
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

 

Møteinnkalling 

for 

Formannskap 
 
Møtedato:  20.05.2014 
Møtested:  Formannskapssalen 
Møtetid:  16:00 
 
 
Forfall meldes til administrasjonen – tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no 
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling 
 
 

Saksliste 
Saksnr  Tittel 

   
29/2014  Godkjenning av møteprotokoll 

30/2014  Fritak fra verv 

31/2014  Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2013 

32/2014  Årsrapport og skatteregnskap 2013 

33/2014  Referatsaker 

34/2014  Orienteringer 

 
   



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Kirsten Langehaug  FE ‐ 033 
 

14/623 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

29/2014 
 

Formannskap  PS  20.05.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
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Fritak fra verv 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Kirsten Langehaug FE - 033, HIST - 13/37 
 

14/602 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

30/2014 
 

Formannskap PS 20.05.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
Dordi Schou søker om fritak fra alle sine verv fra 1. juli 1014 og ut valgperioden. Dette fremmes nå til 
politisk behandling. 

Saksopplysninger 

Søker er i dag medlem av kommunestyret, 1. varamedlem til formannskapet, nestleder KOOK og 1. 
varamedlem til samarbeidsutvalget for skolen i Spydeberg. 

Bakgrunnen for søknaden er at søker går inn i sitt siste studieår og grunnet mye praksis og oppgaver 
vil hun ikke kunne skjøtte vervet på en hensiktsmessig måte.   

Vurdering 

Ut fra søknaden vurderer rådmannen forholdet slik at søker tilfredsstiller kravene i kommuneloven § 
15 nr. 1. Det vises for øvrig til søknaden. 

Ved endelig uttreden av politiske organer skal det foretas nyvalg jvf. §16 nr. 3. I kommentarene til 
disse paragrafene går det frem at det skilles mellom endelig uttreden og midlertidig uttreden og da 
dette dreier det seg om permanent uttreden, skal vararepresentant velges.  

Kommunestyret: 

Dordi Schou trer permanent og ny representant velges. 

Formannskapet: 

Dordi Schou trer permanent ut som vara og ny representant velges. 
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KOOK: 

Dordi Schou trer permanent ut og ny representant må velges og ny nestleder må velges av 
kommunestyret.  

Samarbeidsutvalg for skolen i Spydeberg: 

Dordi Schou trer permanent ut og ny  varerepresentant må velges. 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Dordi Schou gis fritak fra verv som medlem av kommunestyret, 1. varamedlem til 
formannskapet, nestleder KOOK og 1. varamedlem til samarbeidsutvalget for skolen i 
Spydeberg fra 1. juli 1014 til og ut valgperioden. 

 

2. Som nytt medlem i kommunestyret velges: ……………………………………. 

 

3. Som ny vararepresentant til formannskapet velges: ………………………… 

 

4. Som nytt medlem i KOOK velges: …………………………………….. 

 

5. Som nestleder i KOOK velges …………………….. 
 

6. Som 1. varamedlem til samarbeidsutvalget for skolen i Spydeberg velges:  
…………………………. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Søknad om fritak fra verv, Dordi Schou  (1) 
 
 
 



 

 

Søknad om fritak fra verv fra 01. august 2014 og ut perioden 

 

Jeg er innvalgt som kommunestyrerepresentant for Høyre og nestleder i KOOK i nåværende 

kommunestyreperiode i Spydeberg kommune. 
 

Jeg ønsker å søke om fritak fra alle mine verv f.o.m. 1.august 2014 og ut perioden. Jeg går nå inn i 

mitt siste studieår, og grunnet mye praksis og arbeid med bacheloroppgave ser jeg ikke at jeg vil 

kunne skjøtte vervet på mest mulig hensiktsmessige måte.   

 

Jeg håper på forståelse for dette, og vil gjerne takk dere alle for et godt og konstruktivt samarbeid. 

Jeg har lært mye av min tid som kommunestyrerepresentant og lokalpolitiker.  

 
Mvh,  
 
Dordi Elisabeth Schou  
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Årsmelding og regnskap med beretning for regnskapsåret 2013 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Mette Mysliwski FE - 212, HIST - 14/177 
 

14/605 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

31/2014 
 

Formannskap PS 20.05.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Spydeberg kommunes årsmelding og årsregnskap med beretning for 2013 

Saksopplysninger: 

Når det gjelder utvalg av tjenesteområder og måloppnåelse i forhold til målekart og kommuneplan, 
vises det i sin helhet til årsmeldingen. 

Årsregnskapet med beretning samt årsmelding for 2013 er som tidligere år to dokumenter som 
behandles i samme sak.  

Driftsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 1 137 176,51. Netto bruk av 
fondsavsetninger ble kr 3 256 000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes i sin helhet avsetninger til 
bundne driftsfond. 

Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse. Det vil si at det var finansiering til alle prosjektene. 
For de prosjektene som ikke var ferdigstilt, er disse finansiert i 2014 i sak 021/14. 

Vurderinger:  

Faglige og generelle 

Netto driftsresultat er positivt med kr 3 056 239,47. Dette er 0,8% av driftsinntektene. Ønsket nivå er 
2-3%. Til sammenligning har revidert budsjett for 2013 et negativt driftsresultat på kr 1 760 000,-. Det 
er derfor et positivt avvik mellom budsjettert og regnskapsført netto driftsresultat på i overkant av  
kr 4,8 mill. Dette skyldes høyere avsetninger til bundne fond, lavere netto finansutgifter og et 
regnskapsmessig mindreforbruk. 
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Netto driftsregnskap i forhold til netto tildelte rammer gir som regnskapsskjema 1B viser et 
mindreforbruk på ca kr 2,2 mill. Dette er justert for KLP / SPK som er aktuarberegninger, og har ikke 
noe med virksomhetsbudsjettene å gjøre. 

· Folkevalgte har et merforbruk på kr 195 000. Noe av dette skyldes økte satser til utbetaling til 
trossamfunn.           

· Sentrale fellestjenester: Det er merinntekter til voksenopplæring som bidrar til det positive 
resultatet. Fra 2014 er voksenopplæring og regnskapet for mindreårige asylsøkere (Nybøle) 
ført på eget ansvar for å få en helhetlig oversikt.   

· Skoler. Resultatet gir et mindreforbruk på 0,6 %. Når det gjelder 2013 og regnskapsføringen i 
forbindelse med mindreårige asylsøkere har ordningen vart så kort tid at det er vanskelig å si 
noe om den økonomiske siden for vår kommune. Det vises ellers til pkt. over. 

· Barnehage: Resultatet er positivt med vel 1 mill. kroner. Største delen av dette gjelder 
fellesutgifter barnehager. 

· Familierelaterte tjenester: Merforbruket på denne tjenesten gjelder en tilleggsregning for 
regnskapsåret 2013 som først ble kjent for oss i 2014. 80% av overskridelsen er refundert på 
finanskapittelet.  

· Grinitun, pleie og omsorg: Overskridelsene på denne virksomheten relaterer seg til flere 
forhold. Det kan oppsummeres til veldig stort press på tjenestene gjennom året. Se 
virksomhetens årsmelding. 

· Teknisk forvaltning: Resultatet for virksomheten gir et mindreforbruk på vel 2,2 mill. kroner. 
Dette skyldes en bevilgning til en reguleringssak hvor bevilgningen ble gjort i 2013, men 
utgiftene kommer først til belastning i 2014. Ser vi bort fra dette har teknisk forvaltning et 
positivt resultat på 0.5 mill kroner. Det vises her til det som er skrevet i ÅM   

· Teknisk drift: Virksomheten har et overskudd i forhold til revidert budsjett på kr 132 000. Dette 
anses for å være i balanse. 

· Selvkostområdene feiing og VAR har en tilbakebetaling av tidligere års underskudd med til 
sammen kr 207 000,- 

Prinsipp for føring av Premieavvik/aktuarberegning av pensjon 

Kommunestyret har vedtatt at Spydeberg kommune fra og med regnskapsåret 2013 skal gå fra 1-års 
amortisering av premieavvik for KLP/SPK til 10-års amortisering. Dette er gjort med den føring av 
premieavviket vi skal føre i 2013 som ble ført i balansen i forbindelse med avleggelsen av 2012-
regnskapet. Ved å gå over til 10-års amortisering blir premieavviket kun ført med en tiendedel hvert 
år i 10 år. Det som ikke føres i drift de enkelte år blir stående i balansen som pensjonsgjeld. Det er 
mange kommuner som har opparbeidet seg en stor «fiktiv» gjeld i balansen. Disse kommunene fører 
premieavviket etter § 13-4, pkt.c i regnskapsforskriften som sier følgende: 

«Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen i årsregnskapet for påfølgende år. Et 
beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, 
eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring skal 
fordeles. For premieavvik oppstått etter 2011 og senere skal fordelingen da skje med 1/10 av 
opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.» 

Spydeberg kommune er gjort kjent med en kommune som fører premieavvik etter § 8 i 
regnskapsforskriften. Dette innebærer føringer etter forsiktighetsprinsippet og sier bl.a. følgende: 

«Omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.» 
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Ved å bruke denne paragrafen vil det ikke akkumuleres gjeld i balansen. Premieavviket føres 
debet/kredit samme år. For denne praksisen får vedkommende kommune en presisering ved 
regnskapsavleggelsen hvert år, men som det står: « Dette er ikke i samsvar med 
årsregnskapsforskriften § 13. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om 
regnskapet.» 

Det finnes 2 paragrafer som kan brukes. Det er ikke nevnt at den ene paragrafen kommer foran den 
andre, altså er de likeverdige. Ved å føre premieavvik etter § 13 kan det gi store konsekvenser for 
kommunens likviditet. Fører vi et positivt premieavvik til inntekt i regnskapet kan det bistå til positivt 
resultat på bunnlinja som avsettes til fond, men det følger ikke penger med denne føringen. Dette 
svekker kommunens likviditet og over tid kan det få konsekvenser som gjør at kommunen må ta opp 
kassekreditt. 

Ved å føre etter § 8 vil vi ikke komme i en slik situasjon. Dette gir etter økonomisjefens mening et 
riktigere bilde av kommunens økonomiske situasjon. 

Revisjonen er informert om at Spydeberg kommune gjør opp premieavvik fra 2012 etter de reglene 
kommunestyret vedtok i 2012, og at kommunen for 2013 fører premieavviket etter § 8 i 
regnskapsforskriftene (forsiktighetsprinsippet). Forslag til vedtak i.h.h.t. dette er punkt 4 rådmannens 
innstilling. 

Spydeberg kommune er av den oppfatning at føring av premieavvik er en «skrivebordsøvelse» som 
får resultateffekt, men som ikke utløser pengetransaksjoner. Kommunene betaler fortløpende sine 
pensjonsregninger og har ved hvert årsskifte en riktig oversikt i balansen over pensjonsforpliktelser 
og pensjonsmidler.    

Investeringer 

Investering i anleggsmidler i 2013 er på 34,1 mill. Hoveddelen av dette er finansiert ved lån. 

Likviditet 

Spydeberg kommune har hatt en god likviditet gjennom året. Dette skyldes bl.a. at kommunen har 
midler på fond. 

Kommentarer til revisjonsbrev datert 24.04.2014 

Verdivurdering / bokføring av premieavvik 

Det henvises her til det som er skrevet tidligere i saken. 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

Når det gjelder beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager har Spydeberg kommune ved 
beregning av pensjonsutgifter tatt utgangspunkt i satser oppgitt fra KLP for fellesordningen. Vi har 
imidlertid ikke tatt med satser for tidligpensjon og AFP (totalt 2 %) da dette er en frivillig ordning.  

Spydeberg kommune er kjent med at det jobbes med nye retningslinjer på dette området der det er 
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foreslått å fastsette en pensjonssats som skal benyttes. Inntil dette blir vedtatt opprettholder 
Spydeberg kommune sin nåværende praksis. 

Budsjettstyring i investeringsregnskapet 

Når det gjelder dette punktet, så er hovedelementet at det kun er den andelen av prosjektene som 
faktisk blir gjennomført som skal budsjetteres. 

Dette er Spydeberg kommune klar over, og vi har gjort tiltak for å nærme oss dette. Vi har imidlertid 
ikke vært gode nok til i forkant å se hvor store deler av et prosjekt som vil bli ferdigstilt de enkelte år. 
Dette vil det jobbes mer aktivt med. 

Bokføring av merverdiavgiftskompensasjon 

Når det gjelder inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon, så blir dette ført på riktig art og 
funksjon. Det er de to dimensjonene som er obligatoriske. Vi er derfor av den oppfatning at 
bokføring finner sted «der utgiften er oppstått» 

Selvkost 

Revisjonen har ikke funnet vesentlige avvik på disse områdene. De er imidlertid av den oppfatning at 
tankbilen som ble vedtatt kjøpt i september 2012 ikke skulle vært finansiert på VAR, men av 
kommunen selv. Evt. bruk av tankbilen til vannforsyning skulle vært internfakturert til VAR. Dette gjør 
imidlertid ikke vesentlig utslag på avgiftene. 

Konklusjon: 

Spydeberg kommunes driftsregnskap for 2013 gjøres opp med et mindreforbruk på kr 1 137 176,51. 

Spydeberg kommunes investeringsregnskap for 2013 gjøres opp i balanse. 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1.  Det fremlagte regnskapet med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes 
årsregnskap for 2013. 

2. Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr 1 137 176,51. Beløpet foreslås avsatt 
til disposisjonsfond. 

3. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. 
4. Aktuarberegning / premieavvik føres etter regnskapsforskriftens § 8 fra og med premieavvik 

oppstått i 2013. Premieavvik oppstått i 2012 og som er avsatt i balansen føres etter 10 års 
amortisering. 

5. Årsmelding for 2013 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding.  
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Vedlegg: 
1. Spydeberg kommunes regnskap med årsberetning for 2013 
2. Revisjonsberetning og revisjonsbrev for 2013, datert 24.4.2014 
3. Utskrift av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.4.2014 
4. Spydeberg kommunes årsmelding for 2013 
5. Skjematisk oppsett for oppfølging av kommunestyrevedtak (legges i Dropbox før 

kommunestyremøtet) 
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Årsrapport og skatteregnskap 2013 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Mette Mysliwski FE - 212, HIST - 14/444 
 

14/604 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

32/2014 
 

Formannskap PS 20.05.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Saken gjelder behandling av skatteregnskap med årsmelding 2013, for kommunene Hobøl og 
Spydeberg. 

Vårt felles skattekontor i Hobøl fremlegger saken for begge kommunene i samarbeidet. Hobøl 
kommune har behandlet saken. 

 

For utdypende kommentarer vedr skatteinngangen, vises det til vedlagte rapport fra 
Skatteoppkreveren. 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Årsrapport og skatteregnskap for 2013 tas til orientering. 

 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Årsrapport for 2013 fra skatteoppkreveren i Hobøl og Spydeberg 
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Referatsaker 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Kirsten Langehaug  FE ‐ 033 
 

14/623 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

33/2014 
 

Formannskap  PS  20.05.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
Skatteinngang mars 2014. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Referatsaker tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
Underliggende saker: 

Saksnummer  Tittel 

01/2014  Periodisering skatt 14 HS 
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Periodisering skatt 14 HS 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Kirsten Langehaug   
 

14/613 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

01/2014 
 

Formannskap  RS  20.05.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Periodisering av kommunens andel av skatteinntektene april 2014 
 
 
 



Periodisering skatteinntekter Spydeberg  
Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Akk. avvik Akk. avvik 

2012 2013 Gj.snitt I % Akk 2014 2014 2014 2014 akk regn/budsj i %
Januar 12 274            13 435             12 854   10,9 % 10,9 % 14 096   13 788     14 096   13 788   (308)       -2,19 %
Februar 2 617              2 890               2 753     2,3 % 13,2 % 3 019     3 322      17 115   17 110   (5)           -0,03 %
Mars 17 897            19 285             18 591   15,7 % 28,9 % 20 387   20 050     37 502   37 161   (341)       -0,91 %
April 2 963              2 969               2 966     2,5 % 31,4 % 3 253     2 822      40 754   39 983   (772)       -1,89 %
Mai 20 233            23 706             21 970   18,6 % 50,0 % 24 092   64 846   39 983   (24 863)  -38,34 %
Juni 1 171              770                  970        0,8 % 50,9 % 1 064     65 910   39 983   (25 927)  -39,34 %
Juli 12 116            13 077             12 597   10,7 % 61,5 % 13 814   79 724   39 983   (39 741)  -49,85 %
August 1 393              1 592               1 493     1,3 % 62,8 % 1 637     81 360   39 983   (41 377)  -50,86 %
September 18 899            19 993             19 446   16,5 % 79,2 % 21 324   102 685 39 983   (62 702)  -61,06 %
Oktober 865                 1 178               1 022     0,9 % 80,1 % 1 120     103 805 39 983   (63 822)  -61,48 %
November 22 467            22 340             22 404   19,0 % 99,1 % 24 568   128 372 39 983   (88 390)  -68,85 %
Desember 1 171              1 068               1 119     0,9 % 100,0 % 1 228     129 600 39 983   (89 617)  -69,15 %

114 067           122 302           118 184 100,0 % 129 600 39 983     

Periodisering skatteinntekter Hobøl  
Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Akk. avvik Akk. avvik 

2012 2013 Gj.snitt I % Akk 2014 2014 2014 2014 akk regn/budsj i %
Januar 11 893            12 519             12 206     11,8 % 11,8 % 12 925   13 210     12 925   13 210   285        2,20 %
Februar 424                 283                  354          0,3 % 12,1 % 374        364         13 300   13 574   274        2,06 %
Mars 16 317            18 111             17 214     16,6 % 28,7 % 18 229   18 287     31 528   31 860   332        1,05 %
April 864                 696                  780          0,8 % 29,4 % 826        405         32 354   32 265   (89)         -0,28 %
Mai 20 076            21 271             20 674     19,9 % 49,3 % 21 892   54 247   32 265   (21 982)  -40,52 %
Juni 720                 532                  626          0,6 % 49,9 % 663        54 910   32 265   (22 645)  -41,24 %
Juli 11 307            12 117             11 712     11,3 % 61,2 % 12 402   67 312   32 265   (35 047)  -52,07 %
August 1 290              1 237               1 264       1,2 % 62,4 % 1 338     68 650   32 265   (36 385)  -53,00 %
September 17 387            18 213             17 800     17,1 % 79,6 % 18 849   87 499   32 265   (55 234)  -63,13 %
Oktober 892                 1 594               1 243       1,2 % 80,8 % 1 316     88 815   32 265   (56 550)  -63,67 %
November 18 527            20 063             19 295     18,6 % 99,3 % 20 433   109 248 32 265   (76 983)  -70,47 %
Desember 786                 591                  688          0,7 % 100,0 % 729        109 977 32 265   (77 712)  -70,66 %

100 481           107 227           103 854   100,0 % 109 977 32 265     
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Saksframlegg 

 
 

Orienteringer 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Kirsten Langehaug  FE ‐ 033 
 

14/623 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

34/2014 
 

Formannskap  PS  20.05.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 

· Orientering om prosjekt "Bedre arbeidstid" 
· Bussforbindelse linje 9 
· Påkobling Østre linje 
· Program strategikonferanse 27. mai 2014 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Tas til orientering 
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