosent  60 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Spørreundersøkelse om trivsel 5. trinn er 
gjennomført. 

 Kveldskurs for unge brukere psykteam er 
ikke gjennomført. 

 Sommerferietilbud for barn en uke er 
gjennomført. 

 Sommerferie/tur for ungdom er 
gjennomført. 

 Det er informert om brukerhåndbok på 
Vollene. 

 Vurdering av nivå på tjenester er delvis 
gjennomført. 

 Brukerrådet tar aktivt del i utforming av 
tilbudet gjennom minst ti møter. 

 Informasjonsmøte for pårørende er ikke 
gjennomført. 

 Selvdrevne foreldregrupper er 
gjennomført. 

 Ett fluebindingskurs er avholdt. 
 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
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 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 1 

 
Lokale resultat fokusområdet: 
 To samarbeidsmøter for hele 

virksomheten er avholdt. 
 Hatt felles sommeravslutning. 
 Faste avdelingsledermøter minst hver 

måned er gjennomført. 
 Faste møter med verneombud er delvis 

gjennomført. 
 Medarbeidersamtaler med alle fast 

ansatte er ikke gjennomført. 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 10438 10413 -25 
2009 13133 13150 +17 
 
Kommentarer til avvik: 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Budsjett er holdt i balanse. 
 Utleieboliger er tildelt fortløpende. 
 Fire budsjettmøter med avdelingsledere 

er avholdt. 

KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Språkscreening av minst 90% av  2,5-

åringer er gjennomført. 
 Ett kurs i mestring av depresjon (KID-

kurs) er gjennomført. 
 Kurset ”Godt samliv” er gjennomført. 
 Miljøsertifisering av Løvestad er 

påbegynt, bare sertifiseringen gjenstår. 
 Fritidsklubben drives som fredagstilbud. 

Stort sett åpent på fredager gjennom 
2009, men rekrutteringsutfordringer har 
ført til at den har vært stengt enkelte 
fredager. 

 Lokal kompetanseplan er ikke utarbeidet. 

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2009   X 
2009    
   
KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Sommerarrangement ved Vollene er 

gjennomført (”jugærkveld”). 
 Info og kulturformidling på Verdensdagen 

for psykisk helse er gjennomført. 
 Onsdagstilbud på fritidsklubben drevet av 

frivillige ble etablert, men ikke videreført 
grunnet manglende stabilitet. 

 Oppbygging av rockeverksted er ikke 
ferdigstilt som planlagt. (Oppstart tidlig 
2010). 

 Åpen foreldregruppe har vært avholdt ca 
35 ganger. 

 

SAMFUNN 
Utvikle et levende sentrum 
Tilrettelegge for attraktive boligområder 
Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
Sikre innbyggerne tilgang til moderne 
teknologi/ kommunikasjon 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Det er utviklet produkter for salg i 

gårdsbutikken på Vollene. 
 Mekkeverkstedet er påbegynt og 

ferdigstilles i 2010. 

 
FOLKEHELSE 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
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Lokale resultat for fokusområdet: 
 Samarbeidsplan for Vollene er 

gjennomført gjennom faste møter (7). 
 Interregprosjekt rettet mot unge er 

påbegynt. 
 Tilbud om åpen hall minst 23 ganger for å 

bedre motorikk hos barn 1.-7. er klasse.  
 
 
 Pulsen (”trim på resept) minst 36 ganger 

er gjennomført. 
 Undervisning om kropp og kroppsbruk i 3. 

og 8.klasse. 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Det er høy kompetanse og bred erfaring 

innenfor de områdene virksomheten har 
ansvar for.  

 

 Gjennomføring av pandemivaksinering. 
 Ingen har fått avslag på søknad om 

tjenester fra psykisk helse. 
 10 årsjubileum Vollene i juni 2009. 
 
Spesielle utfordringer i 2009 
 Spesielt helsestasjonen har merket et 

økende behov for personlig 
koordinatorrolle for barn med 
sammensatte behov for tjenester. 
 Gjennomføring av ”massevaksinering” ble 

en ressurskrevende ekstraoppgave. 
 Sosionom i skolen merker en økning i 

antall henvendelser.   
 Virksomhetsleder begynte i ny jobb i sept. 
 I påvente av gjennomføring av ny 

organisasjonsstruktur har virksomheten 
blitt ledet av kommunalsjef. 

 
 

 
Vollene gård vår 
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Hjemmebasert omsorg    Virksomhetsleder: Runar Stemme 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 20,55 20,72 

38 39 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  35 4 
Sykefravær  % lang 2,8 2,3 

                     kort 1,4 2,5 
Antall brukere 165 167 
Antall på venteliste 0 2 alarm
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Nei påbeg. 

Antall møter i 
brukerråd 1 2 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  5,2 
Svarprosent  20 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Tilbakemeldinger fra flere i 

brukerundersøkelsen er at det er mange 
ansatte å forholde seg til – dette jobber vi 
med kontinuerlig for å begrense / 
forbedre. 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 3 

   

Lokale resultat fokusområdet: 
 Fast vikarordning skal iverksettes første 

halvdel 2010. 
 Avholdt medarbeidersamtaler og hatt 

regelmessig personalmøter. 
 Hatt noe intern kursing og undervisning – 

5 fra hjemmetjenesten på 
demensomsorgens ABC. 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 12091 13454 -1350 
2009 12798 12424 +374 
 
Kommentarer til avvik: 
Holdt oss innenfor rammene i fjor.  

Lokale resultat fokusområdet: 
 Månedlig rapportering – ga god oversikt 
 Informerer de ansatte fortløpende om 

økonomi. 
 
 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Utarbeide kvalitetsindikatorer – ikke 

igangsatt. 
 Det skal lages en helhetlig plan for pleie 

og omsorg – igangsettes annet halvår 
2010.  

 Avventer mer signaler i samhandlings-
reformen i forhold til nye oppgaver / mer 
kommunale ressurser.  

Servicekoordinator har startet på 
saksbehandlingsutdanning på høyskolen i 
Østfold. 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008  X  
2009  X  
 

 52



Virksomhetens årsmelding 2009 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Gitt tjenester etter forutsetning for 

virksomheten. 
 Vi har overholdt dette års budsjett. 

Spesielle utfordringer i 2009 
 Innsparinger for neste år.  
 Omstilling. 
  Avklare hvordan ny organisering skal 

være.  

 

 
Vedproduksjon på Vollene Gård 

 53



Virksomhetens årsmelding 2009 

 54

Barnevernet     Virksomhetsleder: Eldbjørg Willassen  
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 3,3 3,3 

5 5 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  3 2 
Sykefravær  % lang 0 1,7 

                     kort 0,5 2,1 
Antall brukere 59 90 
Antall på venteliste 2 2 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Avholdt dialogmøte Ja Ja 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Vi har noen overskridelser på frister. 
 Nivå på nåværende forebyggende arbeid 

er opprettholdt. 
 Det arbeides kontinuerlig med å 

videreutvikle samarbeid. 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 0 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lokale resultat fokusområdet: 
 Gjennomført en fagdag. 
 Ikke gjennomført korte fagkurs i egen regi. 
 Individuell oppfølging av medarbeiderne 

er gjennomført. 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 5532 5783 -251 
2009 5817 6312 -495 
 
Kommentarer til avvik: 
Merforbruk skyldes økning i egenandeler på 
institusjon og nye tiltak.  
 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Overforbruk på budsjettramme. 
 Ingen nye samarbeidstiltak for å spare 

penger er utviklet. 

 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008   X 
2009 X   
   
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Opprettholdt nivået på samarbeidet med 

andre, som en del av forebyggende 
arbeid. 
 Fulgt opp barn som er plassert, ut fra 

deres behov for dette. 
 Vi har opprettholdt et godt klima på 

arbeidsplassen. 
 For oss ser det ut som om vi har lyktes  
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godt med omdømmebygging. 
 Vi har god mestring på de kompliserte 

sakene vi arbeider med. 
 Vi har gjennom hele året greid å ha 

motivasjon, inspirasjon og utvikling.  
 Vi sparte inn i tiltak ved å bruke grupper i 

samarbeid med andre, gratis PMTO-tiltak 
(Parents management training Oregon, et 
foreldretreningsprogram) fra Fagteamet 
og god bruk av egen miljøarbeider inn i 
familier. 

 
Spesielle utfordringer i 2009 
 Vi har fått nytt datasystem som vi har hatt 

noe innkjøringsproblemer med.  
 Det har vært stor økning av meldinger.  
 Det kompliserer arbeidet å vite gjennom 

hele året at budsjettet vil gå i underskudd. 
De største utgiftene er knyttet til 
plasseringer utenfor hjemmet, hvor 
kommunale egenandeler, 
etableringsutgifter og juridisk bistand i 
nemndssaker er de største.  
 Problemet er nå at vår kapasitet er så 

godt som fullt utnyttet sett i lys av den 
store økningen i antall saker og 
kompleksiteten i stadig flere saker. 

 

 
 
 Barn pr. stilling/ hele befolkningen(0-22 

år): Spydeberg 538,9 (Østfold 441,3, 
landet 475,2) – to kommuner i Østfold 
ligger høyere enn oss. 

 

 2006 2008 2009 
Meldinger 22 40 52 
Undersøkelser 
pr ansatt 5,7 5,6 7,1 

Barn i tiltakt pr. 
ansatt 12,6 13,5 17,1 

Prosent 
henlagte 
meldinger 

18 22 9 

Prosent 
henlagte 
undersøkelser 

51 54 22 

 

 

Atv kjøring på Vollene 
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Grinitun      Virksomhetsleder:  Runar Stemme /  
                                                                                                            Hans Moesgaard 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 42,9 43,2 

72 73 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  70 3 
Sykefravær  % lang 10 8,4 

                     kort 2,6 2,2 
Antall brukere 39+1 39+1 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i 
brukerråd 2 2 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  4,8 
Svarprosent  26 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Vurderer bemanning fortløpende. 
 Det er gitt 8 avslag på søknad om 

sykehjemsplass. 
 Det har ikke vært klagesaker til politisk 

behandling eller behandling hos 
helsetilsynet. 

 Det har vært 72 døgn med overbelegg. 
 Totalt har brukere med vedtak om 

langtidsplass ligget 96 døgn på 
dobbeltrom. 

 Plassen på Finca el Romeral har vært 
belagt 11 av 12 måneder.  

 Pårørendeskole ikke gjennomført , men 
oppstart tidlig -10. 

 Gjennomført brukerrådsmøter. 
 

 
 
 
 
 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 2 

 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Treningstilbud gjennomført. 
 Pensjonister inviteres til julefrokost. 
 Har skjedd store endringer i ledergruppen 

i løpet av året. 
 På grunn av virksomhetsleders permisjon 

har det ikke vært så mange møter med 
tillitsvalgte og verneombud som planlagt. 

 35 medarbeidere gjennomførte første del 
av ”demensomsorgenes ABC”. 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 22738 24384 -155 
2009 25191 24158 + 1033 
 
Kommentarer til avvik: 
Avviket skyldes høyere inntekter enn 
budsjettert og redusert vikarinnleie, spesielt 
for nattjenesten. 

Lokale resultat fokusområdet: 
 Månedlig rapportering er gjennomført hele 

året. 
 

GRØNN KOMMUNE: 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne 
områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
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Lokale resultat fokusområdet: 
 Sansehagen er vedlikeholdt. 
 Stort fokus på kildesortering. 
 
 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Arbeider kontinuerlig med interkommunalt 

samarbeid. Deltar i prosjekt indre Østfold 
og Sykehuset Østfold i forhold til 
samhandlingsreformen.  

 Grunnbemanningen vurderes fortløpende 
og det vil bli ansatt faste vikarer våren 
2010 med tanke på å bedre situasjonen. 

 Jobber med omsorgstrappen og dele 
mellom omsorgsboliger og sykehjem. 

 Dagsenter er åpent 5 dager pr uke. 
 Det er tilrettelagt for og 35 medarbeidere 

har gjennomført første del av 
demensomsorgens ABC. 

 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008 X   
2009 X   
   
KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Lager oversikter over det som foregår 

hver uke og hver måned i forhold til 
aktiviteter, møter, underholdning m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Brukere som er vurdert å ha behov for 

sykehjemsplass har fått dette uten kjøp av 
plasser. 
 Tett samarbeid med sykehuset Østfold for 

å få til vellykkete overføringer. 
 Deltar aktivt i interkommunalt samarbeid 

og tenker fremtidige løsninger. 
 Virksomheten har et velfungerende 

kvalitetssikringssystem med fokus på 
avvikshåndtering. 
 Dagsenter er utvidet til fem dager per uke 

og er et viktig forebyggende tiltak for å 
redusere bruken av sykehjemsplasser. 
 Sykefraværet er redusert fra 12,6 til 10,6 

%. 
 
 

Spesielle utfordringer i 2009 
 Forberedelse av ny organisering. 
 Virksomhetsleder i permisjon fra mai -09 

hvor oppgaver måtte ivaretas av andre. 
 Planlegging og gjennomføring av 

bemanningsendringer med helårseffekt 
fra 1.1.2010. 
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Virksomhet for funksjonshemmede Virksomhetsleder: Arild Stubberud 
         Jens Tore Nielsen(konst) 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 20,5 23,4 

37 43 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  31 12 
Sykefravær  % lang 6,8 6,2 

                     kort 1,5 2,4 
Antall brukere 11 12 
Antall på venteliste 2 1 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Nei Nei 

Antall møter i 
brukerråd 1 1 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  4,6 
Svarprosent  26 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Personalet jobber målrettet med brukerne. 

Skaper naturlige skiller mellom ulike 
arenaer; jobb, fritid og hjem. 

 Personalet sørger for brukermedvirkning 
gjennom husmøter, ansvarsgrupper ol. 

 Virksomheten har brukt året til en 
kartlegging som kan si noe om fremtidig 
behov for boliger og tjenester, denne 
kartleggingen må ses nærmere på for å få 
ennå mer konkrete tall. Videre er det 
startet en prosess i forhold til å bosette 
nye tjenestemottakere i kommunen som 
vil få tjenester fra kommunen i 2010.  

 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
 
 
 

  

 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 3 

   
   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Det er gjennomført faste fagmøter 

gjennom hele året. 
 Det er faste personalmøter hver 6.uke. 
 Det er startet en prosess i forhold til å 

videreutvikle arbeidsmiljøet på de ulike 
avdelingene. 

 Rekruttering av nøkkel personalet har 
vært en utfordring i virksomheten, videre 
har det vært en utfordring å rekruttere inn 
i små / helgestillinger. 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 25.174 27.215 -2041 
2009 27.749 28.083 -334 
 
Kommentarer til avvik: 
Økt tjenesteomfang til enkelte 
tjenestemottakere.  

Lokale resultat fokusområdet: 
 Bevisstgjøring og forståelse av 

økonomiske konsekvenser hos 
personalgruppene. 

 Innføring av Gat elektroniske timelister.   
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KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Koordinator for funksjonshemmede har 

jobbet systematisk og målrettet med 
individuelle planer.  

 Ressursinnsatsen rund vedtak til 
avlastning / støttekontakter og 
omsorgslønn har vært stor. Men 
utfordringen har vært at siste halvdel av 
2009 har vi manglet koordinator for 
funksjonshemmede og arbeidet har stått 
stille. Det har vært jobbet med å rekruttere 
inn i stillingen og det har blitt gjort for 
2010. 

 
 
 
 
 

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008  X  
2009  X  
   
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Vi har lykkes med å gi kvalitative gode 

tjenester til brukerne.  
 Startet en prosess i forhold til å jobbe 

smartere, flere tjenester for hver krone, 
uten at det går på bekostning av 
kvaliteten på tjenestene. 

 
 
Spesielle utfordringer i 2009 
 Rekruttering av nøkkel personell, som i 

enkelte tilfeller kan ha medført lang 
saksbehandlingstid. 

 

Landbrukskontorets dag for 5 klasse 
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Kommunalteknikk    Virksomhetsleder: Stig O. Stubberud 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 15,7 9,85 

17 12 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  3 9 
Sykefravær  % lang 1,3 3,7 

                     kort 0,8 1,3 
Økingen for langtidssykefravær skyldes ett 
lengre sykefravær. 
 
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse   
Oppdatert 
hjemmeside X X 

Antall møter i 
brukerråd 2 1 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Det planlagte meldingssystemet mellom 

driftsavdeling og servicetorget ble innkjøpt, 
men ikke etablert. 

 Standard for bl.a. vintervedlikehold ble 
forelagt som sak, og det ble bestemt at det 
skal være uforandret standard for dette.  

 Det er ikke etablert nytt brukerråd fordi 
dette må tilpasses ny virksomhetsstruktur.  

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 0 

 
 
 
 

  

Lokale resultat fokusområdet: 
 2009 har vært et år hvor det har blitt 

mange omstillingsprosesser, og det har 
vært til dels mye sykefravær. 

 Vaktordninger har vært etablert, men det 
er ikke laget varige løsninger. Prosessen 
er imidlertid i gang. 

 Virksomhetsplan og kompetanseplan er 
ikke ferdig, og skal også gjennomføres i 
henhold til ny virksomhetsstruktur. 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 7303 7222 +81 
2009 6596 6895 -299 
 
Kommentarer til avvik: 
Det er et underskudd i forhold til budsjett på 
kr. 299 000.  
Dette skyldes: 
Feilført utgift på drift:             kr.  34 000 
Avvik som tidligere meldt i  
tertial- og månedsrapporter   kr. 155 000 
Denne utgiften vises på rammen for 
kommunalteknikk selv om den egentlig 
gjelder brannvesenet.Det egentlige avviket 
på kommunalteknikk i forhold til ramme er 
således - kr. 110 000. 
Det som i hovedsak har påvirket resultatet er 
mindre inntekter og større annonseutgifter. 
De mindre inntekter er bl.a. som følge av at 
anlegg som driftsavdelingen skulle utføre, og 
som ville ha gitt inntekter, ikke er igangsatt. 
Og det er også bruk av ekstrahjelp i løpet av 
sommeren for gressklipping mv. Også siste 
vinters store snømengder gjorde utslag på 
driftsbudsjettet som tidligere meldt i 
kvartalsrapporter. 
At avviket ikke har blitt større skyldes bl.a. at 
det har vært vakante stillinger som har 
dekket opp for dette. 
 
 
Feiervesenet fikk et underskudd på kr. 
92 000,- som for det vesentligste skyldes for 
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lite beregnet inntekt for feie- og tilsynsavgift. 
Dette legges inn i grunnlaget for feie- og 
tilsynsavgiften for 2011. 
 
VAR 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 0 -842 -842 
2009 0 +217 +217 
 
Kommentarer til avvik: 
På grunn av lavere kapitalutgifter enn 
budsjettert, som skyldes lavere renter, 
kommer vi ut med et overskudd på  
kr. 217 000. Dette går til nedbetaling av 
underskudd fra 2008. 
  

Lokale resultat fokusområdet: 
 Opplæring av en ekstra person i arbeid 

med VAR-avgifter er i gang. 
 Det er ikke laget enklere rapporter i 

Unique, men det arbeides med det på 
økonomiavdelingen 

 Den vedtatte ressursgjennomgangen antas 
å være utført så langt det er mulig i 
forbindelse med organisasjonsendringen 
som er vedtatt i 2009. 
 

GRØNN KOMMUNE: 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne 
områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Oversikter og rutiner for vedlikehold av 

grøntområder er i gangsatt, men er ikke 
avsluttet. Arbeidet utvikles fortløpende. 

 Overvåkingssystemet for bl.a. avløp er nå 
på det nærmeste komplett og fungerer 
godt. 

 Renovering av sentrumsområdene gjøres 
etter gode rutiner nå, og det er startet 
kildesortering på Løvestad. 

 Den brannstasjonen som er kjøpt 
oppvarmes med gass, så dette er i tråd 
med målekartet. 

 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   

Lokale resultat for fokusområdet: 
 System for meldinger til teknisk virksomhet 

er ikke tatt i bruk pga at det ikke har vært 
penger til det. Det er nå innkjøpt. 

 Det gjenstår ennå noe på å få full kontroll 
på responsen på meldinger til 
driftsavdelingen, men det antas at det i alle 
fall ligger innenfor 80 % av resultatmålet. 

 Opplæring i dataverktøy, spesielt innen 
VA, skjer fortløpende, uteblitt installasjon 
av Gemini fører til at opplæringspakke fra 
systemleverandør ikke har blitt 
gjennomføret. Nettverk til lageret på 
Løvestad ville kunne løse mange praktiske 
oppgaver rundt oppslag og 
dokumentasjon. 

   
KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
Alle tiltakene er gjennomført, og det er tiltak 
som gjentar seg for hvert år. Det er således 
blitt en del av den ordinære driften. Dette er: 
 Vedlikehold av badeplasser og 

idrettsanlegg, tilrettelegging og transport. 
 Sette opp juletrær i Stasjonsgata og på 

torget. 
 Samarbeid på stadionområdet med SIL. 
 Hjelp i forbindelse med Miljøuka. 
 
SAMFUNN 
Utvikle et levende sentrum 
Tilrettelegge for attraktive boligområder 
Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
Sikre innbyggerne tilgang til moderne 
teknologi/ kommunikasjon 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 

 Radar for måling av hastighet og 
trafikkmengde er innkjøpt med støtte fra 
trafikksikkerhetstilskudd, og enkelte 
målinger er tatt. Dette arbeidet fortsetter 
når kapasiteten til å administrere radaren 
er til stede. 

 Skilt for skilting i sentrum er ikke innkjøpt, 
det vil etter hvert bli montert i tråd med 
veiplanen og skiltplanen når denne er 
godkjent fra Statens vegvesen. 

 61



Virksomhetens årsmelding 2009 

 62

FOLKEHELSE 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Det er ikke foretatt sertifisering av 

kommunale lekeplasser og friområder. 
 Deler av trafikkplanen er fulgt opp. Bl.a. er 

det bygd nytt fortau fra Stasjonsgata til 
Ungdomsskolen. 

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Arbeidet med trykkavløpssystemet fra 

Lyseren er videreført, og det er ansatt 
egen prosjektleder som er i full gang med 
grunnlaget for forprosjektet. 
 Gang-/sykkelvei fra Spydeberg skole til 

Solbakken er bygd i samarbeid med 
vegvesenet, og i den sammenheng ble det 
også foretatt betydelig oppgradering og 
forsterking av hovedvannledning på 
samme strekning. 
 I forbindelse med forestående bygging av 

ny demning Lyseren/Smalelva, har 
driftsavdelingen utført en stor jobb med å 
få tatt opp den gamle vannledningen som 
lå flere hundre meter opp i Lyseren. 
Uttellingen for dambyggingen har således 
begynt å bli bokført. Selve byggingen av 
dammen vil ikke kunne skje før etter ferien. 
Det er alt ekstra utredningsarbeid som 
måtte gjøres i forbindelse med 
godkjenninger fra NVE som har ført til 
utsettelse av anbudsinvitasjon. Det har 
også ført til ekstra prosjekteringskostnader.
 Rehabilitering av avløpsledning langs 

Glendeveien mot Sølvbergveien og E18 er 
prosjektert av Norconsult, og arbeidet er 
kommet godt i gang etter planen. 
 Gjennomgang og utbedring av 

dataovervåkingen av vann- og 
avløpsanlegg er ferdig og fungerer nå bra 
for alle de aktuelle knutepunktene. 
 Anbudsrunden for bygging av ny 

brannstasjon og driftsbygget tok mye tid, 
og det ble dessverre altfor dyrt å 
gjennomføre. Imidlertid var vi heldige og 

fikk kjøpt et nesten nytt bygg, med samme 
areal på Myrer skog. Det ble overtatt nå, 
og skal bygges om innvendig for å få på 
plass nødvendige rom for dusjer, 
garderober, tekniske rom, kontorer mv. 
Dette blir et meget godt alternativ, men det 
er ikke tatt noe videre stilling til hva som 
skjer med driftsbygg. Dette er ikke 
inkludert i brannstasjonsbygget. 
 Det har også vært mye engasjement og 

arbeid i forbindelse med forestående 
endringer i organisasjonsstrukturen. 

 
Spesielle utfordringer i 2009 
 I forbindelse med omstillingsprosessen har 

en stilling som ingeniør for VA og veier 
vært ubesatt. Dette har bl.a. ført til at det er 
flere anlegg som ikke er igangsatt i 2009 
fordi det ikke har vært kapasitet. 
 En gjenganger er at det blir stadig nye 

anlegg som skal vedlikeholdes og driftes 
av driftsavdelingen uten at det er penger til 
flere personer og til driftsmidler. Det skal 
spares enda mer, så det antas at en må 
vurdere alle tiltak som medfører ytterligere 
driftskostnader. Det er ikke ressurser til å 
øke utgiftene med mindre en finner 
tilsvarende effektiviseringstiltak til å dekke 
dette. 
 En annen utfordring har også vært at det 

pga sykemeldinger også har medført 
ekstra belastning på annet personell for å 
følge opp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Virksomhetens årsmelding 2009 

Forvaltning     Virksomhetsleder: Hege Sanderson/ 
          Bente Sand 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk  5 

 6 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  6 0 
Sykefravær  % lang  12,9 

                     kort  1,8 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse  14 
Oppdatert 
hjemmeside  påbeg. 

Antall møter i brukerråd  1 
Avholdt dialogmøte  Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  3,9 
Svarprosent  11 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Brukerundersøkelsen ble gjennomført 

våren 2009 etter plan. På grunnlag av 
svarene vurderer virksomheten at det er 
hensiktsmessig med tiltak knyttet til økt 
kommunikasjon og rutineavklaringer. 

 Arbeidet med tilrettelegging for elektronisk 
saksbehandling pågår, blant annet 
gjennom ByggSøk-samarbeid knyttet til 
Smaalensveven IKS. 

 Samling med profesjonelle brukere, 
byggesak, ble ikke gjennomført av 
kapasitetsgrunner. Etablering av nytt 
brukerråd er utsatt i påvente av etablering 
av ny virksomhetsstruktur. 

 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
 
 
 
 
 

 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 0 

   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Det er fortsatt gode erfaringer med 

etableringen av Servicetorg, og det har 
vært jevnlig kontakt mellom virksomhetene 
for avklaring av plassering av oppgaver. 

 Virksomheten har i 2009 prioritert 
opplæring i nytt lovverk, som ny plan- og 
bygningslov og matrikkelloven. 

 Det er søkt avholdt virksomhetsmøter 
annenhver uke.  

 Grunnet vakanser er ikke 
medarbeidersamtaler gjennomført. 

 
ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008    
2009 1943 2055 -112 
 
Kommentarer til avvik: 
Avvik knytter seg i all hovedsak til sviktende 
gebyrinntekter pga lavere saksmengde. 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Rutiner med månedlig 

regnskapsrapportering har gitt styrket 
økonomistyring. 

 Nye gebyrregulativ for plan- og byggesak 
vedtatt i budsjett 2009 synes å fungere 
hensiktsmessig, og modellen er videreført. 

 Oppbygging av budsjett må evalueres på 
nytt, da virksomhetsstruktur er endret fra 
1.1.2010. 

 
GRØNN KOMMUNE: 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne 
områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
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Lokale resultat fokusområdet: 
 Arbeidet med kommunedelplan for 

Spydeberg sentrum, som berører alle 
disse problemstillingene, har pågått 
gjennom hele året.  

 Reguleringsplaner for gang- og sykkelvei 
Hovin skole-Lyseren, samt Hovin skole-
Hovin kirke, er ikke fremmet til behandling. 

 Gang og sykkelvei ferdig fra Spydeberg 
skole til Solbakken 

 
KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Nye byggesaker kontrolleres opp mot krav 

om universell utforming.  
 Arbeidet med kompetansekartlegging er 

fullført. 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008    
2009 X   
   
SAMFUNN 
Utvikle et levende sentrum 
Tilrettelegge for attraktive boligområder 
Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
Sikre innbyggerne tilgang til moderne 
teknologi/ kommunikasjon 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Arbeidet med kommunedelplan for 

Spydeberg sentrum, som berører alle 
disse problemstillingene, har pågått 
gjennom hele året. 

 Oversikt over utbyggingsavtaler og 
reguleringsplaner er utarbeidet. 
Oppdatering av planer i digitalt kartverk 
pågår. 

 Rullering av kommuneplan er ikke 
igangsatt. 

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 2009 er første år med full iverksettelse av 

splittelse av tidligere Teknisk virksomhet, 
og slik sett virksomhetens første 
selvstendige år. Dette har fungert greit, 
med enkelte ansvarsavklaringer i forhold til 
virksomhet for kommunalteknikk.  

 Arbeidet med kommunedelplan for 
Spydeberg sentrum har pågått gjennom 
hele året, og dette involverer de fleste på 
virksomheten. 
 Det har gjennom året blitt arbeidet for å 

bedre Matrikkelen, som erstatter GAB, og 
føring av denne.  
 Ikrafttreden av plandel i ny plan- og 

bygningslov, som skjedde 1. juli 2009, har 
så langt gått greit. Nytt lovverk har så langt 
fått størst virkning for 
dispensasjonsbehandling og arbeidet med 
sentrumsplanen. 
 Gebyrregulativ for kart og oppmåling ble i 

forbindelse med budsjett 2010 endret med 
henblikk på ikrafttreden av Matrikkellov 
1.1.2010. 

Spesielle utfordringer i 2009: 
 På grunn av sviktende inntekter, særlig 

knyttet til kart- og oppmålingsgebyr, har 
den største utfordringen i 2009 vært 
relatert til økonomi.  
 På utgiftssiden har det vært besparelser 

knyttet til permisjoner og lengre 
sykefravær. Disse vakansene innebærer 
samtidig en reduksjon i virksomhetens 
kapasitet, noe som medførte lengre 
saksbehandlingstid og økt belastning på 
medarbeidere. 
 Ny administrativ organisering i Spydeberg 

kommune og utredningsprosessen knyttet 
til dette, har også krevd ressurser i 2009. 
  Splittelsen av tidligere teknisk virksomhet 

i tre virksomheter har medført omlegging 
av rutiner og ansvar. Prosessen har vært 
noe preget av at lederstillinger ikke har 
blitt besatt. 
Saksbehandling: 

 2008* 2009**
Ferdigattest/ midlt. 
brukstillatelse 58 46 

Politisk behandlede 
saker 73 34 

Administrative saker 243 120 
Sum 374 200 

*Inkl. Kommunalteknikk og Brann 
**Kun Forvaltning 
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Eiendom og internservice   Virksomhetsleder: Erik Flobakk 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 20,5 20,5 

28 28 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  19 9 
Sykefravær  % lang 9,3 7,0 

                     kort 2,0 2,6 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  5,4 
Svarprosent  10 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Brukerundersøkelsen gjaldt utleie av 

Fjellheim. Resultatet var en lav 
svarprosent, selv etter purringer. Brukerne 
var veldig fornøyd med personalet, 
servicen og det generelle tjenestetilbudet. 

 De ønsket bedre akustikk og mobil tribune 
i storsalen. 

 Gjennomgang med skoler og barnehager 
om forventninger til tjenesten fra vår 
virksomhet. 

 Det arbeides med et system for bedre 
utnyttelse av leietiden i idrettshallen. 

 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 6 

 
 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
 Hjelp 24 har vært engasjert med fokus på 

sykefraværet. Dette er et arbeid som går 
kontinuerlig. 

 Det er avholdt medarbeidersamtale med 
alle ansatte. 

 Det holdes jamnlig personalmøter med 
renholdere, drift og vedlikeholds-
personalet og ansatte på Fjellheim. 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 11 482  11 500 -18  
2009 14 223    13 648 +575 
 
Kommentarer til avvik: 
Av 14 223’ er 2 411’ tiltakspakkepenger fra 
staten 
Overskuddet kommer av gunstige 
strømpriser og et lavt forbruk, større 
leieinntekter enn forventet og en innsparing 
innen renhold.  
Lokale resultat fokusområdet: 
 Virksomhetens regnskap gjennomgås 

min. en gang pr mnd, med mnd. 
rapportering til rådmann. 

 Vi benytter ikke lenger vikarbyråer innen 
renhold. 

 Vi arbeider med registrering av verktøy og 
utstyr som virksomheten disponerer. 

 
 
GRØNN KOMMUNE: 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne 
områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Klisterfjerningsmiddelet i idrettshallen har 

blitt byttet ut til fordel for et mer 
miljøvennlig produkt. 
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KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Vi har hatt en gjennomgang sammen med 

NAV, HBO, og virksomhet for helse om 
koordinering og oppfølging av kommunale 
boliger. Det er utarbeidet et rutineskjema 
over oppgaver ved leietakerskifte. 

 Arbeidet med innføring av 
innemiljøstandard er igangsatt. Dette er et 
arbeid som går over tid. 

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008   X* 
2009 X*   
* Fjellheim, kommunehuset 
 
 
FOLKEHELSE 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Det har blitt utplassert større 

avfallsbeholdere for å øke 
kildesorteringsgraden. 

 Samarbeide med skolene om 
holdningsskapende tiltak vedr. inneklima, 
ved å møte elevene i klassen har ikke 
kommet i gang. 

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 

 De største utbedringene i 2009 har vært 
mulig med 2,4 mill i tiltaksmidler fra 
staten. Det har blitt gjennomført et 
betydelig vedlikeholdsløft på 
sanitæranleggene på barneskolene. 
 Hovin skole har fått økt brannsikkerhet 

ved utskifting av alle dører. Bedre 
rømningsforhold fra gymsalen. Bedret 
belysning, endrede garderobeforhold for 
ansatte. 
 Spydeberg skole har fått byttet en del 

ytterdører, tak over inngang til gymsalen.  
 Betania, Sanitetens hus og Fjellheim har 

blitt tilrettelagt for skoledrift. 
 På Betania er det etablert ny inngang til 

garderobe for å skille ren/uren sone, nytt 
varmesystem, nye ventilasjonsaggregater, 
belysning og bygningsmessige endringer. 
 Sanitetens hus har fått installert 

ventilasjonsaggregater. Det er foretatt 
generell oppussing, nye romløsninger, el. 
opplegg, bedret tilgjenngelighet på 
yttersiden.  
 På Fjellheim er det montert nye himlinger 

med belysning, byttet ut dører og vinduer, 
foretatt solavskjerming, etablert 
kontorarealer, montert 
ventilasjonsaggregat for ”gamle” 
Fjellheim, lyddemping av rom. 
 Ferdigstilt Mellomveien 6a,b,c og d. 
 Ferdigstilt utearealer i Granvinveien 1a og 

b. 
 Utbedret grøntarealer i Vinjaveien. 
 Samarbeid med NAV, DELTA, 

voksenopplæring og andre om etablering 
av tiltak. 
 Tømming av ungdomsskolen. Vi har 

demontert toaletter, servanter, armaturer, 
radiatorer, dører, inventar og utstyr, 
ventilasjon, aggregater osv for gjenbruk. 
Ca. 250 lysarmaturer har blitt demontert 
og remontert på Betania, Sanitetens hus, 
skolene og Fjellheim. Tre 
ventilasjonsaggregater har blitt demontert 
og flyttet. Et har blitt solgt, et har blitt 
montert og igangsatt på taket på ”gamle” 
Fjellheim. Et har blitt overtatt av 
brannvesenet for om mulig å kunne 
brukes på en ny brannstasjon. 
 Alt inventar og løsøre som skolen ikke 

skulle gjenbruke har vi demontert og kjørt 
på avfallsplass fordi dette ikke lå inne i 
rehab.prosjektet. 
 Et økonomisk overskudd. 
Spesielle utfordringer i 2009 
 Få et system og oversikt over 

virksomhetens utstyr og verktøy. Vi har 
lagret ting i boder og lager på ulike steder 
rundt omkring i kommunen. Et ønske er 
derfor å overta lokalene som 
brannvesenet har i Hovinveien når de 
flytter til ny brannstasjon. 
 Arealene som skal driftes øker uten 

økning av budsjettet. 
 Etablering av rockeverksted på Fjellheim. 

Her har det vært mange involverte med 

 66



Virksomhetens årsmelding 2009 

 67

ulike oppfatninger. Det har derfor tatt mye 
lengre tid enn planlagt. 
 For høyt sykefravær 
 Stillinger har vært holdt vakante pga 

økonomien. 

 

Nye toaletter opparbeides på Vollene 
 

 
Ferdig med beleggningsstein 
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Landbrukskontoret HSA   Virksomhetsleder: Jon Gunnar Weng 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 4,9 4,9 

7 7 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  4 3 
Sykefravær  % lang 0 0,2 

                     kort 0,2 0,2 
Antall brukere 450 450 
 
Kontoret er et samarbeid mellom Hobøl, 
Spydeberg og Askim. Styringsgruppa består 
av Hilde Dybedahl (Spydeberg), Arne Berg 
(Hobøl), Sigmund Vister (Askim). 
 
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i brukerråd 2 3 
Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore  4,5 
Svarprosent  18 
   
B. Lokale resultat fokusområdet, 
herunder tiltak etter 
brukerundersøkelsen 
 Det er gjennomført en rekke tiltak mot 

brukerne. Se ”hva har vi lykkes med”. 
Gode tilbakemeldinger om kontoret på 
møter i brukerråd/dialogmøtene i de tre 
kommunene.  

 Det ble sendt ut fem nyhetsbrev og 
Smaalensveven er oppdatert.  

 Det ble gjennomført 14 besøk hos 
skogeiere i Skogkulturprosjektet. 

 Utarbeidet en brosjyre ”Skogbruk og 
vann”. 

 Kontoret har kartlagt oppdateringer av 
DMK (digitalt markslagskart). Disse vil bli 
digitalisert i løpet av 2010. 

 
 
 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 0 

 
M. Lokale resultat fokusområdet: 
 Det avholdes ukentlige virksomhetsmøter. 
 Alle medarbeidere har deltatt på minst ett 

fagkurs i 2009.  
 
ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 2.995 3.016 -21 
2009 3.105 3.102 +3 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
 Budsjettet er holdt. 
 
SAMFUNN 
Utvikle et levende sentrum 
Tilrettelegge for attraktive boligområder 
Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
Sikre innbyggerne tilgang til moderne 
teknologi/ kommunikasjon 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Sammen med organisasjonene i 

landbruket i de tre kommunene er det 
gjennomført arrangement retta mot 
bønder, skogeiere og jegere. Fokus har 
vært redusert næringsavrenning, 
skogskjøtsel og bioenergi. Flere tiltak mot 
bønder i Økoløftet.  

 SMIL-midlene er brukt opp.  
 Mål og strategiplan for miljøtiltak i 

landbruket er laget.  
 Spydeberg er med i fylkesmannens 

biomangfoldprosjekt. 
 Flere tiltak retta mot lokalsamfunnet. Se 

oppsummering. 
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 Tiltak mot 5. klassene i alle kommunene.  
 13 BU-søknader ble innvilget.  

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Kontoret deltok på et åpent arrangement 

”Ta på en kylling” siste torsdag før 
palmesøndag på gården til Ole Andres 
Oraug i Askim.  
 Det ble holdt kurs for nye brukere 29. 

januar på Fjellheim. Felles kurs for Hobøl, 
Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad 
om landbruksforvaltningens rolle. Det 
møtte 120 brukere. 
 Møte 25. februar i Fjøset i Askim om 

Klimautfordringer og Regionalt 
miljøprogram 2009-2012. Tyra Høyås fra 
fylkesmannen orienterte brukerne om nye 
miljøkrav. Det kom innspill til miljøarbeidet 
fra brukere og kontoret. 
 I samarbeid med de andre Økoløft-

kommunene Eidsberg og Trøgstad har 
kontoret arrangert 3 fagmøter og 2 
markvandringer.  
 Kommunene har samarbeidet om 

deltagelse på 5 forskjellige 
miljøuker/kulturuker m.m.  
 Av arrangement retta mot forbrukerne 

nevnes skolehageprosjektet som er et 
samarbeid mellom kontoret, Spydeberg 
ungdomsskole og Nina Hoff på Grøtjern 
gård, økologisk måned i Solbakken 
barnehage og matpakkeordning på 
Spydeberg ungdomsskole.  
 16. mars. gjennomførte kontoret 

demonstrasjon av trefelling på Spydeberg 
skole. 1.-2. september deltok kontoret på 
fagdag på Romsåsen om vilt med 5. 
klassinger fra Askim.  
 Det er gjennomført innføringskurs og 

temakveld om skogbruk. 
 På Blixland gård i Hobøl ble det 25. juli 

arrangert en familieskogdag med fokus på 
skogkultur og natursti. Tiltaket var et 
samarbeid med Hobøl skogeierlag, og det 
kom ca. 100 besøkende. 
 Avholdt to skogdager på Vollene 14. og 

15. mai for alle.5-klassinger fra Hobøl, 
Spydeberg og Askim. Informasjon om 
treslag, skogskjøtsel og vilt. I samarbeid 
med skogeierlagene. 
 Spydeberg kommune har fått tillatelse fra 

grunneiere og fylkesmannen til å lage en 
enkel sti gjennom Gulltjernmosen. Tiltaket 
gjøres av private. Dette åpner for 
sti/skiløype fra Spydeberg til Enebakk. 
 Det ble gjennomført plastinnsamling 

sammen med bondelagene 3.-4. juni og  
3.-4. november. Tilsvarende ble det 
arrangert jernskrapinnsamling 1.-2. 
desember. 
 I samarbeid med Våler og Skiptvet 

arrangerte kontoret fagkveld om 
elgforvaltning 25. november på Fosnes i 
Hobøl. 

 
Spesielle utfordringer i 2009 
 Fra 1. juli 2009 er en rekke av lovverket 

innen landbruk og vilt som berører 
kontorets arbeidsområde endret. Dette 
gjelder jordloven, konsesjonsloven, 
odelsloven, viltloven og 
naturmangfoldloven. Skogloven ble endret 
19. juni 2009. Utfordringene er mer 
offentlig styring av landbruket, og dermed 
mer oppfølging og kontroll fra 
kommunene. 
 Utarbeiding av kommunale klimaplaner. 

Landbruket har utfordringer når det gjelder 
å redusere klimautslipp – CO2, CH4 og 
N2O. Like viktig er økt planting og 
skogskjøtsel i skogbruket for å heve 
tilveksten av skogsvirke og dermed 
redusere CO2-innholdet i lufta ved 
fotosyntese. Redusert nedbygging av 
dyrka mark og økt bruk av bioenergi er 
også viktige tiltak. 
 Oppfølging av EU´s vanndirektiv. Mer 

optimale vannressurser sett opp mot 
naturtilstand. Avrenning av næringsstoff 
fra landbruket er her en stor utfordring. 
 Kontoret deltok i utarbeiding av 

næringsplan i Askim og forvaltningsplan 
for bever i Askim. 
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PPT       Virksomhetsleder: Kjell Syversen 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

 2008 2009 
Antall årsverk 6,0 6,0 

8 8 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  7 1 
Sykefravær  % lang 4,3 7,8 

                     kort 1,3 2,1 
Antall elever/barn:  
Hobøl: 
Skiptvet: 
Spydeberg: 
Totalt: 
 
Nye henvisninger  
Hobøl: 
Skiptvet: 
Spydeberg: 
Totalt: 

 
146 
108 
145 
401 
 
 
33 
30 
36 
99 

 
160 
103 
144 
407 
 
 
39 
27 
37 
103 

   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i brukerråd 1 1 
Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore skole/barneh.  4,7 
Svarprosent  68 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore foresatte  5,0 
Svarprosent  21 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Vi har i hovedsak gjennomført de tiltak 

som er beskrevet i virksomhetsplanen.  
 Vi gir fortsatt lavterskeltilbud, dvs. inntil tre 

samtaler med foreldre uten at det kreves 
henvisning. 

 I 2009 vil vi særlig nevne det 
kompetanseutviklingsarbeidet vi har gjort i 
forhold til barnehagene knyttet til barn 

med særskilte behov. Det har vært avviklet 
en rekke kurs og samlinger. En del av 
dette arbeidet har vært kursing av foreldre 
og ansatte i barnehagene knyttet til 
opplæring i dataprogrammer. 

 Vi har arbeidet systematisk med å prøve å 
bedre informasjonen til brukerne. Ved nye 
henvendelser får alle tilsendt service-
erklæringen ved innkalling til første time. 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
 
   

 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 0 

   
   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Vi har hatt et stabilt år med de samme 

personene ansatt som i 2008.  
ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 3543 3543 0 
2009 3697 3663 +35 
 
Kommentarer til avvik: 
Overskuddet har sammenheng med 
refusjon sykepenger. Overskuddet er 
egentlig 15000.- mindre da dette beløpet er 
tilbakeført i 2010. 
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Lokale resultat fokusområdet: 
 Vi opplever at vi har hatt god styring på 

økonomien gjennom regelmessige 
rapporteringer.  

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008  X  
2009  X  
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 
 Vi driver effektivt. De ansatte er dyktige i 

jobben sin. Ansvarsområdene er klare. Vi 
er gode til å holde det vi lover. 
 Vi er stolte over nok en gang å ha 

gjennomført et vellykket ” Nilssonseminar” 
med 225 deltagere. Seminaret er blitt en 
merkevare. 

 Vi klarer å holde balanse mellom tilbud og 
etterspørsel. Vi har ingen økning i antall 
henvisninger. Vi ligger på ca 100 nye 
saker hvert år. Det har vi gjort i flere år 

 

Spesielle utfordringer i 2009 
 Sårbare for langtidsfravær. Vi har ikke 

mulighet for å bruke vikarer. Det fører til 
økt press og en del overtid. 
 Omstillingsprosessen, og krav om kutt i 

budsjettet i Spydeberg, har krevd mye tid 
og energi. Vi er likevel godt fornøyd med 
resultatet. 

 
 

 

Ved større arrangement kan låven tas i bruk, slik som ved 10 årsjubileumet. 
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Servicetorget og bibliotek   Virksomhetsleder: Bent Melleby 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 

Antall 2008 2009 
Antall årsverk 7,15 7,6 

12 12 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  10 2 
Sykefravær  % lang 8,4 1,1 

                     kort 1,2 0,9 
   
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Ja Ja 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i 
brukerråd 1 1 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore (bibl.)  4,0 
Svarprosent  30 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Det er opprettet et felles brukerråd for 

servicetorg og bibliotek. 
 Biblioteket har satset spesielt på barn, og 

har gjennomført flere bokorienteringer i 
skoleklasser og 4 teaterforestillinger for 
barn.  

 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 2 

 
 
 
 
 
 

  

Lokale resultat fokusområdet: 
 En servicekonsulent har gjennomført 

servicestudiet på høyskolen i Hedmark. 
En ny har begynt på samme studie. 

 Leder av virksomheten har fullført 
servicelederstudiet. 

 Biblioteket holder et faglig høyt nivå og 
legger stor vekt på å være faglig 
oppdatert. Personalet oppdateres på ny 
litteratur og teknisk utvikling. 

 Medarbeidersamtaler er gjennomført, og 
det holdes personalmøter en gang i 
måneden. 

 
ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 4332 4351 -19 
2009 4603 4550 +53 
 
Kommentarer til avvik: 
Avvik skyldes økte inntekter i servicetorget. 

 

GRØNN KOMMUNE: 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne 
områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Servicetorget holder nettsidene til 

kommunen oppdatert på tiltak og 
aktiviteter som gjøres innen dette 
området. 
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KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Servicetorget har fått tilført 

saksbehandlingen når det gjelder TT-kort 
og Parkeringsbevis for funksjons-
hemmede. 

 Det jobbes kontinuerlig med å øke 
kompetansen til medarbeiderne på 
servicetorget slik at flere saker får sin 
avslutning der og ikke må sendes videre. 

 Det elektroniske servicetorget er under 
stadig utvikling, det er stor etterspørsel 
etter selvbetjeningsløsninger på nett. Det 
er nå lagt ut flere skjemaer som kan 
sendes inn elektronisk. Det er nå mulig å 
kontakte Servicetorget både via sms og 
chat fra nettsidene. 

 Biblioteket holder et høyt faglig nivå og 
legger stor vekt på å være faglig 
oppdatert. 

 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008   X 
2009 X   
   
KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale resultat for fokusområdet: 
Biblioteket digitaliserer historiske fotografier 
fra Spydeberg og gjør disse søkbare i 
bibliotekets katalog. 
Bind 2 av bygdeboka ble utgitt. 
 
Servicetorget sørger for at tiltak og 
informasjon om aktiviteter innen dette 
område blir synliggjort på nettsidene. 

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Biblioteket har økt utlånet sitt med 24 

prosent.  
 Servicetorgansatte har i løpet av året økt 

sin kompetanse på kommunal virksomhet, 
flere har tatt eller er i gang med 
videreutdannelse innen servicetorgarbeid, 
nettsider blir kontinuerlig oppdatert; blant 
annet har flere skjemaer blitt lagt ut 
elektronisk. 
 Prosessering av eiendommer gjennom 

Infoland har vært gunstig økonomisk for 
Servicetorget og skapt en enklere 
hverdag for huskjøpere. 
 Samarbeidet NAV - Servicetorget går 

lettere fordi det er innkjøpt et 
kølappsystem på NAV. 
 Biblioteket deltar med 9 andre bibliotek i 

indre Østfold i et ”merkevareprosjekt” for å 
markedsføre bibliotektilbudet i regionen. 
Biblioteksjefen er med i prosjektgruppen. 

 
Spesielle utfordringer i 2009 
 Servicetorget har en plassproblematikk – 

det kan bli trangt både for publikum og 
ansatte.  
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Personal og utvikling    Virksomhetsleder: Øivind Olafsrud 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
 
Nøkkeltall 
 2008 2009 
Antall årsverk 5,5* 4,0* 

7 5 
K M 

Antall ansatte  
 
Fordelt på kjønn  3 2 
Sykefravær  % lang 3,2 0 

                     kort 1,4 2,0 
* Inkl. prosjektstilling lag og foreninger 
 
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
   
 2008 2009 
Tjenestebeskrivelse Nei  Nei 
Oppdatert 
hjemmeside Ja Ja 

Antall møter i 
brukerråd 1 2 

Avholdt dialogmøte Ja Ja 
Brukerundersøkelsen 
Totalscore (lag/foren.)  2,8 
Svarprosent  28 
   
Lokale resultat fokusområdet, herunder 
tiltak etter brukerundersøkelsen 
 Administrativt ansvar for gjennomføring av 

kommunens brukerundersøkelse. 
 Gjennomført egen undersøkelse for lag 

og foreninger. Fulgt opp med brukermøte 
og noen avtalte tiltak. 

 Høyere leveranse av saker til 
Smaalensveven enn målsettingen. 

 Fått på plass representasjon i brukerrådet 
som speiler brukergruppen.  

 Har gjennomført dialogmøte. 
 Ikke lykkes med høy svarprosent i 

brukerundersøkelse.  
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2008 2009 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 0 

Lokale resultat fokusområdet: 
 Revidert HMS-strategi og oppdatert HMS-

perm.  
 Utviklet og gjennomført kampanjen ”Kom i 

form” og laget retningslinjer for 
personalpolitikkens ”Økt fysisk aktivitet”. 

 Bidratt i omstillingsprosessen for å sikre 
bred involvering og god prosess. 

 Forbedret struktur på avdelingens drift og 
bidratt til strategier for at kommunen skal 
nå sine samlede mål i kommuneplanen. 

 Lederhåndboka er ikke revidert. 
 Utarbeidet retningslinjer for stipend til 

etter- og videreutdanning.  
 Ikke nådd målet om god implementering 

av etiske retningslinjer i kommunen 
grunnet avventing på etikkprosjekt i helse.
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2008 10735 8931 +1804 
2009 11672 10372 +1300 
 
Kommentarer til avvik: 
To medarbeidere sluttet ved avdelingen 
høsten 2009, ingen nyrekruttering. 
Merinntekter til voksenopplæring 

Lokale resultat fokusområdet: 
 Følger innførte rutiner for sjekking av 

forbruk mot budsjett.  
 Meldt underforbruk ved tertialrapporter. 
 Avdelingens samlede kompetanse er 

fortsatt ikke på ønsket nivå innen mva.- 
regler samt splitting og kontering av 
fakturaer. 

 Evaluert prosessen med budsjett for 2009 
og bidratt med tiltak til forbedring. 
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GRØNN KOMMUNE: 
Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne 
områdene 
Redusere forurensning 
Ta i bruk miljøvennlig energi 
   
Lokale resultat fokusområdet: 
 Framdrift i samfunnsdelen av 

sentrumsplan i tråd med politisk vedtak. 
 Bidratt til etablering av friluft- og stigruppe 

som tar ansvar for vedlikehold av en 
rekke stier. 

 Koordinatorfunksjon i arbeidet med tursti 
rundt Lyseren 

 Har deltatt i nettverket av Indre 
Østfoldkommuner som skal utvikle 
klimaplan. Foreløpig lite lokalt arbeid kun 
for Spydeberg. 
 

KOMMUNALE TJENESTER 
God kvalitet i tjenestene 
Godt fysisk miljø 
God dekningsgrad på tjenestene 
Kompetente medarbeidere 
   
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Jobbet med ny organisering av 

folkehelsearbeidet med færre grupper og 
team. Stram prosess med innsparing av 
3% og omfordeling av oppgaver etter at to 
har sluttet.  

 Utvikling oppvekstplan ble stoppet. 
 Tjenestebeskrivelser ikke fullført. 
 Sekretærfunksjon for barnehage- og 

oppvekstplan.  
 Rådgivning og bidrag i miljøfyrtårn-

sertifisering av virksomheter. 
 Bidratt til at kommunen oppfyller retten til 

barnehageplass fra høsten-09.  
 Boligsosial handlingsplan ikke levert. 
 Kartlegging av formalkompetanse for alle 

kommunens medarbeidere er gjennomført 
med skjema. Digitalisering/registrering 
gjenstår.  

 Bidratt til å gjøre ny personalpolitikk kjent 
hos medarbeiderne. 
 

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2008   X 
2009 X   
 
   

KULTUR OG IDRETT 
Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
Klar kulturell profil 
Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 
 
   

Lokale resultat for fokusområdet: 
 Avduking Wilsestatue med påfølgende 

foredrag og konsert.  
 Åpningsarrangement idrettsanlegg ikke 

avholdt grunnet utsatt ferdigstillelse.  
 Frivillighetsplan lagt ut på høring før 

politisk behandling. 
 Økonomisk støtte til lag og foreninger 

krever registrering på nettsiden.  
 Pådriver, koordinator og medarrangør av 

Miljøuka.  
 Digitalisering av kulturminner påbegynt. 
 Rydding av kulturminner ikke utført. 

 
SAMFUNN 
Utvikle et levende sentrum 
Tilrettelegge for attraktive boligområder 
Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
Sikre innbyggerne tilgang til moderne 
teknologi/ kommunikasjon 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Ansvar for samfunnsdel i sentrumsplan, 

framdrift i tråd med vedtak. Medansvar for 
gjennomførte folkemøter. 

 Frivillighetsplan skal oppmuntre til 
velforeninger og lignende. 

 Rullering av kommuneplan ikke påbegynt. 
 Gjennomført kriseøvelse i samarbeid med 

Fylkesmannen og kriseplan er oppdatert.   
 
FOLKEHELSE 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
Lokale resultat for fokusområdet: 
 Ikke resertifisert som Trygg kommune 

grunnet utsettelse nasjonalt. 
 Trafikksikkerhetsplan politisk vedtatt. 
 Spydeberg og Hobøl er tildelt nasjonale 
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midler for oppfølging av resultater fra 
ungdomsundersøkelse.  

 Lokale helseprofiler ikke utviklet. 
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
   
Hva har vi lykkes med i 2009: 
 Meget høy aktivitet på utviklingsarbeid og 

vi bidrar i stor grad til den samlede 
måloppnåelse av strategiplan.  
 Initiativtakere i samarbeid med lag og 

foreninger og det er arrangert en rekke 
arrangementer, f.eks Miljøuka 2009. 
 God økonomisk kontroll.  
 Det uttrykkes stor grad av trivsel med 

jobbinnhold og arbeidsmiljø i enheten.  
 Bidratt aktivt i kommunens omstillings- 

prosess og til videreutvikling av 
strategiske dokumenter og 
arbeidsprosesser.  

 
 

 Mange sekretær- og 
saksbehandlingsfunksjoner.  
 Lavt sykefravær 
 
Spesielle utfordringer i 2009 
 Omstillingen har vært krevende og i vår 

enhet skapt berettiget usikkerhet om 
fremtidige arbeidsoppgaver og 
jobbusikkerhet for den enkelte.  
 To medarbeidere har sluttet uten å bli 

erstattet.  
 Skjerpede økonomiske krav om 

innsparing. 
 
 
 

 
 
 

 
”En hane med sin hønseflokk !” 
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Vedlegg 

Status for planer, prosjekter og lignende 31.12.2009 

 Navn Gjeldende frist i 2009 Status  

1. 
Kartlegge inngåtte utbyggingsavtaler, 
utbyggingstempo/ status m.h.p. 
befolkningsutvikling 

2009 Under arbeid 

2. Frivillighetsmelding, herunder kulturell profil 
og inkluderende kommune  2009 Under arbeid 

3. Kartlegge fremtidig behov for tjenester til unge 
funksjonshemmede Utgang 2009 Gjennomført 

Kompetanseplan 2010 Ikke startet 

4. 
Kompetansekartlegging 

Følge 
Riksmeklingsmannens 
møtebok 2008 

Under arbeid 

5. Regulering av området rundt Vollene, inkl. 
tursti 2010 Under arbeid 

6. Kommuneplanen - rullering  Igangsettes 2010 Ikke startet 

7. Sentrumsplanen 2010 Under arbeid 

8. Kartlegging av tjenestenivået demens og 
omsorgslønn Juni 2011 Under arbeid 

9. Kommunedelplan for kulturminnevern – 
rullering 2011 Ikke igangsatt 

10. Kartlegging av tjenestenivået alle tjenester 2011 Under arbeid 

11. 

Skolebruksplanen: 
- Full barnehagekapasitet 
- Grini barnehage 
- Skolestruktur 

Framdriften avhenger 
av detaljeringsnivået Under arbeid 

12. Klimaplan Følger framdriften i KS-
nettverket Under arbeid 

13. Resertifisering av kommunen som Safe 
Community 

Følger tempo på 
samarbeidende 
kommuner 

Under arbeid 

14. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse, full rullering 

Følger rullering av 
kommuneplanen Ikke igangsatt 

15. Oppvekstplan  Utgår  

16. Div. Interreg.prosjekter 
 

Anbefaler politisk behandling før igangsetting/ 
videreføring med hensyn til konsekvenser for 
tjenesteområdene. 
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