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 Rådmannens forord: 
 
Vi vil lage bra dager  

Spydeberg kommune har som mål å lage bra dager for kommunens innbyggere. Det betyr at 
vi jobber for å lage gode oppvekstmiljøer, en verdig alderdom, gang- og sykkelveier, godt 
drikkevann og et variert kulturtilbud. Vi planlegger og bygger, slik at Spydeberg skal bli et bra 
sted å bo for alle, i alle livets faser.   

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin grunnlov, og jubileet vil feires over hele landet. I 
Spydeberg vil vi legge ekstra vekt på markering av Grunnlovsjubileet, fordi de viktige 
historiske hendelsene knyttet til kampen om Grunnloven nettopp fant sted her. Derfor har 
Spydeberg kommune, i samarbeid med stiftelsen Spydeberg prestegård, gleden av å invitere 
til en storslagen jubileumsfeiring med ulike arrangementer gjennom hele 2014.   

Spydeberg kommunes sentrumsplan ble vedtatt for to år siden. I planen legges det opp til 
tiltak som vil resultere i «Et levende sentrum i en levende kommune. Rådmannen er 
opptatt av at kommunen er en av flere drivkrefter for lokalsamfunnsutviklingen i Spydeberg, 
og vil i 2014 blant annet ha fokus på vitalisering av sentrum og på tilrettelegging for 
næringsutvikling.  Gjennom prosjektet Småbyen Spydeberg er det tatt initiativ til at 
kommunen, i samarbeid med næringslivet, skal bidra til en positiv utvikling av 
lokalsamfunnet. For kommunens del vil dette blant annet bety at det vurderes hvilke løft 
kommunen kan stå for og hvilke tiltak andre må ta helt eller delvis ansvar for. Kommunen må 
også være tydelig på hvilke forventninger som ikke kan innfris. 

Spydeberg er en kommune med tilflytning og befolkningsvekst. Kommunen scorer høyt på 
Telemarksforsknings attraktivitetsbarometer som måler steders attraktivitet som bosted. De 
siste årene har vi i Spydeberg hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på cirka 2 %. Dette 
utgjør cirka 100 nye innbyggere i året. Det er en ønsket utvikling at kommunens attraktivitet 
opprettholdes. Det betyr blant annet at det tas høyde for at nye innbyggere også betyr økte 
kostnader for kommunen og økte utfordringer til tjenestetilbudet.  
Spydeberg kommune har en anstrengt økonomi, og i økonomiplanperioden må det være et 
mål at utgifter og inntekter harmonerer på en bærekraftig måte. Kommunestyret har en 
målsetting om et overskudd på budsjettet på tre prosent, det er et krevende mål som vil bety 
harde prioriteringer i de nærmeste årene. 

For å oppfylle kravene til dokumentasjon, både overfor myndigheter og tjenestemottakere, 
setter kommunen dette året fokus på internkontroll og øvrige interne prosesser. Det er 
definert et nytt fokusområde i målekartet for å holde fokus på dette de nærmeste årene.  

Det skjer mye spennende rundt omkring i Spydeberg. Det pågår områderegulering og planer 
om fortetting og forskjønning av sentrum. Det er jubileumsår, og det jobbes med gode 
samarbeidsarenaer. Et sted må fylles med aktiviteter for å skape trivsel for de som bor her.  
Det blir derfor spennende å følge med på alle prosjekter som skal foregå dette året. Vi vet at 
gode nærmiljøer ikke skapes alene av det offentlige eller av private og frivillige, men i et 
samspill mellom alle disse aktørene. Det er derfor fint å kunne si at ja; vi lager bra dager i 
Spydeberg.  

 
 
 
 
 
 

Hans Moesgaard 
Konst. rådmann 
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Utfordringer og muligheter i Spydeberg kommende 4-års periode 

Til en hver tid er det i en kommune mange oppgaver som skal løses. Det å yte gode 

tjenester til innbyggerne har alltid fokus, men enkelte områder antas å by på særlige 

utfordringer og muligheter på kort eller lang sikt.  Oversikten nedenfor angir hvilke tema dette 

er for Spydeberg kommune de nærmeste årene: 

 

• Fortsatt høy befolkningsvekst. Dette er positivt for kommunen, men krever fortløpende 

tilpasning av tjenestetilbudet. 

• Forebygge livsstilssykdommer. Trenger en god struktur på folkehelsearbeidet og økt 

bevissthet på folkehelse i hele kommuneorganisasjonen. 

• Tilby nok boliger og tjenester til mennesker med spesielle behov. Iverksette tiltak i henhold 

til vedtak i Boligsosial handlingsplan som er under behandling. 

• Avklare samarbeidet i regionen rundt Helsehuset og kommunens engasjement i årene 

framover. 

• Oppfylle samhandlingsreformen. Sørge for nok kapasitet på plasser for mottak av 

utskrivningsklare pasienter, samt nok og riktig bemanning.  

• Mindre bruk av deltidsstillinger som et virkemiddel for god tjenestekvalitet, kompetanse og 

rekruttering. 

• Utvikle sentrum og sentrumsfunksjoner, samt legge til rette nye områder for næring. 

• Utarbeide ny kommuneplan, inkludert en sortering av kommunens samlede plansystem og 

oppbygging av et planhierarki. 

• Usikkerhet knyttet til hvilke utfordringer det nyetablerte asylmottak gir for av kommunens 

tjenesteapparat og økonomi. 

 

 

I strategiplanen for 2014-2017 framkommer de planlagte resultatmålene for førstkommende 

år i kommunens overordnede målekart. Dette overordnede kartet omsettes i lokale målekart 

på hver virksomhet.  

De lokale målekartene er virksomhetens verktøy for å følge opp planlagte tiltak gjennom året, 

slik at målene i det overordnede målekartet nås.  
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Politisk og administrativ organisering 
Politisk organisering: 

 

 

 

Administrativ organisering: 

 

 

  



6 

 

Statistikk og fakta: 
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skyldes barnehage- tilskuddet 

f.o.m 2011. 

 

 

 

Netto lånegjeld har økt med 13 % 

i perioden. Dette skyldes store 

investeringer på blant annet ny 

barnehage og ungdomsskolen. 

 

 

 

 

 

Spydeberg har flere elever pr. 

lærer enn de vi sammenligner 

oss med. Dette er spesielt tydelig 

på ungdomstrinnet 
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Spydeberg har resultater som 

er under gjennomsnittet for 
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Resultatene er mer stabile på 

8. trinn og mer positive, 

spesielt i lesing, 

sammenlignet med landet,. 

 

 

 

 

Spydeberg fortsetter 

befolkningsveksten. Og siste 

måling (fra 2012-2013) var 

veksten på over 2 %. 
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Figuren viser faktisk befolkningsutvikling videreført som prognose frem til år 2030, fordelt på 

aldersgrupper. Utviklingen viser varierende grad av vekst i alle aldersgrupper. Den største 

veksten kommer i de eldre aldersgruppene.  

 

Til bruk for beregning av hvor mange omsorgsboliger og sykehjemsplasser kommunen vil 

trenge for å løse denne typen utfordringer for alle aldersgrupper, bør kommunen ha 

omsorgsboliger/sykehjemsplasser tilsvarende 30 % av antallet personer i kommunen over 80 

år. For å beregne dekningsgraden i Spydeberg kommune, medregnes alle omsorgsboliger til 

alle aldersgrupper, uavhengig av hvilken tjeneste som ytes. Skjematisk vil dette for årene 

frem til 2030 se slik ut: 

 2013 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 

Innb. 80 år + 246 238 230 226 246 263 296 348 413 459 

Dekningsgrad 37,4 38,7 40,0 40,7 37,4 35,0 31,1 26,4 21,3 20,0 

(Tabellen er laget med utgangspunkt i reelle 2013-tall og med tilsvarende økning i årene framover) 

Røde tall viser når Spydeberg antas å ha en dekningsgrad under 30 %. 
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Økonomi 
Ved framleggelse av forslag til økonomi- og strategiplan for årene 2014 – 2017 er 

avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 kjent. 

Administrasjonen legger fram et budsjett med et negativt netto driftsresultat. Dette forsvares 

ved at det er et bevisst valg å dekke noen utgifter ved bruk av disposisjonsfond. Dette valget 

er tatt da det er utgifter som ikke får negative konsekvenser for årene framover, men som 

anses som et engangstiltak. Dette gjelder 2. halvårs prøveprosjekt vedr. kontantstøtte, 

tilskudd til 1814-jubileet og til en gjennomgang av tjenestene ved virksomhet Grinitun pleie 

og omsorg i Spydeberg kommune. 

For 2014 har Spydeberg kommune store utfordringer, bl.a. p.g.a. mindre overføringer fra 

staten vedr. personer med særlig store behov. Dette alene gir oss et inntektstap i 2014 sett i 

forhold til 2013 på over 6 mill. kroner. De reglene som gir oss disse utfordringene er det 

foreløpig ingen signaler på at vil endres i planperioden. 

2014-budsjettet er etter rådmannens vurdering forsvarlig, men veldig stramt. Det er få 

reserver, og av erfaring vet vi at vi kan få nye utfordringer hvor personer har behov for 

kommunale tjenester i stort omfang. Denne situasjonen gjelder hele økonomiplanperioden og 

det er ingen signaler som tilsier at kommunen får tilført friske midler. Vi har i år jobbet med å 

få et regulativ på teknisk forvaltning hvor vi nærmer oss selvkost på tjenestene. Kommunen 

har behov for å gjennomgå tjenestene på alle virksomhetene for å se om det er mulig å 

organisere tjenestene på en måte som gir oss rom for flere oppgaver inne den rammen som 

er til disposisjon.  I 2014 legges opp til et ekstra fokus på Grinitun og pleie og omsorg blant 

annet på grunn av samhandlingsreformen.  

Det eneste inntektspotensiale kommunen har som ikke er tatt i bruk er eiendomsskatt på 

boliger/fritidsboliger. Store investeringer i planperioden som en konsekvens av boligsosial 

handlingsplan og skolebruksplan kan etter rådmannens vurdering ikke gjennomføres uten at 

dette inntektspotensiale utnyttes helt eller delvis. 

Styringssystem 
Gjeldende kommuneplan er vedtatt i 2007. Den er bygget opp rundt fokusområder med klare 

målsettinger for resultatoppnåelse til og med 2011. 

Flere av fokusområdene overlapper hverandre og i årets målekart har politikerne gitt 

mulighet for en opprydding og omstrukturering av målekartet i samsvar med behov for endret 

fokus. 

I målekartet for 2014 er antall fokusområder redusert til tre. Det er Brukere og kommunale 

tjenester, Medarbeidere og arbeidsmiljø, i tillegg et helt nytt fokusområde, Interne prosesser.  

Som del av målekartet ligger en oversikt over særlige arbeidsoppgaver for 2014 under 

overskriften «I tillegg skal rådmannen i 2014:». Dette kan være ressurskrevende planarbeid 

og tiltak.  

Den enkelte virksomhet får en unik del av det overordnede målekartet, som inneholder de 

områdene der den aktuelle virksomheten produserer tjenester. Det utarbeides lokale 

målekart ved den enkelte virksomhet, som er deres handlingsplan for året, ut fra overordnet 

målekart.  Her beskrives også tiltak og strategier som skal iverksettes for å oppnå målene i 

det overordnede målekartet.  
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Forklaringer 

 

«Se lokale målekart» resultatmål for indikatoren angis kun lokalt 
DK datakilde 
US undersøkelse 
Gj.ført gjennomført 

 

  

 

 

  

Overordnede målekart 2014 

Brukere og kommunale tjenester Resultatmål 

Kritisk suksessfaktor Måleindikator 
Måle-
metode 

Gj.ført 
dato 

Ønsket Nedre 

B1 God kvalitet i 
tjenestene 

Opplevd kvalitet i Barnehage, Skole, 
Familierelaterte tjenester og Grinitun 

US 31.12. 
Se lokale 
målekart 

Se lokale 
målekart 

Lokale kvalitetsindikatorer i lokale målekart (min. 3) 

B2 Avklarte 
forventninger 

Oppdatert hjemmeside til enhver tid DK 31.12. Gj.ført Gj.ført 

B3 Brukermedvirkning Opplevd brukermedvirkning US 31.12. 
Se lokale 
målekart 

Se lokale 
målekart 

B4 Godt fysisk miljø  
Ungdomsskolen miljøfyrtårnsertifisert DK 31.12. Gj.ført Gj.ført 

Opprettholdt sertifiserte miljøfyrtårn DK 31.12. Alle Alle 

B5 God dekningsgrad 
på tjenestene 

Følge opp tiltak i boligsosial handlingsplan  DK 31.12. 
Se lokale 
målekart 

Se lokale 
målekart 

Medarbeidere og arbeidsmiljø Resultatmål 

Kritisk suksessfaktor Måleindikator 
Måle-
metode 

Gj.ført 
dato 

Ønsket Nedre 

M1 Godt arbeidsmiljø 

Gjennomført medarbeidersamtaler med 
fast ansatte 

DK 31.12. Alle 90 % 

Sykefraværsprosent DK 31.12. 6,0 % 6,5 % 

M2 God ledelse 

Gjennomført opplæring i 
medarbeidersamtaler, for ledere 

DK 1.6. 
Alle 

aktuelle 
Påbegynt 

Utarbeidet plan for lederutvikling DK 1.3. Gj.ført Påbegynt 

Fulgt opp plan for lederutvikling DK 31.12. Gj.ført Gj.ført 

M3 Kompetente med-
arbeidere 

Rekruttert medarbeidere med ønsket 
formalkompetanse ved ansettelser 

DK 31.12. 100 % 80 % 

Høyere gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
blant deltidsansatte 

DK 31.12. 65 % 62 % 
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Interne prosesser Resultatmål 

Kritisk 
suksessfaktor 

Måleindikator 
Måle-
metode 

Gj.ført 
dato 

Ønsket Nedre 

P1 Gode rutiner for 
samhandling  

Oppdaterte lederansvarskart på kommunenivå 
og virksomhetsnivå 

DK 1.9. Gj.ført Gj.ført 

Etablert felles rutiner i virksomhetene for 
ledersamarbeid 

DK 1.5. Gj.ført Gj.ført 

Gjennomført felles lederforum for 
virksomhetsledere og mellomledere 

DK 31.12. 4 ggr 3 ggr 

Benyttet AMU som forutsatt DK 31.12. Gj.ført Gj.ført 

P2 God intern 
kvalitetskontroll 

Etablerte systemer og rutiner for internkontroll 
Revisjon 
internktrl

. 
31.12. Gj.ført Påbegynt 

Benytte elektronisk verktøy for internkontroll DK 31.12. Alle 5 virks. 

Etablerte rutiner for saksbehandling som til 
enhver tid er i tråd med lovverket  

DK 1.4. Gj.ført Gj.ført 

Til enhver tid kunne dokumentere rettsikkerhet 
i beslutninger og tjenester overfor brukerne 

Klage/ 

Tilsyn 
31.12. 

Ingen 
avvik 

10 % 
avvik 

 

I tillegg skal rådmannen i 2014: 

Følge opp planarbeidet i kommunens planstrategi: 

• Kommuneplan  

• Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten 

• Beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven) 

• Kulturell skolesekk  

• Plan for idrett og friluftsliv 

Sammen med Stiftelsen Spydeberg prestegård arrangere Grunnlovsjubileum 

Følge opp Lyserenprosjektet 

Klargjøre kommunens rolle i prosjekt Småbyen Spydeberg. Bidra med de tiltak som tilfaller kommunen i 
prosjektet. 

Oppgradering av ACOS Websak 

Innføring av elektronisk kvalitetssystem 

Utarbeide og ta i bruk nye, interne rutiner og maler for rapportering 
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Prioriterte planoppgaver 
Tabellen nedenfor er laget med utgangspunkt i Planstrategi for Spydeberg kommune, 2011-

2015. 

Planoppgaver som er løst i perioden 2012 og 2013 er fjernet fra tabellen. 

Skravert periode «under arbeid» inneholder hele perioden hvor arbeid pågår og avsluttes med 

sluttbehandling.  «Sluttbehandling» er planer som allerede er på høring/ til behandling. 

Der hvor status er «videreføres», gjelder planene inntil annet er vedtatt. Det vil være naturlig å 

se på flere av disse planene med tanke på implementering i ny kommuneplan. Avklaringer rundt 

hvilke planer dette gjelder, blir del av planprogrammet for kommuneplanen. 

PLAN/TEMA Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Høst 2015 

Kommuneplan     

samfunnsdel     

arealdel     

Beredskapsplan helse- og sosialtjenesten     

Beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven)     

Kulturell skolesekk     

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv (2011-2022)     

Kommunedelplan for vannforsyning og vannmiljø (2004-2020) Videreføres 

Kommunedelplan for oppvekst (1997-2016) Videreføres 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan  

(2008-2011) 
Videreføres 

Kommunedelplan for pleie og omsorg (1997-2016)  Videreføres 

Kommunedelplan for Helse- og miljøvern (1997-2016) Videreføres 

Kommunedelplan for kulturminnevern (1995-2007) Videreføres 

Kommunedelplan for biologisk mangfold (1995-2007) Videreføres 

Kommunedelplan for viltressursene i Spydeberg (1995-2007) Videreføres 

Mål og strategier for miljøtiltak i landbruket (2009-2012) Videreføres 

Klima og energiplan for kommunene i Indre Østfold (2011-

2020) 
Videreføres 

Trafikksikkerhetsplan (2009-2020)  Videreføres 

Strategisk plan for næringsutvikling (2009-2029) Videreføres 

Strategisk Næringsplan for Indre Østfold, utkast til plan 2010-

2013. 
Videreføres 
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Investeringer 2014 - 2017 

  2014 2015 2016 2017 Totalt 

Investeringer  Invest. Invest. Invest. Invest. 2014-2017 

Grøntstrukturplan 100 100 100 100 400 

IT - utstyr 2 000 930 530 750 4 210 

Egenkapitalinnskudd KLP 500       500 

Utvidelse av Hovin kirkegård (Tidligere innvilget kr 6500') 6 500       6 500 

Lynavleder Spydeberg kirke 200       200 

Skiltnr på lysstolper 200       200 

Utskiftning av vinduer på Vollene 200       200 

Selvbetjent bibliotek 750       750 

Lyd, luft og lys kommunale bygninger (Tidligere innvilget 700') 200 200 200 200 800 

Asfaltering og lys i Snarveien 700       700 

Inventar til kommunestyresalen 250       250 

Tiltak i hht Skolebruksplan, prosjektering 1 500       1 500 

Sentraldriftsovervåkning (Tidligere innvilget kr 800') 800       800 

Inventar og utstyr på Grinitun 500       500 

Skifte av veilys (Tidligere innvilget 1 000') 1 000 1 000     2 000 
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Heis Grinitun 1 062       1 062 

Boligsosial handlingsplan, prosjektering Grinitun og Løvestad 1 500       1 500 

Oppgradering av veinett 1 050 400 200   1 650 

10 stk bom til gang og sykkelvei 230       230 

Sprinkling Spydeberg skole 1 000       1 000 

Pickup   350     350 

Avfallshåndtering kommunehus   150     150 

Oppmålingsutstyr   200     200 

Grinitun, tak   1 000     1 000 

SUM IKKE selvfinansierende investeringer 20 242 4 330 1 030 1 050 26 652 

Investeringer  2014 2015 2016 2017 Totalt 

  Invest. Invest. Invest. Invest. 2014-2017 

SELVFINANSIERENDE           

Startlån 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

VAR           

Vannmiljøplan og avløpsplan 500 500 500 500 2 000 

Trykkavløp Lyseren, inkl vann (tidl innvilget 20 435') 26 250       26 250 

8 stk nedgravde vannmålere 1 500       1 500 
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Rollsvei - Wilsesvei 2 000       2 000 

Sanering avløp Gamle veistasjon til Friva 600       600 

5 stk spylepunkter 1 000   1 400   2 400 

Trykkavløp Holmsåsen - prosjektering 140       140 

Gravemaskin (fordeles VA og vei) 800       800 

Skaugs plass, ombygging av pumpestasjon 300       300 

Omlegging vannledning ved Spydeberg kirke 700       700 

Lundsåsen, sanering vann / avløp 1 600       1 600 

Påbygg ifm nødstrømsaggregat 200       200 

Uttakspunkt til vann for tankbiler 200       200 

Tiltak vann i hht saneringsplan vann og avløp   4 800 4 400   9 200 

Tiltak avløp i hht saneringsplan vann og avløp   7 300 3 800   11 100 

SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER 45 790 22 600 20 100 10 500 98 990 

TOTALT 66 032 26 930 21 130 11 550 125 642 
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ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 

SPYDEBERG KOMMUNE 
    Forslag Forslag Forslag Forslag 

HOVEDOVERSIKT:  R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 

SKATT 114 057 126500 130000 133 900 137 900 142000 

EIENDOMSSKATT   9000 9300 9 300 9 500 9900 

KONSESJONSKRAFT   3100 2300 2 300 2 400 2400 

EKSTRA SKJØNN    900 900 900 900 900 

RAMMETILSKUDD 121 382 126700 135170 139 225 143 400 147700 

INNTEKTSUTJEVNING 7 242 0 6740 6 940 7 150 7365 

KOMP.RESSURSKREVENDE   17300 13550 13 950 14 375 14800 

KOMPENSASJONSTILSKUDD   1500 1500 1 500 1 500 1500 

TILSKUDD FLYKTNINGER   3594 4385 4 300 4 200 4200 

RESERVERT LØNNSOPPGJØR    -2549 -6170 -4 000 -6 200 -5000 

RESERVERT RUS   -683 0       

RESERVERT SAMHAND.REFORM   -6600 -6000 -6 200 -6 400 -6600 

MOMSREFUSJON   7461 5600 5 700 5 800 6000 

SUM 242 681 286223 297275 307 815 314 525 325165 

KONSESJONSINNTEKTER   0 20 20 20 20 
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ØVRIGE DRIFTSINNTEKTER 127 634           

VAR TIL INNDEKKING KAPITALUTGIFTER   4149 5706 5 798 6 143 6309 

SUM DRIFTSINNTEKTER 370 315 290372 303001 313 633 320 688 331494 

              

DRIFTSUTGIFTER -339 813           

NETTO DRIFTSRAMME   -265696 -281974 -288 400 -296 000 -305500 

NETTO FOND INKL. RAMMER     -574       

KLP/FINANS     -800 0 0 0 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 30 502 24676 19653 25 233 24 688 25994 

              

NTO. KAPITALUTGIFTER -19 192 -21661 -21503 -24 398 -24 442 -24094 

NTO. DRIFTSRESULTAT 11 310 3015 -1850 835 246 1900 

OVERFØRING TIL INVESTERING -4 542 -961 0       

BRUK AV DISPOSISJONSFOND     1345       

BRUK AV BUNDNE FOND   0 919       

NETTO AVSETNING -3 932           

AVSETNING TIL BUNDNE FOND   216 -90       

AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND             

UDISPONERT TIL FOND 2 836 -2270 -324       

SUM   0   835 246 1900 

23.10.2013           
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