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Forord 
 
Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - 
fullrehabilitering av ungdomsskolen. Vi har fått en skole vi kan være stolte av i mange tiår 
fremover. Og ja: det ble dyrt, - dyrere enn vi hadde planlagt. Heldigvis mener de aller fleste 
at skolen er verdt hver krone.  
 
Friske farger, topp elektronikk, lekker design, auditorier, fagbaser og gode arbeidsforhold for 
lærerne; det bør skape rom for trivsel og læring for unge og de ikke fullt så unge. 
 
Også et annet viktig bygg står nyoppusset ved utgangen av året. Spydeberg prestegård har 
gjennomgått en fantastisk oppussing i nært samarbeid med kulturmyndighetene. Det er ikke 
kommunen som har gjort dette, men en ivrig og dedikert stiftelse, som med pågangsmot, 
kunnskap og kreativitet har oppnådd strålende resultater. For kommunen er også dette en 
viktig arena, med stor historisk betydning. Jeg håper at innbyggerne får øynene opp for den 
flotte eiendommen. 
 
I samfunnsdelen av sentrumsplanen fremgår de viktigste utvikingstrekkene for 
sentrumskjernen i årene som kommer. Gode møteplasser og aktiviteter er stikkord, og målet 
er et sentrum hvor folk ”myldrer” og trives. 
 
Tilsvarende arbeid er gjort knyttet til strategisk næringsplan for Spydeberg. Planen følger 
samme struktur som strategisk næringsplan for Indre Østfold og tar sikte på å legge til rette 
for næringsutvikling i kommunen. 
 
Klima- og energiplan er under utarbeidelse i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre 
Østfold. Denne følger de krav som er satt av sentrale myndigheter, og har offensive mål. Det 
bekymrer meg at sentrale myndigheter i liten grad har gitt kommunene de nødvendige 
virkemidlene til å nå fastsatte mål. 
 
Vannkvaliteten i Lyseren er i negativ utvikling. Det er derfor igangsatt et større 
avkloakkeringsprosjekt, et såkalt trykkavløpsanlegg. Prosjektet er stort og krevende, så vel 
kompetansemessig som kapasitetsmessig. Vi har ikke hatt den fremdriften vi hadde sett som 
ønskelig, men utarbeidelse av anbudspapir pågår. 
 
Barnehage er vedtatt bygd på Lundsjordet, og prosjekteringen er i gang. Dette blir en samlet 
kommunal barnehage, som betyr at Grini barnehage fases ut og at Hovin skole får nye 
arealer til skolebruk. Nye, moderne arealer tilpasset de aller minste betyr at også denne 
aldersgruppen får et moderne og inspirerende tilbud i kommunal regi.  
 
Ny E18 åpnet sent på høsten. Med ett ble det stillere i sentrum, med mindre trafikkstøy, 
færre farlige situasjoner og mindre forurensning. Imidlertid blir det spennende å se hva dette 
betyr for butikkene i sentrum på litt sikt. 
 
I løpet av året kom kommunene i Indre Østfold langt med å planlegge for 
samhandlingsreformen. Selv om vi ved utgangen av året ikke vet veldig mye om hva 
kommunenes oppdrag vil bli, er det gjort forberedelser med tanke på et lokalsykehus for 
rehabilitering, palliasjon og enklere sykehusbehandling. I tillegg planlegges det for akutteam 
bl.a. innenfor psykiatrien. 
 
I mai gjennomførte formannskapet et felles formannskapsmøte med Hobøl, hvor det ble 
drøftet en rekke mulige samarbeidsarenaer fremover. På bakgrunn av god erfaring med de 
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etablerte fellestjenestene vi allerede har, ble det igangsatt arbeidsgrupper på flere av 
kommunens tjenesteområder med tanke på samarbeid. 
 
En sak som har preget media mye i løpet av året, har vært etablering av kunstgressbane og 
ikke minst den mislykkede etableringen av gressbanen på stadion. Ved utgangen av året kan 
det se ut som det mest fornuftige er å anlegge kunstgress i stedet for å rette opp 
gressbanen, men ansvarsforholdene rundt etablering av stadion må først avklares. 
 
Kommunens administrative organisering er fullstendig endret i løpet av året. Fra å være 23 
ledere i virksomhetsledelse og toppledelse, er vi ved utgangen av året totalt 9 personer i 
samme gruppe. Det er redusert fra 18 til 6 virksomheter, og fra 2 til 1 ledere i stab, samt fra 3 
til 2 i toppledelsen. Ut fra hva jeg hører og ser, har både prosessen og resultatene av 
omorganiseringen blitt bra. Vårens medarbeiderundersøkelse vil gi oss svar på hva 
medarbeiderne mener om saken. I alle fall fungerer ledergruppa i dag på et mer overordnet 
og strategisk nivå, noe som er svært viktig for kommunens fremtid. 
 
Nye reformer er aldri fullfinansiert fra staten, det er heller ikke barnehagereformen, hvor det 
på landsbasis er regnet ut at det mangler 2 milliarder kroner! Dette er penger kommunene 
må ta fra andre tjenesteområder, ettersom plikten til å stille barnehageplasser til rådighet for 
de som har krav på det, er absolutt. Uavhengig av organisering er Spydeberg kommune, - 
som andre kommuner, i en situasjon hvor nedbemanning er nødvendig av hensyn til 
økonomien. 
Som det fremgår av dette dokumentet, er det en nedgang på 17 årsverk i løpet av de siste 2 
årene i vår kommune. 
 
Det nærmer seg vår etter en lang og kald vinter, med nye snø. Rekordartet strømforbruk og 
måkebehov avtar forhåpentligvis, - og vi kan høre fuglesang og lete etter hestehov!  
 
Takk til alle for god innsats også i 2010! 
 

Med vennlig hilsen 

 
Bente Hedum 

rådmann 
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Utviklingstrekk 
 
Fakta om Spydeberg.  
Spydeberg kommune ligger i Indre 
Østfold. Kommunen grenser Hobøl, 
Enebakk, Trøgstad, i Askim, Skiptvet og 
Våler. Høyeste punkt er Spydeberg varde, 
258 moh. Kommunen er fortsatt en av de 
største vekstkommunene i Østfold i forhold 
til prosentvis befolkningsøkning. Flere nye 
boligområder er etablert i sentrumsnære 
områder de siste årene, og etter stillstand 
på boligmarkedet i 2009 økte salget av 
tomter igjen i 2010.  I fremtiden vil det bli 
spennende å se om flytting av E18 vil få 
noe å si for bolig- og næringsmarkedet i 
Spydeberg.  
 
Areal 142 km2 
Dyrka mark 27 % 
Skog 62 % 
Bebygd  1,5-2 %  
Vann 9-9,5 % 
 
 
 
 
  
Befolkningsutviklingsvekst:  
 
År:  2008 2009 2010

Innbyggere 01.01 5073 5148 5167

Antall fødte 58 68 65
Antall døde 39 55 49
Fødselsoverskudd 19 13 16
Innflyttinger totalt 334 332 424
Utflyttinger totalt 277 319 342
Netto innflytting 57 13 83
Folketilvekst 75 19 98
Innbyggere 31.12 5148 5167 5265
 
Befolkningsveksten i Spydeberg er stabilt 
økende. I 2009 hadde vi en lav 
befolkningsvekst, men 2010 tallene viser 

at vi er tilbake på samme vekstkurve som 
tidligere år med en økning på 1,9 %.  
 
 
Aldersammensetning:  
Eldrebølgen vil slå inn også i Spydeberg 
på sikt slik den vil gjøre i mange andre 
kommuner. Slik det ser ut nå er det 
imidlertid Spydeberg som sammen med 
Askim og Skiptvet som har den yngste 
befolkningen i Indre Østfold.  
 

 
 
Boligmønster 
 
69,6 % av boligene i Spydeberg er 
eneboliger. 6,4 % av boligene er 
boligblokker. Statistikk viser at 36 % av 
husholdningene i Spydeberg nå er 
enkeltmannshusholdninger. På landsbasis 
er dette tallet 41 %. Trenden viser at 
sentrumsplanens mål om fortetting og flere 
mindre boenheter er i tråd med forventet 
utvikling og familiestruktur i fremtiden.  
I Spydeberg bor 71,5 % i tettbebygde 
strøk. I Indre Østfold er det bare Askim 
som har høyere antall som er bosatt i 
tettbebygde strøk.  

 
 

 
2005 2008 2009 2010 

Endring
2009-
2010 

0-5 år 341 364 388 390 2 
6-12 år 473 473 481 477 -4 

13-15 år 203 199 208 218 10 
16-19 år 268 304 256 245 -11 
20-39 år 1260 1284 1281 1313 32 
40-54 år 989 1044 1054 1078 24 
55-66 år 727 825 846 848 2 
67-79 år 382 424 426 462 36 
80-89 år 190 198 192 193 1 
=>90 år 23 33 35 41 6 

Sum 4856 5148 5167 5265 +98 
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Huset til Bjørg og Magnar Lund, Gudvang, fikk byggeskikkprisen i 2010. 

 
 
 
 
 
 
Næring 
 
Landbrukets utvikling 
År Antall som mottar 

produksjonstilskudd 
2000 132 
2005 112 
2008 113 
2009 107 
2010 103 

 
 
 
 
 

 
 
 
Antallet som mottar produksjonstilskudd 
fortsetter å gå ned. Det er nå 103 
mottagere av produksjonstilskudd i 
kommunen. Dette er 4 færre enn i 2009. 
Selv om antall tilskuddsmottagere går ned, 
opprettholdes arealene med dyrket mark 
på samme nivå som tidligere. Tallet på 
melkeprodusenter er nå nede i 5. I år 2000 
hadde vi til sammenligning 15 
melkeprodusenter.  
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Figuren under viser sysselsettingen i ulike bransjer i Spydeberg i perioden 1987-2010.  
Statistikken viser stor vekst i sysselsetting i bygge- og anleggsvirksomhet og en stor 
reduksjon i ansatte innen industri og bergverksdrift.  
 
 

 
(Kilde: Østfold Analyse) 

 

 
 
 
Spydeberg kommune hadde i 2010 drøyt 30 dekar ledige næringsarealer. Disse ligger på 
Løvestad og Myrer skog. Fremtidige behov for nye næringsarealer vil vurderes i 
kommuneplanen når den rulleres.  
 
 
 

Omsetning per innbygger i detaljhandel 
(kr), etter region, tid og statistikkvariabel 

 2008 2009 2010 
Aremark 14.966 15.351 15.868 
Marker 42.371 43.524 41.635 
Rømskog 16.082 13.396 12.520 
Trøgstad 39.404 35.833 37.626 
Spydeberg 66.690 59.657 61.661 
Askim 61.200 60.757 60.103 
Eidsberg 77.288 75.626 76.015 
Skiptvet 17.937 17.532 19.201 
Rakkestad 42.057 43.799 43.265 
Hobøl 22.209 19.617 17.826 

 
Tabellen viser at det i Spydeberg er en høy omsetning pr. innbygger i detaljhandel. Det blir 
spennende å følge med på om denne tendensen forsetter kommende år da handelsstanden 
har uttrykt bekymring for at flytting av E-18 vil påvirke handelssenteret i Spydeberg.  
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Arbeidsledighet. 
Når det gjelder arbeidsledighet ligger Spydeberg fortsatt under landsgjennomsnittet. I 2010 
hadde Spydeberg en gjennomsnittlig arbeidsledighet på 1,7 %. Dette betyr i rene tall 48 helt 
ledige i gjennomsnitt hver måned. Fjorårets tall viste en gjennomsnittsledighet på 2,2 %, 
landsgjennomsnittet viser en arbeidsledighet på 2,9 %.  
 
Utdanningsnivå.  
Statistikk viser at utdanningsnivået i Østfold er lavt sammenlignet med landsgjennomsnittet. 
Østfold har hatt en lavere vekst i antall personer med høy utdanning enn landet forøvrig hvis 
man ser på utviklingen fra 1980.   
Selv om Spydeberg ligger høyt på statistikken på personer med høyere utdannelse i Indre 
Østfold, ligger vi godt under landsgjennomsnittet.  
 

 Grunnsk. Videre-
gående 

Univ./ 
Høyskole 

1-4 år 

Univ./ 
Høyskole 
over 4 år 

Ikke 
oppgitt 

utdanning 

Spydeberg 24,9 % 48,4 % 18,8 % 4,3 % 3,6 % 

Østfold 24,3 % 45,2 % 21,0 % 4,7 % 4,7 % 

Landet 20,7 % 42,0 % 23,4 % 7,8 % 6,1 % 
 
 
 
 

 
Grinitun benyttes også som arena for kjente og kjære artister! 
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Internasjonalt samarbeid. 
Samme år som Sovjetunionen kollapset 
og de Baltiske landene fikk sin 
uavhengighet i 1991 oppstod kontakten 
mellom Straupe og Spydeberg gjennom at 
Fossumkollektivet hadde kontakt med 
tilsvarene institusjon i Straupe. Den første 
samarbeidsavtalen ble undertegnet i 1993, 
nye avtaler i 1996 og 2003. Latvia 
gjennomførte en stor kommunereform i 
2008. I den forbindelse ble Straupe slått 
sammen med to kommuner til Pargauja 
kommune. For å formalisere samarbeidet 
mellom Spydeberg og Pargauja ble det 
utarbeidet en ny samarbeidsavtale mellom 
kommunene.  
Avtalen ble signert av ordførerne i 
kommunene under Straupedagene i juli.  
I 2010 har det ikke vært noen utvekslinger 
i kommunal regi, men 
jegerorganisasjonene i kommunene har 
hatt kontakt med hverandre.  
 

 
Ordfører Hardijs Vents og ordfører Britt E. 

Gulbransen signerer den nye 
samarbeidssamtalen mellom Pargauja og 

Spydeberg kommuner. 
 
Trans in form 
Østfold fylkeskommune, Indre Østfold 
Regionråd, Telemark fylkeskommune, 
Notodden kommune, samt kommuner/ 
regioner i Sverige, Latvia, Litauen, 
Russland (Pskov/ Kaliningrad), Polen, 

Hviterussland og Tyskland har gått 
sammen om Interreg-prosjektet Trans in 
Form. 
 
Prosjektet skal analysere, sammenligne 
og komme opp med gode ideer om 
hvordan mindre steder kan øke sin 
attraksjonskraft, og bli et foretrukket sted å 
bo. Da handler det om å finne egne 
kvaliteter, og å spille på dem.  
Prosjektet skal stimulere til 
tettstedsutvikling og attraktivitet i de 
deltakende regionene. Trans in Form har 
en prosjektperiode på 36 måneder og et 
totalbudsjett på 1,6 millioner euro. Se også 
www.tifpro.eu 
 
Spydeberg kommune er med i to av 
arbeidspakkene i prosjektet. I den ene 
pakken jobbes det med 
scenarioplanlegging og regional utvikling. I 
den andre med storytelling som en metode 
for å fronte kommunens muligheter overfor 
nye innbyggere og næringsliv.  
 
I løpet av året er det arrangert flere 
workshops med innføring i metode, både 
for scenarioplanlegging og storytelling.  
Det er opprettet en hjemmeside som heter 
www.minregion.no hvor produksjonene til 
storytellingsgruppen publiseres. 
Spydeberg kommune hadde også besøk 
av en gruppe arkitektstudenter som jobbet 
med utviklingsmuligheter for Spydeberg 
sentrum. Resultatet av dette arbeidet vil 
tas inn i sentrumsplanens arealdel.  
 
I 2010 var det ingen kontakt med våre 
vennskapskommuner i Sverige og 
Danmark. 
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Fokusområder 

Fokusområde 1: 
Brukere (B) 
 
Kritiske suksessfaktorer; 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
 
Mål og satsingsområder som gjelder 
kommunens brukere finnes i stor grad 
under fokusområde Kommunale tjenester. 
For å få et mest mulig helhetlig bilde av 
resultatene for kommunens brukere må 
derfor begge disse kapitlene leses.  
 
B1 Gode tjenester 
I 2009 ble det gjennomført 
brukerundersøkelser ved kommunens 
virksomheter.  
En samlet endringsindeks på 5 betyr at det 
for alle målte områder hadde vært en 
positiv utvikling de siste 12 månedene sett 
fra brukernes side. Ny undersøkelse vil 
tidligst gjennomføres i 2012. 
 
Virksomhetenes rapporter for 2010, som 
følger bak i dokumentet,  viser at det 
gjøres godt arbeid i forhold til å 
opprettholde den gode kvaliteten. 
 
B2 Avklarte forventninger 
Ved brukerundersøkelsen i 2009 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 
utarbeidet tjenestebeskrivelser som ligger 
på kommunens hjemmeside. 
Virksomhetene rapporterer også om 
bevisst bruk av elev- og foreldresamtaler i 
skole og barnehager og 
pårørendesamtaler i pleie og omsorg.  
Det er i løpet av året utarbeidet 
kvalitetsindikatorer som bør være et 
verktøy for å gi tilbakemeldinger til 
brukerne om utvikling av kvaliteten over tid 
og derigjennom bidra til å avklare 
forventinger.  
Verktøy på internett tas mer og mer i bruk, 
for eksempel i skolen for å gi elever selv 
oversikt over frister, fravær osv. Også 
sosiale medier ble tatt i bruk på slutten av 
året for å kommunisere mer direkte med 
innbyggerne. 
 
B3 Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning hadde en nedgang fra 
forrige undersøkelse og fikk score 4,5. 
Selv om dette ikke er en lav score, er det 
viktig å hele tiden holde fokus på 
tilrettelegging for god dialog og 
medvirkning fra brukerne. Etter 
omstillingen i kommunen er det nå 
Brukerråd ved alle virksomheter som har 
eksterne brukere, men ikke alle brukerråd 
er tilpasset den nye strukturen. 
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Fokusområde 2: 
Medarbeidere (M) 
 
Kritiske suksessfaktorer; 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 

 

*Brannvesenet ikke medregnet  
 

Aldersfordeling ansatte
etter fødselsår

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1990- 0 3 3
1980-1989 4 26 30
1970-1979 17 58 75
1960-1969 30 61 91
1950-1959 25 78 103
1940-1949 10 40 50

antall menn antall kvinner Totalt

 
 
M1 Godt arbeidsmiljø 
Det er ikke gjennomført medarbeider-
undersøkelse i 2010, dette gjøres i 2011. 
Slik kartlegging ble sist gjennomført i 
2008. 
 
Det legges til rette for medvirkning av 
kommunens medarbeidere gjennom 
representasjon i AMU 
(Arbeidsmiljøutvalget) og ADMU 
(Administrasjonsutvalget). Det er faste 
møter i disse utvalgene, og det avholdes 
ca fire møter i året. Det er også faste 
møter med hovedtillitsvalgte en gang i 
måneden.  
 
Også i 2010 har det vært ”Kom i form” 
kampanje med god oppslutning. Totalt var 
16 grupper innmeldt i opplegget med til 
sammen ca. 120 deltakere. 
For andre året på rad valgte de ansatte å 
gi sin julegave fra kommunen til et godt 
formål. I år ble det vedtatt i HTV-møte den 

15.12. at gaven skulle gå til ved og 
matvarer som deles ut til innbyggere som 
trenger slik støtte. Avdelinger i 
Familierelaterte tjenester administrerte 
utdelingen.  
 
Sykefravær. 
Spydeberg har hatt avtale om 
inkluderende arbeidsliv, IA, siden 2004. 
For å redusere 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. 
 
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 

2010 1,5 6,4 7,9 6,8 

 
Gjennomsnittlig fravær i Østfold er 8,3 %. 
Fra 2009 har det vært avholdt månedlige 
møter der virksomheter med høyt 
sykefravær har hatt møter med NAV lokalt, 
Arbeidslivssenteret og personalsjefen i 
kommunen. Hensikten med møtene er å 
forebygge sykefravær, raskt iverksette 
tiltak ved behov og jobbe med 
langtidssykemeldte.  
 
Ved tildeling av HMS midler ble det i 2010 
gitt tilskudd til blant annet treningsutstyr, 
ergonomiske stoler og massasje, alt i den 
hensikt å legge til rette for et arbeidsmiljø 
som ivaretar helse, miljø og sikkerhet.  
 

 Antall ansatte Hele årsverk 
2007 348 256 
2008 351 257 
2009 343* 250 
2010 319* 239 
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Likestilling 
I Spydeberg kommune var det pr. 1.8. 319 
ansatte.  
Av disse var 80 % kvinner og 20 % menn.  
196 var deltidsansatte hvorav 177 kvinner 
og 19 menn. 
Gjennomsnittlig deltidsprosent er 59,31. 
 

Kjønn og stillingsfordeling

9 49 58
10

128 138

45

78 123

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Menn Kvinner Totalt

100 %
50-99%
1-49%

Antall ansatte i 
stillingsprosenten

Av 
arbeidsstyrken

 
 
I kommunes personalpolitiske 
retningslinjer er likestilling tema når det 
gjelder rekruttering og tiltak i ulike 
livsfaser. Kommunen skal sørge for lik 

behandling av ansatte og det nevnes 
spesielt at det skal holdes kontakt med 
opplæringsmiljøer for innvandrere. I 2010 
er det tildelt ekstra lærlingplasser til ikke-
etniske innbyggere i kommunen. Det er 
også lagt til rette for gjennomføring av 
læretid med påfølgende ansettelse for 
ansatt med til dels stort behov for 
tilrettelegging for å fungere i en stilling. Det 
har vist seg både mulig og funksjonelt å 
gjennomføre slik tilrettelegging.  
 
Våre personalpolitiske retningslinjer 
understreker at likestilling skal vektlegges 
på alle områder.  Arbeidsmengde og 
oppgaver skal tilpasses den ansattes 
livsfase og livssituasjon så langt det er 
mulig. 
Det er gjennomført seniorkurs for aktuelle 
ansatte i samarbeid med kommunene i 
Indre Østfold. 

 
Lønn og kjønn  

Gjennomsnittslønn etter 
utdanning 

Menn Kvinner 
Diff. i menns 
favør 2010 

Diff. i menns 
favør 2009 

Ufaglært 305.309 303.322 0,7 % 2,5 %
Faglært 361.310 341.038 5,9 % 4,5 %
Høyere utd. (3 år) 451.754 390.829 15,6 % 13,4 %
Høyere utd. over 3 år) 504.722 458.526 10,1 % 6,2 %
Undervisningspersonell 446.714 429.442 4,0 % 4,5 %
Alle grupper 396.052 365.217 8,4 % 8,8 %

Tallene er beregnet i kroner ved 100 % stilling innenfor de aktuelle gruppene. 
 
Gjennomsnitts årslønn for kvinner er 
kr. 365.217 mens den for menn er  
kr. 396.052. 
Lederteamet består av 1 kvinne og 1 
mann, mens det i rådmannens 
ledergruppe er 4 menn og 3 kvinner. 
 
M2 God ledelse 
Kommunen har vært igjennom en 
omstillingsprosess som ga ny 
organisering for de fleste enhetene fra 
januar 2010. Dette førte til større og 
færre enheter. Den nye organiseringen 
gir bedre muligheter enn tidligere for  
fokus på overordnet, strategisk ledelse. 
Det er enklere å finne felles tema som 
angår 9 ledere enn 23 som det var før 
omstillingen. 
Spydspissen, internavis for alle ansatte,  
 

 
har kommet ut med 3 nummer 2010, og 
redaktør har vært Kent Thygesen. 
 
M3 Faglig oppdatering og 
personlig utvikling 
Kurssamarbeidet mellom 11 kommuner i 
Indre Østfold pluss Våler, har gitt 13 ulike 
kurstilbud med variert innhold i 2010. Alle 
virksomheter tilbys kursene. 
Det ble i 2009 vedtatt nye retningslinjer for 
tildeling av utdanningsstipend. Etter dette 
har det vært økning i antall søkere til 
stipendet, merkbart ved generelt større 
etter- og videreutdanningsaktivitet. I 2010 
søkte 9 ansatte om utdanningsstipend. 
Det rapporteres på de enkelte virksomheter 
i forhold til hvor mange som har påbegynt 
eller fullført utdanning, se siste del av 
årsmeldingen. 
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Status på tiltak fra strategiplanen 2010-2013 Ønsket Nedre Under 
GODT ARBEIDSMILJØ    
Tilfredshet med arbeidsmiljø Måles i 2011 

Sykefraværet 1 % under landssnitt eller likt med landssnitt    
GOD LEDELSE   
Tilfredshet med ledelse Måles i 2011
FAGLIG OPPDATERING OG PERSONLIG UTVIKLING   
Tilfredshet med mulighet for faglig og personlig utvikling Måles i 2011
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fra Sansehagen på Grinitun hvor det åpnes opp for griseprat 
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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 negativt avvik mellom regnskap og 
reviderte budsjettrammer på kr 2 350 000,- 
totalt på virksomhetene i 2010. Regnskapet 
ble gjort opp med et mindreforbruk på kr 
843.137. Det er da avsatt kr 335.000 til 
disposisjonsfond som forutsatt i budsjettet. 
Ø2 Effektiv ressursbruk 

Spydeberg bto drift i % av tot bto

0

10

20

30

2009 8,4 12 19,7 3,7 26,3

2010 7,1 11,6 20,1 3,8 27,6

adm, styring barnehage grunnskole kommunehel pleie og 

 
 

landet utenom Oslo

0
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2009 6,9 11,5 21,8 3,8 27,2

2010 6,3 11,9 21,9 3,8 27,1

adm, styring barnehage grunnskole kommunehel pleie og 

 
 

Østfold
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2009 7 10,3 21 3,5 28,2

2010 6,4 10,5 20,9 3,5 28,7

adm, styring barnehage grunnskole kommunehel pleie og 

 
I tabellen Brutto utgifter fordelt på sektor, 
har vi tatt for oss de fem store områdene 
administrasjon og styring, barnehage, 
grunnskole, pleie og omsorg samt helse. 
 
Disse 5 områdene utgjør ca 70 % av de 
totale bruttoutgiftene i kommunen. Mens 
administrasjon og styring samt barnehage 

har gått noe ned sammenlignet med 2009, 
har de tre andre områdene gått noe opp.  
 
Sammenligner vi disse tallene med landet 
utenom Oslo og Østfold, ser vi at vi ligger 
lavere enn landsgjennomsnittet på 
barnehage og grunnskole, mens vi ligger 
noe høyere på administrasjon og styring 
samt pleie og omsorg. Helse ligger likt 
med landsgjennomsnittet. Sammenligner 
vi med Østfold, ligger vi lavere på pleie og 
omsorg og grunnskole. På administrasjon 
og styring, barnehage og helse ligger vi 
noe høyere enn Østfoldgjennomsnittet.  
 

Statlig rammeoverføring i prosent av brutto 
driftsinntekter

17,6
20,7

23,3
20,1

23,3

17,4
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Spydeberg Gj.snitt landet
utenom Oslo

Østfold
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2010

 
 

Trenden med at Spydeberg kommune får 
lavere statlige rammeoverføringer sett i 
forhold til totale inntekter enn 
landsgjennomsnittet og 
Østfoldgjennomsnittet fortsatte også i 
2010. Fra 2009 til 2010 har det faktisk 
vært en liten nedgang. 
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Frie inntekter per innbygger

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

2009 31748 33708 31792

2010 32978 35017 33 398

Spydeberg Gj.snitt landet utenom 
Oslo

Gj.snitt Østfold

 
 
Frie inntekter er statlige rammeoverføringer 
og skatteinntekter. Spydeberg kommune 
ligger også her lavere enn 
landsgjennomsnittet og 
Østfoldgjennomsnittet. Dette skyldes som vi 
så i forrige tabell at vi ligger lavt på statlige 
rammeoverføringer, samt at Spydeberg 
kommune ligger under landsgjennomsnittet 
for skatteinntekter. Differansen mellom 
skatteinntekter til den enkelte kommune pr. 
innbygger og landsgjennomsnittet blir ikke 
kompensert fullt ut. 
                                                                                                                                                                            
”Eldremilliard” 
Regjeringen bevilget mot slutten av 2010 
ekstraordinære midler til eldreomsorgen. 
Spydeberg sin andel av dette var kr 
1 069.000. Da dette er en 
engangsutbetaling, ønsket ikke Spydeberg 
kommune å tilføre disse midlene til driften.  
De ble avsatt til fond, og skal benyttes til 
tiltak som kan effektivisere det daglige 
arbeidet innen eldreomsorg på lengre sikt. 

Utgifter fordelt på område

0
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80000
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Brutto Netto

Brutto 16498 37213 64693 12246 88907

Netto 21063 1814 52522 9106 79633

Administrasjon Barnehager Grunnskole Kommune 
helse

Pleie og 
omsorg

. 
Netto i prosent av total netto drift. Spydeberg

10,6
0,9

26,4

4,6
40,1

17,5
adm, styring, fellesutg

barnehage

grunnskoleopplæring

kommunehelse

pleie og omsorg

Andre tjenesteområder

 
Dette er siste året hvor barnehagemidlene 
er øremerket. Fra 2011 er denne inntekten 
lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. 
 

 
 
 
 
 
 

Status på tiltak fra strategiplanen 2010-2013 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 friluftsliv 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 ny st trase i Hylliåsen. På Skimtefjell 
er alle stier nymerket. 
 
Videreutvikling av kommunens 
grøntområder i sentrum og tilgang til 
grøntområder er et eget tema i 
sentrumsplanens samfunnsdel. 
 
G2 Sikre innbyggerne god tilgang 
til de grønne områdene 
Arbeidet med reguleringsplaner for gang 
og sykkelveier fra Hovin skole til 
Frøhaugen og fra Hovin skole til Hovin 
kirke har ligget på vent i 2010  i påvente 
av prioriteringer hos planfremmer Statens 
vegvesen.  

 
 
 
 

G3 Redusere forurensning 
Arbeidet med å få installert godkjente 
avløpsanlegg i hytter ved Lyseren med 
innlagt vann er forsinket. Ved årsskiftet er 
trasèer avklart, og man er i en prosess der 
det jobbes videre med anbudsgrunnlaget. 
 
Arbeidet for redusert næringsavrenning er 
intensivert i vannområdet sør for Øyeren. 
Brorparten av landbruksarealet i 
Spydeberg er i nedslagsfeltet til dette 
området. 
Arbeidet for å redusere avrenning av 
næringsstoffer fra landbruket i Spydeberg 
fortsetter. Et bidrag er at 60 % av 
kornarealet i Spydeberg ikke ble høstpløyd 
i 2010, og det er anlagt 26.287 m 
buffersone – grønne belter mot bekker. 
Dette er en økning på 5.464 m fra 2009. 
 
I løpet av Økoløftet er økologisk drevet 
jordbruksareal i Spydeberg økt fra 6,3 % til 
9,9 %, inklusivt areal som er under 
omlegging. Det er spesielt økning av 
grasareal i husdyrproduksjon som står for 
økningen.   
 
Det ble i 2010 utarbeidet et forslag til 
Forvaltningsplan for elg for 2013-2016. 
Planen ble sendt ut på høring og legger 
grunnlaget for bl.a. å gi mulighet for 
flerbruk av skog og utmark. Den er også et 
redskap for å regulere elgbestanden i 
forhold til beitepress på jordbruksvekster 
og skog.  
 
Gjennom arbeidet med Klima og 
energiplanen har vi fått tabeller og 
statistikker som viser konkret forskjellige 
typer utslipp samt prognoser spesifikt også 
for Spydeberg. Dette er nødvendig for å 
vite hvor mye man må redusere utslippene 
med for å nå målene i Klima og 
energiplanen. 
Et eksempel er neste tabell.  
 



Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag 

16 

 
 
 
G4 Ta i bruk miljøvennlig energi 
I gjeldende kommuneplan er det vedtatt at 
det i løpet av kommuneplanperioden skal 
tas i bruk miljøvennlig energi. Det arbeides 
videre med ulike alternativer for 
miljøvennlig energi som vil bidra til å 
redusere forurensning i fremtiden.  
 
For å sikre bruk av miljøvennlig energi er 
det utarbeidet rutiner som sikrer at nye 
reguleringsplaner innholder krav om 
tilrettelegging for fjernvarme.  
 
Ved renovering og oppføring av 
kommunale bygg må kommunen også 

sørge for at egen bygningsmasse blir 
tilrettelagt for fjernvarme. Den ”nye” 
ungdomsskolen er tilrettelagt for 
fjernvarme og vil etter dagens målestokk 
ha fremtidsrettede energiløsninger.  
 
Pr. dato er det ingen planer om 
fjernvarmeanlegg i Spydeberg. 
 
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 
ble lagt ut på høring i desember 2010 og 
blir antagelig vedtatt i mars 2011.  

 
Alle tegninger i fokusområde G er ved Øysteins blyant 

 

Status på tiltak fra strategiplanen 2010-2013 Ja Begynt Nei 
BEVARE OG UTVIKLE KOMMUNENS GRØNNE OMRÅDER    

Vedtatt sentrumsplan for Spydeberg     
SIKRE INNBYGGERNE GOD TILGANG TIL DE GRØNNE 
OMRÅDENE 

   

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     

Ytterligere redusert høstpløying og utvidet areal for grasdekte 
buffersoner i forhold til året før    

TA I BRUK MILJØVENNLIG ENERGI    
Utarbeidet rutiner for å sikre at nye reguleringsplaner innholder 
krav om tilrettelegging av 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 
Kommunen må fortsatt effektivisere og 
spare inn i alle sektorer. Virksomhetene 
har fokus på å tildele tjenester som holder 
mål i forhold til lov og forskrift og samtidig 
forsøke å redusere omfanget på 
tjenestene.  
 
Et verktøy for å sikre god kvalitet kan være 
å ta i bruk kvalitetsindikatorer og alle 
virksomhetene hadde ved utgangen av 
året funnet fram til indikatorer som de 
mener sier noe om kvalitetsnivået. 
 
Arbeidet med kvalitetssystemer i 
virksomheter som har dette som et krav, 
har blitt fulgt opp i varierende grad. 
Skolene har påbegynt arbeidet med en 
håndbok som skal sikre oppfølging av 
rutiner innen opplæringsloven. Helse, pleie 
og omsorg har påbegynt revisjon av det 
etablerte kvalitetssystemet, men mye 
arbeid gjenstår. 
 
Kommunen bidrar aktivt i samarbeidet for 
å finne gode interkommunale løsninger 
innen helse og omsorg. I 2010 er det 
Spydeberg som har representert Indre 
Østfold i Administrativt samarbeidsutvalg 
med Sykehuset Østfold. Kommunen har 
også hatt ledervervet i gruppen for 
rehabilitering i Samhandlingsprosjektet for 
Indre Østfold og Sykehuset Østfold. 
 
Grunnskolepoengene for Spydeberg-
skolen er noe lavere i 2010 enn i 2009 og 
det var også en liten nedgang fra 2008 til 
2009. Likevel ligger Spydeberg fortsatt 
over dem vi sammenligner oss med. 
 
 
 
 
 

Grunnskolepoeng
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2008-2009 40,9 38,5 39,5

2009-2010 40,7 38,4 39,8

Spydeberg Østfold Landet

 
Eksamen 2010
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» Engelsk skriftlig eksamen 4,4 3,6 3,8
» Engelsk muntlig eksamen 4 4,3 4,4
» Tysk 1 muntlig eksamen 3,4 3,9 4,1
» Matematikk skriftlig eksamen 2,8 3,1 3,2
» Matematikk muntlig eksamen 5,1 4,2 4,1
» Naturfag muntlig eksamen 4,2 4,2 4,3
» Norsk hovedmål skriftlig 3,3 3,5 3,5

Spydeberg Østfold Landet

 
 
Eksamensresultatene viser store 
forskjeller mellom skriftlig og muntlig 
matematikk. Den skriftlige eksamen i 
matematikk ligger under samtlige 
sammenligningsparametere mens den 
muntlige delen ligger godt over 
tilsvarende. I engelsk har vi det motsatte 
forholdet mellom muntlig og skriftlig 
eksamen, men ikke med like store utslag. 
Eksamensresultatene i norsk ligger litt 
under sammenligningsgruppene. 
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Nasjonale prøver

0
1
2

3
4
5

Spydeberg 8 tr 2,9 3,4 2,9
Østfold 8tr 2,9 3 3
Spydeberg 5 tr 2,1 1,9 1,9
Østfold 5 tr 1,9 2 1,9

Engelsk Lesing Regning

 
5. trinn skårer på en skala fra 0-3 hvor 3 er 
best mens 8. trinn har en skala fra 0-5 
 
For 5. trinn viser resultatene i engelsk en 
forbedring fra de siste år, dette er gledelig. 
Resultatene i lesing og regning varierer 
noe, men anses som relativt stabile.  
8. trinn skårer stabilt over tid innenfor alle 
fag. 
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Spydeberg kommune skoleeier Østfold fylke Nasjonalt  
 
T2 Godt fysisk miljø   
Det ble ikke sertifisert nytt miljøfyrtårn i 
2010, men psykiske helsetjenester på 
Løvestad har startet og planlegger 
sertifisering i 2011.  
 
Mulighetene for en bedre utnyttelse, evt. 
utvidelse, av arealene ved 
NAV/Servicetorg er vurdert. Resultatet ble 
ikke utbygging, men noen av 
arbeidsplassene i tilknytning til området er 
lydisolert og forbedret. 
 
En fin og funksjonell, nyoppusset 
ungdomsskole ble tatt i bruk etter 
høstferien. 
 
 
 
 

T3 God dekningsgrad på 
tjenestene 
Det er vedtatt å bygge ny barnehage på 
Lund. Første fase for opprettelsen av 
denne barnehagen er å slå sammen de to 
eksisterende barnehagene, Grini og 
Hovin, og dette ble gjennomført i 2010. 
Tabellen under viser at Spydeberg har 
dekning på barnehageplasser likt med 
kommunegruppa og høyere enn Indre 
Østfold, men at vi har en liten andel av 
barnehagebarna i kommunal barnehage i 
forhold til landet for øvrig. Dette bildet vil 
endre seg noe med den nye barnehagen 
på Lund, da vil andel kommunale plasser  
øke. 
 

Dekningsgrader barnehage
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Spydeberg 89,8 76,2 29

Kommunegruppe 89,8 76,3 56,9

Landet 89,2 75 52,6

Indre Østfold 87,6 74,7 58,1

 Andel barn 1-5 
år med 

barnehageplass

 Andel barn 0-5 
år med 

barnehageplass

 Andel barn 3-5 
år i kommunale 
barnehager i 

 
 
Avklaringene av behov for tjenester til 
mennesker med demens/ kronisk lidelse 
inngår i arbeidet i samhandlingsreformen. 
Dette prosjektet vil også være 
retningsgivende for hvilket tilbud det skal 
legges til rette for. 
 

Dekningsgrader Pleie og omsorg

0 5 10 15 20 25 30

Spydeberg

Østfold

Alle kommuner

Indre Østfold

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold

 
 
I Spydeberg er det 77 heldøgns 
omsorgplasser og dette gir en 
dekningsgrad på 33 %. Dette er godt over 
Stortingets tilråding på 30 %, forutsatt 
inkludert våre omsorgsboliger som i 
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utgangspunktet ikke er bemannet for 
brukere med omfattende hjelpebehov. 
 
T4 Kompetente medarbeidere 
Mye av året har gått med til samkjøring og 
praktisk tilrettelegging rundt de ”nye” 
virksomhetene etter omstillingen. Det har 
derfor blitt mindre fokus på dokumenter og 
redigering av disse, men det er redigert 
søknadsskjema og retningslinjer for 

utdanningsstipend og utarbeidet ny mal for 
medarbeidersamtale. 
Det er også laget avtaler med tillitsvalgte i 
forhold til arbeidstid og forutsetninger for 
turnusplanlegging. 
Kompetansekartlegging av alle fast 
ansatte ble ferdigstilt innen april. 
Resultatene av kartleggingen ble brukt 
som kriterium under lokale 
lønnsforhandlinger. 
 
 

 
Status på tiltak fra strategiplanen 2010-2013 Ja Begynt Nei 
GOD KVALITET I TJENESTENE    
Kommunen må redusere omfanget på enkelte utvalgte 
tjenester og det forventes økning i klagesaker hvor brukeren 
får medhold.  

    

Påbegynt arbeidet med å innføre kvalitetsindikatorer ved alle 
virksomheter    

Etablert og tatt i bruk systemkrav etter opplæringsloven 
§ 13-10, samt systematisert kvalitetsarbeidet i kommunens 
øvrige virksomheter der dette er et krav. 

    

Gjennom ”Samhandlingsprosjektet Indre Østfold og Sykehuset 
Østfold” funnet gode løsninger for økt interkommunalt 
samarbeid  

    

Læringsutbytte i skolen over østfoldgjennomsnittet, målt ved 
nasjonale prøver og grunnskolepoeng    

GODT FYSISK MILJØ   

1 ny virksomhet miljøfyrtårnsertifisert     

Planlagt utvidelse av arealene for servicetorg og NAV med 
vedtak    

Ruste opp skolene i henhold til rullert barnehage- og 
skolebruksplan, ferdigstilt ungdomsskolen    

GOD DEKNINGSGRAD PÅ TJENESTEN   

Fulgt opp evt. politiske vedtak om bygging av ny barnehage    

Skaffet oversikt over fremtidige behov for tjenester til personer 
med demens/ kroniske lidelser     

KOMPETENTE MEDARBEIDERE   
Redigert underliggende dokument til personalpolitiske 
retningslinjer    

Gjennomført kompetansekartlegging innen 1.4.2010    
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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. Medlemstallene i flere av 
særgruppene i idrettslaget er økende, og 
aktiviteten er stor.  
 
Bredden i kulturtilbudet er avgjørende for å 
nå målgrupper i ulike aldre. En ny type 
arrangement for Spydeberg sin del i 2010 
var dansegallaen som ble arrangert i 
Miljøuka. 400 ivrige dansere deltok på 
arrangementet. 

Et bokprosjekt som har pågått i lang til ble 
omsider fullført i september denne høsten. 
I samarbeid med lokalt næringsliv og 
andre samarbeidspartnere ble boken om 
Spydebergekspressen, John Unnerud, gitt 
ut. Boken er skrevet av forfatteren Geir 
Svardal. I regi av NAF Øvre Østfold ble det 
arrangert pressekonferanse i forbindelse 
med boklanseringen og NAF Øvre Østfold 
hadde også lagt opp til et challengeløp 
som skulle hedre den legendariske 
bilsportsutøveren. Løpet hadde base på 
Fjellheim. På startlisten fant man i tillegg til 
de vanlige startende i denne typen billøp, 
en lang rekke lokale størrelser med fartstid 
tilbake til 1960-tallet. Løpet gikk på kryss 
og tvers i Østfold. Det var også lagt inn et 
stopp på hjemstedet til John Unnerud, der 
man fikk anledning til å beskue hans 
gedigne premiesamling. John Unnerud’s 
minneløp vil arrangeres årlig til minne om 
en karakteristisk utøver som satte sitt preg 
på bilsporten. 

 
Geir Svardal har skrevet boken om John 

Unnerud 
 
Kommunens ”Kom i form” kampanje 
pågikk også i 2010. Hensikten med 
kampanjen er å skape god livskvalitet og 
trivsel for medarbeidere i Spydeberg 
kommune. Fokuset i kampanjen har vært 
fysisk aktivitet. I prosjektet så vi behov for 
å arrangere andre aktiviteter som også 
skaper livsglede. Det var da 
arrangementet med Jo Nesbø og Anne 
Rose Røsbakk Feragen kom i stand. 
Arrangementet, som var et åpent 
arrangement, hadde 200 besøkende og 
publikum ga uttrykk for at de fikk oppleve 
en fantastisk kveld hvor fortellerglede og 
humor stod i sentrum.  
 

 
Jo Nesbø hadde publikum i sin hule hånd 

under konserten på Fjelheim 16. november 
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Norges grunnlov fyller 200 år i 2014. 
Denne feiringen er særdeles viktig for 
Spydeberg, da vi vet at grunnloven ble 
reddet på Spydeberg prestegård under 
statsrådet som ble holdt der den 8. august 
i 1814. Arbeidet med å planlegge 
grunnlovsjubileet startet allerede i 2009. I 
2010 ble det utarbeidet en plan for årlige 
arrangementer som skal skje frem til den 
store feiringen i 2014. Det er nedsatt en 
egen styringsgruppe sammensatt av 
politikere, frivillige og administrasjonen 
som jobber med dette. Det første 
arrangementet ble avviklet 8. august. 150 
tilskuere fikk oppleve deler av 
grunnlovshistorien presentert av kongen 
og presten på trappa i prestegårdsboligen.  
 
K2 Klar kulturell profil 
Samarbeid med næringsliv, 
organisasjoner og kommune har etter 
hvert funnet sin form, og Miljøuka og 
julegateåpningen ble to arrangementer 
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.  
 
Kommunen har et mål om å utvikle en klar 
kulturell profil. Det skjer mye i Spydeberg, 
men det har enda ikke lykkes oss å 
arrangere et ”fyrtårnsarrangement” som 
gjør at Spydeberg utmerker seg på 
nasjonalt nivå.  
 
K3 Tilrettelegging – samspill med 
lag og foreninger 
I løpet av året er det mange treffpunkt 
mellom kommune og lag og foreninger. 
Et prosjekt vi har jobbet mye med i løpet 
av året er etablering av kunstgressbane i 
Spydeberg. Det har vært vurdert ulike 
alternativer for plassering, og i juni ble det 
fattet politisk vedtak om plassering på 
grusbanen.  
 
Spydeberg har ikke hatt stor variasjon i  
fritidstilbud til barn med spesielle behov. 
For å utvide tilbudet ble det høsten 2010 
igangsatt et prøveprosjekt med fritidstilbud 
til barn med funksjonshemminger. 
Barnegruppen får et treningstilbud en dag i 

uken i gymsal. Tilbudet vil vurderes etter 
første semester 2011, for å vurdere om 
ordningen skal bli permanent.  
 
K4 Synliggjøre Spydebergs 
kulturarv 
På Spydeberg prestegård har det i løpet 
av året pågått et omfattende 
rehabiliteringsarbeid inne og ute.  
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 og 
ved hjelp av finansiering fra ulike 
kulturminnemyndigheter. Det er stiftelsen 
Spydeberg prestegård som har lagt ned 
en betydelig innsats i dette prosjektet.  
 

Spydeberg prestegård slik den fremstår i dag 
(foto: P.K. Skulberg) 

 
K5 Være en åpen og 
inkluderende kommune 
Opplevelsen av hvordan det er å bo i 
Spydeberg vil variere fra innbygger til 
innbygger, avhengig av individuelle ønsker 
og ulikheter hos den enkelte. Det finnes  i 
Spydeberg 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. Informasjonsflyten har vi 
blant annet forsøkt å forbedre ved å ta i 
bruk Facebook som informasjonskanal i 
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den hensikt å nå nye brukergrupper av 
kommunale tjenester 
 
 

 
 
 

Status på tiltak fra strategiplanen 2010-2011 Ja Begynt Nei 
BLOMSTRENDE KULTURLIV OG AKTIVT IDRETTSLIV    

Avviklet arrangement i forbindelse med åpning av idrettsanlegget    
KLAR KULTURELL PROFIL    
Den kulturelle profilen må framkomme av kommunens samlede 
kulturelle aktiviteter   
TILRETTELEGGING – SAMSPILL MED LAG OG 
FORENINGER 

   

Igangsatt minst ett nytt fritidstilbud til funksjonshemmede   
100 % av lag og foreninger registrert på www.spydeberg.no    
SYNLIGGJØRE SPYDEBERGS KULTURARV    

Ryddet kulturminner i samarbeid med Norsk kulturarv   
Igangsatt multimediapresentasjon av eksempler på kommunens 
kulturarv   
VÆRE EN ÅPEN OG INKLUDERENDE KOMMUNE    

Fulgt opp utvalgte tiltak fra Frivillighetsmeldingen   
 
 

 
”Summetonen” i Sansehagen 

 



Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag 

23 

Fokusområde 7 
Samfunn (S) 
 
Fokusområde samfunn 
Utvikle et levende samfunn 
Tilrettelegge for attraktive bolig områder 
Utvikle et attraktivt næringsliv 
Sikre innbyggerne tilgang til moderne 
informasjon 
 

 
I sentrumsplanen legges det opp til et mer 
kompakt sentrum.  
 
S1 Utvikle et levende sentrum 
Arbeidet med sentrumsplanen pågikk i 
hele 2010. Prosessen har vært 
tidkrevende og involvering av berørte, 
ulike fagmiljøer og andre interessenter har 
vært en viktig del av arbeidet.  
Sentrumsplanens samfunnsdel ble lagt ut 
til høring i august, og de mange 
innspillene som kom viste et bredt 
engasjement. Samfunnsdelen ble fremmet 
til politisk behandling i desember 2010.  
Arbeidet med arealdelen fortsetter i 2011.  
 
S2 Tilrettelegge for attraktive 
boligområder 
Det ble ikke vedtatt noen nye 
reguleringsplaner i 2010. Arbeidet med å 
kartlegge utbyggingsavtaler er påbegynt, 
men ikke fullført dette året. I den 
forbindelse skal arealreservene vi har til 
disposisjon også vurderes. Arbeidet med å 
lage en statusoversikt over vedtatte 
reguleringsplaner vurderes som 
unødvendig nå som vi er i ferd med å 
gjøre en totalgjennomgang av alle 
reguleringsplaner i forbindelse med 

digitalisering av planene og opprettelse av 
et digitalt planregister. 
 
S3 Utvikle et attraktivt lokalt 
næringsliv 
I påvente av ferdigstillelse av 
sentrumsplanen ble rullering av 
kommuneplanen utsatt til 2010.  
Arbeidet med å utarbeide en strategi for ny 
prosess knyttet til ny kommuneplan ble 
påbegynt i slutten året. Prosessen ble 
forsinket som følge av nye bestemmelser i 
plan og bygningsloven som krever at 
kommunene skal utarbeide en overordnet 
planstrategi. Dette kravet førte til endring i 
fremdriften.  
 
Arbeidet med næringsplanen har pågått i 
hele 2010. Planen ble fremmet til politisk 
behandling i desember 2010. 

 

 
Tebo-senteret er inngangsporten til 
Stasjonsgata fra sør. Det legges opp til en 
oppgradering og utvikling av området.  
 
S4 Sikre innbyggerne tilgang til 
moderne teknologi/ 
kommunikasjon 
Målet om full bredbåndsdekning ble nådd i 
2008.  
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Status på tiltak fra strategiplanen 2010-2013 Ja Begynt Nei 
UTVIKLE ET LEVENDE SENTRUM    
Vedtatt sentrumsplan for Spydeberg     
TILRETTELEGGE FOR ATTRAKTIVE BOLIGOMRÅDER    
Kartlagt inngåtte utbyggingsavtaler     

Skaffet oversikt over boligstrukturen i kommunen     
Startet arbeidet med rullering av kommuneplanen inkludert mulighet 
for plassering av nye næringsarealer     

SIKRE INNBYGGERNE TILGANG TIL MODERNE 
TEKNOLOGI/KOMMUNIKASJON 

   

Tiltaket utført (bredbåndsdekning)    
 
 

 
”Melkeveien” i Sansehagen. 
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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 2008 ble det gjennomført en stor 
undersøkelse om ungdommers helse i 
Østfold. Resultatene ble publisert i 2009. 
For å følge opp funnene i denne 
undersøkelsen, og 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. I prosjektet har de to 
skolene 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. Det har 
vært arrangert samlinger hvor 
ungdommene har fått kursing i 
empowerment (myndiggjøring/ 
egenkraftmobilisering) og metodikk knyttet 
til denne arbeidsmåten.  Ungdommene har 
diskutert ulike tiltak som de mener er 
viktige for å bedre ungdommenes helse, 
og ikke minst hvordan de kan bidra til 
gjennomføring av tiltakene.  
 
Spydeberg kommune ble i 2010 
resertifisert som trygg kommune, Safe 
Community. Den offisielle markeringen av 
dette vil finne sted i 2011.  
 
For å redusere fallulykker blant eldre ble 
det i 2010 delt ut gratis sandstrøere via 
hjemmetjenestene og psykiatrien. Dette 
vurderes til å være vellykket i forhold til at 
man ser en reduksjon i antall 
bekkenbrudd.  
Ellers har Spydeberg kommune deltatt i 
Østfoldnettverket som jobber med 

forberedelser til gjennomføringen av 
samhandlingsreformen, og til utarbeidelse 
av ny Folkehelselov. Folkehelseansvaret i 
den enkelte kommune vil i fremtiden få et 
større fokus når samhandlingsreformen 
iverksettes og ny folkehelselov vedtas.   
 
Aktiv på Dagtid er et samarbeid mellom 
Østfold Idrettskrets, NAV Østfold, Østfold 
fylkeskommune og noen kommuner i 
Østfold. Aktiv på Dagtid har som mål å gi 
mennesker som av ulike årsaker er utenfor 
arbeidslivet, mulighet til å delta i en eller 
flere aktiviteter som foregår på dagtid. 
Dette innbærer også å opprettholde eller 
etablere nye sosiale relasjoner, noe som 
er særlig viktig når man står utenfor 
arbeidslivet. Spydeberg gikk inn i 
prosjektet 2010.  
 
Kommunen fikk i 2010 tilsagn på midler til 
universelt utformet tursti i Spydeberg 
sentrum. Arbeidet med utforming av denne 
påbegynnes i 2011.  
 
Ellers ble det gjennomført trafikalt 
grunnkurs for personer med lese – og 
skrivevansker samt planlagt trafikkurs for 
mennesker fra 65 år og eldre.  
 
F2 Tilrettelegge for identitet, 
tilhørighet og fellesskap gjennom 
attraktive boligområder og trygge 
møteplasser 
Arbeidet med etablere attraktive 
boligområder og trygge møteplasser har 
fått mye oppmerksomhet det siste året i 
forbindelse med sentrumsplanarbeidet.  
Flyttingen av E-18 førte til en viss 
bekymring i næringslivet, og temaet ble 
aktualisert. I sentrumsplanarbeidet har 
man drøftet ulike utviklingsmuligheter for å 
opprettholde kommunens attraktivitet. 
Under fokusområdet Samfunn i 
sentrumsplanens samfunnsdel er vedtak 
mål som vil ivareta attraktive boligområder 
og trygge møteplasser.  
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F3 Skape et oppvekst- og 
lokalmiljø som er 
helsefremmende 
Spydeberg kommune har flere anlegg for 
ulike typer idrett og friluftsliv. For å få en 
oversikt over tilstand og 
vedlikeholdsbehov ble det i 2010 igangsatt 
et arbeid med å kartlegge de ulike 
anleggene. Arbeidet ble ikke fullført i 2010, 
men fullføres i 2011.  
 
Når det gjelder Spydeberg stadion har 
dette arbeidet ikke gått etter planen.  
Vi står nå med et anlegg med tre uferdige 
delprosjekter som skal ferdigstilles.  
Spydeberg kommune har ikke overtatt 
gressmatta. Ansvarsavklaring mellom 
involverte parter ble påbegynt i 2010. 
Prosessen videreføres i 2011.  
 

Arbeidet med å etablere kunstgressbane i 
Spydeberg har pågått i flere år. I juni 2010 
fattet kommunestyret vedtak om at 
etablering av kunstgressbane skulle skje 
på grusbanen hvis grunnforholdene tillot 
det. Grusbanen viste seg imidlertid å 
innholde så høy prosent av organisk 
materiale at setningsskader måtte 
forventes. Det ble derfor vurdert andre 
alternativer for plassering av 
kunstgressbane. Etter en helhetlig 
vurdering, og drøftinger mellom idrett og 
formannskap ble det besluttet å sende 
søknad om spillemidler til etablering av 
kunstgressbane på Spydeberg stadions 
gressmatte. Før igangsetting av prosjektet 
skal saken endelig behandles av 
kommunestyret.  
 

  

 
Gode anlegg genererer idrettsglede for store og små.  

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

   

Planlagt og gjennomført tiltak etter funn i 
ungdomsundersøkelsen fra 08/09    

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

   

Vedtatt sentrumsplan for Spydeberg     
SKAPE ET OPPVEKST OG LOKALMILJØ SOM ER HELSE- 
FREMMENDE 

   

Kartlagt eksisterende ”aktivitetsanlegg” og vurdert tilstand og 
evt. vedlikeholdsbehov     
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Frister for planer, prosjekter og lignende.  

til strategiplan 2010 

 Navn 
Hjemmel/ 

Utgangspunkt 
Frist for ferdigstillelse 

1. Regulering av området rundt 
Vollene, inkl. tursti 

Kommuneplanen, 
arealdel 2010 

2. Oppvekstplan  Kommuneplanen + 
strategidok. 

Plan utgår 
Prioritere pedagogisk 
plattform og utvikling 

3. Kompetanseplan Kommuneplan + 
strategidok. 

 
2010 

4. Kommuneplanen - rullering  PBL Igangsettes 2010 

5. Kommunedelplan for 
kulturminnevern – rullering Kommuneplanen 2011 

6. Kommunedelplan for fysisk akt. 
og naturopplevelser.  Full 
rullering * 

Kommuneplanen Følge rullering av 
kommuneplan 

7. 
Kartlegging av tjenestenivået alle 
tjenester (lovpålagt/ ikke 
lovpålagt i 2009), videreføres ved 
innføring av kvalitetsindikatorer 

Kommuneplanen 2011 

8. Div. Interreg.prosjekter 
  

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

 
Ovenstående tabell har fulgt kommunens planarbeid i en eller annen variant fra ny 
kommuneplan ble laget i 2007. De 7 første punktene er knyttet til rullering kommuneplan. 
Noen forutsetninger endrer seg underveis og med innføring av Planstrategi i ny Plan- og 
bygningslov, er oppstarten av kommuneplanarbeidet skjøvet ut i tid. Det vil først bli 
utarbeidet Planstrategi for kommunen, og denne danner evt. opptakten til arbeidet med 
rullering kommuneplan. 
*Plan er utarbeidet i 2010, men det vil likevel bli vurdert om denne planen for framtiden skal 
inngå som del av kommuneplanen. 
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Virksomhetene 
De følgende sidene presenterer årsmeldingene fra alle kommunens virksomheter. 
Fokusområdene Brukere, Medarbeidere og Økonomi er felles.  
Målekartets fem siste fokusområder (Grønn kommune, Kommunale tjenester, Kultur og 
idrett, Samfunn, Folkehelse) er overordnede og virksomhetene har ansvar for 
resultatoppnåelse innen fokusområder etter fordeling fra rådmannen. Disse områdene har 
grå bakgrunn i virksomhetens årsmelding og har overskrift ”OPPGAVER TILDELT FRA 
RÅDMANNEN”. 
 
 
 
 

 
Gamle bilder med motiver fra Spydeberg stimulerer hukommelsen 
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Stab, Servicetorg og Kultur          Virksomhetsleder: Øivind Olafsrud 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 

 

Antall 2009 2010 
Antall årsverk 18,8 20,8 * 
Antall ansatte  25 27 * 

K M K M Fordelt på kjønn 
21 4 20 7 

Sykefravær % lang 1,1 1,6 
                     kort 1,4 1,8 

* Fra 2010 rapporterer virksomheten også 
for rådmann, ass.rådmann, forfatter 
bygdebok, prosjektleder og sekretær 
forværelse. 
 
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
 
 2009 2010 
Tjenestebeskrivelse X X 
Oppdatert hjemmeside X X 
Antall møter i brukerråd 2 1 
Avholdt dialogmøte X X 
   

Lokale resultat fokusområdet: 

B1  
 Biblioteket har hatt ni bokorienteringer for 
barn. Elleve teater/lesekonkurranser/ 
småbarnssang og en spillkveld med 25 
deltakere. Fire arrangement for voksne og 
individuell dataopplæring for ti personer.  

 Servicetorget oppdaterer skjemasider 
fortløpende. 

 Det er gjennomført fellesarrangement for 
innbyggere og medarbeidere hvor Anne R. 
Feragen og Jo Nesbø stod for det faglige 
og for underholdningen. 

B2  
 Tatt i bruk facebook og twitter på 
servicetorg og bibliotek.  

 Servicetorget har hatt møter med 
virksomhetene for å avklare 
ansvarsforhold og forventninger begge 
veier.   

B3  
 Etablert felles brukerråd 
 
 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2009 2010 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

3 5 

 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1  
 Det er gjennomført en større og en mindre 
samling for alle i den nye virksomheten. 
Deltakelse var over nedre grense som er 
satt til 90 %. 

M2  
 Det er laget møtestrukturer og 
ansvarsfordeling for de ulike avdelinger i 
ny virksomhet. 

M3  
 Det er kartlagt kritiske oppgaver og jobbet 
med at det skal finnes minst to som kan 
løse disse. 

M4  
 Kontorløsning på bibliotek påbegynt og det 
er gjort klar for ny lesesal.  

 Utbedret kontor for servicetorg.  
 I økonomi og personalavdelingen har man 
byttet kontorer av hensyn til fordeling av 
arbeidsoppgaver og funksjon. 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2009 26.577 24.302 +2.275 
2010 24.002 22.646 +1.356 
 
Kommentarer til avvik: 
 Avsatt sum til lønnsoppgjør ikke benyttet i 
sin helhet.  

 Overforbruk på datadrift som dekkes 
innenfor budsjett.  

 Midler mottatt til voksenopplæring er 
vesentlig høyere enn budsjettert. 
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Lokale resultat fokusområdet: 
Ø1  
 Sjekket regnskap hver måned og korrigert 
for eventuelt merforbruk 

Ø2  
 Regninger med korte frister kan være en 
utfordring.  

 Opplæring i splitting av fakturaer og mva.- 
regler gir i noen tilfeller litt høyere 
feilmargin før kompetanse er skikkelig på 
plass. 

Ø3  
 Evaluering av tidligere budsjettprosesser 
er tatt hensyn til i årets fremdriftsplan for 
økonomi og strategidokument. 

 
OPPGAVER TILDELT FRA RÅDMANNEN:
 
GRØNN KOMMUNE: 
G1 Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
G4 Ta i bruk miljøvennlig energi 
 
G1  
 Vedtatt sentrumsplanens samfunnsdel. 
G4  
 Klimaplan behandlet i komitè og lagt ut på 
høring med frist 15.01.11.  

 
KOMMUNALE TJENESTER 
T1 God kvalitet i tjenestene 
T2 Godt fysisk miljø 
T4Kompetente medarbeidere 
 
T1  
 Kvalitetsindikatorer laget for alle 
virksomheter. 

T2  
 Servicetorg har fått ombygd en kontorplass 
til fullverdig kontor. 

T4  
 Gjennomført kompetansekartlegging for 
hele kommunen som igjen har vært lagt til 
grunn under lokale forhandlinger.  

 Revidering av lederhåndboka påbegynt 
men ikke fullført som forutsatt. 

 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2009 X   
2010 X   
 
 

KULTUR OG IDRETT 
K1 Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
K2 Klar kulturell profil 
K3 Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
K4 Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
K5 Være en åpen og inkluderende 
kommune 
 
K1  
 Grunnet kjente problemer med 
sentralidrettsanlegget har det ikke vært 
arrangert åpningsarrangement. 

K2  
 Det er ikke tatt stilling til hva vi skal 
markedsføre som vår klare kulturelle profil 
på bakgrunn av samlede kulturaktiviteter. 
Deltakelse i Trans In Form vil bidra til slik 
profil. 

K3  
 Utviklet tilbud om fysisk aktivitet for 
funksjonshemmede barn.  

 De lag og foreninger som mottar tilskudd 
er registrert på www.spydeberg.no. 

K4  
 Kulturminner er ikke ryddet i samarbeid 
med Norsk kulturarv.  

 Digitalisering av kart og info om fornminner 
i samarbeid med historielaget. 

K5  
 Fulgt opp utvalgte tiltak i vedtatt 
frivilligmelding.  

 Arrangert møte med lag og foreninger med 
informasjon om statlige og kommunale 
tilskuddsordninger. 

 
SAMFUNN 
S1 Utvikle et levende sentrum 
S3 Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
 
S1  
 Sentrumsplanens samfunnsdel er vedtatt. 
S3  
 Startet forberedende arbeid med lovpålagt 
planstrategi som igjen skal føre til rullering 
kommuneplan. Her vil næringsarealer 
være tema.  

 
FOLKEHELSE 
F2 Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
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F2  
 Sentrumsplanens samfunnsdel er vedtatt. 
 
 
FRA PLANER OG PROSJEKTER 
Utarbeide kompetanseplan 
Det er ikke laget overordnet 
kompetanseplan for hele kommunen etter 
kompetansekartlegging. 
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2010 
 Utlån og aktive lånere på biblioteket er 

omtrent på samme nivå som i 2009. 
Antall besøk har derimot økt fra 30.000 til 
40.000! 

 Biblioteket er en møteplass for både barn 
og unge. Mange spiller, leser og samtaler 
uten at de nødvendigvis har med bøker 
hjem.  

 Mange i virksomheten er aktive i forhold 
til kompetansepåfyll på ulike måter. Fem 
av medarbeiderne har i løpet av året tatt 
studier med godkjent resultat og i omfang 
fra 10 til 30 studiepoeng. 

 Servicetorget jobber systematisk med at 
publikum selv finner informasjon og 
skjemaer på nett. Dette har blant annet 
resultert i at det nesten ikke leveres 
papirsøknader om barnehageplass. 

 Det er søkt om eksterne midler for å øke 
lærlinginntaket i 2010 og det er fulgt opp 
med rekordinntak.  

 Virksomheten har bidratt til innføring av 
GAT som system i pleie og omsorg. 
Systemet er et turnusprogram med 
elektronisk lønnskjøring.  

 Delvis ny organisering av 
arbeidsoppgaver på bakgrunn av intern 
kartlegging og fordeling.  

 Merkevarebygging på biblioteket i 
samarbeid med de andre bibliotekene i 
Indre Østfold.  

 Ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv 
er vedtatt.  

 Arbeidet med grunnlovsjubileet i 2014 er 
godt i gang og miljøuka var også dette 
året en suksess.  

 Kommunen har bidratt til at det ble utgitt 
bok om ”Spydebergekspressen” John 
Unnerud.  

 Det er signert ny samarbeidsavtale med 
vår vennskapskommune i Latvia som er 
Pargauja.  

 Vi har deler av året leid ut vår 
økonomisjef i deler av stillingen til Hobøl 
kommune. 

 Selv med redusert kapasitet av ulike 
årsaker under deler av året har 
medarbeiderne på alle områder levert 
svært gode resultater og jobbet på tvers 
av tidligere virksomhetsgrenser. 

 
Spesielle utfordringer pr. 31.12.2010 
 Mindre innkjøpsbudsjett ved biblioteket 

har som konsekvens at det er kjøpt inn 
ca. 200 færre bøker enn året før. Dette vil 
kunne påvirke utlån siden fjernlån ikke er 
en like god løsning for en del lånere. 

 Servicetorget har en utfordring med 
tjenestebeskrivelser som ikke er 
oppdatert. Forventningsavklaring må bli 
en dynamisk prosess mellom 
servicetorget og de ulike virksomheter.  

 Det skal lages en folder som i kortversjon 
forteller om oppgaver som løses på 
servicetorget.  

 Arbeidet med underliggende dokumenter 
til personalpolitikken burde hatt større 
fremdrift. 

 Det er større interesse og pågang enn 
tidligere på ordningen med Startlån, noe 
som på sikt kan medføre nødvendige 
politiske avklaringer.  

 Driftsløsninger av IKT skaper fortsatt 
usikkerhet med tanke på eventuell 
videreføring av dagens økonomi og 
personalsystem, eller overgang til ny 
leverandør som til nå ikke har lyktes med 
sine løsninger.  

 Utredning av samarbeid med Hobøl på 
flere tjenesteområder vil utfordre vår 
virksomhet på ulike måter i 2011.  

 Det har i løpet av året vist seg at stadion 
ikke kan ferdigstilles uten at mye av 
arbeidet gjøres på nytt.  
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Skolen                                            Virksomhetsleder: May Kirsti Heggelund 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 

 

Antall 2009 2010 
Antall årsverk 75,6 75,45 
Antall ansatte  87 86 

K M K M Fordelt på kjønn 
69 18 66 20 

Sykefravær  % lang 4,1 4,7 
                     kort 2,6 1,2 

Antall brukere 655 670 
 
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
 
 2009 2010 
Tjenestebeskrivelse  X 
Oppdatert hjemmeside  X 
Antall møter i brukerråd  2 
Avholdt dialogmøte  X 
   

Lokale resultat fokusområdet: 

B1 
 Elev og foreldresamtaler er avholdt med 
tanke på avklaringer og forventninger. 

 Trivselsundersøkelsene viser gode 
resultater, men hadde noe tilbakegang på 
enkelte trinn. 

B2  
 Hver elev og foresatt er informert om 
læreplanens fagmål og hvor eleven står i 
forhold til det.  

 Vi har innført Fronter på ungdomstrinnet, 
elever og foresatte kan finne 
dokumentasjon her, både fagplanene og 
elevens resultater.  Her ligger også logg 
over elevenes fravær og anmerkninger.  

B3  
 Elevsamtaler er gjennomført etter oppsatt 
plan og målsetting.  Møter i alle råd og 
utvalg er gjennomført etter oppsatt plan. 

 
 
 
 

 
 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
 
 2009 2010 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

4 5 

 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1  
 Prosess med kulturbygging i den nye 
virksomheten Skole er påbegynt gjennom 
felles personalseminar i høst. 
Personalseminar er gjennomført på  
u-trinnet på våren og for hele skolen i 
Spydeberg. Nyttige drøftinger rundt 
skolens verdigrunnlag og skoleutvikling. 

 Personalmøter og sosiale samlinger 
gjennomført på alle avdelinger. 

M2  
 Organisering av driften for skoleåret  
10-11har lagt større vekt på faglig 
samarbeid enn tidligere. Dette tror vi vil 
øke trivselen på arbeidsplassen da hver og 
en får gjøre det de er best på og har mest 
kompetanse i.  

 Fullmakter og oppgavefordeling i ny 
organisasjon er på plass. 

M3  
 En lærer deltar på videreutdanning- statlig 
kompetanseløft. 

 Alle lærerne får kurs i Leselos skoleåret 
10-11. 

 Skolen har startet felles kulturbygging. 
 Større vekt på fagteam og vurdering opp 
mot målbaserte planer. 
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ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2009 42.976 42.436 +540 
2010 47.305 46.752 +553 
 
Kommentarer til avvik: 
 Hovedgrunn til positivt driftsresultat er 
overføringer fra staten som utgjør mer enn 
det vi brukte til norskundervisning av unge, 
enslige asylsøkere samt større 
sykelønnsrefusjoner enn antatt (innsparing 
på vikar). 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
Ø1  
 Skolene har vært svært restriktive med 
vikarbruk, spesielt i administrasjonen. 

Ø2  
 Påbegynt samorganisering av 
spesialpedagogiske tiltak.  

 Aktiv bruk av fagleder for å få oversikt over 
behovene i alle klasser. 

Ø3  
 Tillitsvalgte og brukere var involvert i 
prosessen til rett tid 
 

OPPGAVER TILDELT FRA RÅDMANNEN:
 
KOMMUNALE TJENESTER 
T1 God kvalitet i tjenestene 
 
T1 
 Skolen bruker resultater fra nasjonale 
prøver, eksamen og elevundersøkelsen 
som sine kvalitetsindikatorer. Det er lagt 
rutiner sånn at resultatene analyseres og 
tiltak iverksettes, kortsiktig og mer 
langsiktig. For å bedre de faglige 
resultatene jobbes det målrettet på 
fagseksjoner og klassetrinn. Felles satsing 
på lesing er et langsiktig tiltak. Målene om 
resultater på østfoldnivå er ikke nådd i alle 
sammenhenger. 

 Håndbok er påbegynt, skal sikre rutiner for 
at opplæringsloven ivaretas.  Inneholder 
fordeling av oppgaver og ansvar innenfor 
skolen.   

 Delegasjonene er ivaretatt. 
 Rutiner for oppfølging av opplæringslovens 
§ 9a er sikret gjennom ”Omsorg i skolen”. 

Noe implementeringsarbeid gjenstår 
 Ellers etablert rutiner for søknad om 
fratrekk i fravær og varsling om manglende 
dokumentasjon for vurdering eller fare for 
nedsetting i orden/ oppførsel. 

 Det blir fokusert på kompetansekrav i alle 
elevsamtaler. 

 Ny forskrift for vurdering er gjennomgått i 
personalet. 

 
FOLKEHELSE 
F1 Utvikle et bærekraftig, trygt og levende 
lokalsamfunn 
 
F1 
 Det er jobbet fram en plan i forbindelse 
med resultatene som kom fram gjennom 
HEPRO- undersøkelsen. Skolen har hatt 
en orienteringssak i kommunestyret om 
tiltak man ønsker å gjennomføre. Man har 
så smått begynt med elevkantine som 
miljømessig tiltak 
 

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2009 X*   
2010 X*   
*Spb.skole 
 
FRA PLANER OG PROSJEKTER 
Oppstart av arbeidet med pedagogisk 
plattform og system for politisk forankring av 
skoleutvikling 
 Arbeidet med pedagogisk plattform er 
påbegynt gjennom arbeid med kultur og 
verdigrunnlag. 

 Tilstandsrapport er politisk behandlet. 
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2010 
 God prosess på planlegging av nytt 

skoleår.  
 Faglig fokus.  
 Elevsamtalen som verktøy.  
 God lærerdekning i de fleste fag. 
 Elevmiljøet, det er svært få elevsaker. 
 Elever og lærere har taklet de 

midlertidige skolelokalene ved u-skolen 
på en utmerket måte, og åpning av ny 
ungdomsskole er gjennomført. Svært 
positiv opplevelse, men også 
arbeidskrevende. 

 Spydeberg kommune har fått et moderne 
og hensiktsmessig skolebygg hvor elever 



Årsmelding 2010 
 

34 

og lærere trives svært godt. 
 Midlertidige arbeidsplasser etablert på 

Hovin. 
 Igangsatt leksehjelp og tilbud om to timer 

gratis SFO. 
 ” Barn - hjelper - barn” aksjon på 

Spydeberg skole ga 60 000 kroner i 
overskudd. 

 VISA arrangementet hadde god 
oppslutning også i år. 

 Foreldreovertakelse av u-skolen  mens 
de ansatte var på personalseminar. 

 Etablering av norskgruppe og samarbeid 
med Mørk asylmottak.  

 Felles oppstart for hele personalet på 
første planleggingsdag hvor vi gikk 
gjennom organisasjonskartet og vyene 
for den nye organiseringen.  De ulike 
lederoppgavene/ lederrollene ble 
gjennomgått og hele personalet ble 
presentert. 

 Gjennomført personalseminar med 
eksterne kursholdere for alle ansatte i 
skolen. Fokus på felles kultur og verdier.  

 Skoleledergruppa er i gang med felles 
ledelse av skolen. 

 To av skolelederne er i gang med 
videreutdanning i skoleledelse.  

 Felles kompetanseutvikling – Leselos.  
Her har vi brukt interne krefter i 
kombinasjon med forelesere fra 
høyskolen. Midler til prosjektet kommer  
fra Fylkesmann. 

 Etablert felles FAU. 
 Håndbok for skolen i Spydeberg 

påbegynt – oppgavefordelingen og 
rutinene blir tydeligere. 

 Merkantilt samarbeid påbegynt. 
 Delegasjoner gitt til lederne. 
 Tilstandsrapport politisk behandlet. 
 Resultatene fra nasjonale prøver holder 

stort sett nivået fra tidligere år. 
 

Spesielle utfordringer pr. 31.12.2010 
 Videreutvikling av virksomheten til èn 

skole. Kulturbygging og felles 
verdigrunnlag. 

 Fortsette kompetanseheving innenfor 
lesing – Leselos. 

 Store utfordringer innenfor spes.ped. Høy 
andel av elever som har rett til 
spesialundervisning. Presser samtidig 
den generelle ressurssituasjonen. 

 Rekruttering av menn og lærere med god 
og riktig kompetanse, mangler faglærere 

innenfor flere fagområder Det er 
vanskelig å rekruttere lærere med 2. 
fremmedspråk. Det er beklagelig at vi 
ikke har funnet verken 
spanskkompetanse, og tyskkompetanse 
er begrenset til enkeltlærer. For tiden er 
det lettest å rekruttere realfagslærere. 
Det er fortsatt vanskeligst å rekruttere 
menn og personell til SFO.  

 Kompetansebygging gjennom Leselos. 
 Redusere bruk av ufaglærte. 
 Innføring av Fronter (elektronisk 

læringsplattform). 
 Elever med sosioemosjonelle problemer 

som er lite tilgjengelig for undervisning og 
læring. 

 Utredning av alternativ skolestruktur. 
 Utfordring med å holde skolebyggene i 

forskriftsmessig stand med tanke på 
fysiske forhold.  

 Rettferdig ressursfordeling - utnytte 
ressurser på tvers av skolene. 

 Arbeidstidsavtale for lærerne. 
 Revidere serviceerklæringen. 
 Utarbeide administrativt årshjul som del 

av skolens håndbok. 
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Barnehage                              Virksomhetsleder: Per Jarle Hestnes 
 

FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 

 

Antall 2009 2010 
Antall årsverk 21,83 20,6 
Antall ansatte  26 24 

K M K M Fordelt på kjønn 
23 3 20 4 

Sykefravær  % lang 9,1 11,4 
                     kort 2,0 2,0 

Antall brukere 96 91 
Antall på venteliste 1 25 
 
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
 
 2009 2010 
Tjenestebeskrivelse X X 
Oppdatert hjemmeside X X 
Antall møter i brukerråd 5 4 
Avholdt dialogmøte X X 
   

Lokale resultat fokusområdet: 

B1 
 Vi har drøftet barns medvirkning på 
avdelings- og personalmøter 

 Vi har innledet samarbeid med skolen 
B2    
 Vi informerer via barnehageavisen 
 Vi har hatt foreldremøter i følge plan 
B3  
 Vi har jevnlige møter med FAU 
 Vi har jevnlige møter i Brukerrådet 
 Vi har drøftet verdi på personalmøter 
 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2009 2010 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

0 2 

 
 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 Vi gjennomfører luftmålinger 
 Vi gjennomfører lux-målinger    
M2 
 Vi har faste møter mellom tillitsvalgte og 
virksomhetsleder 

M3  
 Vi har gitt alle ansatte minimum en             
dags kurs/ kompetanseheving 

 
ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2009 1.575 1.574 + 1 
2010 1.646 1.646 0 
 
Kommentarer til avvik: 
Det er balanse mellom budsjett og regnskap
 
Lokale resultat fokusområdet: 
Ø1    
 Ansatte og FAU er jevnlig opplyst om 
barnehagens økonomi 

Ø2    
 Vi prioriterer miljømerka produkt 
 Vi kildesorterer avfall 
 Vi kjøper leker og utstyr av god kvalitet 
Ø3    
 Plasstillitsvalgte og FAU involveres i 

budsjettarbeidet 
 
OPPGAVER TILDELT FRA RÅDMANNEN:
 
KOMMUNALE TJENESTER 
T1 God kvalitet i tjenestene 
 
T1    
 Vi har utarbeidet kvalitetsindikatorer 
 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2009 X   
2010 X   
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VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2010 
 Vi har førskolelærere i tilnærmet alle 

stillingene som krever førskole-
lærerutdanning 

 Vi har mange fagarbeidere innen barne- 
og ungdomsarbeiderfaget 

 Vi har utarbeidet felles plan for det 
pedagogiske arbeidet med barna 

 Samsvar mellom budsjett og regnskap 
 Sammenslåingen til en virksomhet har 

gått som planlagt 
 Alle barn med rett til plass i barnehage 

fikk tildelt plass ved hovedopptaket 
 Positivt med vedtak om bygging av ny 

kommunal barnehage 
 Samarbeidet med barnas foresatte er 

tilfredsstillende 
 Branntilsyn er foretatt uten avvik 
 Vi er re-godkjent som Miljøfyrtårn 
 
 
Spesielle utfordringer pr. 31.12.2010 
 Høyere sykefravær enn målsettingen 
 Urasjonell drift med aktivitet på tre steder 
 Flere søkere pr. 31.12.10 enn det er 

tilbud til – 25 barn på venteliste 
 Et barn ekstra pr. avdeling gjør det 

vanskeligere å møte hvert enkelt barns 
behov og resulterer i et mer stressende  
arbeidsmiljø 

 Vanskelig å få kjøpt miljøvennlige produkt 
i forhold miljøfyrtårnspesifikasjonene 
pågrunn av inngått innkjøpsavtaler 

 Utarbeidelse av felles verdigrunnlag og 
pedagogisk plattform  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grinitun sett fra Tebo-senteret! 
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Familierelaterte tjenester   Virksomhetsleder: Hilde Dybedahl  
                       Hans Moesgaard ledet virksomheten  
                august til desember 

FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 

 

Antall 2009 2010 
Antall årsverk 53* 53* 
Antall ansatte   187 

K M K M Fordelt på kjønn 
  142 45 

Sykefravær % lang  10,7 
                  kort  1,4 

*i tillegg: støttekontakter, avlastere, leger, 
private fysioterapeuter med driftsavtale. 
 
 
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
 
 2009 2010 
Tjenestebeskrivelse  X 
Oppdatert hjemmeside  X 
Antall møter i brukerråd  * 
Avholdt dialogmøte  X 
* det er avholdt møter i brukerråd ved de 
avd. som har dette. Det er ikke etablert et 
felles brukerråd for virksomheten 

Lokale resultat fokusområdet: 

B2  
 Alle avdelinger har hensiktsmessig 
informasjonsmateriell som beskriver hva 
brukerne kan forvente  

B3  
 Felles Brukerråd for virksomheten er ikke 
etablert  

 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2009 2010 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 1 

 
 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
M1  
 Alle avdelinger har faste møter med 
tillitsvalgt og verneombud og det er 
gjennomført personalfest for alle 
medarbeidere i virksomheten  

M3  
 Kursaktivitet er samordnet for at flest mulig 
skal få tilbud 

 
ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2009    
2010 60.801 64.387 -3.586 
 
Kommentarer til avvik: 
Avviket mellom revidert budsjett og 
regnskap for 2010 skyldes i hovedsak 
følgende forhold: 
 Langt større utgifter til støttekontakt, 
omsorgslønn og avlastningstiltak enn 
budsjettert. 

 Kjøp av tjenester til enkeltbrukere fra 
eksterne leverandører er større enn 
budsjettert. 

 Ledige stillinger og stort sykefravær i 
bofellesskap har gitt stort forbruk av 
overtid. 

 Innføring av elektroniske timelister har ført 
til at variabel lønn er belastet for 13 
måneder og ikke 12 som forutsatt i 
budsjettet. 

 
Lokale resultat fokusområdet: 
Ø1  
 Alle avdelinger har rapportert månedlig 
 
OPPGAVER TILDELT FRA RÅDMANNEN:
 
KOMMUNALE TJENESTER 
T1 God kvalitet i tjenestene 
T2 Godt fysisk miljø 
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T1 
 Tjenester til funksjonshemmede er vurdert  
m.h.t. nivå på tjenestene og ny 
organisering av tiltakene 
(ressursgjennomgang). 

 Det er  ikke besluttet ny organisering av 
tiltakene til funksjonshemmede som følge 
av ressursgjennomgangen, men tiltak er 
gjennomført  som en koneskvens av ny 
vurdering av enkeltvedtak og samordning 
av tjenestene. 

 Mulige kvalitetsindikatorer for 
virksomheten er definert.  

 Nye kvalitetsutvalg er ikke etablert i 
virksomheten.  

 Det er etablert en boveilederfunksjon for 
hjemmeboende. 

T2 
 Målsetting om at ett av bofellesskapene 
skal være sertifisert som miljøfyrtårn er 
ikke nådd.  
 

KULTUR OG IDRETT 
K3 Tilrettelegging – samspill med lag og 
foreninger 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
K3  
 Ett nytt fritidstilbud for funksjonshemmede 
er etablert. 

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2010 
 Det er etablert et utvidet miljøterapeutisk 

tilbud og startet et tilbud for unge 
(”ungdomskveld”) i regi av psykisk 
helseteam. 

 Gårdsbutikk og universelt utformet 
mekkeverksted er etablert på Vollene. 
Det er stor aktivitet på gården. Det er ca 
60 barn som har ”ettermiddagstiltak”. 

 Barneverntjenesten har iverksatt mange 
og varierte forebyggende tiltak som bla 
har forhindret plasseringer.  

 Koordinator for funksjonshemmede har 
igjen blitt en viktig funksjon for pårørende 
og brukere.  

 Det er etablert et avlastningstiltak for barn 
på Vollene.  

 NAV-kontoret har gjennom året 
videreutviklet tjenesten gjennom fokus på 
kompetansedeling internt og ved et 
tettere samarbeid med ulike 
samarbeidspartnere. 

 Det ble gjennomført tilsyn fra Fylkes-
mannen på området rutiner/individuell 
behovsvurdering ift forhold til økonomisk 
sosialhjelp. Kontoret var det eneste 
kontoret i Østfold, og et av få i landet, 
som ikke fikk avvik.  

 Midler fra fylkesmannen til å forsterke 
oppfølgingen av unge med rusrelaterte 
utfordringer har gjort at NAV har kunnet 
fokusere mer på oppfølging og tidlig 
intervensjon.  

 Det er etablert en 
gjeldsrådgivningsfunksjon. 

 PPT kontoret har bidratt til tettere 
samarbeid og kunnskapsspredning 
mellom ulike aktører.  

 ”Nilssonseminaret” ble en suksess også i 
2010.  

 Enkeltmedarbeidere bidrar til å sette 
PPT-kontoret på den nasjonale 
dagsordenen gjennom publisering av 
artikler og bøker.  

 Ryggundersøkelse av elever på 5., 6. og 
7. trinn er gjennomført. 

Spesielle utfordringer pr. 31.12.2010 
 Bemanningssituasjonen på 

helsestasjonen er utfordrende 
(vikarsituasjonen).  

 Det er utfordringer knytta til etablering og 
drift av ulike tiltak til funksjonshemmede. 

 I tråd med anbefalingene i 
ressursgjennomgangen, foretas det nye 
gjennomganger av enkeltvedtak og 
organisering av tjenestene.  

 Mange av tjenestene innenfor 
virksomheten er rettighetsbaserte og man 
kan i liten grad planlegge for ukjente 
utfordringer (som endringer i 
enkeltpersoners bistandsbehov, nye 
brukere osv).  

 Psykisk helseteam opplever en økning av 
unge personer som sliter med store 
psykiske lidelser.  

 Det er også en utfordring å imøtekomme 
behovene for tilrettelagte døgntjenester 
for langtidssyke med alvorlige psykiske 
lidelser. 

 PPT kontoret har hatt 20 % flere saker i 
2010 enn året før.  Den største økningen 
kommer fra Spydeberg. 

 Barnevernet har hatt 103 meldinger i 
2010 (mot 51 i 2009). Presset på 
tjenesten har ført til fristoversittelser. 

 Ungdomsklubben Huset har bare vært i 
drift deler av året. Lokalitetene har vært 
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nyttet til skoleformål og klubben har vært 
dårlig besøkt. Både innhold og 
organisering skal vurderes.  

 Grunnet sykefravær hos virksomhetsleder 
og utfordrende driftssituasjon hos noen 
avdelinger har ikke alle tiltak i målekartet 
blitt gjennomført som planlagt. 

 
 
 

 

 
Vestibulen! 

 
 
 
 

,-
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Grinitun pleie og omsorg                  Virksomhetsleder: Runar Stemme 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 

Nøkkeltall 
 

Antall 2009 2010 
Antall årsverk 63,92 63,50 
Antall ansatte  112 114 

K M K M Fordelt på kjønn 
105 7 106 8 

Sykefravær  % lang 2,2* 
8,4** 11,0 

                     kort 2,5* 
2,2** 1,8 

Antall brukere 167* 
40** 

160* 
40** 

Antall på venteliste 2 alarm 5alarm 
3 hj.hjlp 

* Hjemmebasert omsorg 
** Grinitun 
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
 
 2009 2010 
Tjenestebeskrivelse X X 
Oppdatert hjemmeside X X 
Antall møter i brukerråd 2 3 
Avholdt dialogmøte X X 
   
Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Dobbeltrom er bare benyttet til 
korttidsplasser. 

 Vellykket flytting av palliativt rom. 
 Ikke målt hvorvidt hjemmetjenestens 
brukere får rett hjelp til rett tid. 

B2 
 Gjennomført mange pårørendesamtaler. 
 Ikke gjennomført pårørendeskole. 
 Søndagskafè i regi av frivillige 1gang i 
måneden – vellykket tiltak.  

 Oppgradert informasjonsbrosjyre om 
hjemmetjenesten og Grinitun.  

B3 
 Har behandlet dårlige pasienter på 
Grinitun – kostnadskrevende, men 
effektivt. 
 

 
 
 

MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 

 
 2009 2010 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

2 4 

 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 Ikke funnet ressurser til å øke 
grunnbemanning. 

 Er opprettet Trivselsråd. 
 Pensjonister ivaretatt ved sosiale 
arrangement. 

M2 
 Avdelingsledere er gitt nødvendige 
fullmakter. 

 Iverksatt fast møtestruktur med faste 
treffpunkt. 

M3  
 Deltar i KS etikkprosjekt, men har fått 
jobbet lite med dette. 

 Demensomsorgens ABC, brukt midler 
tildelt av Fylkesmannen, hatt 
oppfølgingsdag i samarbeid med 
Rømskog, nye grupper starter opp. 

 Alle fagstillinger er dekket av aktuelle 
faggrupper. 

 Har profilert Grinitun på sykepleieskolen, 
men ikke fått studenter. 

 Ikke laget opplæringsplan. 
 

ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2009 37.989 36.587 +1.407 
2010 35.764 37.153 -1.389 
 
Kommentarer til avvik: 
 Sviktende inntjening catering, høyere 
utgifter til mat enn budsjettert. 

 Behandlet sykere pasienter på Grinitun og 
i HBO – brukt mer til medisinske 
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forbruksvarer og medisiner. 
 Etterbetaling og tildeling ny omsorgslønn. 
 Innføring av GAT som har medført 
forskyving i lønnsutbetaling timelister på 
en måned. 

 Innføring av Gerica på Grinitun. 
 Kjøp av vikartjenester og noe overtid (for å 
opprettholde faglig nivå og behandle de 
sykeste pasientene). 

 Økt bruk av legevakttjenester.  
 Utgifter til transport til tannlege. 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
Ø2  
 Respektert innkjøpsavtaler, men dette er 
ikke alltid billigst. 

 Har kontroll på fakturaene ved at tjenesten 
kjøpes fra økonomikontoret. 
 

OPPGAVER TILDELT FRA RÅDMANNEN:
 
KOMMUNALE TJENESTER 
T1 God kvalitet i tjenestene 
T3 God dekningsgrad på tjenestene 
 
T1 
 Det er prioritert strengt ved tildeling av 
plasser Grinitun. 

 Kvalitetsindikatorer er innført. 
 Ikke fått systematisert kvalitetsarbeidet. 
 Faste møter med virksomhetsledere i pleie 
og omsorg i Indre i forhold til Samhandling. 

 Spydeberg har nå Indrerepresentanten i 
administrativt samarbeidsutvalg med 
Sykehuset Østfold. 

 Hatt ledervervet i gruppen som arbeider 
med rehabilitering i Samhandlings-
prosjektet Indre/Sykehuset Østfold. 

T3 
 Oversikt over fremtidig behov for tjenester 
til personer med demens/ kroniske lidelser 
avhenger av avklaring innenfor 
Samhandlingsreformen. Vi må finne ut hva 
som kan/skal løses i hver kommune og 
hva som skal løses interkommunalt. 

Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2009 Ja*   
2010 Ja*   
*Grinitun, ikke HBO 
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2010 
 Vi har samkjørt 2 virksomheter til 1 med 

nytt lederteam. 
 Vi har innført GAT i nesten hele 

virksomheten. 
 Vi har innført Gerica 

(dokumentasjonssystem ) på Grinitun. 
 Vi har jobbet mye med interkommunalt 

samarbeid i forhold til LMKS 
(Lokalmedisinsk kompetansesenter). 

 Jobbet med Hobølsamarbeid innen bl.a. 
hjelpemidler og nattjeneste.  

 Vi har ytt tjenester til mange innbyggere/ 
brukere/beboere og inntrykket er at 
mange er fornøyde. Vi har ikke hatt 
klager, men brukt mer tid enn tidligere for 
å avklare tilbudet og hva folk kan 
forvente.  

 
Spesielle utfordringer pr. 31.12.2010 
 Økonomi og besparing, samtidig som 

økte utfordringer og behov er der. 
 Hadde noe overforbruk i 2010 som vi 

hele tiden jobbet for å unngå. Kritisk 
gjennomgang av tjenestetilbudet og 
nivået.  

 Gi forsvarlige tjenester som er ”gode nok” 
– utvikle ”godt nok” prinsippet enda mer. 

 Iverksetting av samhandlingsreformen og 
avklaring av rammebetingelser. 
 

 

 
Utenfor Grinitun – på parkeringen. 
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Teknisk forvaltning                        Virksomhetsleder: Hege Sanderson 
 
FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 

 

Antall 2009 2010 
Antall årsverk 14,8 17,2* 
Antall ansatte  42 39 

K M K M Fordelt på kjønn 
10 32 11 28 

Sykefravær  % lang  1,1 
                     kort  1,4 

*Det er flyttet over fagansvar og stillinger til 
denne virksomheten, derfor er det økning i 
antall årsverk.  
 
BRUKERE: 
Gode tjenester 
Avklarte forventninger 
Brukermedvirkning 
 
 2009 2010 
Tjenestebeskrivelse X X 
Oppdatert hjemmeside X X* 
Antall møter i brukerråd 2 3** 
Avholdt dialogmøte 2** X 
*Avdeling for Forvaltning har fortsatt en del 
oppdatering igjen før vi er helt à jour med 
blant annet ny plan- og bygningslov. 
**Tallet gjelder Landbrukskontoret.  
 

Lokale resultat fokusområdet: 

B1  
 Arbeid med digitalt planregister startet. 
 Arbeidet i DDØ Geodata er i gang. 
 Arbeidet med innføring av ByggSøk er ikke 
igangsatt. Det vil opprettes en 
arbeidsgruppe som ser på dette og 
elektronisk byggesaksarkiv i 2011. 

 Det arbeides med felles kartforvaltning 
med andre kommuner gjennom DDØ. Det 
er nå arbeidet frem et felles system og 
felles fakturering, hvilket gir en innsparing 
på 25 % i forhold til tidligere. Det jobbes 
med å få til en felles forvaltning av kartdata 
på sikt.  

 Det ble gjennomført 5 besøk hos 
skogeiere i Skogkulturprosjektet. 

B2  
 Smaalensveven er oppdatert, men det 
mangler fortsatt en del informasjon på 
enkelte fagområder. Virksomheten har en 

nettredaktør som tar tak i dette arbeidet i 
2011.  

 Brannvesenet har planlagt egen nettside, 
men denne må godkjennes opprettet. 

 Det ble utsendt fem nyhetsbrev til 
gårdbrukere. 

B3  
 Det ble ikke opprettet eget brukerråd for 
den nye virksomheten, men det tas sikte 
på å få dette på plass i 2011. 

 
MEDARBEIDERE: 
Godt arbeidsmiljø 
God ledelse 
Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2009 2010 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

0 2 

 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1  
 Det er avholdt møter med Servicetorget 
med sikte på en hensiktsmessig og effektiv 
plassering av oppgaver. 

 Kartlegging av arbeidsmiljøforhold er 
gjennomført for brannvesenet, bortsett fra 
det fysiske arbeidsmiljøet som vil 
gjennomgås etter ferdigstilling av 
bygningen.  

M2  
 Det er avholdt ukentlige personalmøter på 
Forvaltning og Landbrukskontoret.  

 Brannvesenet har hatt fire personalmøter. 
 Medarbeidersamtaler gjennomført. 
M3  
 De fleste har vært på kurs i løpet av året.  
 Overbefalskurs er ikke avholdt i 2010 
grunnet økonomi.  
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ØKONOMI: 
Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Effektiv ressursbruk 
God administrativ budsjettprosess 

 Budsjett Regnskap Avvik 
2009 1.943 2.055 - 122 
2010 2.197 1.775 422* 
* Tallene gjelder Forvaltning. Spydeberg 
kommunes utgifter til de interkommunale 
avdelingene Brannvesenet og 
Landbrukskontoret, lå under andre 
budsjetter for 2010. Både Brannvesenet og 
Landbrukskontoret gikk i null for 2010. 
Kommentarer til avvik: 
 Byggesak har hatt ca 400.000 kr mer i 
inntekter enn budsjettert. Dette utgjør det 
meste av avviket i forhold til budsjettet.  
 

Lokale resultat fokusområdet: 
Ø1  
 Lederne har fulgt opp regnskapet minimum 
hver måned.  

Ø2  
 Inntektsgivende aktiviteter for 
brannvesenet er utredet og kurs, øvelser, 
salg av håndslukker med mer iverksettes i 
2011. 

 
VAR 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2009 0 217 217 
2010 0 625 625 
Kommentarer til avvik: 
 Vi kommer ut med et overskudd på kr. 
625 000. Beløpet gjelder avløp. Dette går 
til nedbetaling av underskudd fra tidligere 
år. 

 
OPPGAVER TILDELT FRA RÅDMANNEN 
 
GRØNN KOMMUNE: 
G1 Bevare og utvikle kommunens grønne 
områder 
G3 Redusere forurensning 
G4 Ta i bruk miljøvennlig energi 

 
G1  
 Samfunnsdelen av sentrumsplanen ble 
klargjort til politisk behandling. 

G3  
 Kravspesifikasjon til prosjektet Trykkavløp 

ved Lyseren igangsatt ved ekstern 
konsulent. 

 Planlegging av opprydding i spredt avløp 
igangsatt. 

G4 
 Det er ikke utarbeidet rutiner for å sikre at 
nye reguleringsplaner inneholder krav om 
tilrettelegging for miljøvennlig energi, men 
dette faller naturlig inn i arbeidet med 
arealdelen av sentrumsplanen og rullering 
av kommuneplanen som startes opp i 
2011. 

 
KOMMUNALE TJENESTER 
T1 God kvalitet i tjenestene 
 
T1  
 Kvalitetsindikatorer innført i Målekart for 
2011. 

 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2009 X*   
2010 X*   
* Forvaltning. 
 
SAMFUNN 
S1 Utvikle et levende sentrum 
S2 Tilrettelegge for attraktive boligområder 
S3 Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
 
S1  
 Sentrumsplanens arealdel er under 
utarbeidelse. 

S2  
 Kartlegging av utbyggingsavtaler nær 
ferdigstilt. 

 Oversikt over boligstrukturen i kommunen 
inngår som del av sentrumsplanarbeidet. 

S3  
 Forberedende møte for oppstart av 
rullering av kommuneplanen avholdt. 

 Arbeidet med plassering av nye 
næringsarealer er del i arbeidet med 
sentrumsplanen og fremtidsstudiet. 

 
FOLKEHELSE 
F2 Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
 
F2 
 Sentrumsplanen er under utarbeidelse. 
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FRA PLANER OG PROSJEKTER 
Regulering av området rundt Vollene, inkl. 
tursti 
 Arbeidet igangsettes i 2011. 
 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
 
Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2010 
Hele virksomheten 
 I august ble virksomhetene Brannvesenet 

i Spydeberg og Hobøl, Landbrukskontoret 
(Askim, Hobøl og Spydeberg) og 
Forvaltning slått sammen til en 
virksomhet. Det er avholdt et felles 
virksomhetsmøte i løpet av høsten og 
virksomhetsleder har hatt samtaler med 
de ansatte i løpet av høsten vedrørende 
omorganiseringen og opprettelse av ny 
virksomhet. Arbeidet oppsummeres i 
2011.  

Brannvesenet 
 Samkjøringen av ny innsatsstyrke har 

vært en utfordring men har gått over all 
forventning.  

 Ombyggingen av brannstasjonen har 
vært hovedfokus. Den er ferdigstilt og 
fungerer utmerket. Noe oppussingsarbeid 
gjenstår innvendig i gammel del, men det 
utføres blant annet på dugnad.  

 Innkjøp og rigging av ny brannbil måtte 
prioriteres på slutten av året da den 
gamle stoppet helt opp. Viktig og stor 
innsats av mannskapene for å få den klar 
til bruk. Alt utstyr fra gammel bil måtte 
tilpasses og bygges inn i den nye. 

 Brannverndagen ble for første gang holdt 
på den nye stasjonen for både 
Spydeberg og Hobøl. Det var et stort 
fremmøte av innbyggere fra begge 
kommuner til tross for at været ikke var 
det beste.  

 Det ble gjennomført kurs i kjøring av 
utrykningskjøretøy (det er krav til 
sertifisering av dette). Videre ble det 
gjennomført grunnkurs for 
brannkonstabler, så nå har alle 
nødvendig grunnutdanning. Det gjenstår 
nå kursing av tre av befalene. To er 
opptatt på brannskolen i 2011.  

Landbrukskontoret 
 Gårdbrukerne ble oppfordret av kontoret 

til å delta på et stormøte i Trøgstad 20. 
januar med bondens psykiske helse som 
tema. Det ble satt fokus på 

menneskevelferd og dyrevelferd.  
 For å sikre at ”alle” bønder i Hobøl, 

Spydeberg og Askim får nødvendig HMS-
kompetanse, inviterte Spydeberg 
Bondelag og landbrukskontoret HSA til 
”obligatorisk” kurs for bønder/skogeiere 
som bedriftsledere. 26. januar på 
Fjellheim i Spydeberg. 

 Våronnmøte i Fjøset i Askim 24. mars. 
Tema var sopp i korn, gjødsling mm. og 
lovfesta krav til 10 års jordleiekontrakter. 
Et samarbeid med Askim Bondelag. Det 
møtte ca. 50 gårdbrukere. 

 Muligheter for å skape reiseliv i regionen! 
Åpent møte på Tingvoll i Hobøl mandag 
12. april. Et samarbeid mellom flere 
kommuner og Indre Østfold 
Bedriftssenter. Ca. 15 deltakere. 

  Tiltak innen Økoløftet: 
Fagmøte om økologisk kornproduksjon 
med eller uten husdyrgjødsel. Møte 
mandag 19. april på Fjellheim. Fagtur for 
bønder til Hvam landbruksskole med 
tema økologisk jordbruk. 
Landbrukskontoret deltok i miljøuka i 
Spydeberg, og bønder til torgs i Askim. 
Informasjonsmøte til barnehager og 
aktiviteter på ungdomsskolen med blant 
annet baking av pizza og rundstykker 
med økologisk mel. Iglen barnehage i 
Askim brukte 38 % økologiske matvarer i 
2010.  

 Jordbruksareal i Spydeberg drevet 
økologisk er økt fra 6,3 % til 9,9 % på 2 
år, inklusive areal som er under 
omlegging. Økologisk areal og areal 
under omlegging er i Hobøl 2,5 % og 
Askim 2,5 %. 

 Kontoret deltok på et åpent arrangement 
”Ta på en kylling” siste torsdag før 
palmesøndag på gården til Ole Andres 
Oraug i Askim. Det møtte ca 300 barn. 

 Kontoret avholdt to skogdager på Vollene 
19. og 20. mai for alle 5-klassinger fra 
Hobøl, Spydeberg og Askim. Informasjon 
om treslag, skogskjøtsel og vilt. I 
samarbeid med skogeierlagene og 
Vollene Miljøgård. 

 26. juni ble det sammen med Askim 
skogeierlag arrangert en familieskogdag 
for skogeiere i vårt område. Stedet var 
Vesle Rud i Askim og fagtema var 
skogkultur. Det ble gjennomført en 
natursti med foredrag over Rudsmosen. 
Frammøte på ca 80. 
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 Plastinnsamling i alle tre kommunene ble 
gjennomført 2. - 3. juni og 2. - 3. 
november i samarbeid med bondelagene 
og en jernskrapinnsamling 2. - 3. 
desember.   

 Veien til fruktbar matjord! 
Fagkveld om jordbiologi – agronomi – 
klima. Solhuset, Slitu, torsdag 9. 
desember. Et samarbeid mellom 
Landbrukskontoret og kontorene i 
Trøgstad og Eidsberg. 30 deltakere. 

 Utsetting av viltkamera for registrering av 
gaupe. Det er startet opp et prosjekt 
viltkamera som overvåkningsmetodikk for 
gaupe sammen med UMB. Det er satt ut 
kameraer i vårt område. Det ble satt ut 56 
videoposter med 30 observasjoner av 
gaupe 

Forvaltning 
 Saksbehandlingstiden på byggesak ligger 

innenfor de lovfestede fristene til tross for 
stor saksmengde.  

 Arbeidet med kommunedelplan for 
Spydeberg sentrum har pågått gjennom 
hele året og involverer flere på 
avdelingen.  

 Flere reguleringsplaner er nå igangsatt 
eller er i sluttfasen og flere klargjøres for 
oppstart i 2011. Det er også kommet inn 
flere private planforslag. 

 Arbeidet med digitalt planregister ble 
igangsatt. Spydeberg kommune er med i 
et pilotprosjekt, der alle kommunens 
reguleringsplaner skal digitaliseres og 
gjøres tilgjengelig for publikum. Dette er 
et godt tilbud til publikum og et godt 
arbeidsverktøy for saksbehandlerne.  

 Ny bygningsdel av plan- og 
bygningsloven ble iverksatt i juli, med de 
utfordringer det bringer med seg av 
informasjon til publikum og profesjonelle 
brukere. Nye skjemaer og regler har 
medført en del merarbeid.  

 I forbindelse med nye byggesaksregler 
stilles det krav om at kommunen skal 
utarbeide en tilsynsplan og drive mer 
målrettet tilsyn med utbyggere. På initiativ 
fra Spydeberg kommune, er det iverksatt 
et uformelt samarbeid med de andre 
Indre Østfold kommunene for å få på 
plass disse så raskt som mulig i 2011.  

 En arbeidsgruppe har i løpet av høsten 
avlevert en anbefaling til rådmennene i 
Hobøl og Spydeberg hvor man har sett 
på mulig samarbeid kommunene i mellom 

innen plan, byggesak, miljø, kart og 
oppmåling.  

 Prosjekt for Trykkavløp Lyseren fikk i 
løpet av høsten hyret et eksternt firma til 
å utarbeide ROS-analyse og 
kravspesifikasjon. Prosjektet klargjøres 
for utlysning på DOFFIN i løpet av 
vinteren 2011. Ellers er det gjort den del 
avklaringer mot Statens Vegvesen, 
Jernbaneverket, 
Kulturminnemyndigheten, Mattilsynet, 
Fylkesmannen og så videre. Drøftinger 
med grunneiere er i gang for deler av 
prosjektet, og dette skal videreføres i 
løpet av vinteren/våren 2011. 

 Arbeidet med oppgradering av spredte 
avløpsanlegg er startet opp.  

 Oppfølging av EU’s vanndirektiv. 
Forvaltning deltar i faggrupper i Glomma 
Sør prosjektet. 
 

Spesielle utfordringer pr. 31.12.2010 
Hele virksomheten 
 Det gjenstår noe i forhold til å få 

virksomheten til å fungere best mulig som 
en virksomhet.  

Brannvesenet 
 Brannvesenet har ikke hatt spesielle 

utfordringer i 2010. Selv om det har vært 
mye arbeid i forbindelse med ny 
innsatsstyrke, bli kjent i begge 
kommuner, oppfølging av fysiske tester, 
ny stasjon og ny bil, gjennomføring av 
tilsyn og oppfølging av særskilte 
brannobjekter, så har dette blitt utført 
stort sett som planlagt og med gode 
resultater.  

 Økonomisk ble det ikke tatt tilstrekkelig 
høyde for driftsutgiftene for den nye 
stasjonen i budsjettet. Det er forsøkt å 
anslå en kostnad i budsjettet for 2011. Et 
fullt driftsår i 2011 vil nok gi et bedre svar 
på hva som må budsjetteres i fremtiden.  

Landbrukskontoret 
 Utfordring med mer offentlig styring av 

landbruket, og dermed mer oppfølging fra 
kommunene og økt behov for 
dokumentasjon. Dette har også medført 
økt foretakskontroll og forvaltningskontroll 
fra fylkesmannen. 

 Mye av årsaken skyldes at vi fra 1. juli 
2009 har fått en rekke endringer i 
lovverket innen landbruk og vilt. Dette 
gjelder jordloven, konsesjonsloven, 
odelsloven, viltloven og 
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naturmangfoldloven. Skogloven ble også 
endret 19. juni 2009.  

 Oppfølging av EUs vanndirektiv. 
Landbrukskontoret deltar i faggruppene 
for landbruk i Vannområdet Morsa og 
Vannområdet Sør for Glomma  

 Arbeidet med forvatningsplan for bever i 
Askim, og forvaltningsplan for elg både i 
Hobøl og Spydeberg. 

Forvaltning 
 Mer fokus på tilsyn i byggesaker i ny plan 

og bygningslov og mangel på ressurser til 
å etterkomme kravene. Vi har ikke hatt 
ressurser til å følge opp de lovbestemte 
kravene om tilsyn.  

 Fullføring av Sentrumsplanen og oppstart 
av rullering av kommuneplanen, i tillegg 
til planstrategi. 

 Avdelingen har hatt en vakant VVAR-
ingeniørstilling som ikke ble besatt i 2011. 
Det øker saksmengden på de ansatte og 
påvirker også Eiendom og Teknisk drift, 
da de ikke får satt i gang nye prosjekter. 

 
 
 

 
 

NAVN PÅ 
INVESTERING 
SAMT 
PROSJEKTNR. 

BUDSJETT FINANSIERING BRUKT PR. 
31.12.2010 

FORVENTET 
ØKONOMISK 
RESULTAT 
VED 
SLUTTFØRING 
AV 
PROSJEKTET 

Ombygging av 
brannstasjonen 

9 950 Lån 9 994 - 50 

Trykkavløp 
Spydeberg 
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Eiendom og teknisk drift                  Virksomhetsleder: Erik Flobakk 
 

FAKTA OM VIRKSOMHETEN: 
Nøkkeltall 
 

Antall 2009 2010 
Antall årsverk 29,5 28,5 
Antall ansatte  37 36 

K M K M Fordelt på kjønn 
19 18 19 17 

Sykefravær  % lang 5,0 4,6 
                     kort 2,2 2,2 

 
BRUKERE: 
B1 Gode tjenester 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
 
 2009 2010 
Tjenestebeskrivelse   
Oppdatert hjemmeside   
Antall møter i brukerråd   
Avholdt dialogmøte  X 
   

Lokale resultat fokusområdet: 

B1  
 Det har ikke vært avholdt 
spørreundersøkelse. 

 Det avholdes møter med virksomhetene om 
behov for tiltak. 

B2  
 I disse møtene er det en avklaring på 
ansvarsområder, og foretas 
forventningsavklaringer med  
virksomhetene vi server. 

B3  
 Virksomhetene gir innspill i forhold til 
behov. 

 
MEDARBEIDERE: 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Faglig oppdatering og personlig utvikling 
   
 2009 2010 
Antall som har påbegynt/ 
fullført utdanning/ 
videreutdanning pr. år 

 Påb:4 
Fullf:3 

 
Lokale resultat fokusområdet: 
M1  

 Det har vært et sterkt fokus på å redusere 
sykefraværet innen renholdstjenesten. Det 
har blitt redusert fra 14,1 % i 2009, til 6,7 % 
i 2010 

 ”Miljøavtale” (Hvordan forholder vi oss til 
hverandre på jobb). Dette har vært tema i 
driftsmøter og samtaler. 

 Arbeidssted for teknisk utedrift, Løvestad, 
har blitt vurdert, men satt litt på vent pga 
samarbeidsdiskusjoner med Hobøl. 

M2  
 Medarbeidersamtaler gjennomføres, 
personalmøter avholdes jamnlig.  

 Det holdes møter med tillitsvalgte og 
verneombud. 

 Det har vært planleggingsmøter for 
vaktmestere og teknisk utedrift jamnlig. 

M3  
 Renholderne har blitt oppfordret til å ta 
utdanning for å ta fagbrev. 

 Driftspersonell har blitt kurset. To har tatt 
ADK- kurs 

 Alle har nå levert 
kompetansekartleggingsskjema. 

 
ØKONOMI: 
Ø1 Godt samsvar mellom rammer og 
resultat 
Ø2 Effektiv ressursbruk 
Ø3 God administrativ budsjettprosess 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2009    
2010 17.479 18.173 - 694 
 
Kommentarer til avvik: 
 Det har vært en veldig kald vinter f.o.m. 
november og ut året med rekordhøye 
strømpriser. Dette har gitt et merforbruk på 
strøm på bygg i forhold til budsjett på kr. 
712.000, eks mva. 

 Anleggsbidrag for ny nettstasjon til 
Spydeberg ungdomsskole er belastet 
regnskapet med kr. 497.243, som ikke var 
budsjettert. 

 Vi har mottatt kr. 248.000 i ref. sykelønn. 
 160.000 over budsjett på inntekter 
Fjellheim. 
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Lokale resultat fokusområdet: 
Ø1  
 Regnskap og budsjett har en gjennomgang 
hver mnd. 

Ø2  
 Tomta på Løvested har blitt ryddet og 
gjennomgått for å sikre verdier og skaffe en 
oversikt. Dette er gjort for å få en bedre 
lagerstyring. 

Ø3  
 Det har blitt avholdt møter med tillitsvalgte, 
verneombud og ledere i budsjettprosessen. 

 
VAR 
 Budsjett Regnskap Avvik 
2009 0 217 217 
2010 0 625 625 
 
Kommentarer til avvik: 
 Overskuddet gjelder avløp og går til 
dekking av tidligere års underskudd. 
Overskuddet skyldes lavere kapitalutgifter. 

 
OPPGAVER TILDELT FRA RÅDMANNEN: 
 
KOMMUNALE TJENESTER 
T1 God kvalitet i tjenestene 
 
T1  
 Arbeidet med kvalitetsindikatorer ble startet 
opp. 

 
Miljøsertifisering Ja Nei Begynt 
2009 X   
2010 X   
 
FOLKEHELSE 
F3 Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 
helsefremmende 
 
F3  
 Kartleggingen av eksisterende 
”aktivitetsanlegg” m/vurdering av tilstand og 
evt. vedlikeholdsbehov er igangsatt, men 
ikke ferdigstilt. Dette er et omfattende 
arbeid som må tas innimellom. 

 
VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
 
Hva har vi lykkes med pr. 31.12.2010 
 Sykefraværet innen renhold var i 2009 på 

14.1 %. I 2010 er det på 6,7 %. 
 Mellomveien 4 abcd er ferdig renoverte i 

egen regi. 
 Mellomveien 2abcd er forventet klare 

innen mai 2011. Her har det vært 
forsinkelse pga nedbemanning og 
sykefravær. 

 En trygdebolig er ombygd til bruk for 
funksjonshemmet. 

 Brannvarslingsanlegg er montert og 
igangsatt i 38 kommunale boliger. 

 Nye midlertidige lærerarbeidsplasser er 
etablert på Hovin skole, og de gamle er 
pusset opp. 

 Rømningsvei fra kommunestyresalen er 
etablert. 

 Utbedret og asfaltert skoleplassen på 
Spydeberg skole. 

 Saneringsarbeider langs Hyllibekken er 
kommet i gang. ”Fontenen” ved gamle  
E-18 er borte. 

 Vannmåler mot Hobøl er montert. 
 Rollsvei fra E-18 til Wilsesvei har blitt 

opprustet. 
 Et stort antall kumtopper har blitt justert. 

Dette har gitt som resultat at det ikke har 
vært store skader på brøyteutstyr denne 
sesongen. 

 
Spesielle utfordringer pr. 31.12.2010 
 Et meldingssystem har vært utprøvd, men 

ikke helt fornøyd. Et annet system 
vurderes. 

 Kommunal e-post til alle er ikke 
gjennomført. 

 Utarbeiding av rutineskjemaer er godt i 
gang, men ikke avsluttet. 

 Størrelsen på anleggene som skal driftes 
øker samtidig som det er reduksjoner i 
driftsbudsjettet. 

 Nedbemanninger innen drift. 
 Idrettsanlegget - oppfølging og 

ferdigstilling. 
 Det er en del kommunale veier som er i 

ferd med å gå i oppløsning. 
 Inneklima (luft og temp.) på barneskolene. 
 Ungdomsskolen er overtatt, men det er 

fortsatt en del driftsproblemer. 
 Rehabilitering av svømmehallen. 
 Energikostnadene på bygg. 
 Stillingen som VVA ingeniør er fortsatt 

ikke besatt. Dette vanskeliggjør arbeidet 
med nye prosjekter. 

 Lokaler for folk og utstyr på Løvestad. 
 Det kommer krav om at veilys skal måles. 
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Vi har i dag ingen måleskap på 
belysningen. 

 

 
 

 
INVESTERINGER: 
 

NAVN PÅ 
INVESTERING 
SAMT PROSJEKTNR.

BUDSJETT FINANSIERING 
BRUKT PR. 
31.12.2010 

FORVENTET 
ØKONOMISK 
RESULTAT 
VED 
SLUTTFØRING 
AV 
PROSJEKTET 

Vannmiljøplan 309022 4 672 000 Selvfinans.   515 285 0 
Vannmåler Knapstad, 
k07028    400 000 Selvfinans     94 000 0 

Reservevannforsyning, 
k07029 3 000 000 Selvfinans 4 806 811 - 2 000 000 

Nedre del av 
Glendeveien, 310001 2 300 000 Selvfinans 4 969 000 - 3 000 000 

Arnoldsvei (Wilsesvei- 
Griniveien, 309021 1 700 000 Selvfinans     70 000 0 

Vannledning 
Skausplass- 
Dragonveien, 309008 

2 300 000 Selvfinans 0 0 

Furustien 309003    400 000 Selvfinans 0 0 
     
Grøntstrukturplan, 
309002    415 000  0 0 

Lærerarbeidsplasser 
Hovin, 309024    220 000     208 000 0 

Brannvarsling, 
sprinkling av 
trygdeboliger, k07031 

2 797 000  2 211 100 0 

Toalettanlegg 
Hallerudstranda, 
k08005 

   200 000       24 000 0 

Rehabilitering 
Mellomveien, k08011 4 300 000  4 110 000 0 

 
KOMMENTARER TIL INVESTERINGER: 
 VA- prosjektene må ses under et.  
 Budsjett på vannmiljøplan er tenkt brukt 
til å dekke underskuddet på 
reservevannforsyningen og nedre del av 
Glendeveien. 

 Merforbruket på reservevannforsyningen 
kommer for det meste av at Hobøl trakk 
seg ut av samarbeidet, dyrere kryssing 
av Glomma og større investeringer i 
målestasjonen mot Askim. 

 I prosjektet i Glendeveien er det tatt inn 
en opsjon på Sølvbergveien. 

 Grøntstrukturplanen har gått ut på dato 
og må ha en ny gjennomgang.  

 Midlertidige lærerarbeidsplasser på Hovin 
er etablert. 

 Brannvarsling/sprinkling. Gjenstående 
arbeider i forbindelse med ferdigstilling av 
rehabiliteringen i Mellomveien. 

 Rehabilitering av Mellomveien 6abcd, 4 
abcd er ferdig. 2 abcd forventes ferdig i 
løpet av mai. Prosjektet har blitt forsinket 
på grunn av nedbemanning og 
sykefravær
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