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GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 
 
Vedlegg: 

 
Møtebok 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
 

Spydeberg kommune, 13. september 2012 
 
 

 
Geir Johannessen 

rådmann 
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Avgj av:   Saksansvarlig: Arkiv:  Arkivsak ID.: 

K Hans Moesgaard 151 12/841 
 
TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Tertialrapport pr 30.08.2012 med forslag til budsjettjusteringer 
2. Virksomhetenes tertialrapporter 
3. Søknad om lastebil fra Spydeberg felles menighetsråd 

 

Saken gjelder: 
Tertialrapport i hht kommunens målekart 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Tertialrapport pr 30.08.2012 med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 
2. Det foretas budsjettjusteringer i drift i hht vedlegg. Virksomhetenes rammer reduseres 

netto med kr 1 950 000. 
3. Det vedtas avsetning til disposisjonsfond – pensjonsfond – med kr 2 835 000,- 
4. Pensjonsutgiftene budsjettjusteres mellom virksomhetsrammer og premieavvik i.h.h.t. 

det som er skrevet under pkt. KLP i saken. 
5. Søknad om lastebil til Spydeberg felles menighetsråd – kr 400 000,- innvilges. Beløpet 

dekkes ved bruk av kapitalfond. 
 
Saksopplysninger: 

 
Virksomhetene har levert sine tertialrapporter til rådmannen. Disse følger som vedlegg. 
 
Sykefravær 
Det er satt ekstra fokus på å redusere sykefraværet i kommunen. Alle virksomhetene skal ha 
min. 2 tiltak i årets målekart direkte rettet mot dette og disse gjenfinnes i den enkelte 
virksomhets tertialrapport. 
Fraværet i Spydeberg har gått nedover i år og ved utgangen av august er kommunens samlede 
sykefravær 5,8 % med fordeling på korttidsfravær 1,5 % og langtids 4,3 %. 
 
Nedenfor følger noen kommentarer til tabellen som ligger vedlagt, samt en forklaring til de 
beløp som er foreslått budsjettjustert. 
 
 



 
Politikk: 
Det meldes om balanse for område politikk. Dette forutsetter imidlertid at det ikke skal 
utbetales møtegodtgjørelse for møter utover fastsatt møteplan. 
 
Stab, servicetorg og kultur (SSK): 
Virksomheten melder om et overskudd på inntil kr 1 300 000,-.  Overskuddet skyldes i 
hovedsak en reservertpost i budsjettet til ressurskrevende brukere i andre virksomheter samt 
reduserte lønnsutgifter grunnet utlån av medarbeider til annen virksomhet. 
 
Det foreslås å justere budsjettet med kr 1 100 000,- 
 
Skole: 
Det meldes om en overskridelse på inntil kr 300 000,- som følge av økte utgifter til 
ressurskrevende elever.  
 
Det foreslås å justere budsjettet med kr 200 000,-. 
 
Barnehage: 
Virksomheten melder om usikkerhet rundt spesialpedagogiske tiltak, men håper likevel at den 
skal gå i balanse pr 31.12.12.  
 
Familierelaterte tjenester: 
Virksomheten melder om en overskridelse pr 31.12.12 på kr 1 200 000,-. Dette er sammensatt 
av flere faktorer. Økning i enkeltvedtak, økte driftsutgifter i forbindelse med ombyggingen av 
Granvinveien, og økte utgifter på NAV grunnet mottak av flyktninger. 
 
Grinitun pleie og omsorg: 
Virksomheten melder om en forventet overskridelse pr 31.12.12 på kr 1 000 000,-. Dette 
skyldes økning i ressurskrevende brukere, samt økte utgifter på flere driftsposter som ikke var 
forutsett.  
 
Teknisk forvaltning: 
Virksomheten melder om et overskudd på kr 250 000,-. De to hovedelementene er redusert 
inntekt på oppmåling og reduserte lønnsutgifter grunnet vakante stillinger. Dette gir et netto 
overskudd på kr 250 000,-. 
 
Eiendom og teknisk drift: 
Denne virksomheten melder om balanse. 
 
KLP – som skal justeres fra den enkelte virksomhet. 
Den totale regningen til KLP for 2012 antas å bli ca. 13,8 mill. kroner mot budsjettert kr 16,9 
mill. kroner. Mindreforbruk 3,1 mill. kroner rapporteres i vedlagte økonomiske oversikt. 
 
De 13,8 mill. kroner vil i.h.h.t. KLP’s opplysninger fordeler seg med ca. 6 mill. på 
premieavvik og 7,8 mill.på pensjonsutgifter fordelt på virksomhetene. Vi har budsjettert med 
1,8 mill. kroner i premieavvik og 12 mill. kroner i virksomhetenes budsjett. Dette er det 
behov for å budsjettjustere slik at det ikke ligger høyere budsjettbeløp på virksomhetene enn 
utgiftene tilsier. 
 
Finans: 



Ut i fra de opplysningene vi nå har, ser det ut til at skatteinntektene vil bli kr 6 000 000,- 
lavere enn budsjettert, men at vi får dette tilbake i form av inntektsutjevning.   
 
Eiendomsskatt 
Etter endelig behandling i takstnemnd og overtakstnemnd for eiendomsskatt skulle inntektene 
for 2012 være 8,5 mill. kroner. Men saken har dessverre tatt lang tid slik at det ble krevd inn 
eiendomsskatt i 2011 av bedrifter som ved klagebehandling behandlet i 2012 fikk medhold, 
og vi måtte tilbakebetale ca. kr 450 000  i 2012. 
 
Som virksomhet for Familierelaterte tjenester meldte, så har vi hatt mottak av flyktninger. 
Dette fører til en merinntekt i integreringstilskudd på kr 1 600 000,-.  
 
Når det gjelder kapitalutgiftene så ser det pr nå ut til at vi kan få et underskudd der, til tross 
for at aksjeutbyttet ble kr 330 000,- høyere enn budsjettert. Overføringer for kapitalutgifter på 
VAR ser ut til å bli ca kr 650 000,- lavere enn budsjettet. Dette skyldes at 
kapitaliseringsrenten ligger an til å bli sterkt redusert. Endelig rente blir ikke kjent før i januar. 
Velger å ikke budsjettjustere denne posten, da det er svært usikkert hva kapitaliseringsrenten 
vil bli, samt at det kan ligge noen innsparinger i reduserte renteutgifter. 
 
Totalt vil de foreslåtte budsjettjusteringene føre til et mindreforbruk på kr 2 835 000,-. Dette 
foreslås avsatt til disposisjonsfond, pensjonsfond, for å kunne møte fremtidige utfordringer 
med høye pensjonsutgifter. 
 
Finansforvaltning: 
Det er ikke noen endringer i Spydeberg kommune sin finansforvaltning siden rapporteringen 
for 1. tertial. 
 
Det vil i løpet av høsten sendes ut forespørsler i forbindelse med låneopptak for 2012 
 
Investeringer: 
Det er kommet søknad fra Spydeberg felles menighetsråd om investeringsmidler til 
anskaffelse av lastebil (se vedlegg). Lastebilen de hadde ble avskiltet i juni, da den ikke ble 
EU godkjent. Som en midlertidig løsning låner de nå bil av kommunen til å frakte utstyr 
mellom kirkegårdene. 
 
Det foreslås å innvilge søknaden på kr 400 000,-. Inndekningen gjøres via kapitalfond.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Spydeberg kommune, 10.09.2012  
 

 



 
Geir Johannessen 

Rådmann 
 
 



 
Spydeberg Kommune 
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Avgj av:   Saksansvarlig: Arkiv:  Arkivsak ID.: 

F Hans Moesgaard 223, C00 11/1486 
 
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL OPPSETNING AV  MUSIKALEN SVIDD 

GUMMI I 2013 

 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Søknad om økonomisk støtte på kr 50.000 til musikalen “Svidd gummi” i 2013.  

 

 

Saken gjelder: 
Stiftelsen Svidd Gummi søker om et økonomisk tilskudd fra Spydeberg kommune på kr 
50.000 til oppsetting av musikalen i 2013. Deretter planlegges musikalen spilt hvert annet år i 
årene fremover.  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Søknad fra stiftelsen Musikalen “Svidd gummi” imøtekommes med et tilskudd 

på kr 5000 fra Spydeberg kommune under forutsetning av at prosjektet 

gjennomføres.  

2. Tilskuddet dekkes inn fra reservert post.  

 
 
Saksopplysninger: 

 
Svidd Gummi-musikalen ble spilt for fulle hus i Askim høsten 2010. Neste oppsetning er 
planlagt høsten 2013. I den forbindelse er det opprettet en stiftelse som har som formål å sette 
opp musikalen hvert annet år. Det søkes om tilskudd med den begrunnelse at musikalen kan 
bidra til positiv merkevarebygging for hele regionen, i tillegg til at den forteller en del av 
historien til mange av Spydebergs innbyggere som jobbet på Viking.  
 
 

Vurderinger:  
 
Faglige og generelle 
Musikalen “Svidd gummi”  forteller en viktig del av vår regions historie i en periode på ca 70 
år. Først og fremst handler musikalen om norsk industri-historie, men den handler også om 
mye av det som skjedde i tilknytning til fabrikken. Det er spennende planer for fremtiden som 
skisseres i søknaden som følger vedlagt.  
 



Denne typen oppsetninger har en kostnad ved seg, og det jobbes nå med å få inndekking på et 
nettosbudsjett på kr 2.6 millioner. Pengene søkes dekket inn fra ulike sponsorer, og fra andre 
offentlige støtteordninger. Spydeberg kommune har vurdert søknaden innenfor de 
økonomiske rammer vi har til rådighet, og i forhold til hva kommunen bruker på egne 
kulturarrangementer som f.eks Miljøuka som har et totalbudsjett på kr 50.000, og satsning 
opp mot Grunnslovsjubileet som også har et budsjett på kr 50.000.  “Svidd gummi” er 
omfattende og spennende, og det er ønskelig å gi et bidrag. Rådmannen innstiller derfor på å 
imøtekomme søkanden, men med en lavere sum  enn det som er omsøkt.  Det innstilles på å 
støtte prosjektet med kr 5.000. Til orientering kan det opplyses om at Eidsberg kommune har 
gitt et tilsagn på kr 10.000 til prosjektet.  
 
Økonomi 
Oppsetningen har et totalbudsjett på kr 3.3 millioner kr hvorav nettobehovet er beregnet til kr 
2.6 millioner. Det søkes om kr 50.000 fra Spydeberg kommune. Tilskuddet  kan enten 
belastes kulturbudsjettet eller dekkes inn fra reservert post. Rådmannen anbefaler inndekking 
fra reservert post, for å unngå fratrekk for andre tiltak på kulturbudsjettet.  
 
Miljøkonsekvenser 
Oppsetning av historiske spill kan ha positive ringsvirkninger i lokalmiljøet på mange måter. 
Det er et mål at “Svidd Gummi” skal gi mye tilbake til lokalsamfunnet på mange områder. 
Spydeberg kommune ser svært positivt på denne satsningen.  
 
Konklusjon: 
Spydeberg kommune søkes et tilskudd på kr 50.000 til oppsetning av musikalen “Svidd 
gummi”. Rådmannen innstiller på å imøtekomme søknaden med kr 5.000.  
 
 
 

Spydeberg kommune, 10.09.2012 
 

 
 

Geir R. Johannessen 
Rådmann 

 
 
 
 



 
Spydeberg Kommune 

 

Saksframlegg  
 

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 

Formannskapet 25.09.2012 060/12 GS 
 

 

 

Avgj av:   Saksansvarlig: Arkiv:  Arkivsak ID.: 

F Hans Moesgaard X03 12/969 
 
TV AKSJONEN 2012 - KOMMUNALT TILSKUDD 

 
POLITISK SAKSORDFØRER: 
 
 

Saken gjelder: 
Årets TV-aksjon er tildelt Amnesty International, og arrangeres søndag 21. oktober. Slagordet 
i år er "stå opp mot urett" og pengene skal gå til arbeidet med å avdekke brudd på 
menneskerettigheter flere steder i verden. Fylkeskomiteen i Østfold har rettet en henvendelse 
til Spydeberg kommune med forespørsel om økonomisk bidrag til årets TV-aksjon.  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Spydeberg kommune støtter TV-aksjonen 2012 med kr 10.000 

2. Beløpet belastes reserverte bevilgninger. 

3. Kommunestyrets medlemmer i Spydeberg oppfordres til å delta som 

bøssebærere 21. oktober 
 
 
Saksopplysninger: 

 
Pengene fra NRKs TV-aksjon 2012 går til Amnestys arbeid med å styrke de grunnleggende 
rettighetene til millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an 
i over femti år. Amnesty vil blant annet sette fokus på at mennesker straffes for å bruke 
ytringsfriheten, at kvinner og minoriteter blir diskriminert, og at folk lever i frykt i 
undertrykkende regimer.  
 
I Østfold er det opprettet en fylkesaksjonskomité som ledes av fylkesvaraordfører Per Inge 
Bjerknes. Fylkesaksjonskomiteen fungerer som en regional støttespiller i gjennomføringen av 
innsamlingen. Dette gjøres i samarbeid den lokale kommunekomitéer. I Spydeberg er det 
Frivilligsentralen som har ansvar for gjennomføring av TV-aksjonen.  
 

Vurderinger:  

 
Faglige og generelle 
NRKs TV-aksjon er en stor dugnad der 100 000 bøssebærere besøker landets 1,8 millioner 
husstander. I forkant av aksjonen jobber 7000 frivillige med å forberede den store dugnaden. 
De verver bøssebærere og organiserer innsamlingen i sitt lokalområde.  



 
Det kommunale bidraget i form av kronetilskudd og arbeidsinnsats er et bidrag til en viktig 
nasjonal dugnadsinnsats øremerket gode formål.  
 
Informasjon 
Mer informasjon om årets TV-aksjon finnes på www.tvaksjonen.no 
 
 
Miljømessige konsekvenser 
Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for lokalsamfunnet, og i forbindelse med ulike 
satsninger som f.eks. TV-aksjonen. Sånn sett kan det sies gjennomføring av tv-aksjonen gir 
mye til den som får aksjonen, men TV-aksjonen gir også mye til den som bidrar.  
For å vise at Spydeberg kommune slutter opp om denne nasjonale dugnaden oppfordres også 
kommunestyrets medlemmer til å delta som bøssebærere på innsamlingsdagen.  
 
Økonomi 
Spydeberg kommune har flere år på rad støttet TV-aksjonen med et bidrag på kr 10.000 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av henvendelse fra fylkesaksjonsgruppen i Østfold anbefaler rådmannen at 
Spydeberg kommunen støtter tv-aksjonen et økonomisk tilskudd.  
 
 

Spydeberg kommune, 07.09.12  
 

 
Geir R. Johannessen 

rådmann 
 
 



 
Spydeberg kommune 

 

Saksframlegg  
      

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 

Formannskapet 25.09.2012 061/12 KLA 
 

 

 

Avgj av:   Saksansvarlig: Arkiv:  Arkivsak ID.: 

F Geir Johannessen FE- 12/1323 
 
REFERATER 
 
Oversikt over meldinger og referat dokumenter: 
 

1. Skatteinngangen august 2012. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 

Spydeberg kommune, 13. september 2012 
 

 
 

Geir Johannessen 
rådmann 
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