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ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2011 - 2014 MED BUDSJETT FOR 2011 
POLITISK SAKSORDFØRER: 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Årsbudsjett for 2011 – rådmannens forslag 
2. Økonomi- og strategiplan 2011 – 2014 – rådmannens forslag 
3. Protokoll fra eldrerådets møte 01.11.10 med budsjettforslag (vedlegges til 

kommunestyrets behandling) 
4. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.11.10 (vedlegges til kommunestyrets 

behandling) 
 
Saken gjelder: 
Utarbeidelse av Spydeberg kommunes budsjett for 2011 og økonomi- og strategiplan for 
perioden 2011 – 2014. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2011 vedtas som vist i 
budsjettskjema 1A – drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 
budsjettdokumentet side 9. 

 
2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune i 2011 vedtas med 

bruttoinvesteringer på kr 67 760 000, hvorav kr 42 345 000 finansieres ved låneopptak 
(av dette er kr 31 745 000 selvfinansierende). Låneopptaket fordeles slik:  

 Kr 3 000 000 – Startlån – opptas på de betingelser som gjelder for slike lån 
 Kr 28 745 000 – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån – 

nedbetalt i h.h.t. vektet levetid 
 Kr 10 600 000 – kommunale investeringer – serielån – nedbetalt i h.h.t. vektet 

levetid 
 

3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet side 21 
flg. 

 
4. Formannskapet kan foreta endringer mellom virksomhetene og dessuten foreta 

tilleggsbevilgninger inntil kr 100 000. 
 

5. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning 
og innenfor en kostnadsramme på kr 50 000. Ordførerens avgjørelse sendes 
formannskapet som melding. 

 



6. Rådmannen gis en garantiramme for 2011 på kr 300 000. 
 

7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsoppgjør for 2011 når forhandlinger er 
gjennomført. 

 
8. For 2011 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1 000 av 

takstverdien (7 promille). 
 

9. Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond. 
 

10. Forslag til økonomi- og strategiplan 2011 – 2014 for Spydeberg kommune vedtas. 
 

Saksopplysninger: 
Som for tidligere år velger rådmannen å dele årsbudsjett og økonomi- og strategiplan i to 
dokumenter. Årsbudsjettet forsøkes stilt opp på en oversiktlig måte og 
kommunestyrets/formannskapets prioriteringer, målsettinger og premisser som årsbudsjettet 
bygger på skal komme klart fram. Tekstdelen til økonomi- og strategiplanen skal være på et 
mer overordnet nivå, samtidig som det er lagt vekt på å se utviklingstendensene i hele 
økonomiplanperioden. 
 
Ved fremleggelsen av forslag til økonomi- og strategiplan 2011 – 2014 og årsbudsjett for 
2011 er regjeringens forslag til statsbudsjett kjent. 
 
I statsbudsjettet for 2011 er det blant annet gjort følgende endringer: 

 Barnehagetilskuddet er lagt inn i rammetilskuddet til kommunen, og fører for vår 
kommune til at rammetilskuddet øker med ca 30 millioner kroner. I beløpet ligger 
også tilskudd til private barnehager. 

 Kvalifiseringsstønaden som administreres av NAV er lagt inn i rammetilskuddet til 
kommunen. Stønaden er individrettet og tar sikte på å få berørte innbyggere over i 
lønnet arbeid. 

 Krisesenteret har frem til nå blitt finansiert med 20 % fra kommunen og 80 % fra 
staten. Fra 2011 skal krisesenteret finansieres fullt ut av kommunene og er dermed lagt 
inn i rammetilskuddet.  

 Økt kommunalt finansieringsansvar for avtalebaserte fysioterapitjenester. 
 
Det er altså gjort endringer i finansieringsformen for en rekke områder, men det er ikke 
skissert nye oppgaver for kommunene i 2011. 
Det er imidlertid en forventning om at kommunene øker innsatsen på barnevernområdet, og 
det er i den forbindelse overført ca 14 millioner kroner til Fylkesmannen i Østfold. Spydeberg 
kommune vil søke om finansiering av 1 ny stilling til saksbehandling, ettersom saksomfanget 
er økt betraktelig også hos oss. 
 
Inntektsfordelingen er lagt fullstendig om for 2011. Det er utarbeidet nye kriterier for 
fordeling, samtidig som det er foretatt oppdateringer når det gjelder alderssammensetning og 
andre relevante forhold. Endringen har kommet vår kommune til gode, ved at det er en 
betydelig økning i frie inntekter i forhold til tidligere år.  
 
Videre er kommunens andel av skatteinntektene redusert fra 45 til 40 %. Dette forutsettes 
imidlertid å være kompensert gjennom rammeoverføringen. 
 
Statsbudsjettet viderefører ordningen med rentekompensasjon ved bygging av 
sykehjemsplasser/omsorgsboliger samt for å øke antall barnehageplasser. 



 
Prosessen 
I budsjettvedtaket for 2010 fikk formannskapet en utfordring om å legge fram en langsiktig 
plan for å styrke kommunens driftsresultat med 6 mill kroner i 2011 og ytterligere 6 mill kr i 
2012. Rådmannen la frem et forslag til fremdriftsplan, hvor det bl.a. ble foreslått å tolke 
vedtaket slik at formannskapet skulle gi føringer for budsjettet for 2011. 
 
På bakgrunn av dette har formannskapet bl.a. hatt to heldagsmøter, hhv. 11. mai og 24. 
august, samt at kommunens økonomi har vært tema på de ordinære formannskapsmøter. 
Formannskapets politikere har gitt signaler om å fortsatt satse på forebyggende barne- og 
ungdomsarbeid. Det er skapt en omforent forståelse mellom politikere og administrasjon om 
at kommunens driftsnivå generelt er for høyt, og at en reduksjon i tjenestenivået nødvendigvis 
vil måtte merkes av kommunens innbyggere. Tidsbegrenset eiendomsskatt er diskutert, 
likeledes er det kommet ulike innspill på hvilke tjenesteområder som bør prioriteres. 
 
Som tidligere år er det gjennomført dialogmøter mellom politikere og virksomheter. I 
oppsummerende dialogmøte ble det fra politikerne spesielt gitt signaler om: 

  
 å videreføre forebyggende barne- og ungdomsarbeid 
 økt interkommunalt samarbeid 
 å utrede trinndeling på barneskolene 
 å vurdere sommerstengt SFO og barnehage 
 å vurdere reduksjon på kulturområdet 
 å vurdere salg av tjenester 
 å øke samarbeidet generelt 

 
Kommuneplanen har åtte fokusområder. Også for 2011 deles dette på to skjemaer, ett for 
brukere, medarbeidere og økonomi, og ett skjema for grønn kommune, kommunale tjenester, 
kultur og idrett, og samfunn og folkehelse. I dette skjema inngår alle mål/tiltak som inngår i 
fireårsperspektivet 2008 – 2011 i kommuneplanen og som ikke allerede er 
oppnådd/gjennomført. Ettersom vi nå skal inn i siste år av 4-årsperspektivet i 
kommuneplanperioden, er det de resterende tiltak som nå er beskrevet. De mål som vi 
vurderer at vil være vanskelig å nå, eller ev. anbefaler å stryke/endre/utsette fremgår også. 
 
Virksomhetene har fått utdelt ”foreløpige budsjettrammer” basert på ny virksomhetsstruktur. I 
utgangspunktet var rammene tilpasset en kraftig reduksjon i inntekter. Konsekvensene av 
dette var store kutt som i stor grad ville gått utover brukerne. Etter at statsbudsjettet ble kjent, 
har vi vært i stand til å dekke inn en del av de konsekvensene som ble opplevd som mest 
tyngende for brukerne. 
 
Det er vurdert konsekvenser av de foreslåtte rammene og gjennomført drøftinger på tvers av 
virksomhetene i den nye ledergruppa. En samlet ledergruppe innestår for de prioriteringer 
som er gjort. 
 
Den samlede økning i budsjettrammene er ca 14 millioner kroner, når vi holder 
barnehagetilskuddet utenfor. Likevel er det skåret i tjenestetilbudet på flere områder, se under. 
 
I likhet med tidligere år vedtas budsjettet på virksomhetsnivå. Etter at virksomhetene får 
tildelt endelige rammer sluttføres arbeidet med årsbudsjettet, og virksomhetsplaner utarbeides 
med utgangspunkt i overordnet målekart. Dette gjøres for den enkelte virksomhet og i 
samarbeid med brukerrådene der dette finnes. 
 



 
Vurderinger: 
Kommunen har gjennom en periode hatt en økonomisk utvikling hvor utgiftene har økt langt 
mer enn de frie inntektene. Med fremlagte budsjettforslag er dette langt på vei endret, ved at 
utgiftsnivået reduseres og inntektene er økt.  
 
Likevel vil de økte kapitalkostnadene som følge av store investeringer føre til at vi får en 
presset økonomi i økonomiplanperioden. Budsjettforslaget er derfor stramt, med kutt på flere 
områder. Kjente utfordringer som kommer er imidlertid hensyntatt. 
 
Det legges frem et budsjett for 2011 med et positivt resultat på kr 4 095 000. For å oppnå et 
anbefalt netto driftsresultat på 3 %, skulle vi ha hatt ytterligere 3 millioner. For 2012 ser vi at 
overskuddet går ytterligere ned, som et resultat av at momskompensasjonsordningen for 
investeringer da ikke vil slå ut i vårt driftsbudsjett. Imidlertid vil kapitalkostnadene være på 
det høyeste i 2012, og deretter synke i perioden. 
 
Det er ventet økte pensjonskostnader for 2011 og dette er tatt høyde for ved å øke kommunens 
andel fra 14 % til 16 %. I tillegg melder KLP at aktuarberegningen tilsier at kommunen må 
regnskapsføre et tap på 2 millioner kroner, som skyldes at selskapet forventer dårlig 
avkastning på sine plasseringer. Beløpet ligger på rammen til politikk. 
 
Som for 2010 foreslås å legge forventet lønnsøkning på en egen linje i budsjettet  
(kr 2 mill), slik at denne kan fordeles slik oppgjøret reelt sett blir. Hovedoppgjøret i 2010 har 
for kap 4 også foretatt en fordeling for 2011 og utover dettte er det usikkert om det blir 
ytterligere tillegg. 
 
På samme måte er det tatt høyde for økte utgifter til interkommunale selskaper med  
kr 510 000, knyttet bl.a. til lønnsøkninger. Når det gjelder Smaalensveven IKT, er det lagt inn 
en ramme på kr 3,5 mill. Dette er lavere enn det som er betalt ut i 2010, men i tråd med de 
signaler som er gitt fra selskapet. Det skal være eiermøte i selskapet 29.10.10, og det må 
deretter tas stilling til kommunens videre deltakelse. Dersom kommunen skulle velge å trekke 
seg ut av selskapet, er det ett års utmeldelsesfrist, og kostnadene for 2011 må ligge inne. 
 
Overordnet målekart viser vedtatte strategiske fokusområder med kritiske suksessfaktorer, 
måleindikatorer, målemetoder, forslag til resultatmål for 2011 og hvem som er ansvarlig for 
måloppnåelsen. 
 
Forslaget til årsbudsjett, økonomi- og strategiplan angir hvilke forhold som er hensyntatt og 
hvilke prioriteringer som er vektlagt. Her gis en kortfattet beskrivelse av tiltak og 
konsekvenser for virksomhetene i forhold til gitte rammer; endringer fra 2010. 
 
Folkevalgte 
Det er tatt høyde for at 2011 er valgår. Vi foreslår å gå over til elektronisk utsending av alle 
dokumenter, og dette fører til stillingsreduksjon, spart porto og papir med totalt ca kr 200 000. 
I investeringsbudsjettet ligger kr 1 mill til IKT, og innenfor denne kan gis tilbud om bærbar 
PC til politikerne. Posten for reserverte tilleggsbevilgninger er på kr 250 000. 
Aktuarberegning ligger inne med 2 mill kr, jf. over. 
 
 
Kirken 
Budsjettet er videreført på dagens nivå med tillegg av 2 % pris- og lønnsjustering. 
 



 
 
Stab, servicetorg og kultur 
Det er kuttet i tilskudd til lag og foreninger med kr 100 000. Vi ligger likevel godt an i forhold 
til omkringliggende kommuner. Tilskuddet til Frivilligsentralen foreslås redusert med kr 
35 000, noe som tilsier at Frivilligsentralen må skaffe disse midlene på annet vis dersom de 
skal opprettholde statsstøtte tilsvarende i dag. 
 
Sak om tilskudd og eierskap til Askim kulturhus ble av formannskapet utsatt til 
budsjettprosessen. Rådmannen foreslår å legge inn driftsstøtte med kr 100 000, men anbefaler 
at kommunen ikke går inn på eiersiden. 
 
Det er lagt inn noe effekt av samarbeid med Hobøl vedr. stabsfunksjoner, i første omgang ved 
at Hobøl kjøper tjenester på økonomiområdet. De ansattes velferdshytte avvikles, da den ble 
for lite brukt (dette er avklart med de hovedtillitsvalgte). Det er redusert på en rekke mindre 
poster, mens tilskuddet til Smaalensveven IKT er økt med kr 830 000. Det er lagt inn penger 
til medarbeiderundersøkelse, ettersom vi ikke gjennomførte verken medarbeiderundersøkelse 
eller brukerundersøkelse i 2010. Videre er det økt betydelig på post for advokatbistand, 
ettersom kommunen er i tvist på flere områder. 
 
Kommunen har tatt inn 7 lærlinger i ulike virksomheter og kommunens tilskudd foreslås 
finansiert delvis ved bruk av fond.  
 
Familierelaterte tjenester 
Avdeling for funksjonshemmede er i 2010 tilført betydelige ekstramidler for å få samsvar 
mellom budsjettrammer og omfang av oppgaver. Disse midlene er videreført i 2011. Med 
dette som utgangspunkt er det lagt inn et forventet effektiviseringspotensiale (kutt) på kr 1,2 
mill. Dette er i hovedsak relatert til gjennomgang av vedtak og tjenestenivå på området 
funksjonshemmede. 
 
Videre foreslås å kutte bassengterapi (Knapstad) og psykomotorisk fysioterapi (Askim).  
 
Det er lagt inn kr 830 000 for å videreføre kvalifiseringsprogrammet på NAV, jf. over. Økte 
kostnader i forbindelse med plasseringer på Brennemoen og Krageviken er ivaretatt.  
 
Rådmannen ser det som nødvendig å øke saksbehandlerkapasiteten i barnevernet med 1,1 
årsverk, i tråd med de føringer som følger fra sentralt hold. De økte midlene på områdene er 
imidlertid lagt til fylkesmannen, slik at kommunene kan søke om disse. Vi legger til grunn at 
økte stillinger blir finansiert delvis ved disse midlene. 
 
Krisesenteret skal i sin helhet finansieres av kommunene for 2011, i motsetning til tidligere år 
hvor staten har stått for 80 %. Det er tatt høyde for en økning i budsjettet, men signaler fra 
Krisesenteret tyder på at dette ikke vil være tilstrekkelig til å videreføre driften på dagens 
nivå. I løpet av budsjettprosessen vår vil det bli avholdt eiermøte også i dette selskapet, hvor 
fremtidig drift må avklares. 
 
Det er ikke gjort endringer i post avsatt til ungdomsklubben ”Huset”. Imidlertid er det 
rådmannens oppfatning at det har liten hensikt å holde klubben åpen i nåværende modell, 
ettersom besøkstallene er lave. I samarbeid med ungdommen og eventuelt foreldrene bør det 
utarbeides et nytt konsept som gjør at de fine lokalene kommer til nytte. 
 



Stillingen som sykehjemslege foreslås økt med 10 % til 30 %, og det er lagt inn økning på 
kostnader til legevakten.  
 
Skole og SFO 
Det foreslås å kutte 1 lærerårsverk fra nyttår og ytterligere 1 stilling fra 1. august 2011. I løpet 
av 2011skal det utredes ulike effektiviseringseffekter, herunder muligheten for trinndeling 
mellom barneskolene. Dette kan gjøre at stillingskutt kan gjennomføres uten for store 
konsekvenser for elevene. Det er også kuttet noe på driftsmidler. 
 
I budsjettprosessen og fordelingen mellom skoletrinnene vil det legges til grunn de signaler 
og vedtak kommunestyret har gjort i forhold til å ”snu” innsatsen mest mulig til småskole-
trinnene. 
 
Barnehage 
Det foreslås å sommerstenge barnehagen i 3 uker. Videre legges opp til en endret 
gruppestørrelse i barnehagen fra neste barnehageår (høsten 2011). 
 
Når barnehagen samlokaliseres til nye lokaler på Lund, vil forholdene ligge til rette for å 
oppnå en mest mulig effektiv drift. 
 
I skrivende stund er beregningsmodellen for tilskudd til private barnehager for 2011 ikke 
kjent. Denne kan slå ut både positivt og negativt i forhold til våre beregninger, og vi kommer 
tilbake til dette punktet i prosessen, dersom nye opplysninger tilsier dette. 
 
Grinitun pleie og omsorg 
Virksomheten er utfordret på å finne gode samarbeidsløsninger sammen med Hobøl, både når 
det gjelder dagsenter og nattjeneste. Det er ikke estimert innsparing på det nåværende 
tidspunkt. 
 
Det er kuttet i vikarbudsjettet tilsvarende ca kr 300 000, noe som anses forsvarlig grunnet 
lærlingeinntak. 
 
Tidlig utskrivning fra sykehus fører til stadig økning i medisinutgiftene, en post som er svært 
uforutsigbar. Enkelte medisintyper er svært kostbare. 
 
Næring og brann 
Landbrukskontorets ramme videreføres på dagens nivå, noe som fører til at lønns- og 
prisstigning må tas innenfor rammen. Konsekvensen av dette vil være en stillingsreduksjon. 
Dette er avklart i kontorets interkommunale styringsgruppe.  
 
Byggesakskapasiteten reduseres tilsvarende ½ årsverk, og dette vil føre til lenger 
saksbehandlingstid. Til gjengjeld økes kapasiteten med 20 % på plan, ettersom det på dette 
området er altfor liten kapasitet i dag. Med kommende rullering av kommuneplanen er det 
derfor nødvendig med økt innsats. 
 
Det har fortsatt ikke vært mulig å rekruttere den nødvendige kompetansen på VAR-området, 
noe som fører til behov for kjøp av tjenester for å få igangsatt nødvendig prosjektarbeid. 
 
Brannvesenet har lagt til grunn noe økte inntekter ved salg av tjenester. 
 
 
 



Eiendom og teknisk drift 
Det reduseres med 1 årsverk på området vedlikehold/vaktmestertjeneste. I tillegg avvikles 
serviceavtaler, vaktordning og diverse materiell reduseres og det forventes lavere 
energikostnader spesielt på den nye ungdomsskolen. Total innsparing beregnes til ca kr 1,1 
mill. 
 
Fra 2012 og utover i økonomiplanperioden er det gjort ytterligere kutt tilsvarende 2 årsverk 
for å få et positivt resultat i perioden.  
 
Investeringer 
Låneopptak til ny barnehage er økt med kr 1,1 mill jf. kommunestyrets vedtak 21.09.10. (Dvs. 
3,5 mill inkl. 40 % mva-kompensasjon.) 
 
Det foreslås avsatt kr 100 000 som egenandel til nærmiljøanlegg knyttet til sentrumsplanen. 
Folkehelseparken (Hylli) kan være aktuelt område for oppgradering. 
 
Veiretten til Vollene Vestre har i de senere årene vært omtvistet. Ettersom kommunen er 
avhengig av en stabil adkomst knyttet til drift av barnehagen og tiltakene på gården, foreslås å 
etablere ny adkomst på kommunens grunn. Det er gjort en rask vurdering av kostnader ved 
dette, og det foreslås avsatt kr 400 000 til formålet. Langvarig konflikt vil uansett være 
kostnadsdrivende for kommunen. 
 
Den største endringen når det gjelder selvfinansierende investeringer knytter seg til 
trykkavløpsprosjektet for Lyseren, samt ev. ny vannledning fra Holli til sentrum. I 2011 er det 
lagt inn totalt kr 45 580 000. Imidlertid vil bygging ikke bli igangsatt før saken er endelig 
behandlet i kommunestyret. Eventuell bygging vil finansieres over to år og fordeles mellom 
rensedistrikt Lyseren og rensedistrikt og vanndistrikt Spydeberg. Investeringen vil først få 
effekt på gebyrene i 2012 og vil bli lagt frem i forbindelse med endelig politisk behandling. 
 
For øvrig ligger det inne 2 mill kroner til etablering av dam ved Lyseren for å kunne regulere 
vannstanden til enhver tid. Konsesjon er søkt NVE og igangsetting forventes i 2011. 
 
Gebyrer og avgifter 
Med hjemmel i Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, 
jf. saks nr K-021/09, innføres gebyr på kontroll av spredte avløpsanlegg. Gebyret skal dekke 
kostnader ved prøvetaking, analyse og funksjonskontroll samt administrasjon. 
 
Det foreslås nye utleiesatser for de nye lokalene i ungdomsskolen. 
 
Det foreslås innført gebyr for målebrev og situasjonskart.  
 
Kostprisen i barnehagen foreslås økt med kr 50 pr mnd.  
 
Husleier økes med 1,9 % svarende til konsumprisindeksen. Det vil bli vurdert å avholde ny 
takst i løpet av 2011 med tanke på justering av gjengs leie. 
 
For øvrig økes gebyrer og avgifter med 2 %. 
 
 
 
 
 



Informasjon 
Virksomhetsledere har deltatt i utarbeidelsen av overordnet målekart, årsbudsjett og økonomi- 
og strategiplan. Plasstillitsvalgte er og vil bli involvert i dette arbeidet på den enkelte 
virksomhet. De hovedtillitsvalgte er holdt orientert om arbeidet. 
 
Økonomi 
Budsjettet for 2011 legges frem med et positivt netto driftsresultat på 1,59 %. Dette er en 
positiv utvikling sett i forhold til foregående år, og langt mer positivt enn forventet. Likevel er 
anbefalt driftsresultat på 3 %, hvilket innebærer at vi burde hatt 7,7 mill som resultat. Utover i 
økonomiplanperioden blir resultatet ytterligere svekket, men er likevel positivt i hele 
perioden. 
 
Fylkesmannen anbefaler at kommunens lånegjeld ikke skal overstige 50 % av kommunens 
samlede utgifter. Ved utgangen av 2010 vil kommunen ha en lånegjeld som tilsvarer 84 % av 
kommunens samlede inntekter. Med de investeringer som er foreslått gjennomført i 2011, 
samt planlagt nedbetalingsplan for gjeldende lån, vil lånegjelden være 112 % av kommunens 
samlede inntekter (inkl. investeringer på VAR). Dette betyr at Spydeberg kommune har en 
lånegjeld som er langt høyere enn anbefalt nøkkeltall. 
 
Administrasjonen har igangsatt en gjennomgang av kommunens eiendomsmasse, med tanke 
på utvikling og salg. Blant annet gjelder dette boligarealer på Tronstad og Lund. Dersom dette 
utviklies og omsettes på en fornuftig måte, vil ventelig gjelden kunne reduseres vesentlig.  
 
Alternativt vil, som tidligere uttalt, innføring av midlertidig eiendomsskatt for nedbetaling av 
gjeld gjøre kommunens økonomiske situasjon lettere. Når det ikke anbefales i denne omgang, 
er det fordi ny inntektsfordeling har blitt vesentlig bedre enn vi forventet. 
 
Det er lagt opp til at flere bedrifter kommer inn under ordningen med eiendomsskatt for verk 
og bruk. Det er videre foreslått nye regler som gir kommunene adgang til å innføre 
eiendomsskatt for alle næringseiendommer, men det foreslås ikke innført hos oss i denne 
omgang. 
 
Konklusjon: 
Forslag til budsjett, strategi- og økonomiplan er utarbeidet med følgende siktemål: 

1. Skape en rettferdig fordeling mellom tjenesteområdene, som i størst mulig grad 
ivaretar forsvarlig drift innenfor gitte rammer, og 

2. Følger opp de føringer og signaler kommunens politikere har gitt underveis i 
prosessen 

 
Den endring som følger av ny inntektsfordeling mellom kommunene fører til vesentlig 
vekst i frie inntekter for kommunen. Selv om lånegjelden er stor og utfordringene på 
enkelte tjenesteområder ikke kan løses fullt ut, anser rådmannen at kommunens 
økonomiske situasjon er forsvarlig i økonomiplanperioden. 
 
 

Spydeberg kommune, 19. oktober 2010.  
 
 
 

Bente Hedum 
rådmann
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