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068/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

F-068/13 Formannskapet 25.11.2013 

 

Enstemmig som foreslått. 

 

 

069/13:  ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2014 - 2017 MED BUDSJETT 2014  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2014 vedtas som vist i 

budsjettskjema 1A-drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 

budsjettskjema 1B. 

2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å justere rammer etter at endelig 

lønnsoppgjør for 2013 er avsluttet. Ny hovedoversikt sendes kommunestyret som 

referat på første møte i 2014. 

3. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune 2014 vedtas med 

bruttoinvesteringer på 66,032 mill. kroner, hvorav 35,934 mill. kroner finansieres 

ved låneopptak (av dette er 19,340 mill. kroner selvfinansierende). Låneopptaket 

fordeles slik: 

 

 Kr 10 mill – startlån- opptas på de betingelser som gjelder for slike lån. 

 Kr 19,340 mill. – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån. 

 Kr 16,614 mill. – kommunale investeringer – serielån. Nedbetalt i.h.h.t vektet 

levetid.  

 

4. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet sidene 

27 – 54. 

5. Formannskapet kan foreta tilleggsbevilgninger inntil kr. 100 000,-. 

6. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning 

og innenfor en kostnadsramme på kr. 50 000,-. Ordførerens avgjørelse sendes 

formannskapet som melding. 

7. For 2014 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr. 7 av hver kr. 1 000 av 

takstverdien (7 promille). 

8. Netto driftsresultat – kr. 1 850 000 dekkes ved netto bruk av disposisjonsfond kr 

1 021 000 og netto bruk av bundne fond kr 829 000. 

9. Forslag til økonomi- og strategiplan for 2014 – 2017 for Spydeberg kommune vedtas. 

10. Søknad Fra Spydeberg Rock Festival datert 27.8.2013 imøtekommes med kr 50 000. 

Beløpet er lagt inn i budsjettet for kultur. 

11. Søknad fra Spydeberg Løypelag, datert 14.8.2013 imøtekommes ikke.  

  

 

F-067/13 Formannskapet 05.11.2013 

 

Forslag fra formannskapet: Saken utsettes 

 



Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet 

 

Formannskapets møte den 12.11.2013 er flyttet til mandag den 25.11.2013 kl 16.00. 

 

 

 

 

F-069/13 Formannskapet 25.11.2013 

 

TILLEGGSFORSLAG VEDR. ENDRINGER FOR SPYDEBERG KOMMUNE I 

FORBINDELSE MED INNSTILLING FRA NY REGJERING TIL STATSBUDSJETT 

FOR  2014: 

 

Følgende endringer: 

 

Tekst Utgift Inntekt 

Generelle endringer i 

tillegsproposisjonen 

 508 000 

Budsjettavtale – barnehage  353 000 

Ressurskrevende tjenester  -637 000 

Skatteanslag  400 000 

Konsesjonskraft  -300 000 

Bruk av disposisjonsfond  -324 000 

Sum  0 

 

 

FORSLAG FREMMET I FORMANNSKAPET KNYTTET TIL RÅDMANNENS 

INNSTILLING I PUNKTENE 1 OG 3 

 

Forslag fra KRF, FRP og H 

 

Budsjett 2014 

Rådmannens budsjettforslag vedtas med følgende justeringer: 

 

DRIFT: 

 

1. Det legges opp til et netto driftsoverskudd på 2%  for avsetning til disposisjonsfond i 

henhold til Fylkesmannens klare anbefalinger til kommunene.  Reservert post til 

Rådmannens disposisjon på 1 mill. til dekning av uforutsette tiltak på virksomhetene, 

legges inn i driftsoverskudd. 

2. Det benyttes 1,5 mill. fra disposisjonsfond til snarlig helhetlig gjennomgang av 

kommunens virksomheter og sentraladministrasjon, inkludert videreføring av 

lederutvikling, for å avdekke mulige effektiviseringstiltak (ref. anbefalinger fra KS) 

med virkning fra inneværende år, samtidig som tilfredsstillende tjenestenivå 

opprettholdes.  Det skal vektlegges at prosessen ikke legger opp til oppsigelser, men 

positiv samhandling for økt framtidstro, og at eventuell behov for nedbemanning skal 

skje ved naturlig avgang.  Samarbeid med Frivilligsentralen, lag og foreninger, 

foreldre og pårørende skal tillegges vesentlig vekt i tråd med stortingsmeldingen 

”Morgendagens omsorg”. 

3. Det avsettes midler til lønnsoppgjør ut i fra gjennomsnittet av prognosene fra Norges 

Bank og SSB. 



4. Det jobbes aktivt med å reforhandle låneporteføljen slik at avdragene sammenfaller 

best mulig med KRD og kommunerevisorforbundets anbefalinger om vekting av lån. 

5. Stab, Servicetorg og kultur. Tilskudd til lag og foreninger økes med 150.000,-, og 

Spydeberg Løypelag inviteres til å søke om driftsstøtte innenfor rammen.  Støtten til 

kulturskole og bibliotek reduseres ikke.  Det gjennomføres ikke dansegalla i 

kommunal regi, men en kulturgalla for å løfte fram alle kommunens kulturelle 

aktiviteter i samarbeid med lag, foreninger, kulturskole og bibliotek. Støtte til 

gjennomføring av Grunnlovsjubileet økes med 25.000,-. Bevilgning til 

næringsutvikling økes med kr 50 000,-. 

6. Kirken.  Arbeidsbelastningen for ansatte i kirken i Spydeberg er langt høyere enn 

kommuner det er naturlig å sammenligne seg med (Hobøl, Skiptvet og Våler).  

Dersom Kirken i Spydeberg får en ekstra stilling, vil dekning pr. medlem bli på nivå 

med Hobøl (som også ligger betydelig lavere enn Skiptvet og Våler). Spydeberg 

kommune forskutterer en halv stilling med inntil kr 300 000,- til ansettelse av 

menighetspedagog/diakon i et år i påvente av Bispedømmets behandling for 

2014/2015. 

7. Teknisk drift. Det legges opp til internfakturering på de ulike budsjettposter innenfor 

teknisk drift slik at arbeidskostnader knyttet til vedlikehold av bygninger, grøntanlegg 

og veier synliggjøres. For kommunens utleieboliger føres det eget regnskap for 

inntekter/utgifter inkl. kommunens egen arbeidsinnsats. Det settes av kr. 300.000,- fra 

disposisjonsfond til gjennomføring av en forundersøkelse og forprosjekt inkludert 

anbudsinnhenting for selvfinansierende investeringer innen energiøkonomisering av 

offentlige bygg. 

8. Lærlinger. Øke årlig inntaket av lærlinger til 10 fra og med 2014.  Lærlingene tas 

hovedsakelig inn i virksomheter hvor de kan inngå i team som øker robustheten ifm. 

korttidssykemelding og dermed kan bidra til reduksjon av vikarbruk. 

9. Det etableres parkeringslomme for på/avstigning ved legekontoret i Nordmyrveien. 

Det anmodes om samfinansiering med Landsbylegene og Fysioforum for å trygge/lette 

tilgjengelighet. 



ØKONOMISK OVERSIKT BUDSJETTFORSLAG FRA POSISJONEN

Nr. TEKST UTGIFT INNTEKT SUM

1. Reservert post  SSK -1000000

2. Gjennomgang virksomheter 1500000

3. Red.avset. lønn gjennomsnitt 4,15% (SSB/NB) -500000

4. Vekting lån -3000000

5. Lag og foreninger 150000

5. Kulturskole 30000

5. Bibliotek 20000

5. Dansegalla -100000

5. Grunnlovsjubileet 25000

5. Næringsutvikling 50000

1. Forventet innsparing -2175000

6. Kirken:

6. Ansette menighetspedagog/diakon 300000

6. 9,3% Andre trossamfunn 28000

7. Teknisk drift 300000

8. Lærlinger utgift 6 mndr 2014 - 6 stk (10stk totalt) 142000

9. Parkeringslomme Nordmyrvn. 30000

2 og 7. Inndek. Gjennomg. VH + teknisk drift - disp.fond -1800000

SUM -4200000 -1800000 -6000000

1. 2% netto driftsresultat 6000000

25.11.2013.

 

 

VERBALFORSLAG: 

 

10. Folkehelse. I forbindelse med alle saker til politisk behandling skal 

Folkehelseperspektivet behandles, eller kvitteres ut som ”ikke relevant”.  Det skal 

vurderes opprettet Frisklivsentral i tråd med sentrale tilrådinger.  

11. Det legges opp til tilbud om foreldre/samlivskurs til alle som ble førstegangsforeldre i 

2013 så tidlig som mulig i 2014, med en videreføring av halvårige kurs vår/høst iht. 

vanlig praksis siden 2005. 

12. Kommunal kontantstøtte har som hovedmålsetning å gi foreldre som opplever 

tidsklemma økt økonomisk handlefrihet til å velge kombinasjon av barnehage og økt 

samværstid, samtidig som det stimuleres til bruk av barnehage som sosialiserings- og 

læringsarena.  På bakgrunn av de erfaringer som er høstet av dagens kommunale 



kontantstøtte og de endringer som er innført i nasjonal kontantstøtte, endres ordningen 

for kommunal kontantstøtte fra 1. august 2014. 

 

Rådmannen bes innen 1.3.2014 å fremme forslag til endringer av forskriftene for kommunal 

kontantstøtte hvor følgende punkter hensyntas: 

a. Støtte til 1-åringer bortfaller og erstattes fullt av den statlige ordningen. 

b. Støtte til 2-åringer justeres til statlig sats for 1-åringer kr. 6.000,- 

c. Støtte til 3-, 4- og 5-åringer justeres til statlig sats for 1-åringer kr. 6.000,-, men 

gis kun for inntil 2 dager i kombinasjon med barnehage. 

d. Tildeling av kontantstøtte gis som nå i forbindelse med hovedopptak til 

barnehage. 

e. Den økonomiske effekten av kommunal kontantstøtte har vist seg meget 

vanskelig å anslå.  Hadde imidlertid ordningen blitt innført med umiddelbar 

virkning, ville effekten blitt kr. 300.000,- i pluss mot dagens kr. 1 mill. i minus. 

13. Økonomi/Strategiplan. Rådmannen bes fremme neste økonomi/strategiplan for 

behandling i kommunestyret i juni 2014.  Planen skal legge opp til årlig avsetning på 

minimum 2% av netto driftsutgifter til fond, samt ta høyde for de investeringsbehov 

som kommer ut av pågående prosess knyttet til skolebruksplan, boligsosial 

handlingsplan og andre relevante kommunale planer.  Hensiktsmessig politisk 

involvering avklares med Formannskapet. 

14. Planstrategi.  Det må settes av tilstrekkelig med ressurser til å sikre raskest mulig 

framdrift på områdereguleringer innenfor Sentrumsplanen, inkludert stasjonsområdet, 

samt rullering av kommuneplanen. 

  

15. VAR. Oppgradering av vann- og avløpsanlegget i Wilses vei forseres og gjennomføres 

så tidlig som mulig i 2014. 

 

16. NAV. Det settes som vilkår at alle mottakere av økonomisk stønad skal utføre 

passende arbeidsoppgaver i bostedskommunene i stønadsperioden (ref. lov om sosiale 

tjenester). Det innføres regelmessig og strukturert samhandling med NAV og aktuelle 

virksomheter med sikte på en vinn-vinn situasjon, med utgangspunkt i at slik 

forpliktende aktivitet er positivt både for stønadsmottaker og kommune. 

  

17. Spydeberg kommune tar initiativet til en gjennomgang av felles innkjøpstjenester i 

Indre Østfold med tanke på å foreta så mange innkjøp som mulig lokalt i egen 

kommune, og likevel i.h.h.t. lov om offentlige anskaffelser. 

18. Tiltak som foreslås av rådene og ungdommens kommunestyre vurderes ved 

fremleggelse til kommunestyrets behandling av budsjettet. 

 

INVESTERING: 

 

19. Kommunen investerer ikke i egen gravemaskin, men leier inn så langt mulig av lokale 

næringsdrivende i henhold til lov om offentlig anskaffelser. 

20. Det investeres ikke i merking av lysstolper, men legges opp til bruk av gateadresser 

ved identifikasjon av defekte veilys.  Formannskapet forelegges en beregning av 

kostnader med og uten målte veilysanlegg. 

 



 

Forslag fra SP, AP og Kyrre Havelin (uavhengig). 

 

Drift: 

 

Virksomhet Tiltak Endring 

Stab, servicetorg og kultur Tilskudd lag og foreninger 

Tilskudd kulturskolen 

Bokbudsjett bibliotek 

Innbyggerundersøkelse 

Kr 125 000,- 

Kr   30 000,- 

Kr   20 000,- 

Kr   50 000,- 

Sum  Kr 225 000,- 

Finansiering Reduksjon av 

politikergodtgjørelsen med 

30 % 

Kr 300 000,- 

Avsetning til 

disposisjonsfond 

 Kr 75 000,- 

SUM  KR 0,- 

 

Investering: 

 

 Det settes av kr 500 000 hvert av årene 2015 – 2017 til egenkapitalinnskudd KLP. 

 Det settes av kr 8,5 mill. hvert år i perioden 2015 – 2017 til tiltak vedr. 

skolebruksplan. 

 Det settes av 3 mill. kroner hvert år i perioden 2015 – 2017 til tiltak vedr. boligsosial 

handlingsplan. 

 Det settes av  4 mill. kroner til Glendeveien bru (Kallerud bru) i 2015 (tidligere avsatt 

2 mill. kroner). 

 Det settes av 1,5 mill. kroner hver av årene i perioden 2015 – 2017 til 

sentrumsplantiltak. 

 Det settes av kr 500 000 hvert år i perioden 2015 – 2017 til utstyr i teknisk utedrift. 

 Det settes av kr 300 000 i 2015 og 2017 til biler i familierelaterte tjenester. 

 Det settes av 4,5 mill. kroner til tiltak for vann ihht saneringsplan vann og avløp i 

2017. 

 Det settes av 3,8 mill. kroner til tiltak for avløp ihht saneringsplan vann og avløp i 

2017. 

 

Forslag fra SP og AP 

 

Verbalforslag: 

 Spydeberg kommune sier opp sin sykehjemsplass i Spania. 

 

 

VOTERING: 

 

Tilleggsforslag ihht endringer fra ny regjering ble enstemmig vedtatt.  

Forslag fra KRF, FRP og H ble vedtatt med fire stemmer for. 

Forslag fra SP, AP og Kyrre Havelin (uavhengig) fikk 3 stemmer. 

Forslag fra SP og AP fikk 2 stemmer.  

 

Pkt.11 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt at utgår. 

 



 

 

ENDELIG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET BLIR DA:   

 

1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2014 vedtas som vist i 

budsjettskjema 1A-drift. Fordeling på virksomhetene vedtas som vist i 

budsjettskjema 1B. 

 

Med følgende endringer: 

 

Tekst      Utgift  Inntekt 

Generelle endringer i tillegsproposisjonen  508 000 

Budsjettavtale – barnehage     353 000 

Ressurskrevende tjenester     -637 000 

Skatteanslag       400 000 

Konsesjonskraft      -300 000 

Bruk av disposisjonsfond     -324 000 

Sum         0 

 

 

1. Det legges opp til et netto driftsoverskudd på 2%  for avsetning til disposisjonsfond i 

henhold til Fylkesmannens klare anbefalinger til kommunene.  Reservert post til 

Rådmannens disposisjon på 1 mill. til dekning av uforutsette tiltak på virksomhetene, 

legges inn i driftsoverskudd. 

2. Det benyttes 1,5 mill. fra disposisjonsfond til snarlig helhetlig gjennomgang av 

kommunens virksomheter og sentraladministrasjon, inkludert videreføring av 

lederutvikling, for å avdekke mulige effektiviseringstiltak (ref. anbefalinger fra KS) 

med virkning fra inneværende år, samtidig som tilfredsstillende tjenestenivå 

opprettholdes.  Det skal vektlegges at prosessen ikke legger opp til oppsigelser, men 

positiv samhandling for økt framtidstro, og at eventuell behov for nedbemanning skal 

skje ved naturlig avgang.  Samarbeid med Frivilligsentralen, lag og foreninger, 

foreldre og pårørende skal tillegges vesentlig vekt i tråd med stortingsmeldingen 

”Morgendagens omsorg”. 

3. Det avsettes midler til lønnsoppgjør ut i fra gjennomsnittet av prognosene fra Norges 

Bank og SSB. 

4. Det jobbes aktivt med å reforhandle låneporteføljen slik at avdragene sammenfaller 

best mulig med KRD og kommunerevisorforbundets anbefalinger om vekting av lån. 

5. Stab, Servicetorg og kultur. Tilskudd til lag og foreninger økes med 150.000,-, og 

Spydeberg Løypelag inviteres til å søke om driftsstøtte innenfor rammen.  Støtten til 

kulturskole og bibliotek reduseres ikke.  Det gjennomføres ikke dansegalla i 

kommunal regi, men en kulturgalla for å løfte fram alle kommunens kulturelle 

aktiviteter i samarbeid med lag, foreninger, kulturskole og bibliotek. Støtte til 

gjennomføring av Grunnlovsjubileet økes med 25.000,-. Bevilgning til 

næringsutvikling økes med kr 50 000,-. 

6. Kirken.  Arbeidsbelastningen for ansatte i kirken i Spydeberg er langt høyere enn 

kommuner det er naturlig å sammenligne seg med (Hobøl, Skiptvet og Våler).  

Dersom Kirken i Spydeberg får en ekstra stilling, vil dekning pr. medlem bli på nivå 

med Hobøl (som også ligger betydelig lavere enn Skiptvet og Våler). Spydeberg 

kommune forskutterer en halv stilling med inntil kr 300 000,- til ansettelse av 

menighetspedagog/diakon i et år i påvente av Bispedømmets behandling for 

2014/2015. 



7. Teknisk drift. Det legges opp til internfakturering på de ulike budsjettposter innenfor 

teknisk drift slik at arbeidskostnader knyttet til vedlikehold av bygninger, grøntanlegg 

og veier synliggjøres. For kommunens utleieboliger føres det eget regnskap for 

inntekter/utgifter inkl. kommunens egen arbeidsinnsats. Det settes av kr. 300.000,- fra 

disposisjonsfond til gjennomføring av en forundersøkelse og forprosjekt inkludert 

anbudsinnhenting for selvfinansierende investeringer innen energiøkonomisering av 

offentlige bygg. 

8. Lærlinger. Øke årlig inntaket av lærlinger til 10 fra og med 2014.  Lærlingene tas 

hovedsakelig inn i virksomheter hvor de kan inngå i team som øker robustheten ifm. 

korttidssykemelding og dermed kan bidra til reduksjon av vikarbruk. 

9. Det etableres parkeringslomme for på/avstigning ved legekontoret i Nordmyrveien. 

Det anmodes om samfinansiering med Landsbylegene og Fysioforum for å trygge/lette 

tilgjengelighet. 

 



ØKONOMISK OVERSIKT BUDSJETTFORSLAG FRA POSISJONEN

Nr. TEKST UTGIFT INNTEKT SUM

1. Reservert post  SSK -1000000

2. Gjennomgang virksomheter 1500000

3. Red.avset. lønn gjennomsnitt 4,15% (SSB/NB) -500000

4. Vekting lån -3000000

5. Lag og foreninger 150000

5. Kulturskole 30000

5. Bibliotek 20000

5. Dansegalla -100000

5. Grunnlovsjubileet 25000

5. Næringsutvikling 50000

1. Forventet innsparing -2175000

6. Kirken:

6. Ansette menighetspedagog/diakon 300000

6. 9,3% Andre trossamfunn 28000

7. Teknisk drift 300000

8. Lærlinger utgift 6 mndr 2014 - 6 stk (10stk totalt) 142000

9. Parkeringslomme Nordmyrvn. 30000

2 og 7. Inndek. Gjennomg. VH + teknisk drift - disp.fond -1800000

SUM -4200000 -1800000 -6000000

1. 2% netto driftsresultat 6000000

25.11.2013.

 

 

 

-------------------------------------- 

 

2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å justere rammer etter at endelig 

lønnsoppgjør for 2013 er avsluttet. Ny hovedoversikt sendes kommunestyret som 

referat på første møte i 2014. 

3. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune 2014 vedtas med 

bruttoinvesteringer på 66,032 mill. kroner, hvorav 35,934 mill. kroner finansieres 

ved låneopptak (av dette er 19,340 mill. kroner selvfinansierende). Låneopptaket 

fordeles slik: 

 

• Kr 10 mill – startlån- opptas på de betingelser som gjelder for slike lån. 



• Kr 19,340 mill. – kommunale investeringer (selvfinansierende) – serielån. 

• Kr 16,614 mill. – kommunale investeringer – serielån. Nedbetalt i.h.h.t 

vektet levetid. 

 

Med følgende endringer: 

 

19. Kommunen investerer ikke i egen gravemaskin, men leier inn så langt mulig av 

lokale næringsdrivende i henhold til lov om offentlig anskaffelser. 

20. Det investeres ikke i merking av lysstolper, men legges opp til bruk av 

gateadresser ved identifikasjon av defekte veilys.  Formannskapet forelegges 

en beregning av kostnader med og uten målte veilysanlegg. 

 

-------------------------------------------------------- 

 

4. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det fremgår av 

budsjettdokumentet sidene 27 – 54. 

5. Formannskapet kan foreta tilleggsbevilgninger inntil kr. 100 000,-. 

6. Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning og innenfor en kostnadsramme på kr. 50 000,-. Ordførerens 

avgjørelse sendes formannskapet som melding. 

7. For 2014 skal eiendomsskatten for verk og bruk være kr. 7 av hver kr. 1 

000 av takstverdien (7 promille). 

8. Netto driftsresultat – kr. 1 850 000 dekkes ved netto bruk av 

disposisjonsfond kr 1 021 000 og netto bruk av bundne fond kr 829 000. 

9. Forslag til økonomi- og strategiplan for 2014 – 2017 for Spydeberg 

kommune vedtas. 

10. Søknad Fra Spydeberg Rock Festival datert 27.8.2013 imøtekommes med 

kr 50 000. Beløpet er lagt inn i budsjettet for kultur. 

 

VERBALFORSLAG: 

 

10. Folkehelse. I forbindelse med alle saker til politisk behandling skal 

Folkehelseperspektivet behandles, eller kvitteres ut som ”ikke relevant”.  Det 

skal vurderes opprettet Frisklivsentral i tråd med sentrale tilrådinger.  

11. Det legges opp til tilbud om foreldre/samlivskurs til alle som ble 

førstegangsforeldre i 2013 så tidlig som mulig i 2014, med en videreføring av 

halvårige kurs vår/høst iht. vanlig praksis siden 2005. 

12. Kommunal kontantstøtte har som hovedmålsetning å gi foreldre som opplever 

tidsklemma økt økonomisk handlefrihet til å velge kombinasjon av barnehage 

og økt samværstid, samtidig som det stimuleres til bruk av barnehage som 

sosialiserings- og læringsarena.  På bakgrunn av de erfaringer som er høstet av 

dagens kommunale kontantstøtte og de endringer som er innført i nasjonal 

kontantstøtte, endres ordningen for kommunal kontantstøtte fra 1. august 2014. 

 

Rådmannen bes innen 1.3.2014 å fremme forslag til endringer av forskriftene for 

kommunal kontantstøtte hvor følgende punkter hensyntas: 

a. Støtte til 1-åringer bortfaller og erstattes fullt av den statlige ordningen. 

b. Støtte til 2-åringer justeres til statlig sats for 1-åringer kr. 6.000,- 

c. Støtte til 3-, 4- og 5-åringer justeres til statlig sats for 1-åringer kr. 6.000,-, men 

gis kun for inntil 2 dager i kombinasjon med barnehage. 

d. Tildeling av kontantstøtte gis som nå i forbindelse med hovedopptak til 

barnehage. 



e. Den økonomiske effekten av kommunal kontantstøtte har vist seg meget 

vanskelig å anslå.  Hadde imidlertid ordningen blitt innført med umiddelbar 

virkning, ville effekten blitt kr. 300.000,- i pluss mot dagens kr. 1 mill. i minus. 

13. Økonomi/Strategiplan. Rådmannen bes fremme neste økonomi/strategiplan for 

behandling i kommunestyret i juni 2014.  Planen skal legge opp til årlig 

avsetning på minimum 2% av netto driftsutgifter til fond, samt ta høyde for de 

investeringsbehov som kommer ut av pågående prosess knyttet til 

skolebruksplan, boligsosial handlingsplan og andre relevante kommunale 

planer.  Hensiktsmessig politisk involvering avklares med Formannskapet. 

14. Planstrategi.  Det må settes av tilstrekkelig med ressurser til å sikre raskest 

mulig framdrift på områdereguleringer innenfor Sentrumsplanen, inkludert 

stasjonsområdet, samt rullering av kommuneplanen. 

  

15. VAR. Oppgradering av vann- og avløpsanlegget i Wilses vei forseres og 

gjennomføres så tidlig som mulig i 2014. 

 

16. NAV. Det settes som vilkår at alle mottakere av økonomisk stønad skal utføre 

passende arbeidsoppgaver i bostedskommunene i stønadsperioden (ref. lov om 

sosiale tjenester). Det innføres regelmessig og strukturert samhandling med 

NAV og aktuelle virksomheter med sikte på en vinn-vinn situasjon, med 

utgangspunkt i at slik forpliktende aktivitet er positivt både for stønadsmottaker 

og kommune. 

  

17. Spydeberg kommune tar initiativet til en gjennomgang av felles 

innkjøpstjenester i Indre Østfold med tanke på å foreta så mange innkjøp som 

mulig lokalt i egen kommune, og likevel i.h.h.t. lov om offentlige anskaffelser. 

18. Tiltak som foreslås av rådene og ungdommens kommunestyre vurderes ved 

fremleggelse til kommunestyrets behandling av budsjettet. 

 


