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Saksframlegg 
 

 

Godkjenning av møteprotokoll 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Kirsten Langehaug FE - 033 
 

14/2588 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

60/2014 
 

Kommunestyre PS 22.10.2014 

 

 

 

Saken gjelder: 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 

 

 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll - Kommunestyre - 18.09.2014 

 

 

 

  



 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Klagebehandling - Detaljreguleringsplan - Griniskogen NV - gnr. 11 bnr. 2 m. 

fl. 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Marius Sandli Ødegaard FA - L13, GBNR - 11/2, HIST - 
08/583 
 

14/655 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

43/2014 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 07.10.2014 

61/2014 
 

Kommunestyre PS 22.10.2014 

 

 

 

Saken gjelder: 

Forslag til detaljreguleringsplan for Griniskogen NV ble vedtatt av Kommunestryret den 17.06.2014. 
Vedtaket ble kunngjort, og klagefrist satt til 05.09.2014. 

Det er mottatt 1 klage på vedtaket fra beboere i Helge Ingstads vei, Arnoldts vei og Pionerveien, 
totalt har 42 personer skrevet under på klagen. Klagen ble mottatt 7. juli 2014 og er mottatt innen 
fristen. 

Politisk saksordfører  

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 

Saksopplysninger 

Mottatt klage er mottatt rettidig og skal behandles av Kommunestyret før eventuell videre 
klagebehandling hos Fylkesmannen i Østfold. 

Klagerne bor i eller i nærheten til planlagt atkomstvei for det nye boligprosjektet Griniskogen NV og 
må anses som part i saken. Klagerne har således klagerett. 

Sammendrag av klagen 

Klagen går i hovedsak på to forhold. Det ene er hvorvidt Kommunestyret har fattet et gyldig vedtak 
sett i forhold til hvordan habililtetsmessige forhold er ivaretatt og håndtert riktig under 
Kommunestyrets behandling av saken. Det andre forholdet går på bruken av Helge Ingstads vei som 



 

 

atkomstvei til det nye boligområdet. 

Vurderinger av habilitetsspørsmålet: 

Vedtaket i Kommunestyret ble vedtatt enstemming (19 stemmer). Dersom representantene  som ble 
vurdert til å være inhabile i saken hadde stemt mot flertallet ville vedtaket uansett ikke blitt 
annerledes. De inhabile representantene ville ikke kunnet påvirke utfallet i saken. Administrasjonen 
mener vedtaket er gyldig. 

 

Vurderinger av vei-/atkomstforholdet: 

Spydeberg kommunes administrasjon kan ikke se at klagen bringer inn tematikk som ikke er 
behandlet ved 1.gangs vedtak før offentlig ettersyn. Klagernes momenter ble også utførlig redegjort 
for da det ble arrangert felles befaring av området i forkant av kommunestyrets behandling. 

Det ble i vedtaket fra Kommunestyret foreslått og vedtatt løsninger som skal ivareta 
trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Trafikksikkerhetsspørsmål og -løsninger vil det også 
være naturlig å ta med i diskusjonen om hvordan Helge Ingstads vei skal opprustes i forbindelse med  
avslutning av arbeidene med VA-anlegget i Helge Ingstads vei. Prosjekteringsarbeidene for dette er 
nå i oppstartsfasen. 

Klagerne foreslår at Arnoldts vei kan forlenges over LNF-området vest for Helge Ingstads vei, dette 
mener Spydeberg kommune er en dårlig løsning og som ei heller ligger inne i overordnet plan. 
Produktiv landbruksjord skal søkes bevart.  

I kommunedelplan for sentrum 2012-24 legges det opp til at atkomst til Griniskogen NV skal være fra 
Helge Ingstads vei, vedtatt detaljplan er i tråd med overordnet plan.  

Administrasjonen mener fortsatt at Helge Ingstads vei vil være en god løsning som atkomstvei til 
prosjektet «Griniskogen nordvest». 

 

Konklusjon 

Administrasjonen kan ikke se at klagen innehar momenter som ikke tidligere er behandlet. Klagen er 
ikke av en slik art at administrasjonen vil anbefale endring av vedtaket slik det ble fattet 17. juni 
2014. 

Endring i trafikk er en belastning for naboer, dette er kommunen kjent med. I kommunedelplan for 
sentrum 2012-24 er det lagt opp til endringer i de sentrumsnære områdene. Kommunen ønsker en 
slik endring. 

Kommunen mener videre at det ikke er grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning. 

 

 

 



 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune har vurdert klagen på vedtaket om 
detaljreguleringsplan for Griniskogen NV med atkomst via Helge Ingstads vei. Kommunen 
finner ikke at klagen innehar nye momenter som ikke tidligere er vurdert. 

2. Kommunestyret avslår klagen, og opprettholder vedtaket. 

 

      

 

 

 

Komite for miljø. plan og teknikk - 43/2014 

 

KMPT - behandling: 
 
Nina Haaland (H) var inhabil og fratrådte møte. 

Ingen vararepresentant møtte for Nina Haaland. 
 
Birgitta Grimeland (Frp) ledet møte. 
 
Saksordfører: 
 
Andreas Kulivik (Frp) ble valgt til saksordfører. 
 

Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 

 

 

KMPT - vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune har vurdert klagen på vedtaket om 
detaljreguleringsplan for Griniskogen NV med atkomst via Helge Ingstads vei. Kommunen 
finner ikke at klagen innehar nye momenter som ikke tidligere er vurdert. 

2. Kommunestyret avslår klagen, og opprettholder vedtaket. 

Nina Haaland (H) tiltrådte og tok over møteledelse for Birgitta Grimeland (Frp). 
 

 

 

 



 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 - klage på vedtak 

Vedlegg 2 - tilsvar til klage 

Vedlegg 3 - saksframlegg 2.gangs behandling 

 

 

 

  



 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Kirsten Langehaug FE - 217 
 

14/2583 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

62/2014 
 

Kommunestyre PS 22.10.2014 

 

 

 

Saken gjelder: 

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2015 - 2016. 

Politisk saksordfører: Knut Espeland 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2015 til 2016 ble behandlet i møte 03.09.2014, sak 14/23, i 
kontrollutvalget. Det ble fattet følgende vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 

 

2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i 
rekkefølge i planperioden: 

 

· Prosjekt 1: «Spesialundervisning» 



 

 

· Prosjekt 2: «Internkontroll» 

 

3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen 
utgangen av 2014.  

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

· Plan for forvaltningsrevisjon vedtas. 
· Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 

kontrollutvalget. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Møtebok fra møte i kontrollutvalget 03.09.2014 

Plan for forvaltningsrevisjon Spydeberg 2015 - 2016 

 

 

 

  



 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Planprogram for kommuneplan 2015-2027. 

2. gangs behandling etter høring og offentlig ettersyn 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Bente Sand FE - 141 
 

14/647 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

54/2014 
 

Formannskap PS 09.10.2014 

63/2014 
 

Kommunestyre PS 22.10.2014 

 

 

 

Saken gjelder: 

Forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 har vært sendt på høring og utlagt til offentlig 
ettersyn. Innkommne uttalelser og innspill er gjennomgått og vurdert, og revidert planprogram 
fremmes for egengodkjenning og endelig vedtak. 

 

Politisk saksordfører  

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Hjemmel for vedtak av planprogram for 
kommuneplan er pbl § 11-13, andre ledd. 

 

Saksopplysninger 

Forslag til planprogram for ny kommuneplan 2015-2027 ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig 
ettersyn, jf. vedtak i Formannskapet 05.06.2014 – sak 40/2014. Oppstartsvarsel og kunngjøring og 
høring og offentlig ettersyn ble annonsert i Smaalenenes Avis samt publisert på kommunens 
hjemmesider. Varsel- og høringsbrev ble sendt ut til berørte myndigheter og andre berørte parter, 
herunder en rekke lokale lag og foreninger (vedlegg 4). 

 

Det er innkommet i alt 22 uttalelser og innspill til planprogram og oppstartsvarsel i løpet av hørings- 
og varslingsperioden, jf. vedlegg 3a-v. To av innspillene var innkommet før 1. gangs behandling av 
planprogrammet. Frist for uttalelse og innspill ble forlenget til 8. september 2014 for å gi rom for 
behandling i kommunale råd og utvalg. Også andre med behov for forlengelse fikk innvilget samme 



 

 

frist. 

 

Vurdering 

Uttalelser og innspill er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. Endringer i planprogram framgår 
også i dette vedlegget. Det er i oppsummeringen vektlagt kommentarer/merknader knyttet til 
planprogrammet og dets innhold. Råd, veiledning og innspill knyttet til utarbeidelse av plan samt 
konkrete innspill til arealdelen tas med videre inn i arbeidet med forslag til ny kommuneplan for 
Spydeberg. 

 

Revideringer i planprogrammet 

Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune peker begge på viktigheten av at mål og strategier 
i samfunnsdelen fastsettes før diskusjoner om konkrete arealer og bruk av disse tar til. Både regional 
og statlig myndighet foreslår at samfunnsdelen vedtas før arealdelen. 

 

Kommunen har vurdert dette innspillet, men fastholder at delene behandles og vedtas under ett. 
Kommunen vil imidlertid legge til rette debatt rundt samfunnsdelen gjennom egen drøfting i 
kommunestyret. 

  

Mange av innspillene fra berørte myndigheter, som Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune 
Østfoldhelsa samt kommunale råd som Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, peker på at planprogrammet ikke redegjør tilstrekkelig for oppgaver knyttet til 
folkehelsearbeidet. Styrket folkehelse er derfor tatt inn som nytt deltema under kapittel 4 i 
planprogrammet.  

 

Det er også tatt inn punkter knyttet til kulturminner og –miljø, universell utforming samt trafikk og 
transport. 

 

Innspill til arealdelen 

Innspillene 3o-3v er i sin helhet konkrete innspill til endret arealbruk. Disse innspillene vil bli vurdert i 
utarbeidelse av planforslag, etter føringer for utvikling gitt i samfunnsdelen. Alle innspill knyttet til 
endret arealbruk, også de som framkommer av andre uttalelser, tas dermed videre i planarbeidet. 

 



 

 

Konklusjon 

De innkomne uttalelser og innspill yter alle viktige bidrag til den pågående prosessen med ny 
kommuneplan for Spydeberg. Administrasjonen anser at med de revisjoner det er redegjort for i 
saksframlegg og vedlegg, kan planprogram for kommuneplan 2015-2027 egengodkjennes og endelig 
vedtas. 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1.  Kommunestyret i Spydeberg egengodkjenner revidert planprogram for kommuneplan 
2015-2027, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

 

 

 

Formannskap - 54/2014 

 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Birgitta Grimeland 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

 

 

 

FS - vedtak: 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret i Spydeberg egengodkjenner revidert planprogram for kommuneplan 
2015-2027, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027. Revidert forslag til planprogram-2gbeh 

2 Oppsummering_uttalelserPP_KP 

3a Fylkesmannen i Østfold_datert21082014 

3b Østfold fylkeskommune_datert01072014 



 

 

3c Østfoldhelsa_datert20082014 

3d Statens vegvesen_datert25082014 

3e Direktoratet for mineralforvaltning_datert25082014 

3f NVE_datert26082014 

3g ROM Eiendom_datert25082014 

3h Jernbaneverket_datert27062014 

3i Eldrerådet_datert01092014 

3j Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne_datert01092014 

3k LSU_datert25082014 

3k LSU-vedlegg_datert25082014 

3l Spydeberg bondelag_datert25082014 

3m Grååsen velforening_datert25082014 

3n Gunnar Harstad-datert18082014 

3o Spydeberg Høyre_datert11092014 

3p Bygghuset AS-GrååsenII_datert18082014 

3q Jan Haaland_datert25082014 

3r PederstadI_mottatt13082014 

3r PederstadII_datert27082014 

3r PederstadI-vedlegg_mottatt13082014 

3s Øystein Brevig_datert28052014 

3t Thorer EgelandI_datert08072014 

3t Thorer EgelandII_datert16092014 

3t Thorer EgelandII-vedlegg_datert16092014 

3u Block Wathne_datert04072014 

3v Schie_datert10122013 

3v Schie-vedleggI 

3v Schie-vedleggII 

4 Hørings-og varselsbrevPP_KP 

 

 

 

  



 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Tertialrapport pr 31.08.14 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Hans Moesgaard FE - 151 
 

14/917 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

53/2014 
 

Formannskap PS 09.10.2014 

64/2014 
 

Kommunestyre PS 22.10.2014 

 

 

 

Saken gjelder: 

Tertialrapport pr 31.8.2014 fremmes til politisk behandling. 

Politisk saksordfører  

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 

Virksomhetene har levert sine tertialrapporter til rådmannen. De følger som vedlegg. 

Ved behandlingen av andre tertialrapport tydeliggjøres en fremskrevet bunnlinje og netto 
driftsresultat for 2014. Rådmannen legger opp til gjennom forslag til vedtak en forventet balanse i 
mer-/mindreforbruk (bunnlinje), men det medfører samtidig at for 2014 vil netto driftsresultat bli 
negativt. Basert på budsjettvedtaket for 2014 og enkeltvedtak så langt i driftsåret, så er det løftet inn 
midler fra fond 

I hovedsak er det 4 områder hvor det gjøres bruk av fond i 2014: 

· Behov for justering av enkelte virksomhetsrammer 
· Vedtatt investering i omstilling og endring 
· Vedtatt politisk satsning på regulering, sentrumsutvikling og enkelte samfunnstiltak 
· Premieavvik ift pensjon (siste runde) 

 



 

 

Vurdering 

De lokale tertialrapportene tar utgangspunkt i den enkelte virksomhets lokale målekart der angitt 
tidspunkt for måloppnåelse er angitt. Denne rapporten tar først og fremst for seg de tiltak som har 
frist innen 31.08.14, men de oppfordres også til å kommentere mål / tiltak med senere frist dersom 
de allerede nå er i gang med disse. Dersom de ser at det er enkelte mål / tiltak som ikke vil bli 
gjennomført i forhold til oppsatt plan skal også dette kommenteres.  

Sykefravær  

Samlet sykefravær for ansatte i Spydeberg kommune er 8,3 % ved tertialrapport pr 31.8. Ved forrige 
tertial var det 9 %, altså en nedgang på 0,7 % poeng. 

Det eksakte fraværet i de ulike virksomhetene framkommer i vedlegget Virksomhetenes 
tertialrapporter. Det vises for øvrig til saksdokumenter til K-sak 58/2014 i møte 18.9.2014. 

 

Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg. Her kommenteres de forhold som fører til 
budsjettjustering. 

 

Politikk: 

Ved behandlingen av regnskapet for 2013 i kommunestyret 17, juni d.å. ble det vedtatt å bokføre 
premieavvik etter «forsiktighetsprinsippet». På dette tidspunktet var budsjettet for 2014 lagt med en 
budsjettert inntekt for premieavvik 2014 på kr 1 450 000,-. Etter endring i regnskapsprinsippet for 
premieavvik vil denne inntekten falle bort. Dette er siste korrigering av premieavvik etter 
regnskapsendringen. 

 

Stab, servicetorg og kultur: 

Virksomheten melder om et forventet overskudd på kr 1 500 000,-. Dette skyldes mindre forbruk til 
voksenopplæring og at bemanningen på servicetorget fra og med 6. oktober reduseres med en halv 
stilling. I tillegg er midler fra fond til ressursgjennomgangen budsjettert her og forventet forbruk 
knyttet til dette er kr 750 000,- mindre enn budsjettert. Rådmannen anbefaler at rammen til 
virksomheten reduseres med kr 1 500 000,-. 

Skole: 

Virksomheten melder om en mulig overskridelse på kr 600 000,-. Dette skyldes et for høyt forbruk 
knyttet til tiltak for elever med ekstra ressursbehov. For å forsøke å holde seg innen rammen har 
skolen vært restriktive med bruken av timer i høsthalvåret, men det er usikkerhet knyttet til om 
dette tiltaket vil være tilstrekkelig. Rådmannen foreslår en rammeøkning på kr 300 000,-. 

Barnehage: 



 

 

Virksomheten melder om en overskridelse på kr 2 125 000,-. De store økte kostnader knytter seg til 
følgende forhold: 

· I siste tertialrapport ble det rapportert om en mindre overskridelse. Dette ble gjort med 
bakgrunn i at det var budsjettert med åpning av en ny avdeling for høsthalvåret. Dette viser 
seg ikke å være tilfelle og det meldes derfor om en overskridelse på ca. kr 1 000 000,- 
knyttet til dette. 

· Tilskuddet til ikke kommunale barnehager forventes å bli ca. kr 1 100 000,- høyere enn 
budsjettert. 

· Utgifter knyttet til den kommunale kontantstøtteordningen ligger an til å bli ca. kr 
220 000,- høyere enn budsjettert. 

· Det forventes økte kostnader på ca. kr 230 000,- knyttet til gjennomføringen av vedtaket 
om løpende opptak til barnehagen. Dette tiltaket er vedtatt dekket ved bruk av 
disposisjonsfond, men ble i vedtaket ikke tallfestet. Da fondsbruk må tallfestes for å være 
gyldig i et vedtak, tas dette med i vedtaket i denne saken. 

· Utgifter til Spesialpedagogiske tiltak forventes å bli kr 275 000,- høyere enn budsjettert. 
· Positivt for regnskapet er det, at det er færre barn fra Spydeberg kommune som har plass i 

en privat barnehage i andre kommuner enn motsatt. Dette gir en besparelse på kr 700 
000,-. 

Rådmannen foreslår at budsjettrammen til virksomheten økes med kr 2 100 000,-.  
 

Familierelaterte tjenester: 

Virksomheten melder om en total overskridelse på kr. 3 850 000,-. Av dette er kr. 2 600 000,- utgifter 
som knytter seg til mottak av flyktninger og økning av særlig ressurskrevende tjenester. Denne delen 
av overskridelsen forutsettes derfor dekket gjennom integreringstilskudd og tilskudd til særlig 
ressurskrevende tjenester i finanskapitlet.  

Den resterende delen av merforbruket på kr 1 250 000,- skyldes størstedelen økte 
sosialhjelpsutbetalinger. I tillegg kommer noe overskridelse på avlastningstjenester. Tjenester i 
forhold til mottak for enslige mindreårige asylsøkere omtales lit senere i saksfremlegget. 

Etter vedtak i kommunens klagenemd er det utbetalt kr. 725 000,- i rettferdsvederlag i forhold til 
barnevernstjenesten.  

Etter at tertialrapporten er levert fra virksomheten, er det kommet frem nye opplysninger som gjør 
at overskridelsen kan reduseres med kr 800 000,-. Dette dreier seg om reduserte utgifter til 
barnevernstiltak og at det inneværende år ikke skal forventes ekstraregning i forhold til kjøp av 
tjenester i annen kommune. 

Rådmannen foreslår at rammen til virksomheten økes med kr 3 050 000,-. I tillegg foreslås 
rettferdsvederlaget på kr 725 000,- dekket ved bruk av disposisjonsfond noe som gir positiv 
innvirkning på kommunens «bunnlinje» men ikke på netto driftsresultat. 

 

Grinitun pleie og omsorg: 



 

 

Virksomheten melder om en forventet overskridelse ved årets slutt på ca. kr 750 000,-. Årsakene er 
sammensatte og dreier seg om merforbruk i vaskeriet, ekstra innleie i spesielt belastede perioder, og 
perioder med ledig kapasitet på sykehjemmet som gir reduserte inntekter. Rådmannen foreslår at 
rammen til virksomheten økes med kr 750 000,-. 

Teknisk forvaltning: 

Virksomheten melder om et forventet merforbruk ved årets slutt på kr 750 000,-. Hovedårsaken er 
omfanget av planoppgaver som fører til innleie av ekstern plankompetanse. I tillegg kommer noe 
lavere inntekter knyttet til oppmålingstjenester enn budsjettert, og en reduksjon i overføringer fra 
VAR på kr 100 000,-. Rådmannen anbefaler at rammen oppjusteres med kr 750 000,-. 

Teknisk drift: 

Denne virksomheten melder om balanse mellom budsjett og regnskap ved årets slutt og ingen 
budsjettjusteringer foreslås. 

Nybøle helse og undervisning: 

Etter en gjennomgang av utgifter og inntekter for tiltaket som er etablert for unge enslige asylsøkere 
på Nybøle ser det ut til at det pr. 31.12.14 vil bli et underskudd for kommunen på ca. kr 400 000,-. 
Dette gjelder undervisningstilbudet. For helsetjenestene er det etablert tilbud som dekkes godt 
innenfor det statlige tilskuddet. 

 

Andre forhold: 

Vi har hatt en gammel sak gående med Fortum som nå er avsluttet, og hvor vi har fått tilbakebetalt 
ca. kr 200 000,-. 

Det ble i inneværende år avsatt kr 400 000,- til en gjennomgang av tjenestene på Grinitun. Beløpet 
ble vedtatt dekket av disposisjonsfond.  Denne bevilgningen kan tas ut av budsjettet da dette ble 
gjort innenfor bevilgningen til ressursgjennomgang av alle kommunens virksomheter. 

 

Det er i finanskapittelet lagt inn en forventet innsparing ved ressursgjennomgang av virksomhetene 
med kr 2 625 000,-. Denne besparelsen vil vi ikke kunne oppnå inneværende år slik at det forventede 
beløp må nedjusteres til 0.  

 

Korrektive tiltak: 

For å forsøke å redusere merforbruket og dermed redusere det negative netto driftsresultatet har 
rådmannen bedt virksomhetene redusere omfang av innkjøp, ansettelser og vikarbruk så mye som 
overhodet mulig resten av året. Når rådmannen ikke på alle områder foreslår budsjettjustering av 
alle meldte overskridelser har det blant annet sammenheng med forventet resultat av disse 



 

 

tiltakene. 

Rådmannen understreker at den helhetlige ressursgjennomgangen for kommunen er gjennomført, 
slik som kommunestyret bestilte i budsjettvedtaket. Dette har gitt et meget godt utgangspunkt for å 
jobbe med budsjett og dimensjonering av tjenestene fremover. Samtidig er det ikke mulig å hente ut 
effekter øyeblikkelig – som ville forbedret virksomhetenes nettoresultater i nevneverdig grad i 2014. 
Enkelte enheter er godt i gang, men siden det involverer både ansatte og arbeidsmetodisk 
omlegging, så vil effektene komme først med vesens virkning i 2015, 2016 og utover. Virksomhetenes 
innspill for å klare siste rest av driftsåret 2014 må derfor etter rådmannens vurdering imøtekommes. 
I motsatt fall kan bunnlinjen (mer-/mindreforbruk) også få en utfordring. 

Fond som foreslås brukt er delvis eldre bundne driftsfond og øremerkede fond. Dette belaster 
dermed disposisjonsfondet i minst mulig grad, og gir samtidig en ønsket opprydding – når 
fondsmidler først må benyttes.  

 

Finans: 

Som nevnt under familierelaterte tjenester har kommunen bosatt flyktninger i hht kommunestyrets 
vedtak.  De økte inntektene for dette er anslått til kr 1 350 000,-. 

I tillegg ble det meldt om økte utgifter til boliger med bistand. Det meste av denne økningen kommer 
inn under ordningen om særlig ressurskrevende brukere og staten refunderer da en del av disse 
utgiftene. Den økte inntekten er beregnet til kr 1 250 000,-. 

Kommunen fikk i henhold til vedtak i kommunestyret refinansiert lånene på et tidspunkt som gjorde 
at vi klarte å spare ca. kr 3 280 000,-. Av dette var 3 mill budsjettert, slik at innsparingen blir kr 
280 000,-. Som nevnt i rapporten for 1. tertial var det flere forholdsvis høye fastrenter som utgikk i 
sommer og rentekostnadene er redusert med ca. kr 750 000,-. Det ser også ut til at renteinntektene 
vil øke med ca. kr 564 000,- i forhold til budsjett. Dette skyldes at låneopptakene ble gjort tidligere 
enn vi vanligvis har gjort slik at vi kunne nyte godt av at vi har høyere innskuddsrente enn lånerente. 

Som nevnt i rapporten for 1. tertial, så vil overføring av kapitalutgifter fra VAR bli lavere enn 
budsjettert. Det er fremdeles veldig vanskelig å si hvor mye dette dreier seg om, da rentesatsen som 
skal benyttes ikke blir kjent før i januar 2015. Tar vi utgangspunkt i kapitaliseringsrenten som gjelder 
ved utgangen av august, vil overføringene bli kr 1 390 000,- lavere enn budsjettert. Årsaken er at 
budsjett 2014 bygger på budsjett 2013, mens faktiske kapitalutgifter bygger på regnskap 2013. 
Regnskap 2013 var betydelig lavere enn budsjett 2013 noe som igjen fører til lavere kapitalkostnader. 

Oppsummert gir dette en besparelse på kr 204 000,- på finanskapitlet. 

Rapportering i henhold til finansreglement: 

Det har ikke vært vesentlige endringer i risikoeksponering eller markedsrenter for Spydeberg 
kommune. Innskuddsrenten vi har i Spydeberg sparebank gikk i juli ned fra 3,3 til 3 %, mens 
lånerentene har holdt seg stabile. Det vil si at rentefordelen vi har ved at innskuddsrente er høyere 
enn låne rente er noe redusert, men den ligger fortsatt på ca. 0,7 %. 

Som vedlagte rapport over innskudd og lån viser, så har vi ikke lenger samlet innskudd i samme bank 



 

 

/ kredittinstitusjon på over 100 mill. Det er opprettet konto i Sparebank 1 og det er overført kr 20 
mill. til den kontoen. 

Netto driftsresultat kontra regnskapsresultat (mer – mindreforbruk). 

 

Ved endelig budsjettvedtak i kommunestyret for budsjettet 2014 ble netto driftsresultat vedtatt med 
kr 2 026 000. Avsetning til fond ble budsjettert med kr 6 090 000 og bruk av avsetninger ble 
budsjettert med kr 4 064 000, dvs. netto avsetning kr 2 026 000 som gir en bunnlinje på kr 0. 

De budsjettjusteringene som er gjort så langt i år har bidratt til et netto driftsresultat som er negativt 
med kr 1 564 000. Finansieringen av dette økte forbruket på kr 3 590 000 er gjort ved bruk av fond. 
(Tebo/Myra-området kr 1 540 000,-, netto mindre inntekter finans kr 200 000,- og økt grunnleggende 
behov på virksomhetene med kr 1 850 000.) 

Netto driftsresultat er som ordet sier et resultat av kommunens drift, heri ligger også netto 
kapitalutgifter. Fond kan ikke brukes til å endre netto driftsresultat, men bunnlinjen (mer- eller 
mindreforbruk) kan endres ved bruk av fond. Dvs. at dersom vi har et positivt netto driftsresultat kan 
dette enten øke driftsnivået eller øke kapitalutgiftene eller avsettes til fond. Har vi et negativt netto 
driftsresultat innebærer dette enten at en må redusere driftsnivået, redusere investeringer for å få 
ned kapitalutgiftene eller bruke fond for å nå 0. 

 

Ved forslag til vedtak i denne saken vil negativt netto driftsresultat pr. 31.12.14. være ca. kr 
8 410 000,-. Beløpet foreslås dekket av fond for å få et mer- / mindreforbruk ved årets slutt på kr 0. 

 

Investeringer: 

Vedlagte oversikt over investeringer viser status for de pågående investeringsprosjektene.  Som den 
oversikten viser, sammen med budsjettjustering investeringer 2. tertial så er det flere av prosjektene 
som ikke vil bli ferdigstilt i 2014 og hvor bevilgningen derfor foreslås inndratt i 2014 og bevilget på 
nytt i 2015. Dette vil ikke få noen likviditetsmessig virkning, da låneopptakene allerede er gjort, men 
for VA prosjektene vil det føre til en forskyvning av kapitalkostnadene. 

Det er også flere investeringsprosjekter som er/vil bli avsluttet i 2014 og til en lavere kostnad enn det 
som er budsjettert. Disse midlene foreslås inndratt. 

Det er også to prosjekter som trenger ytterligere finansiering. Det ene er Innbytte av traktor hvor det 
mangler en finansiering på kr 340 000. Dette var fremmet for politisk behandling i forbindelse med 
behandlingen av årets første tertialrapport. Ved en misforståelse ble det i kommunestyrets møte gitt 
opplysninger som førte til at punktet ikke ble realitetsbehandlet. Investeringen fremmes derfor til 
behandling på nytt. 

Det andre prosjektet skyldes at det har vært uenighet om fordeling av utgifter med en 
samarbeidspartner vedrørende et investeringsprosjekt som er avsluttet. Kommunens andel skulle 



 

 

være kr 100 000,- høyere. 

Hovedplan VA og saneringsplan rapporteres med oversikt i vedlegg vedrørende investeringer. 
Rådmannen understreker at de ulike tiltakene som skal til gjennomføring nå er til prosjektering og 
skal deretter ut på anbud. Prosjekteringen hadde forsinket oppstart fordi  inngåelse av rammeavtale 
ble påklagd(hvem som skal utføre prosjekteringen). Når prisene fra anbudsinnhenting er kjent vil det 
kunne fremmes en mer presis oversikt over investeringsporteføljen for disse planene – samt 
fremmes forslag om reviderte planer for VA og sanering slik som kommunestyret har bestilt. Dette 
forventer rådmannen å ha på plass innen 30. oktober hvor budsjettet skal fremmes, men om 
anbudene ikke foreligger fullt ut på dette tidspunktet – så vil reviderte planer fremmes så snart som 
mulig etter dette. Prisene i de opprinnelige planene bør oppdateres på 2014-nivå for å kunne være 
realistiske for gjennomføring, og her endrer markedet seg fortløpende. 

 

Konklusjon 

Spydeberg kommune har gjennomført en helhetlig ressursgjennomgang i alle tjenesteområder. 
Denne «investeringen» gir et godt utgangspunkt for arbeidet med positivt netto driftsresultat i 2015 
og fremover. Allikevel opplever rådmannen at kommunen «må igjennom» et innsatsår som 2014 er – 
og med dette løfte inn fondsmidler for å få ønsket effekt fremover. Slike »investeringer» vil således 
etter rådmannens vurdering få en god «avkastning» allerede i 2015. Ulempen er at 2014 får negativt 
netto driftsresultat, selv om bunnlinjen (mer-/mindreforbruk) er i balanse. 

 

Spydeberg kommune har også valgt gjennom året å investere fondsmidler til samfunnstiltak og 
planarbeid, for å stå rustet for kommende utvikling. Dette er villet politisk utvikling som 
kommunestyret har vedtatt – men som isolert sett også bidrar til negativ netto driftsresultat i 
innsatssåret 2014. Dette parallelt med siste inndekning av premieavvik og justeringer av enkelte 
virksomheters driftsrammer.  

 

Rådmannen understreker at alle virksomheter har fått meget stramt handlingsrom ut 2014, og det 
forventes at virksomhetene drives på et forsvarlig minimum for å ivareta bunnlinje og et best mulig 
nettoresultat. Dette innebærer områder som innkjøp, vikarbruk og ansettelser. Allikevel er det 
nødvendig å gjøre enkelte rammejusteringer nå, siden det er viktig å sikre bunnlinjen parallelt. Om 
det blir midler igjen ved årets slutt er dette heller en positiv sak – motfor en negativ bunnlinje.  

Parallelt med virksomhetenes innsparingskrav oppfordrer rådmannen til å være tilbakeholden med 
ytterligere fondsbruk i 2014, utover foreslått tertialvedtak.  

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Tertialrapport pr. 31.08.2014 med følgende forslag til budsjettjusteringer godkjennes:  



 

 

· Netto økte driftsrammer kr  7 025 000,- dekkes med netto inntektsøkning fra 
finanskapittelet med kr 179 000,-. 

· Restbeløpet som ikke dekkes innenfor drift gir et økt negativt netto driftsresultat 
med kr 6 846 000,- som foreslås dekket ved å inndra bundne driftsfond med kr 
3 161 688,-, "øremerkede»  disposisjonsfond med kr 962 133,- og det resterende kr  
2 722 179,- fra disposisjonsfond. 

2. Prosjektrapport vedr. investeringer tas til orientering 
3. Det foretas budsjettjusteringer i investering i.h.h.t. vedlegg.  Netto inndragelse av 

investeringsmidler kr 19 122 000,-. Av dette vil kr 16 880 000,- bli søkt overført til 2015. 

 

 

 

 

Formannskap - 53/2014 

 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 

 

 

FS - vedtak: 
ENDELIG INNSTILLING TIL kOMMUNESTYRET: 
Tertialrapport pr. 31.08.2014 med følgende forslag til budsjettjusteringer godkjennes:  

 
· Netto økte driftsrammer kr  7 025 000,- dekkes med netto inntektsøkning fra 

finanskapittelet med kr 179 000,-. 
 

· Restbeløpet som ikke dekkes innenfor drift gir et økt negativt netto driftsresultat 
med kr 6 846 000,- som foreslås dekket ved å inndra bundne driftsfond med kr 
3 161 688,-, "øremerkede»  disposisjonsfond med kr 962 133,- og det resterende kr  
2 722 179,- fra disposisjonsfond.  
 

Prosjektrapport vedr. investeringer tas til orientering. 
 

Det foretas budsjettjusteringer i investering i.h.h.t. vedlegg.  Netto inndragelse av investeringsmidler 
kr 19 122 000,-. Av dette vil kr 16 880 000,- bli søkt overført til 2015 
 
 
 
 

 

 

Vedlegg: 



 

 

Rapportering av innskudd 

Oversikt over investeringr pr 20.8.2014 

Budsjettjustering ivesteringer 2.tertial 

Tertialrapport pr 31.8.2014 - med forslag til budsjettjusteringer 

Virksomhetenes tertialrapporter 

 

 

 

  



 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Orienteringer 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Kirsten Langehaug FE - 033 
 

14/2588 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

66/2014 
 

Kommunestyre PS 22.10.2014 

 

 

 

Saken gjelder: 

 
Høring: Regional plan for vannforvaltning med tilhørende tiltaksprogram, vannregion Glomma 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

Tas til orientering 
 

 

 

 

 

 

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Kirsten Langehaug  FE ‐ 033 
 

14/2588 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

60/2014 
 

Kommunestyre  PS  22.10.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll ‐ Kommunestyre ‐ 18.09.2014 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

Møteprotokoll 
for 

Kommunestyre 
 
Møtedato:  18.09.2014 
Møtested:  kommunestyresalen 
Møtetid:  18:00 ‐ 22:00 
Torleif Gjellebæk fra Fylkesmannen hadde et innlegg om kommunereformarbeidet. 
 

Til stede  Medlemmer: 
Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Gunnar 
Harstad, Jahan Binai‐Faal, Jan Vidar Moen, Jeanette Bach Mikkelsen, John 
Dokken, Knut Espeland, Kyrre Havelin, Morten Strande, Nina Haaland, Ole 
Andreas Kvilesjø, Sigmund Lereim, Sølve Egeland, Torstein Skjolden, Tron 
Kallum, Truls Lindmo 
 

Varamedlemmer: 
Kari Ørnø, Yngve Brænd 

Forfall  Arve Martinius Bekkevard, Elham Binai‐Faal, Gro Pettersen, Margrethe Solberg 

Administrasjonen   

 
 

Saksliste 
Saksnr  Tittel 
   

50/2014  Godkjenning av møteprotokoll 

51/2014  Forberedelse til Spydeberg kommunes arbeid med kommunereformen 

52/2014  Felles brannvesen 

53/2014  Økonomisk stønad ‐ krav til aktivitet 

54/2014  Frisklivssentral ‐ Vurdering av opprettelse 

55/2014  Detaljregulering for Vollene Vestre, gnr 33 bnr 2 og deler av gnr 33 bnr 3 og gnr 31 bnr 2 

56/2014  Søknad om fritak fra verv 

57/2014  Søknad om fritak fra politiske verv i perioden 01.08.2014 ‐ 30.06.2015 

58/2014  Referatsaker 

01/2014  Orienteringssak sykefraværarbeid 

59/2014  Orienteringer 

 
 
   



50/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen
 

 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

51/2014: Forberedelse til Spydeberg kommunes arbeid med 
kommunereformen 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Knut Espeland, Yngve Brænd, Tron Kallum, Sigmund Lereim, Torstein 
Skjolden, John Dokken og Kyrre Havelin. 
 
Fellesforslag fra kommunestyret til nytt punkt 2 som erstatning for punktene 2 og 3 i instillingen:  
Det etableres en referansegruppe bestående av gruppelederne i de politiske partiene som er 
representert i kommunestyret. Referansegruppen utarbeider prosessplan som fremmes til 
behandling i kommunestyret i oktober, sammen med en status for eventuelle sonderinger som er 
gjort så langt. 
 
Gruppemøte fra kl 20.05 til kl 20.25 
 
 
VOTERING: 
Punkt 1: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt 2: Enstemmig som foreslått av kommunestyret. 
Punkt 3 (innstillingens punkt 4): 20 stemmer for og en stemme mot innstillingen fra formannskapet. 
 

Vedtak: 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 51/2014 BLIR DA: 

1. Spydeberg kommune ønsker å ha en åpen og delaktig rolle i prosessene knyttet til 
kommunereform, for gjennom dette å skape de beste forutsetninger for innbyggere og 
samfunnsutvikling i Spydeberg i fremtiden.  

2. Det etableres en referansegruppe bestående av gruppelederne i de politiske partiene som 
er representert i kommunestyret. Referansegruppen utarbeider prosessplan som fremmes 
til behandling i kommunestyret i oktober, sammen med en status for eventuelle 
sonderinger som er gjort så langt. 

3. Spydeberg kommune gir sin tilslutning til at fylkesmannen og KS deltar som faglig 
tilrettelegger og koordinator for lokale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen 



etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 
 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

52/2014: Felles brannvesen 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: John Dokken, Gunnar Harstad, Heidi Vildskog, Knut Espeland, Tron 
Kallum, Morten Strande og Sølve Egeland. 
 
Fellesforslag fra kommunestyret til nytt punkt 2:  
Kommunestyret ber rådmannsgruppen vurdere en form for IKS/samarbeidsavtale hvor 
administrasjon og ledelse av brannvesenet samlokaliseres. Øvrige funksjoner blir slik de er i dag. Det 
kan jobbes frem mot en samlokalisering av enheter på sikt. Forslag til slik organisering legges frem 
for behandling i kommunestyret så snart som mulig. 
 
VOTERING: 
Punkt 1: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
Punkt 2: Enstemmig som foreslått av kommunestyret 
Punkt 3: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
 

Vedtak: 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK I51/2014  BLIR DA: 
 

1. Kommunestyret tar prosjektgruppens rapport om  Felles brannvesen i Indre Østfold  til 
orientering.  
 

1. Kommunestyret ber rådmannsgruppen vurdere en form for IKS/samarbeidsavtale hvor 
administrasjon og ledelse av brannvesenet samlokaliseres. Øvrige funksjoner blir slik de er i 
dag. Det kan jobbes frem mot en samlokalisering av enheter på sikt. Forslag til slik 
organisering legges frem for behandling i kommunestyret så snart som mulig. 
 

1. En forutsetning for et felles brannvesen i Indre Østfold må være en effektivisering og 
kvalitetsforbedring innenfor dagens kostnadsramme. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

53/2014:  Økonomisk stønad ‐ krav til aktivitet 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Gunnar Espelid, Truls Lindmo, Gunnar Harstad, Kyrre Havelin, John 
Dokken, Tron Kallum, Sigmund Lereim, Nina Haaland og Knut Espeland. 
 



Forslag fra Sigmund Lereim, SP til nytt punkt tre og fire: 
 
3. Midler til videreføring av tiltaket i 2015 innarbeides i budsjett for 2015. 
4. Tiltakets effekt rapporteres etter ett år med hensyn til reduksjon av behov for sosial stønad og 
tilbakeføring til ordinært arbeidsliv. 
 
VOTERING: 
Punkt 1 og 2: Enstemmig som foreslått av formannskapet 
Punkt 3: Enstemmig som foreslått av SP. 
Punkt 4: 17 stemmer for og 4 stemmer mot forslaget fra SP. 
 

 

Vedtak: 

 
ENDELIG VEDTAK I SAK 53/2014 BLIR DA: 
 
Det innføres aktivitetskrav til personer som mottar økonomisk stønad i tråd med de 
positive erfaringer som er gjort med samme tiltak i Rakkestad og andre kommuner i 
regionen.  
Det avsettes kr. 80 000,‐ fra disposisjonsfond for inneværende år til oppstart i henhold til 
«Rakkestadmodellen» med eventuelle tilpasninger til Spydeberg.  
Midler til videreføring av tiltaket i 2015 innarbeides i budsjett for 2015. 
Tiltakets effekt rapporteres etter ett år med hensyn til reduksjon av behov for sosial 
stønad og tilbakeføring til ordinært arbeidsliv. 
 
 
 

 

 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

54/2014: Frisklivssentral ‐ Vurdering av opprettelse 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Sigmund Lereim, Kari Ørnø, Torstein Skjolden, Knut Espeland, Heidi 
Vildskog og Tron Kallum. 
 
Gruppemøte fra kl. 21.40 til kl. 21.50 
 
Fellesforslag fra kommunestyret til nytt punkt 3: 
Etablering og videreutvikling av frisklivssentralen i Spydeberg gjøres i tett samarbeid med Helsehuset.
 
VOTERING:  
Punkt 1 og 2: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 



Punkt 3: Enstemmig som foreslått av kommunestyret. 
 

Vedtak: 
ENDELIG VEDTAK I SAK 54/2014 BLIR DA: 

1. Det opprettes frisklivssentral i Spydeberg kommune. Eventuelle behov for tilleggsmidler til 
opprettelse av frisklivskoordinator tas fra disposisjonsfond i 2014 og innarbeides i 
budsjettet for 2015. 

2. Arbeidet for å tilrettelegge for kronisk syke styrkes inneværende år i tråd med midler fra 
Fylkesmannen. 

3. Etablering og videreutvikling av frisklivssentralen i Spydeberg gjøres i tett samarbeid med 
Helsehuset. 

 
 

 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

55/2014: Detaljregulering for Vollene Vestre, gnr 33 bnr 2 og deler av gnr 33 
bnr 3 og gnr 31 bnr 2 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Anne Sofie Hoff, Andreas Kulvik og Sigmund Lereim 
 
VOTERING:  
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

 

Vedtak: 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 55/2014 DA: 

1. Kommunestyret har vurdert klage på vedtaket fattet i saks nr.  K‐073/12 Advokatfirmaet 
Ytterbøl & co AS ved advokat  Petter Koren på vegne av Inger Marie Grimsgaard, datert 
21.11.2012. 
 

2. Kommunestyret finner ikke at det har fremkommet nye forhold i klagen som tilsier en 
annen konklusjon i saken. Vedtak fattet i saks nr. K‐073/12 opprettholdes. 

 

 

 



 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

56/2014: Søknad om fritak fra verv 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Birgitta Grimeland, Heidi Vildskog og Knut Espeland 
 
Jahan Binai‐Faal ble enstemmig erklært habil i saken. 
 
VOTERING: 
Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 

Vedtak: 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 56/2014 BLIR DA: 
 

1. Elham Binai‐Faal gis fritak fra politiske verv fra 04.08 – 31.12.2014.  
 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

57/2014: Søknad om fritak fra politiske verv i perioden 01.08.2014 ‐ 
30.06.2015 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet i saken: Birgitta Grimeland
 
VOTERING: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

 

 

Vedtak: 
 
ENDELIG VEDTAK I SAK 57/2014 BLIR DA: 
 

1. Margrethe Solberg gis fritak fra alle politiske verv i perioden fra 01.08.2014 til 30.06.2014
 

 



 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

58/2014: Referatsaker 
 
Behandling: 
Følgende hadde ordet i saken: Heidi Vildskog og Tron Kallum
VOTERING: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak: 
ENDELIG VEDTAK I SAK 58/2014 BLIR DA:

1. Saken tas til orientering. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

01/2014: Orienteringssak sykefraværarbeid  
 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

59/2014: Orienteringer 
 
Behandling: 
 
VOTERING: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen.
 

Vedtak: 
ENDELIG VEDTAK I SAK 59/2014 BLIR DA:

1. Tas til orientering. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 
 

Klagebehandling ‐ Detaljreguleringsplan ‐ Griniskogen NV ‐ gnr. 11 bnr. 2 m. 
fl. 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Marius Sandli Ødegaard  FA ‐ L13, GBNR ‐ 11/2, HIST ‐ 
08/583 
 

14/655 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

43/2014 
 

Komite for miljø. plan og teknikk  PS  07.10.2014 

61/2014 
 

Kommunestyre  PS  22.10.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Griniskogen NV ble vedtatt av Kommunestryret den 17.06.2014. 
Vedtaket ble kunngjort, og klagefrist satt til 05.09.2014. 

Det er mottatt 1 klage på vedtaket fra beboere i Helge Ingstads vei, Arnoldts vei og Pionerveien, 
totalt har 42 personer skrevet under på klagen. Klagen ble mottatt 7. juli 2014 og er mottatt innen 
fristen. 

Politisk saksordfører  

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 

Saksopplysninger 

Mottatt klage er mottatt rettidig og skal behandles av Kommunestyret før eventuell videre 
klagebehandling hos Fylkesmannen i Østfold. 

Klagerne bor i eller i nærheten til planlagt atkomstvei for det nye boligprosjektet Griniskogen NV og 
må anses som part i saken. Klagerne har således klagerett. 

Sammendrag av klagen 

Klagen går i hovedsak på to forhold. Det ene er hvorvidt Kommunestyret har fattet et gyldig vedtak 
sett i forhold til hvordan habililtetsmessige forhold er ivaretatt og håndtert riktig under 
Kommunestyrets behandling av saken. Det andre forholdet går på bruken av Helge Ingstads vei som 
atkomstvei til det nye boligområdet. 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Vurderinger av habilitetsspørsmålet: 

Vedtaket i Kommunestyret ble vedtatt enstemming (19 stemmer). Dersom representantene  som ble 
vurdert til å være inhabile i saken hadde stemt mot flertallet ville vedtaket uansett ikke blitt 
annerledes. De inhabile representantene ville ikke kunnet påvirke utfallet i saken. Administrasjonen 
mener vedtaket er gyldig. 

 

Vurderinger av vei‐/atkomstforholdet: 

Spydeberg kommunes administrasjon kan ikke se at klagen bringer inn tematikk som ikke er 
behandlet ved 1.gangs vedtak før offentlig ettersyn. Klagernes momenter ble også utførlig redegjort 
for da det ble arrangert felles befaring av området i forkant av kommunestyrets behandling. 

Det ble i vedtaket fra Kommunestyret foreslått og vedtatt løsninger som skal ivareta 
trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Trafikksikkerhetsspørsmål og ‐løsninger vil det også 
være naturlig å ta med i diskusjonen om hvordan Helge Ingstads vei skal opprustes i forbindelse med  
avslutning av arbeidene med VA‐anlegget i Helge Ingstads vei. Prosjekteringsarbeidene for dette er 
nå i oppstartsfasen. 

Klagerne foreslår at Arnoldts vei kan forlenges over LNF‐området vest for Helge Ingstads vei, dette 
mener Spydeberg kommune er en dårlig løsning og som ei heller ligger inne i overordnet plan. 
Produktiv landbruksjord skal søkes bevart.  

I kommunedelplan for sentrum 2012‐24 legges det opp til at atkomst til Griniskogen NV skal være fra 
Helge Ingstads vei, vedtatt detaljplan er i tråd med overordnet plan.  

Administrasjonen mener fortsatt at Helge Ingstads vei vil være en god løsning som atkomstvei til 
prosjektet «Griniskogen nordvest». 

 

Konklusjon 

Administrasjonen kan ikke se at klagen innehar momenter som ikke tidligere er behandlet. Klagen er 
ikke av en slik art at administrasjonen vil anbefale endring av vedtaket slik det ble fattet 17. juni 
2014. 

Endring i trafikk er en belastning for naboer, dette er kommunen kjent med. I kommunedelplan for 
sentrum 2012‐24 er det lagt opp til endringer i de sentrumsnære områdene. Kommunen ønsker en 
slik endring. 

Kommunen mener videre at det ikke er grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune har vurdert klagen på vedtaket om 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

detaljreguleringsplan for Griniskogen NV med atkomst via Helge Ingstads vei. Kommunen 
finner ikke at klagen innehar nye momenter som ikke tidligere er vurdert. 

2. Kommunestyret avslår klagen, og opprettholder vedtaket. 

 
   

 
 
 
Komite for miljø. plan og teknikk ‐ 43/2014 
 

KMPT ‐ behandling: 
 
Nina Haaland (H) var inhabil og fratrådte møte. 

Ingen vararepresentant møtte for Nina Haaland.
 
Birgitta Grimeland (Frp) ledet møte. 
 
Saksordfører: 
 
Andreas Kulivik (Frp) ble valgt til saksordfører. 
 

Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 

 
 

KMPT ‐ vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune har vurdert klagen på vedtaket om 
detaljreguleringsplan for Griniskogen NV med atkomst via Helge Ingstads vei. Kommunen 
finner ikke at klagen innehar nye momenter som ikke tidligere er vurdert. 

2. Kommunestyret avslår klagen, og opprettholder vedtaket. 

Nina Haaland (H) tiltrådte og tok over møteledelse for Birgitta Grimeland (Frp). 
 

 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 ‐ klage på vedtak 
Vedlegg 2 ‐ tilsvar til klage 
Vedlegg 3 ‐ saksframlegg 2.gangs behandling 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
 
 

















































SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Kirsten Langehaug  FE ‐ 217 
 

14/2583 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

62/2014 
 

Kommunestyre  PS  22.10.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2015 ‐ 2016. 

Politisk saksordfører: Knut Espeland 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2015 til 2016 ble behandlet i møte 03.09.2014, sak 14/23, i 
kontrollutvalget. Det ble fattet følgende vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 

 

2. Ut  fra  vedlagte  prosjektbeskrivelser  vedtar  kontrollutvalget  følgende  2  prosjekter  i 
rekkefølge i planperioden: 

 

· Prosjekt 1: «Spesialundervisning» 
· Prosjekt 2: «Internkontroll» 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 

3. Plan  for  forvaltningsrevisjon  oversendes  kommunestyret  for  behandling  innen 
utgangen av 2014.  

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

· Plan for forvaltningsrevisjon vedtas. 
· Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 

kontrollutvalget. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Møtebok fra møte i kontrollutvalget 03.09.2014 
Plan for forvaltningsrevisjon Spydeberg 2015 ‐ 2016 
 
 
 



































SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 
 

Planprogram for kommuneplan 2015‐2027. 
2. gangs behandling etter høring og offentlig ettersyn 
 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Bente Sand  FE ‐ 141 
 

14/647 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

54/2014 
 

Formannskap  PS  09.10.2014 

63/2014 
 

Kommunestyre  PS  22.10.2014 

 
 
 
Saken gjelder: 
Forslag til planprogram for kommuneplan 2015‐2027 har vært sendt på høring og utlagt til offentlig 
ettersyn. Innkommne uttalelser og innspill er gjennomgått og vurdert, og revidert planprogram 
fremmes for egengodkjenning og endelig vedtak. 

 

Politisk saksordfører  

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Hjemmel for vedtak av planprogram for 
kommuneplan er pbl § 11‐13, andre ledd. 

 

Saksopplysninger 

Forslag til planprogram for ny kommuneplan 2015‐2027 ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig 
ettersyn, jf. vedtak i Formannskapet 05.06.2014 – sak 40/2014. Oppstartsvarsel og kunngjøring og 
høring og offentlig ettersyn ble annonsert i Smaalenenes Avis samt publisert på kommunens 
hjemmesider. Varsel‐ og høringsbrev ble sendt ut til berørte myndigheter og andre berørte parter, 
herunder en rekke lokale lag og foreninger (vedlegg 4). 

 

Det er innkommet i alt 22 uttalelser og innspill til planprogram og oppstartsvarsel i løpet av hørings‐ 
og varslingsperioden, jf. vedlegg 3a‐v. To av innspillene var innkommet før 1. gangs behandling av 
planprogrammet. Frist for uttalelse og innspill ble forlenget til 8. september 2014 for å gi rom for 
behandling i kommunale råd og utvalg. Også andre med behov for forlengelse fikk innvilget samme 
frist. 
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Vurdering 

Uttalelser og innspill er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. Endringer i planprogram framgår 
også i dette vedlegget. Det er i oppsummeringen vektlagt kommentarer/merknader knyttet til 
planprogrammet og dets innhold. Råd, veiledning og innspill knyttet til utarbeidelse av plan samt 
konkrete innspill til arealdelen tas med videre inn i arbeidet med forslag til ny kommuneplan for 
Spydeberg. 

 

Revideringer i planprogrammet 

Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune peker begge på viktigheten av at mål og strategier 
i samfunnsdelen fastsettes før diskusjoner om konkrete arealer og bruk av disse tar til. Både regional 
og statlig myndighet foreslår at samfunnsdelen vedtas før arealdelen. 

 

Kommunen har vurdert dette innspillet, men fastholder at delene behandles og vedtas under ett. 
Kommunen vil imidlertid legge til rette debatt rundt samfunnsdelen gjennom egen drøfting i 
kommunestyret. 

  

Mange av innspillene fra berørte myndigheter, som Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune 
Østfoldhelsa samt kommunale råd som Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, peker på at planprogrammet ikke redegjør tilstrekkelig for oppgaver knyttet til 
folkehelsearbeidet. Styrket folkehelse er derfor tatt inn som nytt deltema under kapittel 4 i 
planprogrammet.  

 

Det er også tatt inn punkter knyttet til kulturminner og –miljø, universell utforming samt trafikk og 
transport. 

 

Innspill til arealdelen 

Innspillene 3o‐3v er i sin helhet konkrete innspill til endret arealbruk. Disse innspillene vil bli vurdert i 
utarbeidelse av planforslag, etter føringer for utvikling gitt i samfunnsdelen. Alle innspill knyttet til 
endret arealbruk, også de som framkommer av andre uttalelser, tas dermed videre i planarbeidet. 

 

Konklusjon 

De innkomne uttalelser og innspill yter alle viktige bidrag til den pågående prosessen med ny 
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kommuneplan for Spydeberg. Administrasjonen anser at med de revisjoner det er redegjort for i 
saksframlegg og vedlegg, kan planprogram for kommuneplan 2015‐2027 egengodkjennes og endelig 
vedtas. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1.  Kommunestyret i Spydeberg egengodkjenner revidert planprogram for kommuneplan 
2015‐2027, jf. plan‐ og bygningsloven § 11‐13.  

 

 
 
 
Formannskap ‐ 54/2014 
 

FS ‐ behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Birgitta Grimeland 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.
 

 

 
 

FS ‐ vedtak: 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
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1. Innledning 

Planprogrammet for kommuneplan 2015-2027 skal sette rammene for arbeidet med ny 
kommuneplan, og er en del av oppstarten av dette planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive 
planarbeidets bakgrunn og rammebetingelser samt informere om hvordan planprosessen er tenkt 
gjennomført; herunder utredningsbehov, medvirkningstiltak, kommunikasjon og organisering av 
arbeidet.  
 
Etter høring og offentlig ettersyn fastsettes planprogrammet endelig av kommunestyret. 
 
Dersom du har innspill til planarbeidet - som mål for kommunen, tema som bør ivaretas eller forslag 
til ny arealbruk – kan dette meldes inn nå i forbindelse med høring av planprogrammet. Forslag til 
nye utbyggingsområder og annen endring av arealbruk skal inneholde følgende dokumentasjon: 
 

 Arealets beliggenhet vist i kart, med avgrensning 

 Arealets størrelse og eiendommer (gnr/bnr) som inngår i arealet samt beskrivelse av arealet 
og arealbruk i dag 

 Bekrivelse av ønsket endring med begrunnelse. Beskrivelsen skal redegjøre for mulige 
infrastrukturløsninger (vei, vann, avløp). Beskrivelsen skal også redegjøre for hvilke 
konsekvenser en endret arealbruk vil gi for miljø, transport, friluftsinteresser, kulturminner, 
sosial infrastruktur (skole, barnehage, omsorgstjenester og andre offentlige tjenester), 
universell formgiving samt barn og unges interesser. 

 
Merknader og innspill til planprogrammet skal sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 
35, 1820 Spydeberg/e-post: post@spydeberg.kommune.no innen 25. august 2014. 
 

  

mailto:post@spydeberg.kommune.no
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2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om 

kommuneplan og planprogram 

Om kommuneplan 
Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet som all annen planlegging i Spydeberg tar 
utgangspunkt i, jf. pbl §11-1. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen 
forankres mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 
Arealdelen med plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. Målet 
er at kommuneplanen skal legge grunnlag for en helhetlig samfunnsutvikling. 
 
Langsiktighet er viktig i planlegging, og overordnete planer strekker seg over 12 år. I de utredninger 
og vurderinger som ligger til grunn for planarbeidet, er tidsperspektivet ofte lengre, gjerne 40-50 år 
fram i tid. For samfunnsdelen skal et 40-års perspektiv legges til grunn for drøfting av langsiktig og 
bærekraftig utvikling. Hvert fjerde år skal kommunestyret gjennom behandling og vedtak av 
planstrategi vurdere behov for revisjon av hele eller deler av kommuneplanen.  
 
Da gjeldende kommuneplan er vedtatt etter tidligere regelverk og ikke lenger kan rulleres, skal det 
nå gjennomføres full revisjon av kommuneplan for Spydeberg. Samfunnsdel og arealdel utarbeides 
samlet.  Kommuneplanen følges opp av mer detaljerte planer, hvor kommunens strategi- og 
økonomiplan er viktigst. Også kommunedelplaner, sektorplaner, temaplaner og reguleringsplaner 
skal følge kommuneplanen. 
 

 
Om planprogram 

Forslag til ny kommuneplan skal utarbeides etter plan- og bygningsloven kapittel 11. I henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-13 samt § 4-1 skal det som ledd i oppstart og varsling av 

kommuneplanarbeidet utarbeides et planprogram som skal ligge til grunn for det videre arbeidet 

med planen. 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning – spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert samt behovet for utredninger, jf pbl § 4-2.  

Hensikten med planprogrammet er å bidra til en målrettet og forutsigbar prosess. Gjennom 
prosessen med utarbeidelse av planprogrammet skal tidlig medvirkning mellom kommunen 
og offentlige myndigheter sikres. Det skal gjøres rede for framdriften i planprosessen, og på 
hvilken måte kommunen for øvrig har tenkt å legge til rette for medvirkning og informasjon 
ut til innbyggerne. 
 
Viktige avgrensninger av planarbeidet skal sørge for at planen er tilpasset behovet. Tidlig 
avklaring av planbehov og viktige problemstillinger skal bidra til at nødvendig grunnlags-materiale 
foreligger. En tidlig avklaring av politiske rammer og premisser skal bidra til en planprosess med 
politisk forankring. 
 
Forslag til planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at 
planen kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til 
forslaget til planprogram. 
 
Etter høringsperioden er avsluttet, fastsettes planprogrammet av kommunestyret. 
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3. Forutsetninger og føringer i planarbeidet 

3.1: Generelt 
Den kommunale planleggingen er omgitt av nasjonale og regionale føringer og anbefalinger, som lov 
og forskrift, planer, retningslinjer, rundskriv og veiledere.  
 
3.2: Nasjonale føringer 
Regjeringen fastsatte ved kongelig resolusjon 24.06.2011 nasjonale forventninger til kommunal og 
regional planlegging (T-1497). Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige 
interesser blir ivaretatt. Slik samlet oversikt over nasjonale forventninger skal utarbeides hvert fjerde 
år, jf. pbl § 6-1. Nasjonale forventninger av 24.06.2011 har fokus på følgende hovedområder: 
 

 Klima og energi 

 By- og tettstedsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Verdiskaping og næringsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
 
 
3.3: Regionale føringer 

Fylkesplan for Østfold «Østfold mot 2050» ble godkjent av Kongen i Statsråd i mars 2011.  
Hovedtemaene i planen er levekår og folkehelse, verdiskaping og miljø.  Planen omfatter en 
arealstrategi for Østfold med regionale strategier for delregionene Moss, Indre Østfold, Nedre 
Glomma og Halden. I fylkesplanens arealstrategi  inngår tettstedsavgrensninger som gir føringer for 
arealbruk i Spydeberg. Fylkesplanens retningslinjer for energi- og arealbruk gir også føringer, blant 
annet i forhold til utvikling av varehandel og spredt boligbebyggelse.  

Regional plan for folkehelse 2012-2015/2024 

Regional Transportplan Østfold mot 2050 (juni 2012) tar utgangspunkt i mål og strategier for levekår, 
folkehelse, verdiskaping og miljø i fylkesplanen.  

Planveileder Østfold, utarbeidet av Østfold fylkeskommune i 2008, legger til rette for samhandling 
mellom tiltakshavere, kommuner og regionale myndigheter i arealplansaker. 

I arbeidet med ny kommuneplan vil også statlige og regionale myndigheters uttalelser til gjeldende 
planstrategi, samt relevante uttalelser til kommunedelplan for sentrum 2012-2024, tas med i 
arbeidet med ny kommuneplan.  
 
3.4: Lokale planføringer 

Kommunedelplaner og andre sentrale plandokumenter, som kommunedelplan for sentrum 2012-
2024, skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, vil gi føringer i arbeidet med ny kommuneplan. I 
planarbeidet skal kommunens planverk gjennomgås med tanke på  å etablere et klarere og mer 
hensiktsmessig planhierarki. Se for øvrig eget punkt under «Sentrale tema og problemstillinger». 
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4. Mål for planarbeidet  

4.1: Formålet med planarbeidet 
Hovedformålet med ny kommuneplan er å utarbeide et egnet styringsverktøy som bidrar til å sikre 
en god og helhetlig samfunnsutviklingen i  en vekstkommune i stor-Oslos ytterkant. Det er viktig at 
planen utarbeides på tvers av kommunens virksomheter og med god lokaldemokratisk forankring, 
slik at løsninger blir tverrfaglige og ivaretar næringsliv, tilreisende og de ulike innbyggergruppers 
interesser. En planprosess med stor grad av medvirkning vil også lettere gi eierskap til planen; både 
hos politikere, administrasjon og innbyggere, noe som øker gjennomføringsstyrken til planen.  
 
Gjeldende kommuneplan for Spydeberg gjelder for perioden 2007-2020, og er vedtatt etter gammelt 
regelverk. I planstrategi for Spydeberg kommune 2011-2015, vedtatt 13.11.2012, heter det blant 
annet: 
 

Gjeldende kommuneplan for Spydeberg er vedtatt i 2007. Den er bygd på  
prinsippene for balansert målstyring, men har et omfang i antall fokusområder  
som er noe i overkant av det som er håndterbart. For at kommuneplanen skal  
fortsette å være et bruksdokument, trenger den fornyelse og oppdatering. Både  
areal- og samfunnsdelen må revideres for å komme i samsvar med ny plan- og  
bygningslov og for å gi et godt samspill med Fylkesplanen.   

 
 
 

5. Sentrale tema og problemstillinger i planarbeidet 

Det er i arbeidet med planprogrammet søkt å avgrense tema for å kunne konsentrere planarbeidet 
om de mest aktuelle planbehov og problemstillinger. Til grunn for valg av sentrale tema ligger 
gjeldende planstrategi samt nasjonale, regionale og lokale føringer. Innspill fra verksteder med 
virksomhetsledere, politikere og Ungdommens kommunestyre er også del av grunnlaget for valg av 
tema i planarbeidet. 

For alle områdene skal samfunnssikkerhet legges til grunn som gjennomgående premiss.   

 

5.1: Hva vil vi med visjonen? 

Spydeberg kommune har siden 1991 arbeidet etter visjonen «Miljøkommunen Spydeberg». Det er 
behov for å evaluere visjonen med tanke på å gi denne et oppdatert og klarere innhold. Det vil i 
planperioden også bli vurdert omformulering av visjonen. 

 

5.2: Kommuneutvikling - vi bygger Spydeberg 

Hovedtemaet favner en rekke sentrale deltema i samfunnsplanlegging, som steds- og 
sentrumsutvikling, bebyggelsesstruktur, infrastruktur, samferdsel, verdiskaping og næringsutvikling. 
Gjeldende kommuneplan fastsatte at all utbygging skal skje innenfor sentrumssonen, og kommunen 
har til hensikt å videreføre dette grepet. Kommunedelplan for sentrum 2012-2014 ble vedtatt høsten 
2012, og dennes føringer for sentrumsutvikling av småbyen Spydeberg skal videreføres i ny 
kommuneplan.  

Nye utbyggingsarealer vil bli vurdert i lys av nasjonale og regionale føringer samt utredninger knyttet 
til befolkningsutvikling.   
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Strategisk plan for næringsutvikling søkes innarbeidet i ny kommuneplan.  

 
Viktige deltema: 

A. Spredt boligutbygging 

Fylkesplanens retningslinjer for energi og arealbruk, pkt. 5.14.4, åpner for spredt boligbebyggelse 
på inntil 10 % av boligbyggingen, under forutsetning at omfang og lokalisering defineres i 
kommuneplanen. Planarbeidet skal avklare hvorvidt slik spredt boligbygging skal innarbeides i ny 
kommuneplan, og hvordan. 

B. Knutepunktutvikling 

Som stasjonsby har Spydeberg potensial som knutepunkt for kollektivtrafikk. Planarbeidet skal 
legge til rette for en utvikling som sikrer at flest mulig reiser skjer kollektivt og til fots/med sykkel. 
Det skal utarbeides en parkeringsstrategi for Spydeberg sentrum.  

C. Næringsutvikling  

I planarbeidet skal rammebetingelser og vilkår for næringsutvikling i hele kommunen vurderes. 
Representanter for bransjer og næringer skal involveres i arbeidet. Potensiell synergi mellom 
kultur, herunder idrett og kulturminner, og næringsvirksomhet skal undersøkes særskilt.  

D. Massedeponi og masseuttak 

I planarbeidet skal det utarbeides en kommunal strategi for deponier og masseuttak, herunder 

omfang og kriterier for lokalisering.  

 

5.3: Livskvalitet og nærmiljø  - lage bra dager  

Gjennom hele livsløpet legger lokalsamfunn og fellesskapsløsninger viktige rammer for den enkeltes 
liv og livskvalitet. Gode oppvekstvilkår og trygge nærmiljø tilrettelagt for fysisk aktivitet bidrar til 
livskvalitet og styrker folkehelsen. Det samme gjør deltakelse i organisert og uorganisert aktivitet 
innen kultur og idrett. Gode barnehager og skoler  står sentralt i samfunnsutviklingen, det samme 
gjør institusjoner og virksomheter som ivaretar helse-  og omsorgstilbud. I planarbeidet skal 
tilgjengelighet for alle legges til grunn, med universell utforming som sentralt virkemiddel. 
Planleggingen skal legge til rette for gode møteplasser for hele befolkningen. Det settes særlig fokus 
på utviklingen av det flerkulturelle Spydeberg.  

Viktige deltema: 

A. Oppvekst i Spydeberg 

I planarbeidet skal barn og unges oppvekstsvilkår generelt og barnehage og skole spesielt stå i 
fokus. Målet er å legge rammer som gjør Spydeberg til en god oppvekstkommune der barn og 
unge gis en solid grunnutdanning. 

B. Tilrettelegge for fysisk aktivitet og friluftsliv 

Planarbeidet skal utrede og sikre allmennhetens tilgang til viktige områder for friluftsliv, som 
f.eks. Lyseren. Det skal vurderes planbestemmelser som hjemler tilrettelegging for fysisk aktivitet 
for alle aldersgrupper ved større utbygginger. 

C. Framtidsrettet helse- og omsorgstilbud 

I planarbeidet skal framtidige arealbehov knyttet til helse og omsorgstjenester utredes.  
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D. Styrket folkehelse 

I planstrategi for perioden 2011-2015 framheves folkehelse og levekår som en sentral utfordring i 
utviklingen av Spydeberg-samfunnet. Høy forekomst av hjerte- og karsykdommer, mange unge 
funksjonshemmede samt økt etterspørsel av tjenester innen psykisk helse og barnevern påpekes 
særskilt. Ny helseoversikt skal utarbeides som ledd i planarbeidet. 

 

 

5.4: Klima og miljø – grønt samfunn 

Planarbeidet skal sikre videreføring av vedtatt Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold. 
Sikring av drikkevannskilde og vassdrag mot forurensing samt vurdering av flom- og rasrisiko blir 
viktige deltema i planarbeidet. Andre tema: 

 Jordvern og forvaltning av kulturlandskap 
 Naturvern, herunder biologisk mangfold 

 Grønnstruktur/grønne arealer 
 Kulturminner/kulturmiljø 
 Trafikk/transport 

 
 

5.5: Kommunen som organisasjon, tjenesteyter og arbeidsgiver 

Utvikling av kommunen som organisasjon skal nedfelles i kommuneplan. God økonomistyring og 
kvalitet i tjenestene er viktige målsetninger. 

Viktige deltema: 

A. Strategi for kompetanseutvikling og rekruttering 

Som myndighetsutøver og produsent av kommunale tjenester er Spydeberg kommune avhengig 
av å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse. Som ledd i planarbeidet skal det utarbeides 
strategi for kompetanseutvikling og rekruttering. 

B. Interkommunalt samarbeid 

Flere virksomheter i Spydeberg kommune inngår allerede i interkommunalt samarbeid. I 
planarbeidet skal omfang og form på framtidig samarbeid med andre kommuner vurderes. 
Arbeidet skal ses i sammenheng med ny kommunereform, jf. kommuneproposisjonen 2015. 

 

5.6: Revisjon av planverk og -hierarki 

Gjeldende planstrategi tar til orde for en sortering av kommunens planverk og planhierarki ved 
utarbeidelse av  ny kommuneplan. Eksisterende planer skal gjennomgås, og det skal vurderes om 
hele eller deler av eksisterende planverk kan inngå i kommuneplanen. Dette gjelder mellom annet 
eksisterende kulturminneplan. 
 
Det skal også vurderes om enkelte eksisterende planene skal utgå i sin helhet. Behov for eventuelt 
nye planer skal vurderes, samt hvor i hierarkiet disse plasseres. Revisjon av planverket krever god 
dialog med berørte parter, og for planer som vurderes avviklet skal disse involveres særskilt.  
 
Revisjonen omfatter ikke planer med arealdel. 
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6. Utredningsbehov i planarbeidet 

Her framgår utredningsbehov som ikke er omtalt i foregående del «Sentrale tema og 
problemstillinger». 
 
6.1: Befolkningsutvikling 

Det er igangsatt arbeid med befolkningsprognose, med tre ulike vekstscenarier, med tanke på 

fastsettelse av årlig befolkningsvekst i ny kommuneplan. Kommunaløkonomiske konsekvenser av 

vekstscenarier vil bli utarbeidet.  Det skal utarbeides boligbyggeprogram. 

 

6.2: Attraktivitet  

Som ledd i arbeidet med hovedtema kommuneutvikling skal det gjennomføres analyse av Spydeberg 

kommunes attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting.  

 

6.3: Igangsatte utredninger med betydning for planarbeidet 

 Overordnet ROS-analyse og utarbeidelse av beredskapsplan (avsluttes 1. halvår 2014) 

 Naturtyperegistrering (avsluttes høsten 2014) 

 

6.4: Arealdelen 

Kommuneplanens arealdel skal bygge på samfunnsdelen, som fastsetter overordnete mål og 

strategier. Arealinnspill skal vurderes i forhold til dette.  

Kommuneplanens konsekvenser for miljø og samfunn skal utredes, jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.2009. Det innebærer at alle utbyggingsstrategier og konkrete forslag 

til endret arealbruk skal vurderes tilsvarende. Transport/infrastruktur vil være viktige deler av slik 

konsekvensutredning.  

I endelig behandling av KDP for sentrum 2012-2024, jf. vedtak i sak K-066/12 pkt.8, har 

kommunestyret vedtatt at følgende arealer skal vurdere for framtidig utbygging i utarbeidelsen av 

forslag til ny kommuneplan: 

 Løkenjordet (sentrumsformål) 

 Grååsen II (boligbebyggelse) 

 Areal ved Fossum langs fv. 128 (næringsbebyggelse) 

Kommunale vedtekter til plan- og bygningsloven skal vurderes tatt inn i kommuneplanens arealdel 

med bestemmelser. 
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7. Planprosess – organisering og framdrift 

7.1: Organisering av arbeidet 

Politisk organisering: 

Kommunestyret vedtar endelig planprogram, samt ny kommuneplan. 

Formannskapet er politisk styringsgruppe. Formannskapet er delegert myndighet til å legge forslag til 
planprogram samt forslag til kommuneplan ut på høring og offentlig ettersyn. Formannskapet 
innstiller til endelig vedtak i kommunestyret for planprogram og plan. 

Komité for oppvekst og omsorg (KOOK), Komité for miljø, plan og teknikk (KMPT), Eldreråd, Råd for 

flyktninger og integrering, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Næringsutvalget får 

forslag til plan til uttalelse før behandling i Formannskapet, både ved 1. og 2. gangs behandling.  

 

Administrativ organisering: 

Rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe, som skal sikre framdrift og har ansvar for 
overordnete beslutninger i prosessen. 

Arbeidsgruppa er tverrfaglig sammensatt og har faglig ansvar for utredninger og utarbeiding av 
planforslag. Prosjektansvarlig er virksomhetsleder for teknisk forvaltning. Arealplanlegger er 
prosessansvarlig. Øvrige to medlemmer er rådgivere … 

Referansegrupper består av fagpersoner fra organisasjonen og andre ressurspersoner, også eksterne. 
Gruppene leverer innspill på bestilling og mandat fra arbeidsgruppa. Der eksisterende planer 
vurderes innarbeidet i kommuneplan, skal arbeidet gjennomføres med referansegrupper der berørte 
parter er representert.  

Det skal oppnevnes referansegrupper med ekstern representasjon for arbeidet med følgende tema: 

 Oppvekst 

 Næringsutvikling 

 

7.2: Medvirkning 

Plan og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planprosesser, også utover de formelle 
medvirkningskrav som følger av høring og offentlig ettersyn.  

Åpent møte/framtidsverksted 

Det legges opp til minimum ett åpent møte som ledd i arbeidet med planforslaget. Møtet 
gjennomføres som verksted, der ulike framtidsscenarier drøftes. Oppvekst og næringsutvikling vil 
være sentrale tema i dette verkstedet. Bred mobilisering til verksted er viktig for å sikre bredde i 
diskusjonene. 

I høringsperioden for planforslaget kan folkemøte med presentasjon av forslaget være aktuelt. Også 
utstilling av planforslaget vurderes.  

Bruk av kommunens hjemmesider/sosiale medier 

Kommunens hjemmesider skal brukes for å formidle status og innhold i planprosessen. Interaktivitet 
vil bli vektlagt.   
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Involvering av skolene 

Skolene, to barneskoler og en ungdomsskole, er viktige ressurser i samfunnsutviklingen og vil bli 
invitert til å delta i planarbeidet, som gjennom spørreundersøkelser og miniverksteder. 

 

7.3: Framdrift 

Det tas sikte på sluttbehandling av ny kommuneplan i løpet av 1. halvår 2015. 

Viktige milepæler i arbeidet med kommuneplan for Spydeberg 2015-2027: 

Første gangs behandling, forslag til planprogram, for høring og offentlig ettersyn 
(Formannskapet) 

Juni 2014 

Varsel om oppstart av planarbeid samt høring og offentlig ettersyn, forslag til 
kommuneplan 

Juni 2014 -
aug. 2014 

Andre gangs behandling av planprogram og endelig vedtak (Kommunestyret) Sept./okt. 
2014 

Åpent møte/framtidsverksted Jan. 2014 

Leveranse fra arbeidsgrupper Jan. 2014 

Drøfting, samfunnsdelen, Kommunestyret Jan. 2014 

Første gangs behandling, forslag til kommuneplan 2015-2027, råd og utvalg til 
uttalelse 

Feb. 2015 

Første gangs behandling, forslag til kommuneplan 2015-2027 (Formannskapet) Mars 2015 

Høring og offentlig ettersyn, forslag til kommuneplan Mars-april 
2015 

Andre gangs behandling, forslag til kommuneplan 2015-2027, råd og utvalg til 
uttalelse 

Mai 2015 

Andre gangs behandling, forslag til kommuneplan (Kommunestyret) Juni 2015 

 



VEDLEGG 2 

 

Oppsummering av uttalelser og innspill 
Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 

Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid 

 

Det er i oppsummeringen vektlagt kommentarer/merknader knyttet til planprogrammet og dets 

innhold. Råd, veiledning og innspill knyttet til utarbeidelse av plan samt konkrete innspill til 

arealdelen kommenteres ikke direkte, men tas med videre inn i arbeidet med forslag til ny 

kommuneplan for Spydeberg. 

 

 

 

a. Fylkesmannen i Østfold_datert 21082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. FM stiller spørsmål om det er 

hensiktsmessig å opprettholde et skille 

mellom sentrumsplan og kommuneplan 

på samme «plannivå i framtiden». 

 

2. Viktig å få strategier og målsetninger i 

samfunnsdelen på plass før konkrete 

arealer diskuteres. Langsiktig tenkning 

viktig. 

 

 

 

 

 

3. Helseoversikt etter Folkehelselovens 

bestemmelser ser ut til å mangle. 

Planprogrammet redegjør ikke for 

hvilke hovedutfordringer kommunen 

står overfor innenfor Folkehelse. 

 

 

 

Konklusjon:  

Planprogrammet ser etter vår vurdering ut til å 

trekke fram de aktuelle temaer og 

problemstillinger og gir et godt grunnlag for 

videre arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel. 

 

1. Målsettingen er å innlemme 

sentrumsplanen i kommuneplanen, slik 

at nåværende kommunedelplan for 

sentrum framtidig kan forvaltes som en 

del av kommuneplanen. 

2. Den todelte planen (samfunnsdel og 

arealdel) vil bli behandlet under ett, 

men det legges opp til drøfting av 

samfunnsdelen i Kommunestyret i 

forkant av 1 gangs behandling av 

planforslag i Formannskapet (se 

framdriftsplan). For langsiktig 

perspektiv, se uttalelse fra Østfold 

fylkeskommune (b). 

3. Helseoversikt var del av grunnlaget for 

utarbeidelse av planstrategi for 

gjeldende kommunestyreperiode. 

Oppdatert oversikt utarbeides som del 

av forslag til ny kommuneplan. 

Folkehelse inngår som nytt viktig 

deltema undet punkt 5.3. 

 

b. Østfold fylkeskommune_datert 01072014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. For at samfunnsdelen skal være et 

styrende verktøy for langsiktig 

arealutvikling, bør samfunnsdelen ha et 

1. Følgende er tatt inn i planprogrammet, 

s. 4, 2. avsnitt: «For samfunnsdelen 

skal et 40-års perspektiv legges til 



40-årsperspektiv. Som minimum bør 

dette gjelde for drøftingen av langsiktig 

og bærekraftig utvikling. 

2. Helseoversikt savnes, samt redegjørelse 

for lovvkrav i folkehelselovgivningen. 

3. Kulturminner/kulturmiljø bør inngå i 

planprogrammet 

4. Anbefaler bruk av nye virkemidler i 

gjeldende PBL, som handlingsplaner 

og hensynssoner 

 

 

Konklusjon: 

Lovens krav til innhold er oppfylt 

 

grunn for drøfting av langsiktig og 

bærekraftig utvikling.» 

 

2. Se kommentarer til uttalelse, 

Fylkesmannen i Østfold. 

3. Punktet er tatt inn under 5.4. Også 

kulturlandskap er tatt inn under 5.4. 

4. Tas til etterretning. 

 

 

c. Østfoldhelsa_datert 20082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Savner helseoversikt samt regional plan 

for folkehelse 2012-2015/2024. Viser 

til helseutfordringer i Spydeberg, 

nedfelt blant annet i folkehelseprofil. 

 

1. Se kommentarer til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Østfold. Regional plan 

tatt inn under regionale føringer.  

 

d. Statens vegvesen_datert 25082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Vil minne om følgende tema som 

kommunen bør ta med seg videre i 

planarbeidet: 

 Trafikksikkerhet 

 Syklende og gående 

 Kollektivtransport 

 Universell utforming 

 Utslipp og støy 

 

2. Trafikk/transport bør nevnes under pkt. 

5.4 

3. Transport/infrastruktur vurderes inn 

under kapittel 6 Utredningsbehov. 

1. Temaene tas videre i planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Er tatt inn i 5.4 

 

3. Er tatt inn i 6.4. 

 

 

 

 

e. Direktoratet for mineralforvaltning_datert 25082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Direktoratet ser meget positivt på at 

kommunen gjennom planarbeidet 

sørger for at hensynet til mineralske 

ressurser blir ivaretatt. 

 

1. Tas til etterretning, og innspill tas med 

videre. 



 

f. NVE_datert 26082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Ingen innspill til planprogram, men 

innspill til arbeidet med planforslag. 

 

1. Tas til etterretning, og innspill tas med 

videre. 

 

g. ROM Eiendom_datert 25082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. ROM Eiendom slutter seg til mål og 

strategier slik de er formulert i Kapittel 

5. Planen bør åpne for bredt 

bruksformål når det gjelder 

stasjonsbygningen. 

1. Tas til etterretning, og innspill tas med 

videre. 

 

h. Jernbaneverket_datert 27062014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Ber om at kommunen vektlegger 

samordnet areal- og 

transportplanlegging. 

2. Minner om streng holdning til utvidet 

bruk av planoverganger. Viser til 

byggegrenser i jernbaneloven. 

1. Er ivaretatt i planprogrammet, samt 

nasjonale og regionale føringer 

 

2. Tas til etterretning 

 

i. Eldrerådet_datert 01092014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Ønsker eget kapittel om frivillig arbeid, 

friskliv, folkehelse samt lag og 

foreninger beskrevet mer utfyllende. 

1. Om folkehelse, se kommentarer til 

uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold. 

Øvrige tema ligger i pkt. 5.3, og vil bli 

næremere belyst i forslag til 

kommuneplan. 

  

 

j. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne_datert 01092014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Følgende burde vært med i 

programmet: 

Lag og foreninger 

Folkehelse 

Universell utforming 

 

1. For folkehelse, se kommentar til 

uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold. 

Universell utforming er tatt inn i 

planprogammet side 7. For lag og 

foreninger, se kommentarer til uttalelse 

fra Eldrerådet 

 

k. LSU_datert 25082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Felles vassdragsplan for Lyseren bør 

vurderes gjeninnført i ny 

1. Innspillet vil bli vurdert i planarbeidet. 

Forvaltning av Lyseren en et viktig 



kommuneplan. tema, også i planprogrammet. 

 

l. Spydeberg bondelag_datert 25082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Viser til viktigheten av å ta vare på 

matjord samt legge til rette for allsidig 

næringsvirksomhet. Positive til 

hensiktsmessig spredt boligbygging. 

1. Tas til etterretning, og innspill tas med 

videre. 

 

m. Grååsen velforening_datert 25082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Kommunen som organisasjon, 

tjenesteyter og arbeidsgiver bør ikke 

være tema i kommuneplanen. 

2. Behov for analyse av dagens 

befolkning 

3. Behov for langsiktig planlegging 

4. Utbygging må ta hensyn til produktiv 

mark og miljøbelastninger knyttet til 

transport 

1. Dette tema er valgt da kommunen som 

organisasjon, tjenesteyter og 

arbeidsgiver er et sentralt redskap for å 

kunne oppnå ønsket samfunnsutvikling. 

Innspill fra Fylkesmannen underbygger 

riktigheten av temavalg. 

2. Ivaretas av utredning av 

befolkningsutvikling, jf. pkt 6.1 

3. Se kommentarer til uttalelse fra Østfold 

fylkeskommune 

4. Ivaretatt i pkt. 5.4, se også 

kommentarer til uttalelse fra Statens 

vegvesen 

 

Øvrige verbalinnspill og konkrete innspill til 

arealdelen tas med videre i planarbeidet 

 

n. Gunnar Harstad-datert 18082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Savner begrepet «møteplasser» i 

planprogrammet. 

1. Følgende er tatt inn under pkt. 5.3: 

«Planleggingen skal legge til rette for 

gode møteplasser for hele 

befolkningen.». Øvrige innspill tas med 

videre i planarbeidet. 

2.   

 

o. Spydeberg Høyre_datert 11092014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Ingen merknader til planprogrammet, 

men et bredt innspill til framtidig 

arealbruk 

1. Innspillene vil bli vurdert i arbeidet 

med arealdelen, etter føringer for 

utvikling gitt i samfunnsdelen 

  

 

p. Bygghuset AS-GrååsenII_datert18082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Konkret innspill til arealdelen – nytt 1. Innspillet vil bli vurdert i arbeidet med 



boligområde Grååsen II arealdelen, etter føringer for utvikling 

gitt i samfunnsdelen 

 

q. Jan Haaland_datert 25082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Konkret innspill til arealdelen – spredt 

boligbebyggelse på eiendom Godheim 

- gnr. 82 bnr. 3,11 

 

1. Innspillet vil bli vurdert i arbeidet med 

arealdelen, etter føringer for utvikling 

gitt i samfunnsdelen 

 

r. Pederstad Funderud_mottatt 13082014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Konkret innspill til arealdelen – nye 

byggeområder på sentrumsnære arealer 

på eiendom Løken vest 

 

1. Innspillet vil bli vurdert i arbeidet med 

arealdelen, etter føringer for utvikling 

gitt i samfunnsdelen 

 

s. Øystein Brevig_datert 28052014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Konkret innspill til arealdelen – spredt 

boligbebyggelse på eiendom Ødeli - 

gnr. 89 bnr. 12 

 

1. Innspillet vil bli vurdert i arbeidet med 

arealdelen, etter føringer for utvikling 

gitt i samfunnsdelen 

 

t. Thorer Egeland_datert 08072014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Konkrete innspill til arealdelen – spredt 

bolig- og fritidsbebyggelse på eiendom 

Rud østre - gnr. 67 bnr. 1 

 

1. Innspillene vil bli vurdert i arbeidet 

med arealdelen, etter føringer for 

utvikling gitt i samfunnsdelen 

 

u. Block Wathne_datert 04072014 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Konkret innspill til arealdelen – Nye 

byggeområder på Løkenjordet. 

Opprettholdelse av innspill til 

kommunedelplan for sentrum. 

 

1. Innspillet vil bli vurdert i arbeidet med 

arealdelen, etter føringer for utvikling 

gitt i samfunnsdelen 

 

v. Roar Schie_datert 10122013 

 

 

Innkomne kommentarer/merknader Administrasjonens kommentar 

1. Konkret innspill til arealdelen – spredt 

boligbebyggelse ved Solbergfoss 

 

1. Innspillet vil bli vurdert i arbeidet med 

arealdelen, etter føringer for utvikling 

gitt i samfunnsdelen 

 

BSA 30.09.2014 



  

  
Fymannen i Østfwld

SFYDEBERG KOMMUNE

Spydeberg kommune Miljøvernavdelingen

gitt. _BenteS3a5nd Arksakm lDOk_nr_Am., Deresref.: 14/647

taSJ011Sgt- i g Vérref.: 2007/6345421.3(:GA

1820SPYDEBERG /4/éy ? I / Vàrdato:21.08.2014
Sakslbeh.

Spydeberg kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og ettersyn av
planprogram - kommuneplan for 2015 - 2027 -innspill

Vi viser til planprogrammet mottatt 26.6.14.

I henhold til kommunens planstrategi for 2011-15 skal kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel rulleres i perioden. Gjeldende plan er fra 2007 og lite oppdatert sett ut fra dagens
plan- og bygningslov og rådende styringssignaler fra regjeringen.

Spydeberg har imidlertid også en sentrumsplan som sist ble rullert i 2012. Mye av det som
gjelder sentrumsplanen vil gjelde hele kommunen og kommuneutviklingen, og arbeidet med
sentrumsplanen vil i stor grad kunne benyttes i grunnlaget for en ny kommuneplan. Vi viser
til fylkesmarmens uttalelse til sentrumsplanen, datert 16.4. 12.
Vi vil i denne forbindelse stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig å opprettholde et skille
mellom sentrumsplan og kommuneplan på samme ”plannivå” i framtiden. I planprogrammet
vises til at man også vil vurdere en hensiktsmessig planstruktur for kommunens samlede
planportefølge.

Spydeberg har i gjeldende plan felles plandokument med samtidig vedtak av samfunnsdel og
arealdel. I det nye planprogrammet synes det noe uklart om man fortsatt vil ha Q felles plan,
da det i teksten omtales som ”kommuneplanen”, men vi legger til grunn at det vil bli laget en
todelt plan. Fylkesmannen har i flere sammenhenger påpekt overfor kommunene at det er
viktig å starte med en samfunnsdel med strategier og målsettinger for samfunnsutviklingen,
før man havner i den mer konkrete og fysiske planleggingen. Særlig gjelder dette arealbruk
hvor det er lett å havne i en diskusjon om konkrete arealer før man har strategiene for en
ønsket arealutvikling i samfunnsdelen på plass.
I strategidiskusjonen har vi også påpekt at det er viktig å tenke langsiktig, men likevel huske
at den planen som vedtas bare gjelder for IZ-årsperioden, og etter all sannsynlighet vil bli
rullert lenge før den utløper. Den langsiktige utviklingen som er tema i fylkesplanen Østfold
mot 2050, skal med andre ord ”fordeles” på flere kommuneplanperioden jf. fylkesplanens
rekkefølgebestemmelser, og man må i det lange perspektivet også i større grad tenke
strategier framfor areal.

Mot slutten av den perioden det nå planlegges for, vil det bl.a. være sarmsynlig at
jembanenettet er vesentlig forbedret og at stasjonsbyen vil oppleve et økende press som

Statens hus - Postboks 325 - 1502 Moss - Telefon: 69 24 70 00 - Telefaks:69 24 71 01
Besøksadresse: Vogtsgate 17 - e-post: fmosDostmottak@fvlkesmannen.no - www.fyIkesmannen.no/ostfold
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boområde i en forstørret hovedstadsregion. Dette vil dermed komme som en sterkere faktor
innenfor kommende planperiode. åi

Merknader til enkelte punkter i planprogrammet: å
Areal: f
Som nevnt viser vi til punktene i vårt innspill til sentrurnsplanen i 2012. Vi vil likevel si noe
om nye signaler for arealbruk. Dette gjelder de etter hvert sterkere forventningene om at økt
vekstikkeskalføretil økt bilbruk,,mentrafikkøkningeni sentralebyerog tettstederskal
dekkes av økt satsing på kollektivbruk, sykkelbruk og gange. Sentrumsområder skal utnyttes
sterkere, og fylkesmarmen gis i oppdrag å påse at utnyttelsen av sentrale boligtomter er høy
nok. For å oppnå dette må kommunen selv, som planmyndighet, ta grep for å styre
utbyggingen bl.a. gjennom byggeprogram og rekkefølgebestemmelser. Det tradisjonelle
”plangrepet” med å la grunneiere komme med innspill som så vurderes positivt eller negativt
er i denne sammenheng ikke det som gir best styring. Vår erfaring er at det i stedet kan føre til
nye konflikter, bl.a. i forhold til rikspolitiske retningslinjer for jordvern og areal og transport.
Vi prøver også å si at det kan tas områder ut av en kommuneplan som ikke er benyttet og ikke
lenger tilfredsstiller de målsettingene som settes i samfunnsdelen, og at det i sammenheng
med ”arealregnskapet” som følger av fylkesplanen. Det vil f.eks. gjøre det vanskelig å legge
ut nye områder dersom ””arealkvoten””som er avsatt i fylkesplanen allerede er ”brukt opp”.
Det er i hovedsak i arealstrategien som legges i kommuneplanens samfunnsdel, at disse
viktige plangrepene må foretas.
Vi vil også signalisere at vi med bakgrunn i diskusjonen om tetthet og sentrumsutvikling i
hele fylket ønsker å tone ned byggingen av spredte boliger i uregulerte områder (LNF). I en
kommune med stor andel spredt utbygging vil det ta svært lang tid før man når den ønskede
målsettingen om et godt bomiljø i sentrumsområdet og en levende ”småby”. Spredt
boligbygging må derfor ha klare rammer og avgrenses til områder hvor det har en klar
nytteverdi for lokalsamfunnet.
Vi ser at mye av dette allerede er nedfelt i planprogrammets pkt 5.2.

En kommuneplan skal alltid konsekvensutredes. I programfasen vil vi peke på at dette ikke
bare innebærer vurdering av enkeltarealer, men at en hovedhensikt er å se på den samlede
virkningen av de grep som gjøres på samfunnsutviklingen og kommunen som helhet.

Barnehage og utdanning:
Til kapittel 5.3 Livskvalitet og nærmiljø:
Fylkesmannen ser positivt på at planarbeidet under temaet 5.3 setter særlig fokus på
utviklingen av det flerkulturelle Spydeberg. Ã sørge for god kompetanse innenfor temaer som
flerkulturell pedagogikk og flerspråklighet i barnehage og skole, vil være et nyttig bidrag til
dette.

Under deltema A Oppvekst i Spydeberg er det sagt at barns oppvekstsvilkår generelt og
barnehage og skole spesielt skal stå i fokus. I den forbindelse vil vi også minne om
viktigheten av tverrfaglig arbeid og samarbeid mellom alle tjenester som arbeider med bam
og unge. Spydeberg kommune deltar i Sjumilssteget og FNs barnekonvensjon er i det arbeidet
et viktig utgangspunkt for planleggingen.

Til dette deltemaet vil Fylkesmannen også minne om at regional kompetanseplan for Østfold
er under utarbeiding og etter planen skal vedtas i februar 2015. Regional kompetanseplan
behandler temaer som barnehage, overganger, kvalitet/tilbudsstruktur og det
kunnskapsbaserte Østfold. Fylkesmannen anbefaler at Spydeberg kommune, som en del av
arbeidet med kommuneplanen, orienterer seg om det pågående arbeidet med regional
kompetanseplan. Dette er et fokusområde for hele fylket.

Til kapittel 5.5 Kommunen som organisasjon, tjenesteyter og arbeidsgiver:
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Her framkommer det at Spydeberg kommune vil utarbeide en strategi for
kompetanseutvikling og rekruttering. Etter vår vurdering vil en slik strategi kunne være et
viktig bidrag for å styrke rekrutteringen av ulike fagpersoner i kommunen. De mindre
kommunene i Indre Østfold har på enkelte områder hatt utfordringer mht å rekruttere
fagpersoner på flere fagfelt. Som eksempel kan vi nevne at Spydeberg har et høyt antall
dispensasjoner fra kravet om utdannete barnehagelærere i barnehagene.

Folkehelse:
I kapittel 3 kan vi ikke se at det foreligger en helseoversikt som skal danne grunnlag for
kommunens planarbeid slik folkehelselovens bestemmelser og forskrift krever skal foreligge
Helseoversikten vil kunne gi kommunen svar på flere av de viktigste utfordringene. God
oversikt bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid. De faktiske utfordringene vil kunne
legges til grunn for folkehelsearbeidet i kommunen.

Veilederen ”God oversikt- en forutsetning for god folkehelse” IS-2110 ble utgitt i oktober
2013. Kommuner og fylkeskommuner trenger en god oversikt over helsetilstand,
påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser, slik at de kan gjennomføre effektive
tiltak.

I kapitel 4, 5 og 6:
Helsetilstand, påvirkningsfaktorer og folkehelseutfordringer er sentrale begreper i
folkehelseloven. At kommunens oversikt er utgangspunktet for det lokalt forankrede,
kunnskapsbaserte og systematisk folkehelsearbeidet kan illustreres slik: oversikt, Planstrateg%
fastsette mål i plan, tiltak og evaluering, jf. Helse -og omsorgsdepartementet rundskriv om
ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid (1-6/2011).

I planprogrammet redegjøres det ikke for hvordan kommunen har forholdt seg til lovkrav so
helseoversikt, analyse, folkehelsemål og tiltak. Det er ikke meningen at lokalt oversiktsarbei
skal avgrenses til å være en engangsøkt hvert fjerde år. Skal folkehelsearbeidet være
treffsikkert både mht. valg av løsninger må arbeidet være kontinuerlig og oppdatert.

Planprogrammet angir ikke klart på hvilke områder eller tema kommunen har de største
utfordringene. Av folkehelseprofilen 2014 for Spydeberg kommune fremgår det blant annet at
kommunen har utfordringer med at andelen med psykiske symptomer og lidelser og andelen
bam med enslig forsørger, er høyere enn i landet som helhet. Vi kan ikke se at de lokaliserte
folkehelseutfordringene i kommunen er nevnt. Ved hjelp av helsestatistikk,
levekårskartlegginger og lokale erfaringer skal det defineres hvordan kommunen skal jobbe
for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskj eller. Når det ikke henvises til en
helseoversikt og dette ikke er utredet kan vi vanskelig se hvordan samfunnsdelen kan være
styrende for arealdelen i kommuneplanen.

Vi kan imidlertid ikke se at Miljørettet helsevern er nevnt i planprogrammet. Miljørettet
helsevern er en del av folkehelsearbeidet. Oppgaver knyttet til planlegging og forebygging er
nå regulert i kapittel 2 i folkehelseloven. Den instans i kommunen som ivaretar oppgavene i
miljørettet helsevern, har en særlig forutsetning for å medvirke til at helsemessige hensyn blir
ivaretatt av andre offentlige organer (kommunale, fylkeskommunale og statlige), blant annet
gjennom råd og uttalelser og deltagelse i plan- og samarbeidsorganer.

Næringsutvikling:
I pkt 5.2.c uttales at næringsutviklingen i hele kommunen skal utredes. Vi vil peke på at
næringstemaet også bør utredes i en regional sammenheng, knyttet bl.a til at ferdigstillelse av
El 8 stadig gir kortere kjøretid mellom kommunene i en større felles arbeidsregion. Samarbeid
mellom kommunene vil kunne gi bedre og mer spesialiserte tilbud til etablering enn om alle
kommunene skal ha ”åpent for alt” i forrn av egne tomtealtemativer for uspesifiserte formål.
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Når det gjelder masseuttak og deponier er det positivt at det lages en plan for dette. Vi vil
imidlertid bemerke at det er god dekning i fylket av grus og pukk, og at store pågående
prosjekter også tilfører store mengder overskuddsmasser. Eksisterende grustak og steinbrudd
bør derfor i stor grad kunne dekke behovet i lang tid, og overskuddsmasser bør kunne brukes
til reetablering av gamle brudd. Vi vil anmode om at det utredes hvilke behov som foreligger i
en regional sammenheng, dette også med bakgrunn i korte transportavstander mellom
kommunene. Nye tiltak i natur- og landbruksområder må ha en klar begrunnelse og
landskapmessig og støymessig god lokalisering.

Konklusjon:
Planprogrammet ser etter vår vurdering ut til å trekke fram de aktuelle temaer og
problemstillinger og gir et godt grunnlag for videre arbeid med kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel. Fylkesmannen vil gjerne følge arbeidet og være med i diskusjoner
om planspørsmål i en tidlig fase. Vi oppfordrer også til å legge fram planforslag og feks
scenariene i en tidlig fase i regionalt planmøte for å få synspunkter underveis.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av ./9

H

Kjersti Stenrød e.f. ø? Geir G ann
kst. landbruksdirektør senio adgiver

Saksbehandler: Geir Gartmann

Kopi til:
Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg
Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer



 

 

Sentraladministrasjonen  
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: sentralpost@ostfoldfk.no 
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: http://www.ostfoldfk.no/ 
Telefon: 69 11 70 00 Telefaks: 69 12 65 02 Org.nr.: 974 544 407 

 
 

 

 
 

 
 
Vår ref.: 2014/5875 - 45210/2014  Deres ref.: 14/647 Dato: 01.07.2014 

 

Uttalelse. Varsel om oppstart av planarbeid - høring - forslag til 
planprogram. Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027 
Spydeberg kommune la 25.06.14 forslag til Planprogram for kommuneplan for Spydeberg 
2015-2027 ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. 
Høringsfristen er satt til 25. august.  
 
Struktur og innhold 
Planprogrammet for Spydeberg kommunes samfunnsdel og arealdel er bygd opp etter PBL 
krav til planprogram i § 4.1. Dette gir planprogrammet oversiktlighet og etterrettelighet. 
Lovens krav til innhold er oppfylt.  
 
Krav om alternativvurdering var tidligere en del av konsekvensutredningsforskriften. Dette 
er nå videreført inn i plandel i plan- og bygningsloven (PBL). Av PBL § 11-2 følger at 
samfunnsdelen bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 
utviklingen i kommunen. Alternativvurdering er et nyttig verktøy for å vurdere ulike 
arealmessige utviklingsmulighetene i et langt perspektiv. Spydeberg kommune kan vurdere 
om det er en konstruktiv måte å drøfte overordnede prinsipper i samfunnsdelen på ved å 
rendyrke ulike modeller. 
 
Planhorisont  
Samfunnsdelen som skal utarbeides etter planprogrammet skal ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet. Kommuneplanens 
arealdel er ett av virkemidlene for å nå målene som fastsettes i samfunnsdelen.   
Fylkesplanen ”Østfold mot 2050”, inkludert arealstrategien, har en planhorisont på 40 år. 
Dette er gjort for å gjøre fylket i stand til å møte de kommende utfordringene. Fylkesplanen 
gir i oppdrag til førstkommende kommuneplanprosess (retningslinje § 5.3.2) å prioritere 
rekkefølge på de fremtidige utbyggingsområdene for de neste to kommuneplanperiodene. 
For at samfunnsdelen skal være et styrende verktøy for den langsiktige arealutviklingen, bør 
også samfunnsdelen ha et 40 års perspektiv.  Som et minimum bør dette gjelde for det 
drøftingen av langsiktig og bærekraftig utvikling.   
 

Spydeberg kommune  
Stasjonsg. 35  
1820 SPYDEBERG 
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Hovedtemaer 

Fylkesplanens samfunnsdel inneholder mål og strategier for de tre hovedtemaene som til 
sammen utgjør forutsetningene for en bærekraftig utvikling: levekår / folkehelse, 
verdiskapning og miljø. Nedenunder gjennomgås planprogrammet for Spydeberg kommunes 
samfunnsdel med utgangspunkt i fylkesplanen. 
 
Planprogrammet sier: «Hovedformålet med ny kommuneplan er å utarbeide et egnet 
styringsverktøy som bidrar til å sikre en god og helhetlig samfunnsutvikling i en 
vekstkommune i stor-Oslos ytterkant. Det er viktig at planen utarbeides på tvers av 
kommunens virksomheter og med god lokaldemokratisk forankring, slik at løsninger blir 
tverrfaglige og ivaretar næringsliv, tilreisende og de ulike innbyggergruppers interesser.» 
 
Planprogrammet angir ikke klart på hvilke områder kommunen har de største utfordringene, 
men sier at det i arbeidet med planprogrammet søkes å avgrense tema for å kunne 
konsentrere planarbeidet om de mest aktuelle planbehov og problemstillinger. Til grunn for 
valg av sentrale tema ligger gjeldende planstrategi samt nasjonale, regionale og lokale 
føringer. Innspill fra verksteder med virksomhetsledere, politikere og ungdommens 
kommunestyre er også del av grunnlaget for valg av tema i planarbeidet. For alle områdene 
skal samfunnssikkerhet legges til grunn som gjennomgående premiss. Fylkesrådmannen 
anbefaler at kommunen bruker høringsinnspillene og kartlagte utfordringer til å spisse 
tematikken i planprogrammet, slik at oppdraget til kommuneplanarbeidet blir noe 
tydeligere. Hvilke utfordringer skal selve planen løse? 
 

Levekår og folkehelse 

Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir 
positive resultater for den enkelte og for samfunnet. Østfold skal bli ledende fylke for å 
utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet anses som tverrfaglig, tverrsektorielt og 
nivåovergripende. Arbeid innen kultur, undervisning, planlegging, samferdsel osv er mao like 
viktig som arbeidet i selve helsesektoren.  
 
I planprogrammet savner fylkesrådmannen en helseoversikt som danner grunnlag for 
kommunens planarbeid slik folkehelselovens bestemmelser og forskrift krever skal foreligge. 
Planprogrammet bør også henvise til Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024. 
 

Et av målene med en kommuneplan bør være å gjøre noe med lokaliserte 
folkehelseutfordringene i kommunen. Ved hjelp av helsestatistikk, levekårskartlegginger og 
lokale erfaringer skal det defineres hvordan kommunen bør jobbe for å bedre folkehelsen og 
utjevne sosiale helseforskjeller.  
 
Prioriteringer, tiltak og ansvarsområder bør videre være tydelige og synlige i alle relevante 
kommunale planer, og inngå som et viktig element i den generelle samfunnsplanleggingen.  
 

PBL’s formålsparagraf omfatter 8 oppgaver, hvor flere dekker helsefremmende arbeid. Her 
har kommunen som samfunnsbygger en stor folkehelserolle. Planer etter PBL skal fremme 
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befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, bidra til å forebygge kriminalitet 
samt fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø 
og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. 
 
En bevisst folkehelsepolitikk og et helhetlig folkehelsearbeid bedrer folkehelsen i kommunen 
ved å gjøre noe med strukturer, risikofaktorer og bakenforliggende forhold. En 
hovedutfordring i folkehelsearbeidet er å gjøre noe med de helseforskjellene som er sosialt 
skapt, urettferdige og mulig å gjøre noe med. Når helseforskjeller er sosialt skapt, innebærer 
det at ulikheter ikke alene kan forklares med hvilke valg enkeltindivider gjør. Det er 
strukturer i samfunnene som konsoliderer og potensielt forsterker ulikhetene.  
 
Som bakgrunn nevnes Samhandlingsreformen og Lov om folkehelse. Denne bringer inn krav 
om systematisk og langsiktig innsats, og en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming.  
Folkehelseloven legger føringer for kommunenes arbeid innen dette tema.  
 
Fylkesrådmannen savner kommunens redegjørelse for hvordan den har forholdt seg til 
lovkrav kommunen har til helseoversikt, analyse, folkehelsemål og tiltak.  
 
Fylkesrådmannen vil trekke frem som positivt at barn og unges oppvekstvilkår generelt og 
barnehage og skole spesielt, samt tilgang til viktige friluftsområder skal stå i fokus. 
 

Hovedtema; Verdiskapning 

Hvordan kommunen tenker attraktivitet i forhold til etableringer, beboere og besøkende blir 
et viktig tema, og det er positivt at kommunen tenker å gjennomføre en analyse som ser på 
dette. Fylkesrådmannen vil spille inn at kommunens utfordring i å utnytte sin posisjon i 
forhold til den nest største vegforbindelsen med utlandet, uten å flytte bebyggelsen etter 
vegen bør være premiss for denne diskusjonen.  Det er positivt at representanter for 
bransjer og næringer skal involveres i planarbeidet, og at det fokuserer på synergier med 
andre samfunnsaktører. Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å drøfte prinsipper med 
de ulike bransjene om «hvordan utvikle næringslivet og Spydeberg» før den mer konkrete 
diskusjonen om «hvor» tar til.  
 
Fylkesrådmannen vil også trekke frem som positivt at kommunen tar tak i utfordringer 
knyttet til strategier for massedeponier og masseuttak, og viser til oppstartet arbeid med en 
fagrapport i ØFK om dette tema. 
 

Hovedtema; Miljø 

Klimaperspektivet har et hovedfokus i Fylkesplanen. Miljøutfordringene i Østfold i forhold til 
utslipp av klimagasser er knyttet til transportsektoren. Utslipp fra kjøretøyer har økt i Nedre 
Glomma i perioden 1991-2007. Norge har forpliktet seg til å være klimanøytralt innen 2030.  
50 % av utslippsreduksjonene skal tas lokalt i henhold til prinsippene i de nasjonale 
vedtakene. 
Fylkesplanen trekker opp areal- og transporteffektivitet, transformasjon og fortetting som 
viktige virkemidler og kollektivsatsning som ett av de viktigste enkelttiltakene for å redusere 
utslippene. Klimapolitikken har to hovedaspekter; forebyggende og tilpasning. 
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Planprogrammet skisserer hovedtema ”Klima og miljø” som fokuserer videreføring av 
vedtatt Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold, sikring av drikkevannskilde og 
vassdrag mot forurensning samt vurdering av flom- og rasrisiko. I tillegg nevens tema som 
jordvern, naturvern og grønnstruktur.  
 
Fylkesrådmannen mener det er positivt at planprogrammet presiserer at kommunen arbeid 
med fortetting som er nedfelt i sentrumsplanen skal ligge som premiss i 
kommuneplanarbeidet. Kommunen bør vurdere om planprogrammet bør utdype noen av 
hovedutfordringene kommunen ellers står ovenfor slik at det tydeligere kommer fram hva 
denne kommuneplanen skal løse innenfor klima og miljø.  
 
Landbruk omfatter i denne sammenheng både jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer. 
Spydeberg kommune er en landbrukskommune, hvor mange produksjoner er representert, 
både innenfor planteproduksjon og ulike husdyrproduksjoner.  
 
Spydeberg ligger i utkanten av stor-Oslo og kan vente befolkningsøkning og økt 
utbyggingspress, både i forhold til fremtidige næringsarealer og boligbygging. Landbrukets 
rolle som arealforvalter, næringsaktør, kulturlandskaps- og naturlandskapsforvalter, 
miljøaktør mm er ikke nevnt i planprogrammet. Hvordan landbrukets lokale betingelser blir 
fremover vil ha stor betydning for næringen selv, men også i stor grad ha betydning for 
andre interessenters handlingsrom og muligheter.   
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Fylkeskonservatoren mener temaet kulturminner/kulturmiljø bør inngå i planprogrammet. 
Dette kan eksempelvis tilføyes under pkt 5.4 (klima og miljø). 
 
Spydeberg er svært rik på kulturminner og kulturmiljøer, både automatisk fredete (før 1537) 
og etterreformatoriske kulturminner (etter 1537). Kommunen er et viktig boområde nært 
hovedstaden. God infrastruktur og interessante rekreasjonsområder er viktige elementer 
som gjør området attraktivt. Opplevelseskvalitetene verdsettes av de som ønsker å slå seg 
ned her. Kulturminnene, kulturmiljøene og kulturlandskapet er av de viktigste elementene 
som gjør Spydeberg interessant og opplevelsesrikt som bo- og rekreasjonsområde, og de bør 
således sees på som en positiv ressurs i sammenheng med lokal forankring, grønnstruktur og 
folkehelse. Temaet bør inngå i både samfunnsdel og arealdel.  
 
Bruk av hensynssoner i plankartet er et viktig verktøy for å signalisere kulturminner og 
kulturmiljøer. Hensynssone D (SOSI 730) skal benyttes dersom et område er båndlagt eller 
skal båndlegges etter annen lov, for eksempel Kulturminneloven. For Spydeberg gjelder 
dette Spydeberg prestegård med park, Gråkollbatteriet, Langnesbatteriet og de to 
Skoråsbatteriene. Hensynssone C ((SOSI 570 - hensynssone kulturmiljø) skal benyttes på 
andre viktige kulturmiljøer av lokal, regional eller nasjonal interesse. Spydeberg kommunes 
kulturminneplan (1995-2007) er av eldre dato, men gir en oversikt over kulturminner og 
kulturmiljøer i kommunen. Områdene er imidlertid ikke kartavgrenset. Vi forutsetter at 
kommunen utarbeider gode avgrensninger for hensynssonene, slik at man ivaretar 
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landskapsrom og helheter. Når kommunen har utarbeidet et forslag til hensynssoner for 
kulturmiljøene deltar gjerne Fylkeskonservatoren i et møte hvor utvalg og avgrensninger 
drøftes nærmere. 
 
I en pågående prosess med utvelgelse av «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse», 
hvor Østfold er prøvefylke (dokumentet er nå på høring), har Riksantikvaren foreslått et 
område langs Glomma fra Solbergfoss i nord til Nes lense i sør. Hovedhensikten er å påpeke 
de historiske miljøene som er knyttet til det strie elveløpet med de tre store kraftverkene 
Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma, samt elvas funksjon som befestningslinje. Batteriene ved 
Gråkollen, Fossum, Langnes og Skorås (alle anlagt i forkant av 1905), fem kanonstillinger fra 
1814 i området Fossum bru-Onstadsund, samt Heli kirke, Spydeberg kirke og Spydeberg 
prestegård er kulturminner på Spydeberg-siden som også ligger innenfor det avgrensede 
området. Solbergfoss og Kykkelsrud kraftverk er viktige kulturmiljøer. Solbergfoss 
kraftstasjon inngår i landsverneplanen for kulturminner i norsk kraftproduksjon (NVE 2006). 
Det er tenkt at områdene som blir angitt som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 
skal gjengis med hensynssone kulturmiljø i kommuneplanen. Områdene langs Glomma er 
videre vist som regionalt verdifullt kulturmiljø på vedleggskart bak i Fylkesplanen. 
 
I planprogrammet heter det at framtidig utbygging i Grååsen II skal vurderes. Vi ber om at 
det særskilt tas landskapshensyn til det fredete Gråkollbatteriet. 
 
Videre bør andre verdifulle kulturmiljøer av mindre utstrekning vises som hensynssone 
kulturmiljø. Eksempler på dette kan være miljøet rundt bygdetunet, miljøet rundt 
Hyllibråten/Hylligrava, samt andre miljøer som er beskrevet i kulturminneplanen. 
Kommunen må selv gjøre en vurdering av slike områder. 

 
For hensynssonene bør det utformes gode retningslinjer (C-soner), evt. bestemmelser (D-
soner) som ivaretar kulturminneinteressene. Eksempelvis kan det ikke gjennomføres spredt 
utbygging eller bygging av dominerende landbruksbygg i slike soner. 
 
Kommunen bør i planarbeidet også vurdere om det er særskilte områder som skal vises med 
hensynssone landskap. 
 
Riksantikvaren tilrår i forbindelse med ny PBL at alle automatisk fredete kulturminner skal 
markeres med rune-R på kommuneplankartet, i henhold til AREALIS-standarden. Dette 
gjelder både enkeltminner og felt med geografisk utbredelse. Det forutsettes at det benyttes 
seneste versjon av Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden for å eksportere disse 
dataene. Videre skal fredete bygninger og anlegg markeres med FKM (fredet kulturminne) 
på plankartet. Dette gjelder Spydeberg prestegård og de nevnte batteriene. 
 
Østfold fylkeskommune har utarbeidet rutiner for hvilke dispensasjonssaker som skal 
oversendes fylkeskommunen. ØFK ber kommunen merke seg denne rutinen. 
 
Vi henviser forøvrig til Kulturminneplan for Østfold 2010-2022. Planen trekker opp regional 
kulturminnepolitikk og det er viktig at denne følges videre opp gjennom kommunale planer.  
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Arealdelen 
Det er positivt at planprogrammet presiserer at arealinnspill skal vurderes etter om de bidrar 
til å nå målene som blir fastsatt i samfunnsdelen. For å sikre en ryddig prosess rundt dette 
anbefaler fylkesrådmannen at samfunnsdelen fastsettes først, slik at diskusjonen om mål og 
strategier kan foregå uavhengig av konkrete arealinnspill. 
 
Planprogrammet viser til konkrete arealer som skal vurderes i kommuneplanen. ØFK tar ikke 
stilling til disse nå, men avventer kommunens dokumentasjon av arealbehov og vurdering av 
om disse arealene bidrar til å nå samfunnsmålene. 
 

Fremdrift 

Planprogrammet angir fremdriftsplan for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel, og viser en samtidighet i arbeidet helt frem til sluttvedtak juni 2015. 
Fylkesrådmannen ber kommunen vurdere om samfunnsdelen bør ligge noe foran i tid, slik at 
overordnede mål og prioriteringer kan drøftes for hvordan Spydebergsamfunnet skal utvikle 
seg før diskusjonene om hvor tar til.  
 
Det påbegynte arbeidet Spydeberg kommunes første kommunedekkende kommuneplan 
etter innføring av ny PBL, og kommunen bør ta i bruk de nye verktøyene som ligger i denne, 
blant annet handlingsdel og hensynssoner. Handlingsplaner er et element i PBL som bidrar til 
større fokus på sammenhengen fra fastsetting av mål til konkret handling.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent av 
Elin Tangen Skeide Kari Ottestad 
fylkesplansjef rådgiver 
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Spydeberg kommune - Kommuneplan 2015-2027 

- planprogram 

 
Høringsuttalelse fra styret i Østfoldhelsa 
Spydeberg  kommune har med annonse på sin webside 25.06.2014 varslet oppstart av 
kommuneplanarbeid  og har sendt ut Planprogram for Kommunedelplan 2015 – 2027 til 
høring med frist 25. august 2014.Planarbeidet er tidligere varslet i kommunenes planstrategi 
2011-20154. Planprogrammet skal resultere i et planforslag som kommunestyret skal 
sluttbehandle. 
 
Østfoldhelsa er et partnerskap som skal bidra til å oppfylle folkehelsemålsettingene i 
fylkesplanen for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune, består partnerskapet av 
kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad, Aremark, Fredrikstad, Marker, 
Rømskog, Trøgstad, Halden, Moss, Eidsberg, Askim, Skiptvet, Hobøl, Rygge, Råde og 
Hvaler. Med i partnerskapet er Sykehuset Østfold HF, Høgskolen i Østfold, Østfold 
Idrettskrets, Nasjonalforeningen for folkehelsen, og Frivilligsentralene i Østfold.  
Østfoldhelsas styre består av 4 kommunalt valgte politikere utpekt av ordførerkollegiet i 
Østfold og 3 fylkespolitikere.  

Østfoldhelsa og helsefremmende strategier 

Østfoldhelsa sitt styre har vedtatt at Østfoldhelsa skal jobbe for å realisere folkehelsemålene 
i Regional plan for Østfold og  Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 - 2015 / 2024 og 
planen legges til grunn for aktivitetsplaner og aktivitetsrapporteringer.  
 
Planen bygger på 4 hovedtema: sunne, trygge, levende og rettferdige Østfold.  

Hovedmål folkehelse: Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og 
helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og for samfunnet. Østfold skal 
bli ledende fylke for å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Østfoldhelsa er opptatt av at kommunale planstrategier og kommuneplaner følger planlovens 
krav til medvirkning og innhold samt at den har gode koblinger til forslag til Regional 
planstrategi og Regional plan for folkehelse 2012 – 2015/2024 

  
Spydeberg kommunes forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027  

 

1. Innledning og 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser  
 
 
Planprogrammet har 7 kapitler som skal danne grunnlaget for planarbeidet.  
 
Det henvises til at planens tema er forankret i kommunens planstrategi og planprogrammet 
følger bestemmelser i Plan – og bygningslov § 4-1 og § 4-2.. planrammen er 2015 – 2027. 
 
 
Kommentar: 
Planprogrammet beskriver kortfattet planlovens bestemmelser og hensikten med 
planprogram. 

http://www.ostfoldhelsa.no/
http://www.ostfoldhelsa.no/images/stories/PDF/Rapporter/reg_plan_folkehelse_2012_2015_2024.pdf
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3. Forutsetninger og føringer i planarbeidet 
 
Planprogrammet henviser til nasjonale, regionale og lokale føringer. 
 
Kommentar: 

 Fra nasjonale føringer savner vi en helseoversikt som danner grunnlag for 
kommunens planarbeid slik folkehelselovens bestemmelser og forskrift krever at det 
skal foreligge. 

 

 Fra regionale føringer savner vi henvisning til Regional plan for folkehelse i Østfold 
2012-2015/2024 

 
 
4 Mål for planarbeidet 
 
Planprogrammet sier: «Hovedformålet med ny kommuneplan er å utarbeide et egnet 
styringsverktøy som bidrar til å sikre en god og helhetlig samfunnsutvikling i en 
vekstkommune i stor-Oslos ytterkant. Det er viktig at planen utarbeides på tvers av 
kommunens virksomheter og med god lokaldemokratisk forankring, slik at løsninger blir 
tverrfaglige og ivaretar næringsliv, tilreisende og de ulike innbyggergruppers interesser.» 
 
Kommentar: 

 Et av målene med en kommuneplan bør være å gjøre noe med lokaliserte 
folkehelseutfordringene i kommunen. Ved hjelp av helsestatistikk, 
levekårskartlegginger og lokale erfaringer skal det defineres hvordan kommunen bør 
jobbe for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller.  

 Prioriteringer, tiltak og ansvarsområder må videre være tydelige og synlige i alle 
relevante kommunale planer, og inngå som et viktig element i den generelle 
samfunnsplanleggingen.  

 
Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§3-1) omfatter 8 oppgaver hvor flere dekker 
helsefremmende arbeid. Her har kommunen som samfunnsbygger en stor folkehelserolle 
(Se lovkommentar til plandelen av ny pbl MD 1.7. 2009). Innenfor rammen av § 1-1 skal 
planer etter denne lov: ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, 
samt bidra til å forebygge kriminalitet.” Jfr.pkt f. 
”fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.” Jfr.pkt h.  
En bevisst folkehelsepolitikk og et helhetlig folkehelsearbeid bedrer folkehelsen i kommunen 
ved å gjøre noe med strukturer, risikofaktorer og bakenforeliggende årsaksforhold.  
En hovedutfordring i folkehelsearbeidet er å gjøre noe med de helseforskjellene som er 
sosialt skapt, urettferdige og mulig å gjøre noe med. Når helseforskjeller er sosialt skapt, 
innebærer det at ulikheter ikke alene kan forklares med hvilke valg enkeltindivider gjør. Det 
er strukturer i samfunnene som konsoliderer og potensielt forsterker ulikhetene.  
 
Som bakgrunn nevnes Samhandlingsreformen – St.meld. nr 47 og Lov om folkehelse. Denne 
bringer krav om « systematisk og langsiktig innsats, og en tverrfaglig og tverrsektoriell 
tilnærming».  Folkehelseloven legger føringer for kommunenes arbeid med folkehelse. 
«Kommunen skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner 
sosiale forskjeller i helse og levekår». 
 
 
5 Sentrale tema og problemstillinger i planarbeidet 
Planprogrammet sier: «Det er i arbeidet med planprogrammet søkt å avgrense tema for å 
kunne konsentrere planarbeidet om de mest aktuelle planbehov og problemstillinger. Til 
grunn for valg av sentrale tema ligger gjeldende planstrategi samt nasjonale, regionale og 
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lokale føringer. Innspill fra verksteder med virksomhetsledere, politikere og Ungdommens 
kommunestyre er også del av grunnlaget for valg av tema i planarbeidet. 
For alle områdene skal samfunnssikkerhet legges til grunn som gjennomgående premiss» 
 
Kommentar: 

 Planprogrammet angir ikke klart på hvilke områder eller tema kommunen har de 
største utfordringer med.  

 Kommunen redegjør ikke for hvordan den har forholdt seg til lovkrav kommunen har 
til helseoversikt, analyse, folkehelsemål og tiltak.  

 

Folkehelseloven med tilhørende forskrift og veileder - stiller krav til kommuner og 

fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne. En slik oversikt danner selve grunnlaget for et 

kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. 

Folkehelselovens §5 sier at oversikten skal blant annet baseres på følgende kilder: 

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 

20 og 25, 

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse-og 

omsorgstjenesteloven § 3-3 

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 

Forskriftens §3, 3.dje ledd om oversikt over folkehelsen – stiller følgende krav til innhold: 

a)faglige vurderinger av årsaksforhold 

b)konsekvenser 

c)identifisere ressurser for å skape et mer helsefremmende lokalsamfunn (sosial kapital, 

nettverk og relasjoner – møteplasser og medvirkningsmuligheter. 

d)folkehelseutfordringer lokalt og regionalt. -skal være særlig oppmerksomme på trekk ved 

utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 

sosiale helseforskjeller 

Forskrift om oversikt over folkehelsen er todelt. - En løpende oversikt (Forskriftens §4) som 

skal dokumenteres som en del av den ordinære virksomheten kanskje ved 

kvaltalsrapporteringen eller årsmeldingen. - Et skriftlig oversiktsdokument som skal foreligger 

hvert 4.år ved oppstart av planstrategiarbeidet.(Forskriftens §5). Oversiktsdokumentet utgjør 

et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og fastsetting av 

mål i planer etter plan- og bygningsloven. 

Følgende tema i følge forskriftens § 3 skal kommunen og fylkeskommunen ha oversikt over 

samt å vurdere årsak/virkning/forebygging, vi anbefaler også noen datakilder hvor 

kommunen kan få hjelp med sitt oversiktsarbeid: 

 

 

Oversiktstema Kilder 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20120628-0692.html
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a) befolkningssammensetning Østfold analyse - Befolkningsdata 

b) oppvekst- og levekårsforhold Østfold analyse - Levekår og folkehelse 

c) fysisk, biologisk, kjemisk og 

sosialt miljø 

Østfoldhelsa - Helseprofiler fra perioden1997 - 2012; se 

også d) 

d) skader og ulykker 
Østfoldhelsa - Kildesamling for undertema for lokale 

skadetall - oversikt 

e) helserelatert atferd 
Østfoldhelsa - Helseprofiler fra perioden1997 - 2012; se 

også d) 

f) helsetilstand 
Østfoldhelsa - Helseprofiler fra perioden1997 - 2012; se 

også d) 

 
 
 
6. Utredningsbehov i planarbeidet 
 
Kommentar: 

 Vi savner en skriftlig helseoversikt som grunnlag for planprogrammet. Når Spydeberg 
kommune får ferdig sin lovpålagte helseoversikt/ analyse som skal danne grunnlag 
for god folkehelseplanlegging vil en sammen med lokale vurderinger og erfaringer få 
oversikt over utfordringsbilde. Fra tilgjengelige folkehelsekilder har en allerede i dag 
kunnskap om utfordringsområder som kan være drøftingstema tilkjennegitt i 
planprogrammet. 

 Tilknyttet Østfold helseprofil har vi sett at Spydeberg kommune som de andre 
kommunene i regionen har utfordringer på sosiale forskjeller i helse.  

 Folkehelseinstituttets oversikt for Spydeberg kommune 2014 viser at kommunen har 
utfordringer på psykisk helse  

 Folkehelseoversikten for Spydeberg viser at kommunen har utfordringer knyttet til  
barn av enslige forsørgere og andre tema 

 Fra statens vegvesen fortelles det om at flere innbyggere skader seg i trafikken. 
 
7. Planprosessen – organisering og fremdrift 
 
I dette planprogrammet og i annonsen har Spydeberg kommune gått bredt ut i en 
kommuneplanprosess og invitert innbyggere og andre interesserte til medvirkning.  
Kommunen tar sikte på planvedtak i kommunestyret innen juni 2015.  
 
Kommunen forteller om medvirkningsprosesser og møteplasser for dialog og planlegging. 
 
Kommentar: 

 En utfordring for alle planprosesser er å sikre varige strukturer og innsats for 
tverrfaglig folkehelsearbeid og medvirkning. På en slik bakgrunn kan en håpe at 
planleggingen ikke blir en enkeltstående planøvelse, men en fortsatt dialog, 
samhandling, evaluering og innspill til ny planlegging.  
 

 
Sarpsborg, 20.08.2014 
 
Med vennlig hilsen 
Inger-Christin Torp 
Leder for styret i Østfoldhelsa   http://www.ostfoldhelsa.no 

http://www.ostfoldanalyse.no/befolkningsdata
http://www.ostfoldanalyse.no/levekar-og-folkehelse
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=415&Itemid=119
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=415&Itemid=119
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=221:helseprofiler&catid=46:helseprofiler&Itemid=71
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0123&sp=1&PDFAar=2014
http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=415&Itemid=119
http://www.ostfoldhelsa.no/
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Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027. Varsel om oppstart av
planarbeid og høring og offentlig ettersyn, forslag til planprogram.

Vi mottoke-post25.6.2014 med varselom oppstartavplanarbeidog forslagtil planprogram
til offentligettersyn,for revisjonav kommuneplanenfor Spydebergkommune2015-2027.

Stortingethargjennombehandlingenav St.meld.nr. 26 (2012-2013) Nasjonaltransportplan
2014-2023 gittenrekkemål ogstrategierfor transportpolitikkende nesteti årene.Regional
transportplanfor Østfoldmot 2050, medtilhørendehandlingsprogram,er utarbeidetfor å
spesieltivaretalokaleforhold.Trafikksikkerhet,regionalutvikling,næringslivets
transportbehovogøkt satsningpå miljøvennligetransportformerer sentraleelementeri
transportpolitikken.Samtidiger dettatthensyntil nødvendigetiltak for å motvirkenegative
miljøeffekterav transport.

Vi vil herminneom enrekketemavi i Statensvegvesen,somfagorganmed sektoransvarpå
vegneav Samferdselsdepartementet,og somvegadministrasjonfor ØstfoldFylkeskommune,
ønskeratkommunenskaltamedsegviderei sittplanarbeid.

Trafikksikkerhet
Det overordnedemål er vegtrafikkutendrepteoghardtskadde(nullvisjonen).Regjeringen
harsometappemålat antalletdrepteoghardtskaddeskalhalveresinnen2024. Et overordnet
virkemiddelfor å nå dettemåletvil væreå begrenseveksteni biltrafikken,eller helstredusere
trafikkeni forholdtil dagensnivå. Dettekan skjegjennomsamordnetareal-og
transportplanlegging,bl.a. vedå:

0 Lokalisereveger,boliger,arbeidsplasserogannenvirksomhetslik at trafikkmengden
ogreiseavstandenblir minstmulig. Slik blir gangtrafikk,sykkeltrafikkog dør-til-dør-
transportmedkollektivetransportmidlerattraktiveogtrafikksikrealternativer.
Etablerekorteogsikrevegerfor fotgjengereog syklister.
Utformedenenkeltevegslik atrisikonivåetblir lavt.

0 Gjøretrafikksystemetenkeltogoversiktligfor alle trafikanter.

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Landsdekkendere nskap

Telefon:02030

Telefaks:61 25 74 80

firmapost-ost@vegvesen.no

Kontoradresse
Vaerftsgate7
1511 MOSS

Postadresse
Statensvegvesen
Regionøst
Postboks1010

2605 Lillehammer 9815 Vadsø
Telefon:78 94 15 0
Telefaks:78 95 33 52

Org.nr:971032081
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Syklende og gående
For å nå målet om bedre framkommelighet og miljø, er det et mål om at andelen som sykler
og går skal økes. Satsningen på syklende og gående er også begrunnet i målet om å styrke
folkehelsen gjennom økt fysisk aktivitet.

jAndelen som reiser med sykkel skal økes fra dagens 4-5 % til 8 % frarn til 2020. Det er ikke
tilstrekkelig å tilrettelegge for syklister hvis det samtidig legges like godt eller bedre til rette

=forandre transportmidler. Flere tiltak, som mer restriktiv parkeringspolitikk, kan medvirke
positivt til å få flere til å sykle. Andre rimelige virkemidler er redusert fart i bygater til 30-40
km/t og sykling i blandet trafikk, eller etablering av sykkelfelt på bekostning av kjøre- og
parkeringsarealer. Saintidig må byggingen av gang- og sykkelveger prioriteres langs
trafikkfarlige veger som også er skoleveg.

Kollektivtransport
Andelen motoriserte reiser med kollektive transportmidler må økes, samtidig som veksten i
biltransportene dempes. Dette med utgangspunkt i målet om bedre framkommelighet og
miljø. Strategien for å nå dette målet innebærer å overføre personreiser, spesielt til og fra
arbeid, fra personbil til kollektivtransport. I tillegg må det tilrettelegges for at færre trenger å
bruke bil. Aktuelle tiltak kan være:

0 Sterkere fokus på arealplanlegging som reduserer behovet av personbil og
tilrettelegger for kollektivtransport, syklende og gående.

0 Bilbegrensende tiltak, f.eks. en restriktiv parkeringspolitikk.
0 Økt innsats for å utbedre kollektivknutepunkter og holdeplasser.

Universell utforming
Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Det er laget
en handlingsplan "Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet
2009-2013".

Alle har samme rett til deltagelse i samfunnet, og muligheten til enkelt, effektivt og trygt å
bevege seg mndt er avgjørende for å kunne delta i arbeidsliv og sosiale aktiviteter. Et
universelt transportsystem er så langt som mulig brukbart for alle mennesker, uten tilpasning
eller spesiell tilrettelegging. Østfold er pilotfylke for universell utforming.

Utslipp og støy
En redusert biltrafikk vil i tillegg til økt trafikksikkerhet også bidra til bedre miljø med
redusert støy og utslipp. Trafikkveksten er den viktigste enkeltårsaken til at det er krevende å
redusere miljøbelastningen fra transport. Det er spesielt stor vekst i fritidstrafikken. Det er
vanskelig å tilrettelegge for fritidsreiser med buss og bane, og generelle trafikkdempende
tiltak er de eneste aktuelle virkemidlene for å begrense veksten.

Nasjonalt støymål er at støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020, sett i forhold til
1999-nivå, og at antallet personer utsatt for støy over 38 dB innendørs skal reduseres med 30
% innen 2020 sett i forhold til 2005-nivå. (St.meld. nr. 26 (2006-2007) om regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand). Vegtrafikken står for om lag 80 % av støyplagen fra de
kildene som inngår i beregningen av det nasjonale støymålet. Fortsatt trafikkvekst, kombinert
med vegtrafikkens betydelige bidrag til støyproblemet, gjør at støymålet vil bli krevende å nå
med dagens virkemidler.

V
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Vegtrafikken er den viktigste årsaken til høye konsentrasjoner av lokal luftforurensning. Høyé
konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid forverrer og øker forekomsten av ulike
luftveislidelser, og kan medføre hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet. Demping av
trafikkveksten i byene vil bedre luftkvaliteten. En endring av transportmiddelfordelingen i
mer klimavennlig retning, vil også redusere lokal luftforurensning.

Konkrete kommentarer tilplanforslaget:
Trafikk/transport bør nevnes under punkt 5.4 Klima og miljø, ettersom trafikk står for den
største andelen av klimagassutslipp og lokal luftforurensning i området.
Det bør vurderes om transport/infrastruktur også bør inn i planarbeidet under avsnitt 6
Utredningsbehov. Spydeberg sentrum har blitt utsatt for store omveltninger i sin infrastruktur
de seneste årene, i og med at E18 forsvant fra sentrumskjernen. Hvilke muligheter gir dette
for den videre utviklingen av Spydeberg som tettsted?

Seksjon for plan og trafikk
Med hilsen

Elisabeth Bechmann
seksjonsleder f fl/Åfkl/vçåfl;

Ingun kei

Kopi: Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold



Direktoratet for

mineralforvaltning
medBergmesterenforSvalbard S E B E M M U N E

2 5 AUG2011»
Spydeberg kommune
Stasj0nsgt_ ATKSGKJID [[)OK.flF. Arkiv

M754r
1820SPYDEBERG saksbg,,_

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 4

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig
ettersyn av planprogram til kommuneplan for Spydeberg 2015-2027

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser
til ovennevnte sak, mottatt 25.06.2014.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir ivaretatt i
plansammenheng.

Innspill fra DMF
DMF registrerer at masseuttak er tatt inn i planprogrammets punkt 5.2. Det skal
utarbeides en kommunal strategi for deponier og masseuttak, herunder omfang og
kriterier for lokalisering. DMF ser det som meget positivt at kommunen gjennom
planarbeidet sørger for at hensynet til mineralske ressurser blir ivaretatt.

Spydeberg kommune er en kommune i vekst. Dette innebærer satsing på blant
annet næringsutvikling, boligutbygging og kollektivtrafikk. Utbyggingsplaner
generer et behov for byggeråstoff (eksempelvis pukk og grus) til anleggstekniske
formål. Ut fra et klima- og miljøperspektiv bør kommunen ha tilgang på lokale
ressurser av byggeråstoff slik at transportavstandene ikke blir for store. Det er
viktig åmerke seg at kostnader knyttet til transport av byggeråstoffer øker i takt
med avstand mellom uttak og der massen skal anvendes. Det er videre viktig å ha
kjennskap til at ulike utbyggingsprosjekter stiller ulike krav til kvalitet og
egenskaper ved byggeråstoifene, og at dette igjen er knyttet til den mineralske
forekomsten som råstoffet hentes fra.

I grus og pukkdatabasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det for
Spydeberg kommune registrert en pukkressurs som er klassifisert som meget
viktig. DMF anbefaler at kommunen vurderer det langsiktige behovet for

Leiv Eirikssons vei 39, postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim —Telefon +47 73 90 40 50 - Telefax +47 73 92 14 80
E-post: mail@dirmin.no —www.dirmin.no —Giro: 7694.05.05883 Swift: DNBAN OKK - IBAN: N 05376940505883

Orgnr. NO 974 760 282 MVA —Svalbardkontor: Telefon +47 79 02 12 92



Divekloratelfor

mineralforvaltning
medBevgmesteren im Svalbard

mineralske ressurser og tar stilling til hvor framtidige masseuttak best kan
plasseres for å forsyne området på sikt.

Mer informasjon om lokalisering, kvaliteter og verdivurdering av
Inineralressurser i Spydeberg kommune og omegn finnes på NGU sin hjemmeside
WWW.I1g11.I’lO.

Med hilsen

Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen
~seksjonssjef overingeniør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Ida Egge Johnsen
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Emne: NVEs innspill -Varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig 

ettersyn, forslag til planprogram - Kommuneplan for Spydeberg 2015-2017- 
Spydeberg kommune, Østfold 

 
Viktighet: Høy 
 
Deres ref: 14/647-3/BSA 

 

Vår ref:  201403597-1 

 

NVEs innspill -Varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn, 

forslag til planprogram - Kommuneplan for Spydeberg 2015-2017- Spydeberg 

kommune, Østfold 
 

Vi viser til oversendelse av 24.06.2014 og beklager at fristen er blitt overskredet med en dag.  

 

Vurdering 
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare og 

energianlegg blir innarbeidet i kommunale arealplaner. NVE legger vekt på at planen på en 

tydelig måte må vise hvordan disse hensynene er vurdert og tatt hensyn til. 

Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Planlegging og utbygging må ta hensyn til faren 

for skader som følge av disse prosessene. I utgangspunktet bør elvene få tilstrekkelig rom for 

sin naturlige utvikling ved at bebyggelse holdes i god avstand fra dem. Dette vil samtidig sikre 

arealer som ofte er verdifulle for vassdragsmiljø og friluftsliv. Der det ikke er mulig å styre 

utbygging unna fareutsatte områder må krav til nærmere utredning av fare og krav om 

risikoreduserende tiltak ivaretas i bestemmelsene til planen. 

Kommunale arealplaner bør ikke skape hindringer for drift og vedlikehold av eksisterende eller 

konsesjonsgitte energianlegg eller konsesjonsbehandling av nye planlagte anlegg. 

 

Samfunnssikkerhet 
Naturfarer som flom, erosjon og skred må vurderes for alle byggeområder der slike farer er aktuelle. I 

den forbindelse viser vi til NVEs retningslinje nr. 1/200p ”Flaum – og skredfare i arealplanar”, som 

omhandler sikkerhetsnivåer og fremgangsmåte for utredning av fare for flom og kvikkleireskred. 

Retningslinjene med vedlegg er tilgjengelige på våre internettsider www.nve.no. 

Vi viser også til ”Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK 10)”. 

 

Det er viktig at kommunen sørger for at det ikke plasseres ny bebyggelse i områder som kan være 

utsatt for flom, erosjon og skred, og påser at utbyggingstiltak ikke gir økt fare for andre områder. 

Kommunen må vurdere hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i planen. Kommunen kan til 

arealdelen fastsette hensynssoner med bestemmelser. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

I ROS-analysen må blant annet sikkerhetsvurderinger i forhold til skred, flom og grunnforhold inngå. 

Dette bør også tas inn i bestemmelsene. Fareområder som identifiseres i ROS-analysen skal 

avmerkes på arealplankartet som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser. Disse vil gi føringer for 

http://www.nve.no/


senere avklaringer på reguleringsplannivå og for byggesaker. 

 

Fare for flom og erosjon 

For byggeområder i nærheten av vassdrag må det vurderes om området kan være utsatt for flom og 

retningslinjer nr. 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar”. Kommunen må 

sørge for at også elver og bekker som ikke er flomsonekartlagt blir vurdert og at sikkerheten for 

bebyggelse langs disse vassdragene ivaretas. Kommunens vurdering kan være basert på 

lokalkunnskap og eventuelle observasjoner og målinger fra tidligere flomhendelser. Veilederen anbefaler 

en byggegrense på 20 m fra små vassdrag. 

 

Dersom kommunen kommer til at planlagte nye byggeområder kan være utsatt for flom, erosjon og 

massetransport må en vurdere om det er mulig å gjennomføre sikringstiltak eller om bygging skal 

forbys. 

 

Temaet overvann må tas med i den videre planleggingen og det vises i den forbindelse til rapport fra 

Norsk Vann – ”veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering 162/2008” 

 

Fare for kvikkleireskred 

Spydeberg kommune er kartlagt i forhold til faren for kvikkleireskred (NGI rapport av 09.02.2006 

”Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Spydeberg kommune), og det er kartlagt mange faresoner. 

Kartleggingen omfatter bare felt større enn 10 dekar, og kun løsneområder. Det kan derfor finnes 

skredfarlige 

kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene, og kommunen må gjøre en vurdering av behovet 

for geoteknisk utredning av mulige kvikkleiresoner utenom kjente faresoner samt utløpsområder for 

skredmasser. Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i vedlegg 1(«Sikkerhet mot 

kvikkleireskred») i NVEs retningslinjer nr. 

2/2011. NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) gir informasjon om løsmasser i området. 

Plandokumentene må tydelig vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. Krav 

om eventuelle avbøtende tiltak må ivaretas i bestemmelsene til planen. 

 

NVE mener det bør innarbeides en egen planbestemmelse for områder under marin grense, slik enkelte 

kommuner i Norge har gjort. Her er et eksempel på formulering: 

 

I områder under marine grense (MG) der kvikkleireskredfaren ikke er kartlagt, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan eller ved byggesaksbehandling i LNF(R)-områder gjennomføres en geoteknisk utredning 

av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten for faresonen 

for kvikkleireskred dokumenteres. Vurderingen må også inkludere eventuelle deler av 

kvikkleireskredsonen som ligger utenfor reguleringsplanområdet. Dokumentasjon fra geotekniker må vise 

at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må komme fram hva den 

beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres. Eventuelle 

risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen av dem dokumenteres. Sikkerhetsnivå er gitt i 

byggteknisk forskrift (TEK 19), § 7-3. 

 

Kart med inntegnet marin grense i Norge er nå å finne under 

 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?lang=Norsk&Box=-

268657:6427000:1299257:7965000&map=Marin%2Egrense . 

 

Innspill til utforming av plankart og bestemmelser for samfunnssikkerhet 

Hensynssoner etter ny pbl § 11-8 a) 

Arealer som kan være utsatt for flom, erosjon eller skred skal, uavhengig av arealbruk, avmerkes på 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?lang=Norsk&Box=-268657:6427000:1299257:7965000&map=Marin%2Egrense
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?lang=Norsk&Box=-268657:6427000:1299257:7965000&map=Marin%2Egrense


kartet som hensynssone jf. § 11-8 og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging 

og tiltak. 

 

NVE anbefaler kommunen å knytte bestemmelser til hensynssonene om at det ikke skal gis 

byggetillatelse til nye bygninger som medfører personopphold før det er dokumentert tilstrekkelig 

sikkerhet mot skred og/eller flom. Vær særlig oppmerksom på dette i forhold til utbygging i LNF(R)- 

områder, som ofte ikke vil være underlagt reguleringsplikt. Tilsvarende bør det for områder som er 

avsatt til område for bebyggelse og anlegg i arealdelen, og som ligger innenfor aktsomhetsområder for 

skred, tas inn en planbestemmelse om at tilstrekkelig sikkerhet skal være dokumentert og eventuelle 

nødvendige sikringstiltak beskrevet før reguleringsplanen sendes på høring. Dette vil innebære en 

sikkerhet og forutsigbarhet både for kommunen som planmyndighet og de senere brukerne av arealene. 

 

Vassdrag 

Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet. Områder i og langs vassdrag 

er verdifulle for miljø og friluftsliv. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og 

bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. Vi viser i den 

sammenhengen til Stortingsmelding 26 (2006-2007) der det er fastsatt arealpolitiske mål for 

forvaltningen av vassdrag og vassdragsnære områder. Generelt gjelder at utbygging tett inntil 

vassdrag bør unngås (særlig i verna vassdrag), og kommunen bør vurdere å innføre et generelt 

byggeforbud i et bestemt meterbelte langs vassdrag. 

 

Verneplan for vassdrag er et viktig redskap for å ta vare på vassdragsnatur i Norge. Spydeberg 

kommune omfattes så vidt av Mossevassdraget som er et varig verna vassdrag. Rikspolitiske 

retningslinjer (RPR) for verna vassdrag må legges til grunn i planarbeidet.  

Retningslinjenes virkeområde omfatter hovedelv, sideelver, større bekker, sjøer og tjern, 

samt et område på inntil 100 meters bredde på hver side av disse. RPR omfatter også andre deler av 

nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. Bekkelukkinger 

og omlegginger av vassdrag bør unngås. 

 

Grunnvann 

Vi anbefaler kommunen om å ta inn en beskrivelse av grunnvannsforekomster i kommunen, samt en 

beskrivelse av hvordan disse forekomstene skal sikres. 

 

Vassdrags- og energianlegg 

Reglene i den nye planloven er ment å gi ett hovedspor for behandling av energiutbygging. Dette betyr 

at kommunen bør legge hovedvekt på å påvirke konsesjonsprosesser for å ivareta sine interesser. 

 

Kraftlinjer 

Sentral- og regionalnettanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever 

konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningsloven. Det kan derfor gis konsesjon og 

bygges slike anlegg uavhengig av planstatus. Eksisterende og vedtatte høyspentlinjer skal fremgå av 

plankartet som hensynssoner. 

 

Kommunen bør også ta hensyn til mulige større kraftledninger som ikke er vedtatt, ved å unngå å 

legge byggeområder i sannsynlige traseer for slike ledninger. 

 

Nybygging av mindre kraftledninger innenfor områdekonsesjonene omfattes fortsatt av planloven. 

Kommunen kan i slike saker bestemme hvilken behandling de ønsker for det enkelte anlegget. 

NVE ber kommunen kontakte Statnett, regional netteier og områdekonsesjonær, slik at det kan tas 

hensyn til planlagte nye kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger i området. Både 

eksisterende og framtidige kraftledninger bør vises i kartet. 



 

NVE bidrar gjerne med ytterligere råd og veiledning ved behov. 

 

Med hilsen 

 
 

 
  

Kristin Selvik 
Rådgiver 
 
Avdeling: Skred - og vassdragsavdelingen/Seksjon for areal og sikring 
 
Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) Region Øst 
Postboks 4223, 2307 Hamar 
Telefon 22 95 96 71 eller direkte 22 95 96 98 
E-post ro@nve.no eller direkte krse@nve.no 
Web: www.nve.no 
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Besøksadresse: 
Stortorvet 7, Oslo 
 
Postadresse: 
PB 217 Sentrum 
 
NO- 0103 OSLO 
 
utbygging@jbv.no 
 
Sentralbord: 
05280 
 
Org. Nr.: 
971033533 MVA 
 
Bankgiro: 

76940501977 
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Spydeberg kommune 
Stasjonsgata 35 
1820 SPYDEBERG 
 
Att: 
Bente Sand 

 

 

Henvendelse til: Åse Marit Drømtorp   Dato:  27.06.2014 
Tlf.:      Saksref.: 201403855-2 
Faks:      Deres ref.: 14/647-3 / BSA 

E-post: Ase.Dromtorp@jbv.no   Vedlegg:    
  
 

 

Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027                                                                           

Merknader til forslag til planprogram ved høring ved oppstart av planarbeid  

 

Det vises til E-post av 24.06.14 om oppstart av planprogram ved oppstart av planarbeid med 

kommuneplan for Spydeberg. 

 
Østfoldbanens østre linje går gjennom Spydeberg kommune og har en stasjon i Spydeberg 
sentrum.  
 
Jernbaneverket ser positivt på det igangsatte planarbeidet. Vi ber om at kommunen i 
arbeidet vektlegger samordnet areal og transportplanlegging, slik at fremtidig utbygging 
ikke svekker satsingen på kollektive transportmidler.  
 
Jernbaneverket har følgende planer og utbyggingsprosjekter som berører jernbanen 
gjennom Spydeberg kommune: 
 
ERTMS – nytt signalsystem  
Jernbaneverket er i gang med å oppgradere Spydeberg stasjon med to sideplattformer i 
forbindelse med at strekningen er pilot for nytt signalsystem ERTMS. Dette arbeidet er 
planlagt ferdigstilt i 2015. 
 
KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo   
Det er igangsatt arbeidet med en konseptvalgutredning for Østre linjes forbindelse mot 
Oslo. Utredningen er planlagt ferdigstilt sommeren 2015. Behandling og KS1 kommer i 
tillegg. 
 
Atkomst og byggegrenser  
Forøvrig vil vi minne om at vi har en streng holdning til utvidet bruk av jernbanens 
planoverganger. Hvis det foreslås arealbruk som medfører behov for kryssing av 
jernbanen, forutsetter Jernbaneverket at det etableres planskilt kryssing i forkant av 
utbyggingen. Vi minner også om jernbanelovens § 10 vedrørende byggegrenser langs 
jernbanen.  
 
Sikkerhet 
Jernbaneverket er opptatt av at sikkerheten rundt våre anlegg blir ivaretatt og ber om at 
ROS-analysen belyser dette dersom jernbanens anlegg blir berørt direkte eller 
indirekte. Det bør det vurderes om forslag til arealbruk i nærheten av jernbanen 



 

medfører behov for sikring mot ferdsel ved/ i jernbanens anlegg og om områdets stabilitet 
kan bli påvirket. 
 
Vi ønsker Spydeberg kommune lykke til med det videre arbeidet med kommuneplanen.  
 
 
Med hilsen  
 
 
Ragnhild Lien   
seksjonssjef  
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning  

  
 Åse Marit Drømtorp 
 senioringeniør 
  
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 



Fra: Bente Sand 
Sendt: 22. september 2014 12:56 
Til: Bente Sand 
Emne: Uttalelse, Eldrerådet, til planprogram, kommuneplan 
 
Vedtak i møte 1.9.2014 – sak 020/2014: 

 
Eldrerådet ønsker et eget kapittel om frivillig arbeid, friskliv, folkehelse og  lag, foreninger beskrevet mer 
utfyllende. 
 

Med hilsen 
 
Kirsten Langehaug 
Politisk sekretær 
970 15 148 
 



Fra: Kirsten Langehaug 
Sendt: 22. september 2014 12:53 
Til: Bente Sand 
Emne: Uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Kommuneplan 

2015-2027 - Varsel om oppstart samt høring og offentlig ettersyn, 
planprogram 

 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken i møte 1.9.2014, sak 20/2014 og fattet 
følgende vedtak: 
 
Spydeberg kommune er en miljøkommune og rådet kommer med følgende innspill som burde ha vært 
med i planprogrammet: 
 

· Lag og foreninger 
· Folkehelse jf miljøkommunen 
· Universell utforming 

 
Med hilsen 
 
Kirsten Langehaug 
Politisk sekretær 
970 15 148 
 



Fra: Arild Hansen <borhanse@online.no> 
Sendt: 25. august 2014 22:47 
Til: Postmottak Spydeberg kommune 
Emne: Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027 
Vedlegg: CCF25082014_00000.pdf 
 
Til Spydeberg kommune. 
Vi viser til høring 14/647 – 3 / BSA 
LSU har behandlet høringen og vil komme med følgende innspill: 
Spydeberg kommune hadde felles Vassdragsplan med Enebakk kommune for Lyseren. 
Vi er av den oppfatning at dette var en god plan og bør vurderes gjeninført i ny kommuneplan. Begge 
kommune hadde en gjensidig forpliktelse til å bevare Lyseren. 
Lyseren er en viktig ressurs for Spydeberg kommune og derfor må Spydeberg sikre seg gjensidig kontroll 
over hele Lyseren.  
Nå som Spydeberg kommune er utbygger og driftsansvaret for VA prosjektet i begge kommuner faller 
dette naturlig. 
Vi oppfordrer derfor at Spydeberg kommune tar frem tidligere dokumenter i vassdragsplan. 
Vassdragsplan bør selvfølgelig oppdateres og ta inn i seg det som i dag ligger i gjeldene kommuneplan og 
oppdateres av begge kommuner. 
 
LSU er levende opptatt av at Lyseren skal bevares som en fremtid drikkevannskilde, landbruks-,natur og 
friluftsområder med fritidsboliger.   
 
LSU tillater seg å komme tilbake med flere detaljer nå kommuneplan legges frem for høring. 
 
Lyseren Samarbeidsutvalg LSU 
Arild Hansen 
Styrets leder 
telefon 907 74 601 
 
 
  
 
 





















  Gunnar Harstad 

Fagerliveien 35  Tlf 69 83 81 41 
1820 Spydeberg  Mobil 4141 9449 
  guharst@online.no  

 

 

 

 

 

Spydeberg kommune 

Per e-post: post@spydeberg.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

 

Spydeberg, 18. august 2014 

 

Planprogram Spydeberg – høringsuttalelse  
Jeg viser til forslag til planprogram (vedlegg 1 til høringsbrevet) for kommuneplan for 

Spydeberg 2015-2027 som er lagt ut på høring, med høringsfrist 25. august 2014.08.16 

 

Det er mitt generelle inntrykk at forslaget er godt gjennomarbeidet og vil være et godt 

grunnlag for ny kommuneplan. 

 

 I forslaget har man listet opp en del avgrensede temaer for å konsentrere planarbeidet om de 

mest aktuelle planbehov og problemstillinger. Denne tilnærmingen er antagelig fornuftig. Jeg 

savner imidlertid et ord i planprogrammets opplisting – uten at jeg er sikker på om dette skal 

kategoriseres som et deltema eller en problemstilling. Det ordet/punktet/temaet som jeg 

savner er ”møteplasser”. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplanen gikk det stadig igjen, både i 

høringsuttalelser og i folkemøter/”workshops”, at det måtte skapes gode møteplasser.  

 

Med møteplasser tenker jeg først og fremst på steder der kommunens innbyggere naturlig og 

uformelt kan få kontakt med hverandre – det vil si der man med stor sannsynlighet kan treffe 

kjente og/eller der man har mulighet til å bli kjent med andre.  

 

Av møteplasser som finnes i Spydeberg i dag er for uten butikk, kafé, restaurant, 

jernbanestasjon mv i sentrum, også turområder som Hylliåsen og Skimtefjell utenfor sentrum. 

Av nyere møteplasser tenker jeg på turløypa og leke-/turområdet som nylig er opparbeidet 

ved Grååsenbatteriet samt Prestegården/Prestegårdshaven. Selvsagt må også steder der det 

foregår lag- og foreningsarbeid, herunder øvelser/trening og kulturelle tilstelninger, oppfattes 

som møteplasser for kommunens innbyggere. 

 

Eksempler på møteplasser andre i andre kommuner/steder og som jeg mener er blitt til som et 

resultat av god og bevisst planlegging er for eksempel: 

 Sarpsborg – Kulåsparken  

 Fredrikstad – Bryggepromenaden/Fiskebrygga/Stortorvet (med bla 

kafeer/pøbber/spisesteder) 

mailto:post@spydeberg.kommune.no
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 Drammen – park- og tuveianlegg langs Drammenselva og den nye ”aksen” Bragenes 

torg – Strømsø torg 

 Ørebro – turveinettet langs Svartån og ut på oset/fugleområdet ved Hjälmaren 

(tidligere søppelfylling) 

 Vänersborg – parkanlegget nord for byen mot Väneren 

 

I Spydeberg ville slike uformelle møteplasser for eksempel kunne etableres 

 Som stier med små parkmessige anlegg langs bekkene som går mellom boligfeltene, 

for eksempel mellom Lund Vest og Vollene 

 Som snarvei fra Grååsen til sentrum 

 Ved ytterligere opparbeiding av Nesparken og Folkehelseparken; for eksempel med 

mer lekestativer 

 Ved å gjøre det (enda) mer attraktivt nede ved Fossumbrua 

 På ”Petter og Henning Solbergs plass” 

 På jordet øst for Løkenfeltet, dvs mellom Fagerliveien og ”Fylkesgarasjen” (dette 

jordet kjøpte Kjell Jørgenrud i sin tid for å opparbeide til park). 

 

Ut fra dette tror jeg at ”møteplasser” bør være med som et stikkord, deltema eller en 

problemstilling under flere av hovedtemaene i planprogrammets kapittel 5, for eksempel 

under punktene  

 5.2 Kommuneutvikling – hvilke møteplasser vi skal ha og hvor disse skal ligge vil 

være en del av og kunne virke inn på øvrig infrastruktur 

 5.3 Livskvalitet og nærmiljø – sosial omgang er viktig for trivsel og psykisk helse; 

møteplasser som oppfordrer folk til å komme seg ut å bevege seg har et 

folkehelseaspekt 

 5.4 Klima og miljø – man kan gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel/bena fremfor bil; 

skape grønne lunger i eller nær sentrum.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 
Gunnar Harstad 



Spydeberg Kommune, 

Teknisk  kontor v/ Bente  Sand 

 
Innspill fra en arealgruppe i Spydeberg Høyre. 

En arealgruppe i Spydeberg Høyre har satt ned noen tanker omkring arealer for bolig, næring, skole, 
parkering og avlastningsvei nord / syd i kommunen. 
Gruppa fikk framlagt noen kart over Spydeberg Kommune og har gjennom samtaler med flere fått en 

del  ideer og tanke,r og konkludert med følgende: 

Boligdelen. 

Fortetting av boliger langs Heliveien fra Myrakrysset ned mot nye E-18 i   vestvendt terreng 
hvor vann og kloakk ligger i bakken.  
Legge boligområder nord for gamle E-18 fra Glenne -Sølvberg – Sørli – Østereng – Haga-

Duggetorp, ned mot Fossumbrua, tenkt område langs gamle E-18, men i avstand fra gamle E-

18,  100m. Tanken er  å knytte dette feltet ned  mot hytteområdet Fossum ved  Glomma. Her 

kan det enkelt legges vei og en utkjøringfra området i hver ende og mot Glenneveien. Dette 

er ett syd/vestvendt områdeog litt mot nord, kort vei til  sentrum.  

Området sør for gamle E-18, øst for Heliveien må snarest båndlegges som   framtidig areal for 

utvidelse av  sentrum, med også nær tilknytting mot Grinitun- området. En fortsettelse av 

bebyggelsefra Høgda mot Fossumveien? 

Arealdel nord og vest for Vollene oppover  mot Lundsåsen  bør  også være aktuelt areal. Her 

er skogområder som kan legges ut. 

Eksisterende planer for utbygging av boliger som det i dag ligger planer for: 
Essen gartneri  – Løvstad langs jernbanen – VVS comfort Sørmyra ved Hyllibekken – 

Stasjonsgata, Schie-gården og Svarstad – Rema, Nordmyrveien.  I tillegg til dette har 

Rom eiendom tanker om området rundt jernbanen/gummilageret. Det er også planer 

innerst ved  Helge Ingstads vei. 

 Hva med gamle Østraadt området mot jernbanen. Industri eller bolig ? 

Bebyggelse mot nye E-!8 bør vurderes nøye mot støy fra den nye motorvei. Søndre del av 

Vollenefeltet sjeneres i dag. 

Næring. 

Gruppa mente vi burde se bort fra tanker og planer som er i Hobøl i dag og tenke primært på 

areal innen Spydebergs grenser.  Det er i dag åpne arealer sør og vest  for Myrer skog, som 

kan være aktuelle. Videre ser man på arealet Fossum, sør for gamle E-18, øst for Fossum 

anlegg, dette også i tilknytning til areal Løken/Pederstad øst ned mot mot Glomma.  Gruppa 

mente også at areal for småindustri/konsulenter/ingeniører og tilknyttede bransjer må det 

settes plass til, mulig i ett belte langs med gamle E-18 på nordsiden. 



Avlastningsvei. 

I dag som man har øst/vest korridor, gamle E-18, må man også kaste tankene inn i 
problemet, Stasjonsgata.   Burde man gjøre noe med Arnholdts vei  fra gamle E-18, 
avlastningsvei nordover mot jernbanen og lage vei  videre  langs gangveien mot 
jernbanebommene?    Glendeveien har  også en nord/syd plassering som er en tanke som 
mulig kan bygges ut fra gamle E-18 og nordover der det nå er lagt ny kloakk. 
En avlastningsvei for Stasjonsgata må legges inn i planene. 

Skole. 

Tankene om boligarealer legges sammen med plan om nye skole. Med de prognoser for økt 

folketall og morgendagens behov, bør det snarest intensiveres  planer for ny barneskole. 

Behovet vil ganske snart være skole for mer enn 550 elever og plasseringsvalg  bør kunne 

være på Lundsjordet , mellom Lund vest og Lundsåsen  ca 250 m sør for gamle E-18. Det er 

fotgjengerunderganger under gamle E-18 sør for Essen Gartneri,  ved Myrakrysset og ved 

Høgda, dette vil gi ett trafikksikkert bidrag til skolevei.  Jordet mellom barnehage og 

Lundsveien kan benyttes for idrettsareal, aktiviteter,  da det er i nær tilknytting mot ”ny 

skole” og eksisterende barnehage. Her er dårlige grunnforhold. 

 

Parkering. 

I en arealplan for ett tettsted som Spydeberg med ”Ny” jerbanestasjon, økt innbyggertall og 

press for pendling mot vest med jernbane og buss, vil det straks komme krav om øket 

parkeringsbehov. Parkering ved jernbane er sprengt og annen parkering på privat og 

kommunalparkeringsplass ved kommunehuset er utnyttet maksimalt. Dette  krever at man 

må se seg etter områder. Hva med arealet nord for avlastningsbanen mot jernbanen, kort vei 

til jernbanestasjonen og kort vei til Fjellheim etter kl 17.00. Ett midlertidig areal kunne også 

være vest for gummilageret mot melkestasjonen. 

 

Detter er tanker og visjoner for areal i fremtidens Spydeberg, men man bør ikke fortette for mye 

uten å ta hensyn til  Grønne lunger. Hele tiden har man konsentrert seg om areal sør for jernbanen 

og nord for nye E-18. 

Ett innspill fra Spydeberg Høyre  11.9.2014 

L. Skjeldrum,  P. Schou,  O.Havig,  T. Birkelund,  A. Bjerke 
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Stasjonsgata 35 

1820 SPYDEBERG 

 

 
Deres ref.:      Vår ref.:    Sted, dato: 

      Steinar Kvistad   Trollåsen, 18.08.14 

 
 

Prosjekt :  PLANPROGRAM – KOMMUNEPLAN FOR SPYDEBERG 2015-2027 

 
INNSPILL TIL ENDRET AREALBRUK FOR DELER AV EIENDOMMENE Gnr/bnr 

29/3 og 28/1 NYTT BOLIGOMRÅDE GRÅÅSEN 2 
 

Innspillet fremmes på vegne av grunneierne Tore Martin Løken eier av gnr 29/3, samt Gunnar 

Aasvestad eier av gnr 28/1. 

 

Innledning 

Tiltakshaverne ønsker at det legges til rette for, gjennom rulleringen av kommuneplanen, å 

omgjøre deler av landbrukseiendommene til bolig. Arealet som foreslås endret fra LNF til 

boligområde er et sammenhengende areal på ca 210 da.  

 

Arealets beliggenhet vist i kart, med avgrensning 
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Arealets størrelse og eiendommer som inngår i arealet samt beskrivelse av arealet og 

arealbruk i dag 
 

Av det foreslåtte arealet på ca 210 da er det ca. 80 da tilhørende eiendommen og 130 da av 

eiendommen 28/1. Det foreslåtte arealet er resten av skogsområde tilhørende 29/3 i Grååsen, 

samt et skogsareal på deler av gnr 28/1. 

Arealet strekker seg fra det etablerte boligområdet Grååsen i vest, videre østover ned til 

eksisterende dyrket mark og videre sørøstover ned mot Glomma, men avgrenses av 

høyspentlinje mot Glomma.  

Området er i «Forslag til Planprogram» (vedtatt utlagt av formannskapet 05.06.14) angitt som 

Grååsen 2.  

 

Bekrivelse av ønsket endring med begrunnelse 

I endelig behandling av KDP for sentrum 2012-2024, jf. vedtak i sak K-066/12 pkt.8, har 

kommunestyret vedtatt at følgende arealer skal vurdere for framtidig utbygging i 

utarbeidelsen av forslag til ny kommuneplan: 

 

 

se) 

 

Planforslaget bygger videre på vedtaket i kommunestyret, og er dermed i tråd med 

kommunens ønske om videreutvikling av Grååsen som boligområde.  

Utbyggingen av dette området vil medføre en naturlig utvidelse av dagens boligområde på 

Grååsen.  

 

Mulige infrastrukturløsninger  

 

Forslag til veitraseer 

 

 

I utgangspunktet foreslås det benyttet 

eksisterende veitrasé fra Hellveien langs 

nordsiden av E 18.  

 

Videre vil hovedatkomstveien inn til 

området følge et naturlig topografiske 

søkk i grensen mellom eiendommene 29/1 

og 33/1 og inn på feltet. 

 

Internt på feltet forslås en veiløsning med 

en internvei anlagt i en stor sløyfe rundt 

feltet og en egen vei nordover på 

eiendommen 29/3. Videre må det anlegges 

egne mindre veier for å løse ut de ulike 

byggeområdene innefor feltet.  
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Forslag til VA traseer 

 

 

      Det foreslås hovedtrasé for VA som  

      skal følge planlagt veiløsning. 

VA tilknyttes eksisterende VA ledninger som pr i 

dag ligger ved avkjøringen til Hellveien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser som endret arealbruk vil gi  

 

Miljø og transport 

Området som omfattes av forslaget ligger ca 1 km fra Spydeberg sentrum som har god 

kommunikasjon med tog. Transport til og fra Spydeberg sentrum vil kunne tilrettelegges med 

gang- og sykkelsti fra nordenden av det foreslåtte område og videre inn til sentrum. 

Videre vil en utbygging av Grååsen 2 sammen med eksisterende Grååsen medføre et godt 

trafikkgrunnlag for matebuss til Spydeberg sentrum. 

 

Friluftsinteresser 

Området som foreslås omregulert har i dag noen interne turstier som benyttes en del av 

beboerne i området. En utbygging av Grååsen 2 vil derfor medføre at en del viktige turstier 

må opprettholdes og at atkomsten gjennom feltet bør utvikles med grønne traseer frem til 

Glomma. 

 

Kulturminner 

Det er etter våre opplysninger ingen kjente kulturminner innefor det foreslåtte planområdet. 

Bygdeborgen berøres ikke av forslaget.  

 

Sosial infrastruktur  

En full utbygging av området vil kunne medføre behov for økt skolekapasitet, men dette må 

vurderes i det videre planarbeidet. Innefor områdets avgrensing bør det avsettes plass til 

barnehage. 
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Universell formgiving  

Området må planlegges etter de til enhver tid gjeldende krav i plan- og bygningsloven mhp. 

universell utforming. Store deler av planområdet er rimelig flatt og vil dermed være godt 

egnet til universell utformet utbygging.  

 

 

 
Med vennlig hilsen  

Bygghuset AS 
 

 
 

Steinar Kvistad 
Daglig leder 

 

 
 

 

 

  



Til SPYDEBERG KOMMUNE
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Spydeberg Kommune Spydeberg25.08.14

lnnspill til kommuneplan i SpydebergKommune.

Vil gjerne komme med innspillvedr. Kommuneplansomnå skalrulleres.

Området det tenkes utbygd,er Godheim(7 km fra sentrum)Arealet det tenkes utbygder på

ca.5000 kvm se vedlagte oversiktskart. Det er tenkt bebygd med eneboliger i naturskjønne

områder.

Området har liggetinne i planerfor SpydebergKommunefør ogvi mener nå at tiden er inne for

spredt bebyggelsepå Godheim,og at denne planen bidrar positivttil utviklingenav Spydeberg

Kommune.

Tomtenesbeskaffenheter fjell/jord tomter og avløpsordningerblir tilpassetdet somspredt

bebyggelsetilsier. Det blirgode adkomstveiertil tomtene.

Viktig at både nye ogfremtidige innbyggereskalkunnevelge mellom ulike boligtyperogområder.

HåperSpydebergKommunenå retter fokusetfor spredtbebyggelse;til området Godheim.

Vennlighilsen

n Haaland %

Furustien 25

1820 Spydeberg.

Tlf.: +47 909 19 402

E-post: janhaa@online.no
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SPYDEBERGKOMMUNE

Bente Strand

.Sad

AREALBRUKAV LØKENVEST

V Torfinn Pederstad og Nina F Pederstad

Vi mener LøkenVest er et utmerket område og vidreføre boligutviklingen i Spydebergsentrum på. All

infrastruktur Iigger i rimelig nærhet, gangvei, strøm, skole osv. Arealet er ikke lengere unna alle

fasiliteter at bilen kan stå. Arealet er ca 100 mål og det grenser inntil eksisterende boligområdet.

Tankenevi har for området er følgende, vi deler dybden på arealet i tre. Vi ønskerogsåog bygge

hovedsakeligi tre og massivtre. Pgamiljø, luftkvalitet og gjenbruket.

LV1,nederst mot elven og veien i hele sin bredde, byggesdet leiligheter i høyden (6 etasjer). Dette må

utbygges i flere trinn, gjerne boliger som er lagt til rette for eldre, 67+ tror ikke markedet tåler mer enn

rundt max 20 stk pr år.

LV2,ca midt på arealet, byggesdet eneboliger i rekke,to og fire mansboliger etter behov eller

småhusbebyggelsei tun. Bebyggelsenskal ikke ha mer enn to etasjer. Endel av arealet vil være tilteng

boliger for alder 67+

LV3, øverst på arealet beregnes det helst eneboliger og tomannsboliger, Vi tror også det er et godt

marked for salgav tomter for eneboliger, (selvbyggere).

Terje Skolt ogTorfinn Pederstad

Glü 96818557

WS







ØysteinA. Brevig

Prest Fønhusvei11

1825 TOMTER Tomter, 28.mai, 2014

:sP:!DE;§§ERGKariann
Spydeberg kommune

Stasjonsgata35

1820 SPYDEBERG  
QNSKEOM FRADELlNCfl3MREGULERlNGAV EKSISTERENDEBOLIGTOMT TIL NYTTBOLIGFORMÃL

EIENDOM89 12 0 DELI

Historikk:

l 1986/87 eiendommen Ødeli, 89/12, fradelt fra det opprinnelige jordbruksarealet. Eiendom 89/12

ble da omregulert til boligeiendom. Arealet er i underkant av 4,7 dekar. Eiendommen ligger i LNF-

område.

Eiendommen består av eldre bolighus tilknyttet offentlig vann og er tilkoblet strømforsyning. Det er

garasje/vognskjul på eiendommen. Det er felles vei fram til eiendommen, og oppgradert privat vei

inn til bolig.

Jeg ble i forbindelse med kartforretningen oppfordret av daværende teknisk etat til å benytte

muligheten til å søkeSpydebergkommune med formål om å dele opp eiendommen i inntil to nye

tomtearealer til boligformål.

Totalt ville det da bli tre boligeiendommer. Jegså ingen grunn til å gjennomføre oppfordringen den

gang, da jeg var av den oppfatning av at dette kunne gjennomføres ved en senere anledning.

Per dags dato:

Jeghar valgt at en nabo med tilstøtende jorbruksareal har ivaretatt eiendommen med kulturvekster

for å hindre gjengroing av tomtearealet.

Eiendommen har tre helårsboliger og èn fritidseiendom som nære naboer. Den ene helårsboligen

er av nyere dato. (3 år siden oppføring)

Jeghar et mål om å renovere/bygge ny boenhet der hvor eksisterende bolig står oppført. I den

sammenheng ser jeg ikke grunnlag for å beholde 4,7 mål til eget boligformål. Med tanke på bomiljøet

erjeg av den oppfatning at det vil være at det er positivt med èn boenhet til i nabolaget. Det er per

idag etablert èn småbarnsfamilie i nabolaget. Selvhar jeg ett barn iførskolealder.

_.:



Ønske om fradelig/omregulering:

Min oppfatning er at Spydeberg kommune har en mulighet for å legge til rette for spredt bebyggelse

kommuneplanen. Jegønsker av den grunn âkunne bli ivaretatt i den kommende kommuneplanen

og søker om fradeling/omregulering på eksisterende boligeiendom til nytt boligformål:

Jegser for meg at den nye eiendommen er på ca.1,5 dekar. Sekartskisse. Med dette har jeg en

oppfordring og et ønske om at Spydeberg kommune kan imøtekomme en fradeling/omregulering

av eiendommen Ødeli, 89/12, hvor den nye eiendommen på ca 1,5 dekar kan benyttes til

boligfomål.

Om kartskissenog forslaget for øvrig inneholder feil eller mangler, ønsker jeg å bli gjort oppmerksom

på dette slik at endringer kan foretas.

hilsen

73¢“
Øystein A. Brevig

Vennü

J
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Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING

Fulldyrka jord

Overflatedyrkajord
lnnmarksbeile
Skogav særshøgbonitet
Skogav høgbonitet
Skogav middelsbonitet
Skogav lavbonitet
Uproduklivskog
Myr

Åpenjorddektfastmark
Åpengrunnlendtfastmark
Bebygd,samf,vann, bre
Ikkeklassifiserl
Sum:
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Kartet viser en presentasjon av valgt pe
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bakgrunnskart for gjenkjennelse. Are

statistikken viser arealer i dekar for all

teiger pà eiendommen. Det kan forek me

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommun n.
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Kommuneplan 2015-2027 
 
Innspill til planarbeidet 
 
gnr. 67 bnr. 1 
 
Søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan i forbindelse med ønske om 
fradeling av  tomt for kårbolig  og tomt for hytte 
 
Orientering til naboer i forbindelse med nabovarsling av dispensasjonssøknad 
 

På vegne av eier av gnr. 67 bnr. 1, Thorer Egeland, kommer vi med innspill til 

kommuneplanens arealdel- området ved Kula/Rud Østre. Området avsatt til fritidsboliger 

ønskes utvidet.  På gårdstomten til gamle Rud østre- vest for Fossumkollektivet- ønskes 

fradelt en boligtomt. Generelt ønskes vurdering av behovet for reguleringsplan i og i 

tilknytning til de etablerte områdene for fritidsboliger.  

 

Oversiktsplaner 

       

Utsnitt kommuneplanens     Utsnitt aktuelt område 

arealkart 2007-20120- utsnitt A: Område for bolig,  

B: Område for fritidsboliger i hovedsak avsatt til fritidsboliger 

C: Område med etablerte fritidsboliger utenfor formålet i kommuneplanen 

 

 

 

 

 

Spydeberg kommune    

post@spydeberg.kommune.no  08.07.2014 2010576_bd 

     

     



 

 

 

Utvidelse av området avsatt til fritidsboliger 

Delvis avvik kommuneplan/faktisk etablert arealbruk  

  

B: Område for fritidsboliger i hovedsak avsatt til fritidsboliger 

C: Område med etablerte fritidsboliger utenfor formålet i kommuneplanen 

 

I område C er det godt etablerte fritidsboliger i arealer som er avsatt som LNF- område. 

Fritidsboligene her tilknyttes nå avløpsanlegget. Vi ber om at område C inntas på 

kommuneplankartet. Grensene kan fastsettes i den videre planprosessen.  

Område B er i hovedsak avsatt til fritidsbebyggelse og her vil det til orientering bli søkt om 

tomtedeling med søknad om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan.  

   

Skisse til tomtedelingsplan område B 

 

Generelt vil det være en forhold om man i kommuneplanarbeidet  fikk avsatt arealene i  

etablerte områder for fritidsbebyggelse i tråd med faktisk arealbruk slik at unødige søknader 

om dispensasjoner fra LNF- område kan unngås i framtiden.  

 

 



 

 

 

Fradeling av en boligtomt på gårdstomten til gamle Rud østre  

    

Området vest for Fossumkollektivet var tidligere gårdstuft for gården Rud Østre. Til høyre Rud Østre 1956  

Det ønskes reetablert boliger/gårdstun på den gamle gårdstomten. Vi ber om at 

kommuneplanens arealdel justeres ihht dette.  

 

 

Vurdering av behovet for reguleringsplan i og i tilknytning til de etablerte områdene for 

fritidsboliger.  

 

I kommuneplanens arealdel heter det: 

 
 
Krav om søknad om dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan ved Lyseren 
utløses erfaringsmessig av mindre tiltak der reguleringsplan ikke vil gjøre stort fra eller til- i 
og man har generelle kommuneplanbestemmelser. Vi ber om at en vurderer hvor det bør 
utarbeides reguleringsplaner og hvor det ikke er nødvendig nærmere i det videre 
kommuneplanarbeidet.  
 
 
Med vennlig hilsen  

 
Birger Dahl 
Enerhaugen Arkitektkontor AS 



Fra: Birger Dahl <B.Dahl@enerhaugen.com> 
Sendt: 16. september 2014 15:30 
Til: Postmottak Spydeberg kommune 
Kopi: Jon Gunnar Weng; egelandgaard@hotmail.com; Bente Sand 
Emne: Vedr. 67/1- innspill kommuneplan- presisering 
Vedlegg: Situasjonsplan 17.09.2014.pdf 
 
Spydeberg kommune 
Att. Jon Weng 
 
Vedr. 67/1- innspill kommuneplan- presisering 
 

 
 
Det vises til tidligere innspill og samtaler om innspill til kommuneplanen. Vi ønsker her å utdype 
innspillet. 
 
Kart er vedlagt og utsnitt er limt inn over.  
 
For områdene beskrives innspillene kort: 
 

1. Ønske om frittliggende boligbebyggelse slik foreslått av kommunen i ny kommuneplan. Område 
1 får adkomst over område 3 i nord og  videre over nå lagte ledninger i forbindelse med 
Lyserenprosjektet. Etter det vi erfarer er det her en eldre veitrase.  

2. Område 2 mellom den beskrevne veien og hytteområdet  tillegges område 3, som er avsatt til 
fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan.  

3. Ingen endring 
4. Område 4 berører nåværende og dels tidligere hyttetomt(er) som  ligger i LNF- område.  

Området ønskes lagt inn  som avsatt til fritidsbebyggelse i revidert kommuneplan.  
 



For område 3 søkes til orientering dispensasjon fra kravet i gjeldende kommuneplan om utarbeidelse av 
reguleringsplan.  Denne søknaden fremmes som gen sak. Generelt bør dette kravet  gjøres mindre 
generelt og det bør vurderes nærmere hvor og hvilke tiltak krav om reguleringsplan  bør stilles. 
 
Mvh Birger Dahl 
Enerhaugen Arkitektkontor AS 
 
 
   
 







 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Roar Schie  

Sendt: 10.12.2013  

Til:   Bente Sand  

Kopi:  Elin Fossen;Anne Sollerud;Jon Weng  

Emne:  Re: VS: 86/9, 20 og 71  
________________________________________________________________  
 
 
 Hei ! 
 
Takk for mottatt svar. 
 
Jeg ber om at saken tas som innspill til planarbeidet. 
Aktuelt område er skissert i vedlagte kartutsnitt, og området er tenk  
benyttet for oppføring av enebolig(er). 
 
I tidligere reguleringsplaner har områder både øst og vest for veien til  
Solbegfoss vært regulert for boligformål. 
Planen ble på et tidspunkt endret til at området øst for vegen kunne  
fortettes på ledige arealer mellom eksisterende bygninger, 
den siste endring er at hele området er regulert som LNF-område. 
I samtale med berørte grunneiere har jeg oppfattet at flere nå er  
interessert i å få omregulert sine eiendommer til tomteareal.  
 
 
Parallelt med denne henvendelsen vil jeg søke om å få utskilt en parsell  
fra 86/7-8, 21 og 99/9 for bygging av enebolig. 
Særskilt søknad vil komme fra eksisterende grunneier om utskilling ;  
 
 
Ber om bekreftelse på at ovenstående innspill til planarbeidet er mottatt  
for behandling ved første rullering av reguleringsplanen 
  
Vennlig hilsen 
  
Roar W. Schie 
 
Solbergfossvn. 88 
1820 Spydeberg 
 
 
Tlf 90 10 89 63  
 
 
 
 
From: 
"Elin Fossen" <Elin.Fossen@spydeberg.kommune.no> 
To: 
<roar.schie@tryg.no> 
Date: 
02.12.2013 14:31 
Subject: 



VS: 86/9, 20 og 71 
 
 
 
Beklager at du ikke har fått denne. Men her kommer svaret. 
  
Elin 
  
Fra: Bente Sand  
Sendt: 8. november 2013 12:34 
Til: Elin Fossen; Anne Sollerud; Jon Weng 
Emne: SV: 86/9, 20 og 71 
  
Høyst sannsynlig viser han til forrige kommuneplans arealdel, der det var  
avsatt områder for spredt boligbygging. Disse områdene gikk ut ved vedtak  
av gjeldende kommuneplan, altså i 2007. Vi kan vanskelig legge historiske  
bestemmelser til grunn for vurderinger over seks år etter at disse gikk ut  
av bruk. 
  
Dersom det her er snakk om et større område, vil det utløse krav om  
reguleringsplan. Slik plan vil være i strid med gjeldende kommuneplan,  
derfor er riktig forløp her å sende inn innspill til kommuneplanarbeidet.  
Slike innspill trenger ikke å være omfattende, men området det gjelder, må  
kartfestes, samt at det beskrives hvilken arealbruk som er tenkt. Er det  
snakk om boliger, er det greitt å beskrive boligtype. 
  
Dersom han ønsker å legge planspørsmålet fram for politikerne (KMPT), må  
han sende inn en forespørsel om oppstart av planarbeid. Krav til dette er  
om lag det samme som innspill til kommuneplanen. Da planforespørselen vil  
være i strid med overordnet plan, kan den ikke kreves forelagt  
politikerne, men praksis hos oss tilsier det. Det er overveiende  
sannsynlig at administrasjonen vil innstille negativt på slik forespørsel  
om oppstart av planarbeid, men foreslå at forespørsel går som innspill til  
kommuneplanarbeidet. 
  
Dersom utfallet blir oppstart av planarbeid, skal planforslag utarbeides  
av fagkyndige (plankonsulenter). Regjeringen har utarbeidet veileder til  
utarbeidelse av reguleringsplan som kan være egnet til å synliggjøre  
hvilke krav som settes til plan:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=613879#  
. Veilederen viser at planarbeid etter plan- og bygningsloven er komplekst  
og krevende, også for mindre oppgaver. Skal det utarbeides plan, vil det  
være hensiktsmessig/påkrevet å gjøre dette for flere eiendommer. Selv om  
kommunen tilrår oppstart av planarbeid, er det ingen garanti for at  
kommunen vil vedta planforslaget. 
  
Er det snakk om én tomt, kan dette behandles som dispensasjon fra formål i  
plan. Det er overveiende sannsynlig at administrasjonen vil innstille  
negativt på slik dispensasjon, men her kan det ikke konkluderes før søknad  
er kjent og uttalelser innhentet. 
  
Bente 
  
  
  
Fra: Elin Fossen  



Sendt: 8. november 2013 11:10 
Til: Anne Sollerud; Jon Weng; Bente Sand 
Kopi: 'roar.schie@tryg.no' 
Emne: 86/9, 20 og 71 
  
Har hatt et kort møte med Roar Schie, Solbergfossveien 88 i dag. 
  
Han ønsker å søke om dispensasjon for fradeling av en ny boligtomt,  
eventuelt  et større areal for på sikt å kunne selge noen tomter ? ca.  
8.000 m² 
Han mente  det har stått noe om boligbygging i den gamle  
kommuneplanen/generalplan, for arealet på motsatt side av veien (86/37).  
Kan også være aktuelt å forhandle med grunneier av disse arealene. 
Foreløpig har han bare avklart med grunneier av 86/7-8, 21 og 99/9. 
  
Han ønsket tilbakemelding på: 
-          Hvilke krav stilles til en eventuell ny plan 
-          Hvor omfattende må et forslag være ? lettere å søke om en eller  
flere tomter? 
-          Hvordan er mulighetene for å få fradelt en ny tomt 
  
Når vi har snakket litt rundt dette, kunne han tenke seg et nytt møte.  
Gjerne en fredag før jul. 
  
Elin Fossen 
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Saken gjelder: 
Tertialrapport pr 31.8.2014 fremmes til politisk behandling. 

Politisk saksordfører  

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 

Virksomhetene har levert sine tertialrapporter til rådmannen. De følger som vedlegg. 

Ved behandlingen av andre tertialrapport tydeliggjøres en fremskrevet bunnlinje og netto 
driftsresultat for 2014. Rådmannen legger opp til gjennom forslag til vedtak en forventet balanse i 
mer‐/mindreforbruk (bunnlinje), men det medfører samtidig at for 2014 vil netto driftsresultat bli 
negativt. Basert på budsjettvedtaket for 2014 og enkeltvedtak så langt i driftsåret, så er det løftet inn 
midler fra fond 

I hovedsak er det 4 områder hvor det gjøres bruk av fond i 2014: 

· Behov for justering av enkelte virksomhetsrammer 
· Vedtatt investering i omstilling og endring 
· Vedtatt politisk satsning på regulering, sentrumsutvikling og enkelte samfunnstiltak 
· Premieavvik ift pensjon (siste runde) 

 

Vurdering 

De lokale tertialrapportene tar utgangspunkt i den enkelte virksomhets lokale målekart der angitt 
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tidspunkt for måloppnåelse er angitt. Denne rapporten tar først og fremst for seg de tiltak som har 
frist innen 31.08.14, men de oppfordres også til å kommentere mål / tiltak med senere frist dersom 
de allerede nå er i gang med disse. Dersom de ser at det er enkelte mål / tiltak som ikke vil bli 
gjennomført i forhold til oppsatt plan skal også dette kommenteres.  

Sykefravær  

Samlet sykefravær for ansatte i Spydeberg kommune er 8,3 % ved tertialrapport pr 31.8. Ved forrige 
tertial var det 9 %, altså en nedgang på 0,7 % poeng. 

Det eksakte fraværet i de ulike virksomhetene framkommer i vedlegget Virksomhetenes 
tertialrapporter. Det vises for øvrig til saksdokumenter til K‐sak 58/2014 i møte 18.9.2014. 

 

Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg. Her kommenteres de forhold som fører til 
budsjettjustering. 

 

Politikk: 

Ved behandlingen av regnskapet for 2013 i kommunestyret 17, juni d.å. ble det vedtatt å bokføre 
premieavvik etter «forsiktighetsprinsippet». På dette tidspunktet var budsjettet for 2014 lagt med en 
budsjettert inntekt for premieavvik 2014 på kr 1 450 000,‐. Etter endring i regnskapsprinsippet for 
premieavvik vil denne inntekten falle bort. Dette er siste korrigering av premieavvik etter 
regnskapsendringen. 

 

Stab, servicetorg og kultur: 

Virksomheten melder om et forventet overskudd på kr 1 500 000,‐. Dette skyldes mindre forbruk til 
voksenopplæring og at bemanningen på servicetorget fra og med 6. oktober reduseres med en halv 
stilling. I tillegg er midler fra fond til ressursgjennomgangen budsjettert her og forventet forbruk 
knyttet til dette er kr 750 000,‐ mindre enn budsjettert. Rådmannen anbefaler at rammen til 
virksomheten reduseres med kr 1 500 000,‐. 

Skole: 

Virksomheten melder om en mulig overskridelse på kr 600 000,‐. Dette skyldes et for høyt forbruk 
knyttet til tiltak for elever med ekstra ressursbehov. For å forsøke å holde seg innen rammen har 
skolen vært restriktive med bruken av timer i høsthalvåret, men det er usikkerhet knyttet til om 
dette tiltaket vil være tilstrekkelig. Rådmannen foreslår en rammeøkning på kr 300 000,‐. 

Barnehage: 

Virksomheten melder om en overskridelse på kr 2 125 000,‐. De store økte kostnader knytter seg til 
følgende forhold: 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

· I siste tertialrapport ble det rapportert om en mindre overskridelse. Dette ble gjort med 
bakgrunn i at det var budsjettert med åpning av en ny avdeling for høsthalvåret. Dette viser 
seg ikke å være tilfelle og det meldes derfor om en overskridelse på ca. kr 1 000 000,‐ 
knyttet til dette. 

· Tilskuddet til ikke kommunale barnehager forventes å bli ca. kr 1 100 000,‐ høyere enn 
budsjettert. 

· Utgifter knyttet til den kommunale kontantstøtteordningen ligger an til å bli ca. kr 
220 000,‐ høyere enn budsjettert. 

· Det forventes økte kostnader på ca. kr 230 000,‐ knyttet til gjennomføringen av vedtaket 
om løpende opptak til barnehagen. Dette tiltaket er vedtatt dekket ved bruk av 
disposisjonsfond, men ble i vedtaket ikke tallfestet. Da fondsbruk må tallfestes for å være 
gyldig i et vedtak, tas dette med i vedtaket i denne saken. 

· Utgifter til Spesialpedagogiske tiltak forventes å bli kr 275 000,‐ høyere enn budsjettert. 
· Positivt for regnskapet er det, at det er færre barn fra Spydeberg kommune som har plass i 

en privat barnehage i andre kommuner enn motsatt. Dette gir en besparelse på kr 700 
000,‐. 

Rådmannen foreslår at budsjettrammen til virksomheten økes med kr 2 100 000,‐.  
 

Familierelaterte tjenester: 

Virksomheten melder om en total overskridelse på kr. 3 850 000,‐. Av dette er kr. 2 600 000,‐ utgifter 
som knytter seg til mottak av flyktninger og økning av særlig ressurskrevende tjenester. Denne delen 
av overskridelsen forutsettes derfor dekket gjennom integreringstilskudd og tilskudd til særlig 
ressurskrevende tjenester i finanskapitlet.  

Den resterende delen av merforbruket på kr 1 250 000,‐ skyldes størstedelen økte 
sosialhjelpsutbetalinger. I tillegg kommer noe overskridelse på avlastningstjenester. Tjenester i 
forhold til mottak for enslige mindreårige asylsøkere omtales lit senere i saksfremlegget. 

Etter vedtak i kommunens klagenemd er det utbetalt kr. 725 000,‐ i rettferdsvederlag i forhold til 
barnevernstjenesten.  

Etter at tertialrapporten er levert fra virksomheten, er det kommet frem nye opplysninger som gjør 
at overskridelsen kan reduseres med kr 800 000,‐. Dette dreier seg om reduserte utgifter til 
barnevernstiltak og at det inneværende år ikke skal forventes ekstraregning i forhold til kjøp av 
tjenester i annen kommune. 

Rådmannen foreslår at rammen til virksomheten økes med kr 3 050 000,‐. I tillegg foreslås 
rettferdsvederlaget på kr 725 000,‐ dekket ved bruk av disposisjonsfond noe som gir positiv 
innvirkning på kommunens «bunnlinje» men ikke på netto driftsresultat. 

 

Grinitun pleie og omsorg: 

Virksomheten melder om en forventet overskridelse ved årets slutt på ca. kr 750 000,‐. Årsakene er 
sammensatte og dreier seg om merforbruk i vaskeriet, ekstra innleie i spesielt belastede perioder, og 
perioder med ledig kapasitet på sykehjemmet som gir reduserte inntekter. Rådmannen foreslår at 
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rammen til virksomheten økes med kr 750 000,‐. 

Teknisk forvaltning: 

Virksomheten melder om et forventet merforbruk ved årets slutt på kr 750 000,‐. Hovedårsaken er 
omfanget av planoppgaver som fører til innleie av ekstern plankompetanse. I tillegg kommer noe 
lavere inntekter knyttet til oppmålingstjenester enn budsjettert, og en reduksjon i overføringer fra 
VAR på kr 100 000,‐. Rådmannen anbefaler at rammen oppjusteres med kr 750 000,‐. 

Teknisk drift: 

Denne virksomheten melder om balanse mellom budsjett og regnskap ved årets slutt og ingen 
budsjettjusteringer foreslås. 

Nybøle helse og undervisning: 

Etter en gjennomgang av utgifter og inntekter for tiltaket som er etablert for unge enslige asylsøkere 
på Nybøle ser det ut til at det pr. 31.12.14 vil bli et underskudd for kommunen på ca. kr 400 000,‐. 
Dette gjelder undervisningstilbudet. For helsetjenestene er det etablert tilbud som dekkes godt 
innenfor det statlige tilskuddet. 

 

Andre forhold: 

Vi har hatt en gammel sak gående med Fortum som nå er avsluttet, og hvor vi har fått tilbakebetalt 
ca. kr 200 000,‐. 

Det ble i inneværende år avsatt kr 400 000,‐ til en gjennomgang av tjenestene på Grinitun. Beløpet 
ble vedtatt dekket av disposisjonsfond.  Denne bevilgningen kan tas ut av budsjettet da dette ble 
gjort innenfor bevilgningen til ressursgjennomgang av alle kommunens virksomheter. 

 

Det er i finanskapittelet lagt inn en forventet innsparing ved ressursgjennomgang av virksomhetene 
med kr 2 625 000,‐. Denne besparelsen vil vi ikke kunne oppnå inneværende år slik at det forventede 
beløp må nedjusteres til 0.  

 

Korrektive tiltak: 

For å forsøke å redusere merforbruket og dermed redusere det negative netto driftsresultatet har 
rådmannen bedt virksomhetene redusere omfang av innkjøp, ansettelser og vikarbruk så mye som 
overhodet mulig resten av året. Når rådmannen ikke på alle områder foreslår budsjettjustering av 
alle meldte overskridelser har det blant annet sammenheng med forventet resultat av disse 
tiltakene. 

Rådmannen understreker at den helhetlige ressursgjennomgangen for kommunen er gjennomført, 
slik som kommunestyret bestilte i budsjettvedtaket. Dette har gitt et meget godt utgangspunkt for å 
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jobbe med budsjett og dimensjonering av tjenestene fremover. Samtidig er det ikke mulig å hente ut 
effekter øyeblikkelig – som ville forbedret virksomhetenes nettoresultater i nevneverdig grad i 2014. 
Enkelte enheter er godt i gang, men siden det involverer både ansatte og arbeidsmetodisk 
omlegging, så vil effektene komme først med vesens virkning i 2015, 2016 og utover. Virksomhetenes 
innspill for å klare siste rest av driftsåret 2014 må derfor etter rådmannens vurdering imøtekommes. 
I motsatt fall kan bunnlinjen (mer‐/mindreforbruk) også få en utfordring. 

Fond som foreslås brukt er delvis eldre bundne driftsfond og øremerkede fond. Dette belaster 
dermed disposisjonsfondet i minst mulig grad, og gir samtidig en ønsket opprydding – når 
fondsmidler først må benyttes.  

 

Finans: 

Som nevnt under familierelaterte tjenester har kommunen bosatt flyktninger i hht kommunestyrets 
vedtak.  De økte inntektene for dette er anslått til kr 1 350 000,‐. 

I tillegg ble det meldt om økte utgifter til boliger med bistand. Det meste av denne økningen kommer 
inn under ordningen om særlig ressurskrevende brukere og staten refunderer da en del av disse 
utgiftene. Den økte inntekten er beregnet til kr 1 250 000,‐. 

Kommunen fikk i henhold til vedtak i kommunestyret refinansiert lånene på et tidspunkt som gjorde 
at vi klarte å spare ca. kr 3 280 000,‐. Av dette var 3 mill budsjettert, slik at innsparingen blir kr 
280 000,‐. Som nevnt i rapporten for 1. tertial var det flere forholdsvis høye fastrenter som utgikk i 
sommer og rentekostnadene er redusert med ca. kr 750 000,‐. Det ser også ut til at renteinntektene 
vil øke med ca. kr 564 000,‐ i forhold til budsjett. Dette skyldes at låneopptakene ble gjort tidligere 
enn vi vanligvis har gjort slik at vi kunne nyte godt av at vi har høyere innskuddsrente enn lånerente. 

Som nevnt i rapporten for 1. tertial, så vil overføring av kapitalutgifter fra VAR bli lavere enn 
budsjettert. Det er fremdeles veldig vanskelig å si hvor mye dette dreier seg om, da rentesatsen som 
skal benyttes ikke blir kjent før i januar 2015. Tar vi utgangspunkt i kapitaliseringsrenten som gjelder 
ved utgangen av august, vil overføringene bli kr 1 390 000,‐ lavere enn budsjettert. Årsaken er at 
budsjett 2014 bygger på budsjett 2013, mens faktiske kapitalutgifter bygger på regnskap 2013. 
Regnskap 2013 var betydelig lavere enn budsjett 2013 noe som igjen fører til lavere kapitalkostnader.

Oppsummert gir dette en besparelse på kr 204 000,‐ på finanskapitlet. 

Rapportering i henhold til finansreglement: 

Det har ikke vært vesentlige endringer i risikoeksponering eller markedsrenter for Spydeberg 
kommune. Innskuddsrenten vi har i Spydeberg sparebank gikk i juli ned fra 3,3 til 3 %, mens 
lånerentene har holdt seg stabile. Det vil si at rentefordelen vi har ved at innskuddsrente er høyere 
enn låne rente er noe redusert, men den ligger fortsatt på ca. 0,7 %. 

Som vedlagte rapport over innskudd og lån viser, så har vi ikke lenger samlet innskudd i samme bank 
/ kredittinstitusjon på over 100 mill. Det er opprettet konto i Sparebank 1 og det er overført kr 20 
mill. til den kontoen. 
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Netto driftsresultat kontra regnskapsresultat (mer – mindreforbruk). 

 

Ved endelig budsjettvedtak i kommunestyret for budsjettet 2014 ble netto driftsresultat vedtatt med 
kr 2 026 000. Avsetning til fond ble budsjettert med kr 6 090 000 og bruk av avsetninger ble 
budsjettert med kr 4 064 000, dvs. netto avsetning kr 2 026 000 som gir en bunnlinje på kr 0. 

De budsjettjusteringene som er gjort så langt i år har bidratt til et netto driftsresultat som er negativt 
med kr 1 564 000. Finansieringen av dette økte forbruket på kr 3 590 000 er gjort ved bruk av fond. 
(Tebo/Myra‐området kr 1 540 000,‐, netto mindre inntekter finans kr 200 000,‐ og økt grunnleggende 
behov på virksomhetene med kr 1 850 000.) 

Netto driftsresultat er som ordet sier et resultat av kommunens drift, heri ligger også netto 
kapitalutgifter. Fond kan ikke brukes til å endre netto driftsresultat, men bunnlinjen (mer‐ eller 
mindreforbruk) kan endres ved bruk av fond. Dvs. at dersom vi har et positivt netto driftsresultat kan 
dette enten øke driftsnivået eller øke kapitalutgiftene eller avsettes til fond. Har vi et negativt netto 
driftsresultat innebærer dette enten at en må redusere driftsnivået, redusere investeringer for å få 
ned kapitalutgiftene eller bruke fond for å nå 0. 

 

Ved forslag til vedtak i denne saken vil negativt netto driftsresultat pr. 31.12.14. være ca. kr 
8 410 000,‐. Beløpet foreslås dekket av fond for å få et mer‐ / mindreforbruk ved årets slutt på kr 0. 

 

Investeringer: 

Vedlagte oversikt over investeringer viser status for de pågående investeringsprosjektene.  Som den 
oversikten viser, sammen med budsjettjustering investeringer 2. tertial så er det flere av prosjektene 
som ikke vil bli ferdigstilt i 2014 og hvor bevilgningen derfor foreslås inndratt i 2014 og bevilget på 
nytt i 2015. Dette vil ikke få noen likviditetsmessig virkning, da låneopptakene allerede er gjort, men 
for VA prosjektene vil det føre til en forskyvning av kapitalkostnadene. 

Det er også flere investeringsprosjekter som er/vil bli avsluttet i 2014 og til en lavere kostnad enn det 
som er budsjettert. Disse midlene foreslås inndratt. 

Det er også to prosjekter som trenger ytterligere finansiering. Det ene er Innbytte av traktor hvor det 
mangler en finansiering på kr 340 000. Dette var fremmet for politisk behandling i forbindelse med 
behandlingen av årets første tertialrapport. Ved en misforståelse ble det i kommunestyrets møte gitt 
opplysninger som førte til at punktet ikke ble realitetsbehandlet. Investeringen fremmes derfor til 
behandling på nytt. 

Det andre prosjektet skyldes at det har vært uenighet om fordeling av utgifter med en 
samarbeidspartner vedrørende et investeringsprosjekt som er avsluttet. Kommunens andel skulle 
være kr 100 000,‐ høyere. 

Hovedplan VA og saneringsplan rapporteres med oversikt i vedlegg vedrørende investeringer. 
Rådmannen understreker at de ulike tiltakene som skal til gjennomføring nå er til prosjektering og 
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skal deretter ut på anbud. Prosjekteringen hadde forsinket oppstart fordi  inngåelse av rammeavtale 
ble påklagd(hvem som skal utføre prosjekteringen). Når prisene fra anbudsinnhenting er kjent vil det 
kunne fremmes en mer presis oversikt over investeringsporteføljen for disse planene – samt 
fremmes forslag om reviderte planer for VA og sanering slik som kommunestyret har bestilt. Dette 
forventer rådmannen å ha på plass innen 30. oktober hvor budsjettet skal fremmes, men om 
anbudene ikke foreligger fullt ut på dette tidspunktet – så vil reviderte planer fremmes så snart som 
mulig etter dette. Prisene i de opprinnelige planene bør oppdateres på 2014‐nivå for å kunne være 
realistiske for gjennomføring, og her endrer markedet seg fortløpende. 

 

Konklusjon 

Spydeberg kommune har gjennomført en helhetlig ressursgjennomgang i alle tjenesteområder. 
Denne «investeringen» gir et godt utgangspunkt for arbeidet med positivt netto driftsresultat i 2015 
og fremover. Allikevel opplever rådmannen at kommunen «må igjennom» et innsatsår som 2014 er – 
og med dette løfte inn fondsmidler for å få ønsket effekt fremover. Slike »investeringer» vil således 
etter rådmannens vurdering få en god «avkastning» allerede i 2015. Ulempen er at 2014 får negativt 
netto driftsresultat, selv om bunnlinjen (mer‐/mindreforbruk) er i balanse. 

 

Spydeberg kommune har også valgt gjennom året å investere fondsmidler til samfunnstiltak og 
planarbeid, for å stå rustet for kommende utvikling. Dette er villet politisk utvikling som 
kommunestyret har vedtatt – men som isolert sett også bidrar til negativ netto driftsresultat i 
innsatssåret 2014. Dette parallelt med siste inndekning av premieavvik og justeringer av enkelte 
virksomheters driftsrammer.  

 

Rådmannen understreker at alle virksomheter har fått meget stramt handlingsrom ut 2014, og det 
forventes at virksomhetene drives på et forsvarlig minimum for å ivareta bunnlinje og et best mulig 
nettoresultat. Dette innebærer områder som innkjøp, vikarbruk og ansettelser. Allikevel er det 
nødvendig å gjøre enkelte rammejusteringer nå, siden det er viktig å sikre bunnlinjen parallelt. Om 
det blir midler igjen ved årets slutt er dette heller en positiv sak – motfor en negativ bunnlinje.  

Parallelt med virksomhetenes innsparingskrav oppfordrer rådmannen til å være tilbakeholden med 
ytterligere fondsbruk i 2014, utover foreslått tertialvedtak.  

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Tertialrapport pr. 31.08.2014 med følgende forslag til budsjettjusteringer godkjennes:  
· Netto økte driftsrammer kr  7 025 000,‐ dekkes med netto inntektsøkning fra 

finanskapittelet med kr 179 000,‐. 
· Restbeløpet som ikke dekkes innenfor drift gir et økt negativt netto driftsresultat 

med kr 6 846 000,‐ som foreslås dekket ved å inndra bundne driftsfond med kr 
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3 161 688,‐, "øremerkede»  disposisjonsfond med kr 962 133,‐ og det resterende kr  
2 722 179,‐ fra disposisjonsfond. 

2. Prosjektrapport vedr. investeringer tas til orientering 
3. Det foretas budsjettjusteringer i investering i.h.h.t. vedlegg.  Netto inndragelse av 

investeringsmidler kr 19 122 000,‐. Av dette vil kr 16 880 000,‐ bli søkt overført til 2015. 

 

 
 
 
Formannskap ‐ 53/2014 
 

FS ‐ behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen
 

 
 

FS ‐ vedtak: 
ENDELIG INNSTILLING TIL kOMMUNESTYRET: 
Tertialrapport pr. 31.08.2014 med følgende forslag til budsjettjusteringer godkjennes:  

 
· Netto økte driftsrammer kr  7 025 000,‐ dekkes med netto inntektsøkning fra 

finanskapittelet med kr 179 000,‐. 
 

· Restbeløpet som ikke dekkes innenfor drift gir et økt negativt netto driftsresultat 
med kr 6 846 000,‐ som foreslås dekket ved å inndra bundne driftsfond med kr 
3 161 688,‐, "øremerkede»  disposisjonsfond med kr 962 133,‐ og det resterende kr  
2 722 179,‐ fra disposisjonsfond.  
 

Prosjektrapport vedr. investeringer tas til orientering. 
 
Det foretas budsjettjusteringer i investering i.h.h.t. vedlegg.  Netto inndragelse av investeringsmidler 
kr 19 122 000,‐. Av dette vil kr 16 880 000,‐ bli søkt overført til 2015 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Rapportering av innskudd 
Oversikt over investeringr pr 20.8.2014 
Budsjettjustering ivesteringer 2.tertial 
Tertialrapport pr 31.8.2014 ‐ med forslag til budsjettjusteringer 
Virksomhetenes tertialrapporter 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
 
 



Rapportering av innskudd:

Mill. 

NOK % Rente

Mill. 

NOK % Rente

Mill. 

NOK % Rente

Mill. 

NOK % Rente

Innskudd i 

hovedbank 92 100 % 3,3 107 100 % 3,3 78 79,6 % 3

Innskudd i andre 

banker 20 20,4 %

Samlet kortsiktig 

likviditet 92 100 % 107 100 % 98 100 % 100 %
Avkastning 

inneværende år

Største innskudd med 

rentebinding

Skattekonto er ikke medtatt, da dette ikke er Spydeberg kommunes midler.

Avkastning pr 31.08.14 er beregnet, men ikke bokført.

Rapportering av låneopptak:

Mill. 

NOK % Dur.

Mill. 

NOK % Dur.

Mill. 

NOK % Dur.

Mill. 

NOK % Dur.

Lån med pt rente 180 51,4 % 179 47,5 % 21,5 172 43,2 % 23

Lån med NIBOR 

basert rente

Lån med fastrente 170 48,6 % 198 52,5 % 29,4 226 56,8 % 36

Samlet langsiktig 

gjeld 350 100 % 377 100 % 398 100 % 100 %

Betalte renter 

inneværende år

Antall løpende 

enkeltlån

Største enkeltlån

46 46 42

kr 61 915 920,00 kr 61 915 920,00 kr 61 031 410,00

31.12.2013 30.04.2014 31.08.2014 31.12.2014

kr 8 696 936,53 kr 1 566 943,71 kr 5 406 376,00

0,00 0,00 0,00

31.12.2013 30.04.2014 31.08.2014 31.12.2014

1 905 198,00 795 000,00 1 900 000,00



Bergenet 

budsjett Risiko avstn.

311001 Vann og avløp, Holli til sentrum

Ca kr 3460' finansieres ved midler til gang og 

sykkelvei. 31 750 000 3 175 000 31 300 000

309017 Trykkavløp Lysern

Budsjett og regnskap endrer seg her ved antall 

påmeldinger. Prosjektet skal finasieres ved 

anleggsbidrag fra de som melder seg på.

313018 Uttakspunkt for vann for tankbiler

Gjenstår tetting av en lekkasje ved tappepunktet. 

Utføres i 2014 200 000 20 000 180 000

312013 Trykkøkningsstasjon Ligot Ferdig i 2013 600 000 60 000 550 000

312012 Vannledning Knapstad

Målerkummen  mot Knapstad er ikke tett. 

Prosjekteringsfeil. Er i dialog om erstatning 1 300 000 130 000 Uvisst

314001 8 stk. nedgravde vannmålere

2 stk gjenstår.Ses i sammenheng med plan for 

sentrum. Restfinansiering kan trekkes ut 1 500 000 150 000 700 000

313013 Fossum - Glende, ny avløpsledning

Gjennomført til Mailund, 2. del er under 

prosjektering, pris 325 000 eks mva. Ferdig til 

kontrakt med entreprenør før nyttår. 6 600 000 660 000 Ikke avklart

309021 Arnoltsvei, sanering vann og avløp

Inngått avtale om prosjektering, kontrakt med 

entreprenør ved årsskifte. Beregnet forbruk i 2014 

er 125 000, rest overføres til 2015 2 000 000 200 000 Ikke avklart

314016 Gamle veistasjon - Friva Noe asfaltering og opprydding gjenstår. 600 000 60 000 400 000

Oversikt over investeringer pr 20.8.2014

Prosjekter innenfor Hovedplan og avløp 2013 - 2020

Budsjett

Prosjektnr. Prosjektnavn Status

Forventet 

resultat av 

beregnet 

budsjett



312011 Helge Ingstadsvei, sanering vann og avløp

Inngått avtale om prosjektering, kontrakt med 

entreprenør ved årsskifte. Beregnet forbruk i 2014 

er 125 000, rest overføres til 2015 6 400 000 640 000 Ikke avklart

314000 Lundsåsen

Framskyndet pga akutt kloakkstopp, oppstart 

2013, finansiert i 2014, regnskap 900 000 8 000 000 800 000 Ikke avklart

314020 Spydeberg kirke, omlegging av vannledning

Framskyndet pga akuttbehov.Ferdig prosjektert. 

Avtale inngått med entreprenør. Gjennomføres 

innenfor beregnet budsjett 700 000 70 000 700 000

314015 Rollsvei+ Wilsesvei, sanering av vann og avløp

Inngått avtale om prosjektering, kontrakt med 

entreprenør ved årsskifte. Beregnet forbruk i 2014 

er 500 000. 2 000 000 200 000 Ikke avklart

314019 Skausplass, ombygging av pumpestasjon Gjenstår noen små arbeider 300 000 30 000 300 000

312010 Hyllibekken, sanering avløp, flomsikring

SVV bidrar med  kr. 582 299 til utskifting av 

kulverter nedstøms fra Fagerliveien. Bidraget 

utbetales i 2015. 2 400 000 240 000

314017 5 stk spylepunkter Ferdig. Viser til forrige tertialrapport. 2 400 000 240 000 100 000

314002 Trykkavløp Holmsåsen, prosjektering

Askim kan ikke ta imot avløpsvannet ved 

Solbergfoss. Prosjektet avsluttes 180 000 30 000

309003 Furustien, sanering avløp, prosjektering

Problemer med fall, prosjektering bestilles i 

oktober 400 000 200 000

314021 Påbygg ifbm nødstrømsaggregat Oppsetting av tilbygg 200 000 180 000

K07029 Reservevannforsyning

Reservevannledning til/fra Askim langs nye E-18. 

Ikke ferdig. I dialog med SVV om løsning. 

Gjenstående budsjett kan trekkes. Ny sak kommer 

når løsning er på plass.

VA prosjekter utenfor hovedplan



309022 Vannmiljøplan

Sanering av Myrdal AP, utbedring av 

vannleveranse Heiestad 650 000 550 000

311002 Ny vei og parkering til Vollene østre

Grunneieravklaringer gjenstår. Håp om 

gjennomføring i 2014 750 000 750 000

312006 Kallerud bru

Rehab. Av bru over jernbanen. Gjennomført, 

asfaltering og noe utbedring av vei gjenstår 2 000 000 1 800 000

313009 Skifte av veilys

Politisk sak i løpet av 2014. Pga arbeidsmengde har 

ikke prosjektet vært prioritert i 2014. Midler 

overføres til 2015 1 830 000 150 000

314006 Asfaltering og lys i Snarveien Skilting, oppmerkingog noe asfaltering gjenstår. 700 000 650 000

313003 Sentrumsplantiltak

Oppsetting av gammelt drikkekar for hester fra 

jernbanestasjonen. Etablere rullesteinfelt ved 

busstorget 100 000 100 000

312007 Lokaler teknisk utedrift

Flytting av brakker fra Hovin skole, oppsetting av 

lagerhall 850 000 850 000

313005 Forebyggende tiltak mot legionella Div ombygginger av varmtvannsanlegg. 300 000 300 000

314007 Inventar kommunestyresalen Nytt inventar er på plass 250 000 250 000

314010 Heis på Grinitun Er under prosjektering 1 060 000 1 060 000

314012 Oppgradering av veinett

Følger handlingsplanen av Hovedplan vann og 

avløp. Midlene vil derfor ikke bli benyttet fullt ut i 

år. Restmidler  overføres til 2015 Forventet forbruk 

i 2014 er 75 000 1 050 000

314013 Bommer til gang og sykkelveier Oppsetting av bommer på gang og sykkelveier 230 000 205 000

314022

Trafikksikring av skolevei fra Grååsen til 

Spydeberg skole

Er i dialog med SSV. Restmidler etter utbedringer i 

"brattbakken ", overføres til Grååsen velforening 

for etablering av sti. 150 000 150 000

314023 Ombygging av NAV kontorer Ombyggingen er ferdig. 2 500 000 2 500 000

Investeringer innenfor Eiendom og teknisk drift



314024 EPC prosjekt

Innsamling av alle data er gjennomført. 

Tilbudsinnbydelse ligger ute på "Doffin". 

Tilbudsbefaring gjennomføres 22. september 300 000 300 000

309001 IKT Investeringer etter IKT er / vil bli gjennomført 2 300 000 2 300 000

314008 Prosjektering i hht skolebruksplan 750 000

314011

Prosjektering i hht boligsosial 

handlingsplan 750 000

Andre investeringer



Budsjettjustering investeringer 2. tertial

Prosjekt Prosjektnavn Total budsjett Budsjett 2014 Beløp til justering

Lån 

selvfinansierend

e Ord. Lån Mva komp Stats støtte Salg / innbytte Kommentarer

313008 Innbytte av traktor 535 000 535 000 340 000 -180 000 -175 000 15 000 Manglende finansiering

309026 Løvestad Industriområde 100 000 -100 000 Manglende finansiering

311001 Vann og avløp Holli til Sentrum 31 750 000 27 664 000 -1 864 000 1 864 000 Overføres til 2015

313013 Fossum Glende, ny avløpsledning 6 600 000 6 600 000 -2 890 000 2 890 000 Overføres til 2015

309021 Arnoldsvei, sanering vann og avløp 2 000 000 1 954 000 -1 829 000 1 829 000 Overføres til 2015

312011 Helge Ingstadsvei 6 400 000 3 144 000 -3 019 000 3 019 000 Overføres til 2015

314015 Rollsvei Wilsesvei 2 000 000 2 000 000 -1 500 000 1 500 000 Overføres til 2015

309003 Furustien 400 000 400 000 -200 000 200 000 Overføres til 2015

313009 Skifte av veilys 2 000 000 1 828 000 -1 828 000 1 462 000 366 000 Overføres til 2015

314012 Oppgradering av veinett 1 050 000 1 050 000 -975 000 780 000 195 000 Overføres til 2015

312010 Hyllibekken, sanering og flomsikring 4 400 000 3 473 000 -2 775 000 1 775 000 1 000 000 Overføres til 2015. 

314000 Lundsåsen 8 000 000 1 600 000 -900 000 900 000 Finansiering inndras

313018 Uttakspunkt for tankbiler 200 000 200 000 -20 000 20 000 Finansiering inndras

314001 8 nedgravde vannmålere 1 500 000 1 500 000 -800 000 800 000 Finansiering inndras

314016 Gamle veistasjon til Friva 600 000 600 000 -200 000 200 000 Finansiering inndras

314002 Trykkavløp Holmsåsen 180 000 140 000 -140 000 140 000 Finansiering inndras

K07029 Reservevannforsyning 472 000 -472 000 472 000 Finansiering inndras

312006 Kallerud bru 2 000 000 1 902 000 -100 000 80 000 20 000 Finansiering inndras

314006 Asfaltering og lys i Snarveien 700 000 700 000 -50 000 40 000 10 000 Finansiering inndras

Totalt -19 122 000 15 609 000 2 082 000 416 000 1 000 000 15 000



Tertialrapport pr 31.08.2014 - med forslag til budsjettjustering
(negativt tall = reduserer resultatet)

Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett Regnskap

Forbruk i % 

av rev Meldt avvik

Budsjett 

justering

VIRKSOMHETER 2014 2014 31.08.14 budsjet 31.12.14 31.08.14

Folkevalgte (premieavvik pensjon) 2 007 2 082 1 983 95 -1 450 -1 450

Kirken 3 710 3 710 2 783 75 0 0

Stab, servicetorg og kultur 28 417 28 417 17 893 63 1 500 1 500

Skolen i Spydeberg 59 086 59 111 39 649 67 -600 -300

Barnehagen i Spydeberg 35 443 35 943 22 857 64 -2 125 -2 100

Familierelaterte tjenester 82 157 83 407 56 077 67 -3 850 -3 050

Grinitun pleie og omsorg 50 115 50 115 33 663 67 -1 000 -750

Teknisk forvaltning 6 531 8 371 5 276 63 -750 -750

Eiendom og teknisk drift 17 133 16 833 10 769 64 0 0

Nybøle helse og undervisning -400 -400

Sum virksomheter 284 599 287 989 190 950 66 -8 675 -6 900

Rettferdsvederlag -725 -725

Gammel sak feilfakturering fra Fortum 200 200

Redusert utgift tjenestegjennomgang 400 400

SUM -8 800 -7 025

Finanskapittel

Skatt 129 600 129 600 77 757 60 0 0

Eiendomsskatt 9 300 9 500 4 752 50 0 0

Konsesjonskraft 2 600 2 600 1 308 50 0 0

Rammetilskudd 134 309 133 509 93 142 70 0 0

Skjønnstilskudd 900 900 1 120 124 0 0

Inntektsutjevning 6 740 6 740 4 499 67 0 0

Ressurskrevende brukere 14 187 14 187 0 0 1 250 1 250

Kompensasjonstilskudd 1 500 1 500 128 9 0 0

Integreringstilskudd 4 385 4 385 3 544 81 1 350 1 350

Momskompensasjon 5 600 6 000 4 071 68 0 0

Kapitalutgifter inkl overføring fra VAR og sosiale lån -12 777 -12 777 -6 794 53 204 204

Reservert samhandlingsreformen -6 000 -6 000 -4 332 72 0 0

Reservert lønnsoppgjør -4 970 -4 970 0 0 0 0

Innsparing ved omstilling 2 625 2 625 0 0 -2 625 -2 625

Pensjon 800 800 0 0 0 0

Netto avsetning / bruk disposisjons fond -4 200 -610 0 0 0 0

Sum finans 284 599 287 989 179 195 62 179 179

Forventet avvik totalt -8 621 -6 846

Netto driftsresultat pr. 29.9.2014 -1 564 000

Foreslått justeringer 2. tertial 2014 -6 846 000
Forventet negativt netto driftsresultat 31.12.14 -8 410 000

Finansiering:

Bruk av bundne driftsfond 3 161 688

Bruk av "øremerkede" disposisjonsfond 962 133

Bruk av disposisjonsfond 4 286 179

Sum finansiering 8 410 000

Mer- /mindreforbruk (bunnlinje) 0

29.sep.14



 

 

LOKALE TERTIALRAPPORTER 

PR.31.8.2014 



Tertialrapport Stab, servicetorg og kultur august 2014 

STAB, SERVICETORG OG KULTUR  Virksomhetsleder: Hans Moesgaard 
 
Formålet med virksomheten:  
Virksomheten yter tjenester innen områdene kultur (inkl. bibliotek og ungdomsklubb), 
personal, økonomi, arkiv og servicetorg. Formålet med virksomheten er å tilrettelegge for gode 
kulturtiltak for innbyggerne og yte bidrag på økonomi og personal slik at andre virksomheter 
kan lykkes. I tillegg, via servicetorget, legge til rette for at publikums kontakt med kommunen 
er vellykket. 
 

 

ØKONOMI: 

Budsjett Regnskap Avvik 

April 28 417 11 695 -700

August 28 417 17 893 + 1 500

 
Årsak til avvik: Innsparingen skyldes to 
forhold: 
1. Forventet mindreforbruk knyttet til 

voksenopplæring. Økonomiske forhold 
vedrørende mottak for enslige 
mindreårige asylsøkere er ikke 
medregnet. Dette rapporteres særskilt i 
saksfremlegget. 

2. Ressursbruken på servicetorget 
reduseres med en halv stilling fra 
6.10.2014. 

3. Ressursgjennomgangen er budsjettert 
her. Forbruket forventes å beløpe seg til 
ca. kr. 750 000,- og forventet innsparing 
kr. 750 000,-. 

 

BRUKERE: 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B4 Godt fysisk miljø 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Brukerundersøkelser gjennomføres ikke i 
2014. Avklaringer knyttet til metode vil bli 
foretatt når endelig tidspunkt for 
gjennomføring er klart. 

 Det er arrangert åpningsuke ved oppstart 
av selvbetjent bibliotek. 

 Det tilbys selvbetjent bibliotek fra kl. 6-22 
hver dag. 

 Vi startet med utlån av E-bøker i juni. 
 Det er laget nye rutiner for telefonbruk som 
følge av muligheter i nytt telefonsystem. 

 Nødvendige avklaringer mellom NAV og 
servicetorg er foretatt i forhold til 
samlokalisering. 

 Deltakelse i interkommunalt samarbeid om 

regnskap, lønn og skatt blir ikke 
gjennomført og oppgavene knyttet til dette 
er avsluttet.  

B2 
 «Skjer-i» er anskaffet og tatt i bruk, men 
det jobbes videre med å øke omfanget på 
bruken. 

 Informasjon om, og opplæring i, 
selvbetjent bibliotek er gjennomført i 
miljøuka. 

B3 
 Det er etablert venneforening for 
biblioteket. 

 

MEDARBEIDERE: 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 

Sykefravær % Langtids Korttids 

2013 3,5 1,2 

April 4,6 2,2 

August 5,9 1,2 

 
Kommentarer ved fravær over 6,5 %: 
Godt over halvparten av sykefraværet 
skyldes sykdom under svangerskap, 
medarbeider hvor arbeidsforholdet er 
avsluttet eller sykefravær som etter en 
periode vil gå over til en uføregrad. 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 Det er gjennomført sosial samling for hele 
kommunen med fokus på helse i mars 
med god deltakelse. 

 Ny rutine for sykefraværsoppfølging i AMU 
er ferdig. 

M2 
 Mal for og opplæring i medarbeider-
samtaler forventes ikke gjennomført innen 
fristen. 

 Plan for lederutvikling er ikke ferdig 
utarbeidet innen fristen. 
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M3 
 Det er utarbeidet skjema for registrering av 
utlyst og ansatt kompetanse. Dette for å få 
større kunnskap om hvorvidt Spydeberg 
kommune er attraktiv som arbeidsgiver. 

 Det er utarbeidet forslag til system for 
introduksjon nytilsatte. 

 
Korrektive tiltak:  
M2 
 Gjennomføre opplæring i medarbeider-
samtale innen utgangen av året. 

 Det er laget plan for møteserie i utvidet 
ledergruppe for høsten. Her vil 
lederutvikling på forskjellige områder bli 
vektlagt. 

 

INTERNE PROSESSER: 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Det ble ikke klart for beslutning i RLG 
(rådmannens ledergruppe) angående 
ansvarskart og delegasjonsreglement 
innen frist 1.5. Det er avholdt et første 
arbeidsmøte i saken om lederansvarskart.  

 Plan for felles lederforum for 
virksomhetsledere og mellomledere er 
utarbeidet og målet om fire møter vil nås. 

 System med faste, månedlige interne 
ledermøter er innført med virkning fra juni 
og antallet møter vil bli 6 inneværende år. 

P2 
 Vi sikrer informasjonsdeling om 
internkontrollarbeidet i AMU, HTV, 
virksomhetsledermøte og øvrige relevante 
fora. 

 Det er laget plan for innføring av 
elektronisk verktøy for internkontroll innen 
fristen. Kvalitetslosen åpnes for bruk i uke 
42. 

 
Korrektive tiltak:  
P1 
 Ansvarskart er klart for beslutning i RLG 
innen september. Etter beslutning her, vil 
arbeidet med delegeringsreglement starte. 

 

Status for: 

I TILLEGG SKAL RÅDMANNEN I 2014 
 Deltar i utarbeidelse av planprogram for 
kommuneplanen slik at den kan behandles 

før sommeren 2014. 

 Oppgraderingen av WebSak er 
gjennomført og WebSak Fokus er tatt i 
bruk. Utfordringen er nå å sikre at alle 
bruker den korrekt da papirutgave av saker 
er avskaffet. 

 Kravene til rullering av plan for idrett og 
friluftsliv er endret fra hvert 4. år til i 
kommunestyreperioden. Planarbeidet vil 
bli startet, men planen kan ikke forventes 
politisk behandlet før første halvår 2015. 
Rullering av tiltaksdelen vil bli gjennomført 
på vanlig måte. 

 

Fra budsjettbehandlingen 
 I arbeidet med gjennomgang av alle 
virksomheter er «diagnosefasen» avsluttet.

 Kulturgalla med et innhold som vedtatt i 
behandlingen av siste tertialrapport vil bli 
gjennomført 6. desember, som er 
frivillighetens dag. 

 Det er for tiden ingen stillingsressurser 
som lønnes via ressursbank. 

 I henhold til vedtak i behandlingen av siste 
tertialrapport skal det gjennomføres 
innbyggerundersøkelse. Det er avklart 
system for innbyggerundersøkelse og 
laget plan for gjennomføring, men avventer 
avklaringer rundt evt. undersøkelse 
angående kommunereformen. 

 Økt inntak av lærlinger er snart på plass, 
det kommer 6 nye i høst og da har 
kommunen totalt 10. 

 Kommunens maler for saksbehandling er 
påført punkt om folkehelse. 

 Arbeidet med frivillighetsmelding starter 
opp nå som arbeidet med 
grunnlovsjubileet er avsluttet. 

 Det foreligger plan for utarbeidelse av 
økonomi- og strategiplan. 
Dialog-/strategikonferanse ble gjennomført 
i mai, og det ble vedtatt føringer for 
økonomi- og strategiplanen i juni. 

 Det vil bli vurdert mulighet for å legge til 
rette for mest mulig lokale innkjøp ved 
utarbeidelse av innkjøpsstrategi som skal 
politisk behandles. 

 Det er gjennomført innkjøpskonferanse i 
Askim innen fristen. Dessverre var det 
ingen deltakelse fra næringslivet i 
Spydeberg.  

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

Hva har vi lykkes med pr. 30.8.2014 

 Virksomheten har bidratt med ressurser i 
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arbeidet med kartlegging knyttet til 
ressursgjennomgang av alle virksomheter. 

 



Tertialrapport Skolen august 2014 

SKOLEN                        Virksomhetsleder: May Kirsti Heggelund 
 

Formålet med virksomheten: 
Gi opplæring til barn og unge i alderen 6-15/16 år i henhold til Opplæringsloven. 
Sammen med hjemmene skal skolen ruste barn og ungdom til å møte livets oppgaver og 
mestre utfordringer sammen med andre. 
Skolen jobber aktivt med forebyggende tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø for elevene. 

 
 

ØKONOMI: 

Budsjett Regnskap Avvik 

April 59 111 22 183 0

August 59 111 39 649 -600

 
Årsaker til avvik: 
Prosentvis avvik ligger noe høyt pr. nå, men 
det skyldes delvis at vi har betalt for 
eksterne tjenester i andre kommuner og på 
Mortenstua på forskudd.  Vi venter også en 
statlig refusjon på 250 000 for 
videreutdanning for lærere.  SFO på 
Spydeberg skole har hatt en svikt i inntekt 
(100 000) på grunn av færre barn som 
benytter seg av tjenesten.  
Tiltak knyttet til elever med ekstra 
ressursbehov ligger høyere enn budsjettert 
(500 000). 
 
Korrektive tiltak ved avvik: 
Restriktive i utlegg av timer for høsthalvåret. 
Målet er å komme i balanse, men er usikker 
på om vi klarer å ta inn alle ekstra 
kostnader knyttet til ressurskrevende elever.
 

BRUKERE: 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B4 Godt fysisk miljø 
 

Lokale resultat fokusområdet 
Kort om oppnådde resultat pr. 30.4.: 
 Nasjonale prøver viste ikke måloppnåelse i 
engelsk 5. trinn, engelsk og regning 8. 
trinn og engelsk muntlig eksamen på 10. 
trinn. For øvrig full måloppnåelse og godt 
over på enkelte områder (norsk muntlig og 
grunnskolepoeng).  Vi har fortsatt mer enn 
10 elever under kritisk grense i lesing etter 
4. klasse, systemarbeidet fortsetter. 

 Elevundersøkelsen viste full 
måloppnåelse, men det er viktig å jobbe 
med elevenes trivsel kontinuerlig, noe som 

blant annet gjøres gjennom arbeidet med 
«Det er mitt valg» og trivselsledere. 

 Ståstedsanalysen ble gjennomført på 
våren og gjør at vi har et godt 
datagrunnlag å jobbe videre med. 

 Nyheter blir lagt ut jevnlig, men 
sammenhengen mellom kommunens 
hjemmeside og skolens portal er bare en 
link. 

 Forum for fagarbeidere/assistenter har gått 
etter oppsatt plan. 

 Møtefrekvens i skolens rådsorganer følger 
oppsatt plan.   
 

Resultater pr. 31.8.: 
B1 
 Det foreligger ingen nye resultater på 
nasjonale prøver eller elevundersøkelse 
siden april, men vi har ny resultatstatistikk 
på ungdomstrinnet etter eksamen i juni.  
Statistikken inneholder også 
grunnskolepoeng og standpunktkarakterer. 
Spydeberg ligger noe under ønsket 
resultat i norsk hovedmål, 2,9 i snitt mot 
3,4 i Østfold og landssnittet. Forøvrig har vi 
måloppnåelse. Vi er godt fornøyd med å 
ha måloppnåelse i de fleste fag, men 
analyserer selvsagt resultatene i hovedmål 
nøye.   

 Elevundersøkelsen er den samme som 
ved første tertial, men vi har analysert 
resultatene og ser at vi ligger godt an i 
forhold til Østfold og landet for øvrig. 

 Leseplanen ble presentert på første 
plandag og legges til grunn i videre arbeid 
med fagplaner for å sikre at lesing som 
grunnleggende ferdighet er med.  
Leseveilederne fortsetter implementerings-
arbeidet i det enkelte kollegium gjennom 
arbeid på team og gjennom lesemøter. 

 «Det er mitt valg» blir brukt på alle trinn. 
Lions har deltatt på møte med 
klassekontaktene på den enkelte skole, og 
hver klassekontakt utfordres til målrettet 
samarbeid med den enkelte kontaktlærer 
sånn at «Det er mitt valg-temaer» settes 
på kartet på foreldremøtene. 
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 Nye trivselsagenter er kurset og opplegget 
fortsetter som forrige skoleår. Det er 
mange gode tilbakemeldinger fra elever, 
lærere og foreldre på opplegget.  

 Mestringsprosjektet på Vollene har funnet 
sin rytme. 2-3 elever tas ut om gangen og 
gis hensiktsmessige verktøy for å mestre 
skolehverdagen.  Foreldre følges opp med 
et antall coaching-samtaler. Nytt team er 
skolert. 

 Ståstedsanalysen er gjennomgått på alle 
skolene og delvis drøftet opp mot annet 
datagrunnlag som resultatstatistikk og 
elevundersøkelse. SWOT- analyser vil bli 
gjennomført utover høsten og tiltak/ 
utviklingsområder settes etter felles 
plandag i november. 

 Datagrunnlaget til ressursgjennomgangen 
er levert, og skolen venter på en 
gjennomgang og rapport.  Eventuelle funn/ 
behov for tiltak vil bli drøftet med 
tillitsvalgte og personalet. 

 Kartleggingsprøver ses i sammenheng 
med Vokal som nå er kjøpt inn. Spydeberg 
skole vil pilotere programmet. Vokal sies å 
være et godt verktøy for å tilpasse 
undervisningen til den enkelte elevs 
behov. Tilpasset undervisning er viktig for 
at elevene skal øke sitt læringsutbytte. 

B2 
 Videre arbeid med utlegging av nyheter.  
Alle sekretærene får kurs i bruk av 
kommunens hjemmesider i løpet av 
høsten. Det vil sette oss i bedre stand til å 
legge ut aktuelle nyheter. 

 Det jobbes stadig med utforming av 
Fronter.  IKT-veilederne har godt 
samarbeid, og arbeidet med felles 
utforming har kommet langt. 

 Forum-kurs for fagarbeidere første 
plandag. PPT rådgiver Lisbeth Iglum 
foreleste om assistentrollen, forventninger 
og utfordringer knyttet til jobben. Godt 
mottatt av de ansatte. 

B3 
 Møtefrekvens følges opp videre. 
B4 
 Ungdomsskolen er i gang med 
miljøsertifisering. 

 Forprosjekt skolebruksplan settes i gang 
første del av september 

 
 
 
 
 
 

Korrektive tiltak:  
  For å få full måloppnåelse når det gjelder 
læringsresultater, må det langsiktige, 
målrettede systemarbeidet fortsette. 

 Det er satt i gang arbeid med lokale 
læreplaner i høst, arbeidet må følges tett 
av skoleledere og plangrupper. 

 Leseplanen er presentert for de ansatte og 
implementeringsarbeidet fortsetter på team 
og møter mellom leseveiledere og team/ 
enkeltlærere. 

 Lesesamtalene fortsetter og videreutvikles. 
 Mestringsprosjektet gjøres enda mer 
forpliktende for foreldre.  En av våre 
skoleledere vil ha mestringsprosjektet som 
utviklingsarbeid i sin videreutdanning på 
rektorskolen. 

 Pedagogisk plan må bli et forpliktende 
dokument for alle ansatte i skolen.  Viktig å 
bruke mer fellestid framover. 

 Medarbeidersamtalen ses i sammenheng 
med målekart og skolens pedagogiske 
plan for å få til praksisendring i det enkelte 
klasserom. Det kan bli behov for å se på 
organiseringsformer framover for å finne 
en struktur som gjør det enklere å utvikle 
lærende team. 

 Alle sekretærene vil bli kurset i bruk av 
kommunens hjemmeside i høst. 

 Samarbeidet mellom IKT-veilederne 
fortsetter og IKT-plan utarbeides.  Dette 
kan også være et mulig utviklingsprosjekt 
en av våre ansatte bruker i sin 
videreutdanning på rektorskolen. 

 Miljøsertifiseringen på ungdomsskolen må 
få bedre framdrift. 

 Arbeidet med skolebruksplan bistås av 
eksterne konsulenter sånn at kartlegging 
av området rundt ungdomsskolen kan 
gjennomføres etter vedtatt plan. 

 Uvisst hvilke tiltak som vil følge av 
ressursgjennomgang, men skolen er 
forberedt på å jobbe målrettet og åpent 
med evt. nødvendige tiltak. 

 Gjennomføre foreldreundersøkelse i nov. 
og sette tiltak på bakgrunn av denne. 

 Inneklima følges tett i alle bygg.  
Nødvendig vedlikeholdsarbeid på 
barneskolebyggene tas i prioritert 
rekkefølge de neste 1-3 årene. Her blir det 
et tett samarbeid mellom ETD (Eiendom 
og teknisk drift) og skole. 
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MEDARBIDERE: 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 

Sykefravær % Langtids Korttids 

2013 3,9 1,2 

April 1,5 4,0 

August 4,3 0,9 

 

Lokale resultat fokusområdet 
Kort om oppnådde resultat pr. 30.4.: 
 Den enkelte lærers handlingsplan er fulgt 
opp. 

 Personaltiltak gjennomført etter oppsatt 
plan. 

 Alle lærerne har hatt besøk av skoleleder 
minst en gang. 
 

Resultater pr. 31.8.: 
M1  
 Oppfølging av den enkeltes handlingsplan 
fortsetter utover i skoleåret.  

 En gruppe ansatte på SFO har startet opp 
kurs/ utvikling av samarbeidende team 
med ekstern veileder. 

 SWOT-analyse er delvis gjennomført, 
videre drøftinger/ valg av utviklings-
områder vil gi føringer for utformingen av 
den enkeltes handlingsplan videre. 

 Kurs innenfor Fronter gis den enkelte 
arbeidstaker etter behov. 

M2 
 Datagrunnlag til ressursgjennomgang er 
levert på forespørsel og til oppsatte frister. 

M3 
 Vi har fått kompetente medarbeidere i alle 
nytilsettinger dette skoleåret. 
En lærer har startet på videreutdanning for 
å bli leseveileder. Det er god oppslutning 
om det statlige videreutdannings-
programmet for lærere. 
To av våre ansatte starter på 
rektorutdanning i høst og en fullførte 
utdanningen før sommeren. 

 Det er holdt kurs i NLP for nytilsatte i 
Vollene prosjektet. 

 Leseveilederne fortsetter 
implementeringsarbeidet med Leselos. 

 Deltidsansatte har fått tilbud om utvidelse 
av sine stillinger i den grad det er mulig i et 
fortettet arbeidsår og i den grad de ønsker 
det selv. 

 Observasjon som metode er anvendt i 

klasserommene. 

 
Korrektive tiltak:   
 Rapportere inn problemer med Kontor-
løsningen sånn at forbedringer gjøres. 

 Følge opp trivselstiltak og IA arbeid sånn 
at sykefraværet forblir lavt. 

 Gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak 
som følge av ressursgjennomgang. 

 Fullføre prosess med valg av nye 
skoleutviklingsområder og følge opp den 
enkelte arbeidstakers handlingsplan 
videre. 

 Fortsatt fokus på skolevandring. 
 

INTERNE PROSESSER: 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 

Lokale resultat fokusområdet 
Kort om oppnådde resultat pr. 30.4.: 
 Vi følger progresjonen i «Sjumilssteget». 
 Skole og  ETD samhandler om oppfølging 
av vedtak knyttet til skolebruksplanen. 

 Skolen er i gang med å utarbeide 
prosedyrer til Kvalitetslosen. 

 
Resultater pr. 31.8.: 
P1 
 Skole og ETD er i gang med å skaffe 
konsulentbistand for å kunne utrede 
arealet i nærheten av ungdomsskolen med 
tanke på nytt barneskolebygg. 

 Skoleledermøter følger oppsatt rytme. 
 Lederutviklingsmøtene i skoleledergruppa 
er byttet ut med møter i rådmannens 
utvidede ledergruppe, men 
skoleledergruppa er påmeldt et 
lederutviklingsprogram som KS står bak. 

 Programmet består av fire samlinger i 
løpet av tre semester og har fokus på 
endringsledelse. 

P2 
 Virksomheten har kommet langt i 
produksjon av prosedyrer til Kvalitetslosen. 
Systemet vil dekke Opplæringslovens krav 
til kvalitetssystem/ kvalitetsutviklings-
system. Prosedyrene vil også sikre at 
saksbehandlingen følger lover og 
forskrifter. 
  

Korrektive tiltak:  
 Faste møteplaner for samhandling med 
ETD. 
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 Finne strukturen på forprosjektet til 
skolebruksplan i forhold til kommunens 
prosjekthåndbok. 

 Sette opp faste møter til arbeid med 
Kvalitetslosen også etter at systemet er 
åpnet. 

 

Status for: 

I TILLEGG SKAL RÅDMANNEN I 2014 

 Kulturell skolesekk følger oppsatt plan. 
 Både barne- og ungdomstrinn har deltatt 
aktivt i markeringen av grunnlovsjubileet.  
Hele personalet deltok på markeringen på 
prestegården 12.08. 
 
Status for: 

fra budsjettbehandlingen 
 Vi har vært restriktive under 
ressursfordelingen for neste skoleår. 

 Nulltoleranse når det gjelder mobbing 
jobbes videre med som beskrevet i første 
tertial: 

 «Det er mitt valg» på alle trinn og i alle 
foreldremøter. 

 Bruk av trivselsledere i friminutt på 
barnetrinnet. 

 Videreføring av mestringsprosjekt på 
Vollene. 

 Fortsatt mye usikkerhet knyttet til 
kostnader til undervisning av beboerne på 
EMA-mottaket.  Tilbudet har blitt utvidet på 
grunn av lovendring som trådte i kraft fra 
01.08.  Lovendringen gjør at elevene må 
tilbys full skoleuke siden de har krav på et 
grunnskoletilbud. Gjennomsnittlig 
oppholdstid i mottaket ser ut til å øke, men 
vi må være forberedt på at situasjonen 
plutselig kan endre seg. Tidlig å si noe om 
det økonomiske resultatet her. 

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

Hva har vi lykkes med pr. 31.8.2014 
 Fokus på utviklingsarbeid. 
 Samarbeidet med Lions i «Det er mitt 

valg». Sertifisering for nytilsatte er 
planlagt. 

 Samarbeid med EMA-mottaket og Delta 
for å kunne gi tilbud til et økende antall 
beboere.  Nå gis all undervisning på 
Delta siden alle elevene er over 16 år. 

 6 lærere følger statlige videreutdannings- 
tilbud og flere fagarbeidere/ ufaglærte tar 
lærerutdanning.   

 Interkommunalt samarbeid – skolefaglig 

nettverk. 
 Sykefraværsoppfølging i samarbeid med 

personal og IA-rådgiver.  
Spesielle utfordringer pr. 31.8.2014 
Holde trykket på skoleutviklingsarbeid og 

finne felles utviklingsområder framover. 
 Oppfølging av skolebruksplan 

- Utrede nybygg 
- Prioritere vedlikehold/ oppussing på 

barneskolebyggen slik at de kan 
fungere som skolebygg i en 5-10 års 
periode. 

 Forhandle arbeidstidsavtaler med 
lærerne. 

 Holde datautstyr oppdatert og være i 
stand til å investere i nytt utstyr etter 
behov. 

 Innføre nye datasystemer (FEIDE). 
 Implementere Kvalitetslosen slik at den 

blir et levende verktøy for alle. 
 Behov for fornying av inventar og utstyr, 

også lekeapparater. 
 Lederutvikling. 
 Gjennomføre tiltak knyttet til 

ressursgjennomgang. 
 Stadig flere elever fra EMA-mottaket (nå 

37, kan bli inntil 45) som alle har rett på 
grunnskoleopplæring og som samtidig er 
over 16 år. 
Uketimetallet må økes og 
administrasjonen knyttet til 
voksenopplæringen øker. 

 



                                             Tertialrapport Barnehage august 2014 

BARNEHAGE      Virksomhetsleder: Per Jarle Hestnes 
 

Formålet med virksomheten: 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (jfr. Lov om bhg.§ 1). 
Virksomheten har ansvar for veiledning og tilsyn med alle barnehagene i kommunen. I tillegg 
kommer utregning av driftstilskuddene til de private barnehagene, følge opp den kommunale 
kontantstøtten og fatte vedtak om spesialpedagogiske ressurser. Blomsterenga barnehage  
består av fire avdelinger, en på Vollene og tre i Lundebyveien 2. 
 
 

 

ØKONOMI: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

April 35 443 19 416 -600

August 35 943 22 857 -2 125

 
Årsak til avvik:    
Følgende forhold er årsaker til avviket: 
a) lønnsutgiftene er underbudsjettert på  
    grunn av oppstart av tre fullt utnytta  
    og bemanna avdelinger i Lundebyveien 2   
    fra 1.8.14, som utgjør ca. 1million kroner. 
b) tilskudd til ikke-kommunale barnehager  
    beløper seg til 1,1 million kroner ut over  
    rammen. 
c) utbetalinger av kommunal kontantstøtte 
    vurderes å bli 220 000 kroner ut over  
    rammen. 
d) utgifter til barn som trenger ekstra  
    oppfølging etter bestemmelser i  
    Opplæringsloven blir kr. 275 000,- høyere 

enn budsjettert.  
 
I tillegg kommer kostnadene som følge av 
vedtak om «løpende opptak» som medfører 
reåpning av en avdeling i perioden oktober- 
desember. Nettoutgiften til tiltaket beløper 
seg til 230 000 kroner, som er vedtatt 
dekket av disposisjonsfond. 
 
Når det gjelder forholdet mellom at barn bo-
satt i andre kommuner har plass i en privat 
barnehage hos oss og barn fra Spydeberg 
har plass i privat barnehage i en annen 
kommune, viser det seg at i 2014 slår dette 
positivt ut for egen kommune. Dette har en 
økonomisk positiv effekt på regnskapet og 
utgjør +/- 700 000 kroner.   
 
Korrektive tiltak ved avvik:     
Barnehagen har svært små muligheter til 
driftsmessige korrektive tiltak uten at det 
knyttes opp mot reduksjon i bemanningen  
siden 96 % av kostnadene er knyttet opp  
mot lønn. Siden barnehagen har 14 barn på 

småbarnsavdelingen og 26 barn på 
avdelingene for de eldste barna, frarådes 
reduksjon i bemanningen.  
Bruk av vikarer - og innkjøp av materiell vil 
bli kritisk vurdert resten av kalenderåret. 
 

BRUKERE: 

B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B4 Godt fysisk miljø 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Brukerundersøkelse er ikke gjennomført. 
 Vi benytter «LØFT»-metoden på personal- 
og avdelingsmøter. 

 Vi utveksler erfaringer knyttet til det 
pedagogiske programmet «Det er mitt 
valg». 

 Med nytt barnehageår er det viktig å legge 
til rette for at alle barna har en bestevenn i 
barnehagen. 

B2 
 Barnehagens hjemmeside sjekkes og 
oppdateres jevnlig. 

 Barnas foresatte har fått utdelt barne-
hagens årsplan ved oppstart av nytt 
barnehageår. 

 Barnehagens tjenestebeskrivelse ligger 
ikke lenger tilgjengelig på nettet. 

 Barnas foresatte får tilsendt månedlige 
refleksjonsnotat med informasjon om det 
pedagogiske arbeidet som er utført og 
planer for tiden som kommer. 

B3 
 Det startes snarlig opp med barnesamtaler 
med de eldste barna i barnehagen. 

 Foreldresamtaler er gjennomført i henhold 
til plan. 

 Vi har hatt møter med Brukerrådet. 
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B4 
 Vi arbeider bevisst i forhold til arbeidet 
knyttet til Miljøfyrtårn-godkjenningen. 

 Måloppnåelsen i Miljøfyrtårnarbeidet er 
rapportert i forhold til sentral frist. 

 Personalet benytter avviksmeldinger for å 
forebygge ulykker. 

 

MEDARBEIDERE: 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 

Sykefravær % Langtids Korttids 

2013 5,4  2,7  

April 8,2  1,1  

August 8,6  1,3  

 
Kommentarer ved fravær over 6,5 %:  
Korttidssykefraværet i barnehagen holder 
seg forholdsvis lavt. Langtidssykefraværet, 
som relateres til ansatte med helsevansker 
over tid, ligger høyere enn målsettingen. I 
sykefraværsarbeidet følges rutinene knyttet 
til status som IA-virksomhet. Det er nært 
samarbeid med Arbeidslivssenteret i flere 
tilfeller.  
 

Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 Medarbeidersamtaler blir gjennomført i 
løpet av høstsemesteret. 

 Samarbeidsmøter mellom plasstillitsvalgte 
og virksomhetsleder er gjennomført 
tilnærmet som planlagt. 

 De pedagogiske lederne gjennomfører 
utviklingssamtaler med sine kolleger. 

 Vi har gjennomført sosialt treff i løpet av 
året og et nytt treff er under planlegging. 

M2 
 Vi har deltatt i ressursgjennomgang av 
virksomheten. 

 Faglig ansvarlig har deltatt på tilnærmet 
alle avdelingsmøtene i barnehagen. 

 Ansvaret for planleggingen av felles 
aktiviteter er fordelt på de ansatte. 

M3 
 Blomsterenga barnehage har barnehage-
lærere i alle aktuelle stillinger. 

 En assistent vil utdanne seg til fagarbeider. 
 Ingen fagarbeider har planer om å utdanne 
seg til barnehagelærer, men en assistent 
har søkt plass på studiet. 

 Deltidsansatte prioriteres ved ledighet. 
 Ansatte har deltatt i minimum to kompe-
tansehevende tiltak innenfor barnehagens 
satsningsområde. 

 Ansatte har deltatt i utviklingsarbeid via 
Innertieren. 
 

INTERNE PROSESSER: 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Arbeidet knyttet til utarbeidelse av leder-
ansvarskart har vært drøftet. 

 Lederansvarskartet er ikke gjort kjent for 
personalet. 

 Ledermøter gjennomføres annenhver uke. 
 Det er gjennomført gode samarbeidsmøter 
med helsestasjon og PPT. 

P2 
 Barnehagelærerne har fått opplæring i det 
elektroniske verktøyet i internkontrollen. 

 Rutiner er oppdaterte i forhold til lovverk. 
 Ansatte blir informert om dokumentasjon 
av rettssikkerheten i tjenestene til 
brukerne. 

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 30.8.2014 
 Situasjonen rundt fire overtallige på 

barnehageområdet er løst ved at to  
er ansatt i skoleverket og to er  
tilbudt stillinger i barnehagen. 

 De ansatte har arbeidet systematisk og 
målrettet i forhold til barnehagens mål-
settinger. 

Arbeidet med Kvalitetslosen er i rute. 
 Alle barna med rett til barnehageplass er 

innvilget plass. 
 De pedagogiske lederne har fått info-

skolering i WebSak Fokus. 
 Dialogmøtet ble gjennomført med godt 

frammøte. 
 Utelekeplassen i barnehagen er renovert 

og fungerer tilfredsstillende. 
Spesielle utfordringer pr. 30.8.2014 
Stort behov for vedlikehold i naturbarne-

hagen på Vollene. 
  24 barn fra Spydeberg på venteliste. 
 Oppstart av en ny avdeling i Lundebyv. 2. 
 Det meldes om økte spesialpedagogiske 

kostnader fra høsten 2014. 
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 Mange barn i forhold til voksne skaper et 
hektisk arbeidsmiljø. 

 Det er behov for styrking av tjenesten 
som vaktmester. 

 Bærbusker og frukttrær som er ødelagt 
må erstattes. 
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FAMILIERELATERTE TJENESTER  Virksomhetsleder: Hilde Dybedahl 
 
Formålet med virksomheten: 
Virksomheten består av barnevern, Nav, helsestasjon og skolehelsetjeneste, boliger med 
bemanning og andre tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, psykisk helse, rus- og 
flyktningarbeid, fastleger, kommuneoverlege, fysioterapitjenester og hjelpemidler, PPT og 
Vollene. 

 
 

ØKONOMI: 

Budsjett Regnskap Avvik 

April 82 157 28 850 -2 500

August    83 407 56 077 -3 850

 
Tiltak Brutto Netto Finans
Intro-
stønad 

1350 0 1350 
finans-
kapitlet 

Avlastning 
– 
omsorgs-
lønn 

300 300  

Boliger 
med 
bistand – 
ressurs-
krevende 

1250 0 1250 
finans-
kapittelet 

Sosial-
hjelp 

1200 1200  

Ref. 
staten 
EMA 
(Nybøle) 

-250 -250  

SUM 3850 1250 2600
   
SUM  3850 1250 2600
    
Rettferds-
vederlag 
barnevern 

725 0 Foreslås 
dekket av 
fond – 
engangs-
utbetaling 

 

Årsak til avvik:   
Grunnet mottak av flyktninger i tråd med 
kommunestyrets vedtak, og at flere 
personer er i introduksjonsordningen, vil 
det bli et merforbruk på budsjett på 
introduksjonsstønad. Dette utgjør  
kr 1 350 000 ved årets slutt som dekkes 
ved inntekter fra staten til bosetting av 
flyktninger via finanskapitlet.  Det er 
midlertid planlagt bosetting av flere slik at 
det gjøres en ny vurdering ved året slutt. 
Barnevern. Spydeberg kommune har 
etter klagebehandling vedtatt å utbetale  
kr 725 000 i rettferdsvederlag. Dette 
beløpet forutsettes dekket av fond. Økning 
i antall plasseringer, endringer i 
kommunens egenbetaling samt økte 

kostnader forbundet med advokatbistand 
kan gi et merforbruk ved årets slutt på ca. 
kr 500 000.  Korrigerende tiltak: 
Merforbruket dekkes innenfor 
virksomhetens budsjett. 
Tjenester til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (støtte-avlastningstiltak og 
omsorgslønn). Det ble meldt  
kr 500 000 i merforbruk ved årets slutt 
grunnet nye og endrede vedtak. 
Justeringen ved 1. tertial var på kr 
250 000. Merforbruk ved årets slutt antas 
å være kr 300 000.  
Korrigerende tiltak: Det er ikke mulig å 
dekke dette merforbruket innenfor 
virksomhetens ramme.  
Boliger med bistand. Endring av 
enkeltvedtak gir et netto merforbruk ved 
årets slutt på kr 2 mill. De fleste av disse 
tjenestene er særlig resurskrevende og 
staten refunderer en andel av kostnadene. 
Netto utgifter for kommunen: kr 750 000.  
Korrigerende tiltak: Merforbruket dekkes 
innenfor virksomhetens budsjett. 
NAV.  Ved 2. tertial har NAV kontoret hatt 
sosialhjelpsutbetalinger langt over 
budsjett. Budsjettet ble økt ved 1. tertial 
med 1 mill. Hvis sosialhjelpen blir på 
samme nivå ut året, vil det være et 
merforbruk på 2 mill. ved årets slutt. Deler 
av dette (det vil si kr 800 000) dekkes 
innen virksomhetens budsjett.  
Det er en økning i antall ledige på 47 % fra 
august 2013 til august 2014.  
Antall personer på statlige tiltak i 
Spydeberg er redusert med 43 % i samme 
periode. Dette vil medføre at flere vil ha 
behov for sosialhjelp i kortere eller lengre 
perioder. Det er lite midler til tiltak ut året, 
så det er ikke utsikt til at flere kan komme 
over på statlige ytelser. Likevel ser vi på 
antall sosialhjelpsmottakere at vi har 
lavere antall i august i 2014, 52, enn 
tidligere i år (mars 68 og april 64), og også 
lavere enn i august 2013, 58. Dette betyr 
at vi har fått effekt av innsatsen vi har lagt 
ned for å få ungdom over i arbeid, aktivitet 
eller på rett statlig ytelse ved sykdom (som 
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var et tiltak for å redusere merforbruket 
igangsatt ved 1. tertial), men at tilgangen 
på nye søkere er stor.   
  
Utbetalingene til den enkelte har økt. 
Boligmarkedet er presset og vesentlig 
høyere husleier enn tidligere må dekkes. 
Det er flere barnerike familier som har 
behov for stønad, og det gir høyere 
utbetalinger til den enkelte søker i form av 
barnetillegg, høyere husleie og større 
strømregninger. NAV har også dekket 
bosetting for flere barnerike familier med 
betydelige engangsbeløp.  
Når ungdom kommer i aktivitet og bort fra 
sosialstønad, er det ikke de som har hatt 
de høyeste utbetalingene, så 
utbetalingene blir ikke redusert i like stor 
grad som i andre tilfeller.  
KOSTRA tall for 2013 viser at Spydeberg 
ligger lavt i sum per sosialhjelpsmottaker i 
løpet av ett år, hvis vi sammenligner oss 
med 13 andre Østfoldkommuner, kun to 
kommuner lå lavere.   
I høst forventer vi flere sosialhjelpssøkere 
som nå ikke kommer inn på skole og 
dermed ikke får studielån.  
Antatt merforbruk ved årets slutt vil derfor 
være: kr 2 mill.  
Det overføres midler fra staten til 
kommunen til helsetjenester for beboerne 
på Nybøle. Kr. 250 000 overføres til 
virksomhetens budsjett. 
 
Virksomheten er kjent med at det vil bli 
fattet store enkeltvedtak som følge av 
kommunens ansvar etter 
samhandlingsreformen. Disse vil delvis bli 
finansiert gjennom ordningen for særlig 
ressurskrevende tjenester da de er av et 
slikt omfang at innslagspunktet nås selv 
om tjenestene bare produseres deler av 
året.  
Oppsummert: virksomheten har et antatt 
merforbruk ved årets slutt på kr 1 250 mill. 
forutsatt at det overføres midler til 
introduksjonsordningen, rettferdsvederlag 
særlig ressurskrevende tjenester og til 
helsetjenester, EMA- mottak.  Dette er i 
samsvar med tertialrapport pr siste april.  
 
 
 

 

 

BRUKERE: 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B4 Godt fysisk miljø 
B5 God dekningsgrad på tjenestene 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
B1  
 Avvik (KVP) er lukket innen 1.6. 
B5 
 Det er ikke gjennomført forprosjekt for 

samlokaliserte boliger innen 1.6 fordi 
politisk behandling av boligsosial 
handlingsplan ble utsatt. 

 

Korrektive tiltak:  
B5 
 Planlegging av prosessen er påbegynt 
 

MEDARBEIDERE: 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 

Sykefravær % Langtids Korttids 

2013 8,3  2,0  

April 9,3  1,9  

August 8,4 1,5 

 
Kommentarer ved fravær over 6,5 %:  
Sykefraværet skyldes i hovedsak forhold 
som ikke er arbeidsrelatert.  
 

Lokale resultat fokusområdet: 
M3 
 Det er gjennomført kurs i fagprogram for 
alle saksbehandlerne (Barnevern). 

 

INTERNE PROSESSER: 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Deltagelse i «Syvmilssteget» er vurdert. 
 Prosedyrer (KVP, ROP og barnevern) er 
ikke utarbeidet innen 1.6. 
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Korrektive tiltak:  
P1 
 Prosedyrer er utarbeidet innen 15.09. 
 

Status for: 
Fra budsjettbehandlingen 
 
«Folkehelsetiltak til 
Folkehelsekomiteens disposisjon kr. 
100.000,- dekkes innenfor rammen til 
virksomhet for familierelaterte 
tjenester.» 
 Det arbeides med å finne inndekning, 

men på bakgrunn av antatt merforbruk 
ved årets slutt som skyldes endringer i 
enkeltvedtak og «må-oppgaver», er det 
ikke funnet en løsning på hvor denne 
inndekningen skal tas fra.   

 Det er gjennomført trygghetsvandring. 
«Det skal vurderes opprettet 
Frisklivsentral i tråd med sentrale 
tilrådinger. Forslag til organisering og 
budsjett inkludert statlig støtte, 
fremmes til politisk behandling innen 
30. april.»  
 Sak fremmes for politisk behandling i 

september. 
«Alle førstegangsforeldre tilbys 
foreldre/samlivskurs. Det gjennomføres 
ekstraordinære kurs så tidlig som 
mulig i 2014 for alle som ikke har fått 
tilbudet grunnet opphør i ordningen, 
med en videreføring av halvårlige kurs 
vår/høst iht. vanlig praksis siden 2005.» 
 Det er invitert til kurs i mars, men det var 

for få påmeldte til å gjennomføre kurs. 
Det er invitert til nytt kurs i november.  

«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 positiv 
både for stønadsmottaker og 
kommune.» 
 Sak fremmes for politisk behandling i 

september. I første tertial vedtok 
kommunestyret at det skal utarbeides en 
integreringsplan og at volumet på helse 
– og sosialtjenester i skolen skal 
vurderes. Det vil bli fremmet separate 
saker på disse temaene i løpet av 2. 
halvår. 
 

 

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 
Hva har vi lykkes med pr. 30.8.2014 
 Psykolog har startet.  
 Det er etablert et godt samarbeid med 

EMA mottaket på Nybøle. 
 Forberedelse til samlokalisering av 

Hobøl og Spydeberg NAV-kontor er 
gjennomført. 

 Ny barnevernleder er rekruttert. 
 Det er gjennomført tiltak med god effekt 

– arbeidsmiljø. 
 Enkeltvedtak evalueres jevnlig. 
 Stabilitet i personalgrupper i 

bofellesskapene. 
 Alle meldte saker er utredet innen frist 

(PPT). 
 Høyt aktivitetsnivå på Vollene. 
Spesielle utfordringer pr. 30.8.2014 
 Lukke avvik etter tilsyn.  
 Utarbeidelse av prosedyrer 

(Kvalitetslosen). 
 Stort arbeidspress på mange 

avdelinger. 
 Bedring av saksbehandlingsrutiner. 
 Nye forventninger til kommunens 

oppgaver (samhandlingsreformen, 
endringer i barnevernets oppgaver osv.) 
gir utfordringer for tjenestene.  

 Flere av våre brukere som mottar 
ressurskrevende tjenester har endret 
funksjonsnivå. Dette krever omlegging 
av drift og behov for flere ressurser.  

 Uforutsigbarhet knytta til sosial-
hjelpsbudsjettet, nye søknader på 
tjenester og det at virksomheten i all 
hovedsak yter lovpålagte tjenester, gjør 
økonomien vanskelig å forutsi. 
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GRINITUN PLEIE OG OMSORG            Virksomhetsleder: Runar Stemme 
 
Formålet med virksomheten:   
Virksomheten skal gi tjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Spydeberg 
kommune, som har behov for, og rett til, pleie- og omsorgstjenester. Vi skal følge opp 
utviklingen/ progresjonen i samhandlingsreformen og tilrettelegge for morgendagens omsorg. 
Skal også jobbe for en god og riktig utvikling av Helsehuset i Indre Østfold. 
 

ØKONOMI: 

Økonomi Budsjett Regnskap Avvik 

April 50 115 18 334 0

August 50 115 33 663 -750

 
Årsak til avvik: meldte fra om marginal drift 
i april. Det er sammensatte årsaker til økte 
kostnader nå. Merforbruk vaskeri 60 000 kr. 
Ekstra innleie i perioder både i 
hjemmetjeneste og på sykehjem for å ta 
ekstra behov. Også stort frafall i 
sykehjemmet som gir reduserte inntekter. 
 
Korrektive tiltak ved avvik: vikarinnleie 
vurderes strengt, vi bruker lærlinger der vi 
kan. Innkjøp vurderes strengt, kjøper bare 
det vi må ut året. Rask kritisk gjennomgang 
av catering ved Grinitun. 

 

BRUKERE: 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 
B5 God dekningsgrad på tjenestene 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Elektroniske meldinger med sykehuset er 

startet opp og fungerer greit. 
 Mobil Gerica i hjemmesykepleien er i 

daglig drift fra juni i år og fungerer bra. 
 Vi har en målsetting om maksimal 

nattfaste for alle inneliggende pasienter på 
12 timer. Det er delvis gjennomført. Vi har 
endret noen spisetider og det er tilbud om 
suppe på kvelden(også tema i innføring 
«Lotte light»). 

 Brukerundersøkelse vil ikke bli 
gjennomført i år, videre avklaring må 
gjøres. 

B2 
 Hjemmesiden er oppdatert og følges 
jevnlig opp. 

 Pårørendemøte på Grinitun er gjennomført 
og det er enighet om at det skal avholdes 
to møter i året, vår og høst. Det vil bli 

avholdt et møte tidlig høst i forbindelse 
med undersøkelser om innføring «Lotte-
light». (se B3) 

B3 
 Arbeidsgruppen for innføring av «Lotte-
light» er i gang med sitt arbeid. Det blir i 
høst gjennomført en spørreundersøkelse 
blant pasienter, pårørende og ansatte og 
innspill der vil bli brukt som tiltak for å 
endre innhold i den daglige rytmen på 
sykehjemmet. 

B5 
 Forprosjekt Grinitun er av flere årsaker noe 
forsinket, men arbeidet med å oppfylle 
kommunestyrets vedtak starter høsten 
2014. 

 
Avvik fra lokalt målekart:  
Indre-samarbeid med å innarbeide 
hverdagsrehabilitering i vår daglige drift 
kommer ikke i gang. Vi var også pådriver for 
å starte en videreutdanning for alle 
faggrupper på dette temaet, men det var for 
få søkere. Dette tema vil vi ikke rekke i 
løpet av året. 
 
Korrektive tiltak: det utsettes i tid, men 
filosofien i hverdagsrehabilitering søkes 
innarbeidet hos oss i de fleste 
arbeidsprosesser. 
 

MEDARBEIDERE: 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 

Sykefravær % Langtids Korttids 

2013 8,4 2,5 

April 9,0 1,7 

August 10,6 1,1 

   
Kommentarer ved fravær over 6,5 %: 
Sykefravær jobbes det mye med hos oss, 
og det går litt opp og ned. Vi har faste 
månedlige møter med IA kontakt, men har 
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noe høyt sykefravær. I forhold til 
landsgjennomsnitt på pleie og omsorg ligger 
vi på normalt nivå. Vi jobber like fullt for å få 
det ned bl.a. med prosjekt arbeidstid. Det 
gis en egen redegjørelse for sykefraværet i 
AMU-møtet i september. 
 
Lokale resultat fokusområdet:  
M1 
 Fagdager for alle ansatte i pleie og omsorg 
ble gjennomført 21. og 22. mai. 

 «Sosial happening» i år blir tur til 
Fredriksten festning 4. september for alle 
ansatte, ca 50 er påmeldt. 

M2 
 Ny avdelingsleder startet 1. april og vi er 
godt i gang med ny organisering ved 
Grinitun. 

M3 
 SWOT analyse før utarbeidelse av 
opplærings- og kompetanseplan er 
gjennomført. Arbeidet videre med 
opplæringsplan og kompetanseplan må 
utsettes noe i tid og vil bli noe forsinket. 

 
Avvik fra lokalt målekart: utarbeidelse av 
opplærings- og kompetanseplan er 
nedprioritert på grunn av andre presserende 
oppgaver. Opplæring skjer kontinuerlig og 
videre planer kommer noe forsinket, men vi 
driver kontinuerlig kompetanseheving. 
 
Korrektive tiltak:  
Det jobbes på mange fronter samtidig. Ny 
lønnspolitikk som også sier noe om 
kompetansekartlegging og 
kompetanseplan. Alt sammen henger 
sammen. Vi ser ikke behov for korrektive 
tiltak for vi har aldri hatt så mye opplæring 
som vi har nå tidligere.  
 

INTERNE PROSESSER: 

P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Nye funksjonsbeskrivelser til 
avdelingsledere er under utarbeidelse og 
skal tilpasses den nye organiseringen ved 
Grinitun 

 
Avvik fra lokalt målekart: venter på 
avklaring fra Rådmannen på delegering  

Korrektive tiltak: våre 
funksjonsbeskrivelser skal tilpasses 
delegasjon fra Rådmannen, og vil 
utarbeides raskt når dette er på plass. 
 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

Hva har vi lykkes med pr. 30.8.2014 
 Vi opplever å få kvalifiserte søkere til 

ledige stillinger og dette vil heve det 
faglige nivået vårt. Flere gir der 
tilbakemelding på at de finner det 
interessant med mulighet for langvakter. 

 Ønsker om etter- og videreutdanning har 
begynt å komme og en hjelpepleier starter 
på aldring og demens. Ledergruppen har 
sammen tatt modul 4 av lederopplæring i 
våres og starter i høst på modul 5. 
 Mer synlig ledelse når lederen har flyttet 

nærmere avdelingene, og vi har 3 
avdelingsledere på plass. 
 Vi har fått besatt ledig stilling på 

saksbehandlerkontoret og dermed høyere 
kapasitet for rask og riktig saksbehandling. 
 Sykefravær natt er redusert betraktelig. 
 Igangsatt prosjekt arbeidstid med nye 

arbeidstidsordninger på bogruppe 2. 
Spesielle utfordringer pr. 30.8.2014 
 Klare å henge med og få prosesser til å 

gå, avse, og ha nok, ressurser til 
gjennomføring av alle nye 
satsningsområder, Kvalitetslosen, Focus, 
anbudsrunder med innkjøpskontoret i 
Eidsberg, oppfølging IKT-kontakter, Gat- 
ansvarlig, web redaktør, diverse 
arbeidsgrupper interkommunalt og med 
sykehuset m.m. 

 Konkretisere, implementere og iverksette 
muligheter fra ressursgjennomgangen i 
fremtidig drift på kort og lengre sikt. 

 Fortsatt for høyt sykefravær, fortsette de 
«gode» prosesser (jamfør natt og 
nedgang). 

 Gjennomføring forprosjekt boligsosial 
handlingsplan, hva gjør vi med Grinitun i 
fremtiden? (Må også avklares mot 
ressursgjennomgangen). 

 Videre implementering av 
samhandlingsreformen med nye 
oppgaver til kommunene. Lærings- og 
mestringstilbud, forebygging, 
helsefremmende arbeid, samt 
videreutvikling av Helsehuset vårt. Bruk 
av dette tilbudet kontra vårt eget, og 
videre planlegging. 
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 Nytt Østfoldsykehus 2015, stadig endring 
i rutiner og behov for fagfolk i råd og 
utvalg. 

 Jobbe med innovasjon. 
 Teknologiske løsninger for fremtiden. 
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TEKNISK FORVALTNING                       Virksomhetsleder: Jon Gunnar Weng 
 
Formålet med virksomheten: 
Saksbehandle byggesaker og planer etter plan- og bygningsloven, saker etter 
forurensningsloven, eierseksjonsloven og matrikkeloven. Forvaltning av landbruk, samt kjøp 
og salg av kommunal eiendom. Ledelse av brannvesen og kontakt til næringslivet. 

 
 

ØKONOMI: 

 Budsjett Regnskap Avvik 

April 6 531 3 106 -600

August 6 831 5 276 -750

 
Årsak til avvik: Behov for innleid 
plankompetanse fram til nyttår på  
kr. 550.000. Det forventes lavere inntekter 
til oppmåling enn budsjettert på  
kr. 100 000. Overføring fra VA til Forvaltning 
reduseres med kr. 100 000. 
Virksomhetsleder på Forvaltning er fortsatt 
engasjert i Lyserenprosjektet, ny 
spillvannsledning Mailund-Fossum og 
vannledning Myrer skog-Knapstad. 
 
Regnskapet viser en samlet utgift på  
kr. 5 276 mill. Dette reduseres med  
kr. 774 000 for overføring fra VA til VA-
ingeniøren som fortsatt lønnes av 
Forvaltning. 

 
Korrektive tiltak ved avvik:  
For å kunne gjennomføre nødvendige 
områdereguleringer ved Tebo/ Myra og 
Løvestad/ Myrer skog, saksbehandling av 
private og kommunale reguleringsplaner, 
samt gjennomføring av kommuneplan-
prosessen, kreves økt plankompetanse på 
virksomheten i en 2-årsperiode. 
Virksomheten må derfor kjøpe tjenester for 
å klare å gjennomføre behandling av 
reguleringsplaner.  
 
Det er allerede innkjøpt hjelp for 
kr. 670 000 i 2014 til planarbeid. Disse 
dekkes delvis av avsatte midler på  
kr. 100 000 til kommuneplanlegging og 
ekstrabevilgningen på kr. 300 000 til 
planarbeid bevilget i forbindelse med 
tertialrapporteringen i april. Til ekstern hjelp 
for saksbehandling av plansaker og for å 
dekke underskuddet fram til september, er 
det behov foren ekstrabevilgning siste 
halvår på kr. 550 000 for 2014. Se for øvrig 
vedlagte planoversikt. 

I april bevilget kommunestyret  
kr. 1 541 295 til områderegulering/ 
utviklingsselskap på Tebo/Myra for 2014. 
Midler tas fra disposisjonsfond.  
 

BRUKERE: 

B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B4 Godt fysisk miljø 
 
Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Gjennomfører forhåndssamtaler i større 
byggesaker og reguleringsplaner. 

 Gjennomfører Lyserenprosjektet i henhold 
til vedtatt håndbok. 

B2 
 Prioriterer i år Kvalitetslosen. 
Tjenestebeskrivelsene tas senere. 

 Mulig kurs for ansvarlige søkere utsettes til 
våren 2015. Dette fordi det har vært 
vakanse på en byggesaksbehandler. 

B4 
 95 % av tilskuddsmidler til Spesielle 
miljøtiltak i landbruket (SMIL) og 
Næringstiltak i skogbruket (NMSK) for 
2014 er brukt opp. Landbrukskontoret HSA 
vil søke fylkesmannen om ekstra midler. 

 Arbeidet med naturtyperegistreringer vil 
med stor sannsynlighet avsluttes innen 
utgangen av året. 

 

MEDARBEIDERE: 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 

Sykefravær % Langtids Korttids 

2013 3,7 0,6 

April 0 1,5 

August 3,0 1,0 
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Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 HMS-rutiner brann er revidert. 
M2 
 Brann, klargjøre arbeid og ansvarsområder 
jamfør P1, tiltak er under arbeid. 

M3 
 Rekruttert saksbehandler VA. 
 Lederne på ulike nivå deltar i kommunens 
lederutviklingsprogram. 

 Brann har lagt til rette for 15 min. fysisk 
trening i arbeidstiden enkelte dager i uka. 
Trimrom er oppdatert. 

 Eksterne kurs for medarbeidere.   
4 brannansatte på instruktørkurs.  
80 % av de ansatte på forvaltning har vært 
på eksterne seminar/kurs.  
Alle på landbruk. 

 Brann, gjennomføre lovpålagt utdanning 
for deltidsmannskapene er påbegynt, 
avsluttes i februar 2015. 

 

INTERNE PROSESSER: 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Det er avklart delegeringer for 
avdelingene. (Forvaltning – Landbruk – 
Brann). 

 

Korrektive tiltak: 
P1 
 Gjennomføre to fellesmøter for Teknisk 
Drift og Teknisk Forvaltning. 

 Avklare delegering til Landbruk. 
P2  
 Igangsatt arbeid med å etablere rutiner for 
saksbehandling som til enhver tid er i tråd 
med lovverket. Kvalitetslosen. Dette 
dekker punktet rutiner for oppdatering av 
lover og rutinebeskrivelse for 
saksbehandling etter ulikt lovverk/ 
forskrifter. 

 Gjennomført noen tilsyn av byggesaker. 
 Gjennomført sosialt samvær. 
 

Status for: 

I TILLEGG SKAL RÅDMANNEN I 2014 
 Godt i gang med kommuneplanarbeidet. 
 Planprogrammet til kommuneplan ble 

behandlet av formannskapet i juni. 

Høringsperioden er gjennomført.  
 Følger Håndboka for større prosjekter 

(Lyseren). 
 Det er funnet løsning sammen med LSU 

for bredbåndsdekning på Lyseren, men 
lite framdrift fra leverandør. 

 Kultursjefen og virksomhetsleder teknisk 
forvaltning deltar på styremøter i Småbyen 
Spydeberg. Virksomhetslederen deltar i 
møtene i Næringsutvalget. 

 

Fra budsjettbehandlingen 
 Det gjennomføres forhåndskonferanser i 

alle saker som berører søknader/ 
planarbeid med næringslivet. 

 Relevante måleparametere er ikke etablert 
i tjenestebeskrivelser og service-
erklæringer.  

 Notere tidsforbruk for saksbehandling 
oppmåling, plansaker, byggesaker 
selvkost er i gang. 

 Har ved behov kontakt med både 
næringslivet og private aktører og gir 
informasjon om alle formelle krav som må 
imøtekommes både i kommunen og hos 
andre offentlige instanser. 

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

Hva har vi lykkes med pr. 30.8.2014 
Ansatt ny byggesaksbehandler/jurist. 
 Godt i gang med gjennomføringen av 

Vann og trykkavløp Lyseren. Holder 
budsjett.  

 Rehabilitering av avløpsnettet Mailund-
Fossum gjennomført innenfor budsjett. 

 Godt i gang med kommuneplanprosessen 
og områderegulering Tebo/Myra. 

Spesielle utfordringer pr. 30.8.2014 
Gjennomføring av 

kommuneplanprosessen. 
 Få gjennomslag for mulighet for spredt 

boligbygging fra overordna myndigheter i 
kommuneplanprosessen. Fylkesmannen 
påklager fortsatt positive vedtak i KMPT 
til dispensasjoner for spredt boligbygging 
og nå også bygging av kårboliger på tun. 

 Trenger økte ressurser for å få 
gjennomført områderegulering av 
næringsområdene på Løvestad/ Myrer 
skog. Tilsvarende for politisk ønske om 
en rask framdrift for utvikling av 
stasjonsområdet, oppstart av 
områderegulering også her. 

 Mange større private reguleringsplaner 
må saksbehandles. Etter at 
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sentrumsplanen ble vedtatt er det 
generelt stort trøkk blant private 
utbyggere og Spydeberg er inne i en 
spennende fase både når det gjelder 
kommunal og privat utbygging.  

 Økt antall byggesaker for hytter på 
Lyseren som følge av prosjektet med 
Vann og trykkavløp. Tilsvarende økning 
av saker som følge av nye regulerte 
boligområder i sentrum, og signaler fra ny 
eier av Lund vest som nå ønsker å starte 
opp boligbygging der. Generelt forventes 
meget stor aktivitet i boligbygging i 
kommunen framover. 

 Økonomi byggesak dekkes i hovedsak 
etter selvkostprinsippet. Arbeid med 
plansaker dekkes delvis ved selvkost. 
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PLANER UNDER ARBEID 06.05.2014                

Navn 
Varslet 
oppstart 

Adm. 
behandling 

1. gangs 
behandling 
Høring og 
off. ettersyn 

2. gangs 
behandling 
Vedtak 

Klager 

OVERORDNETE PLANER                

Kommuneplan 2015‐2027 
Ble 

gjennomført 
juni 2014 

           

                 

REGULERINGSPLANER                

Hovin kirke og kirkegård ‐ alternativ 1     OK  OK 
stoppet, nytt 

alt. 
  

Vollene Vestre     OK  OK  OK  Påklaget 

Griniveien 29 m.fl.     OK  OK 
stoppet, 
avventer 
BSHP 

  

Griniveien 14 m.fl.     OK  OK  OK    

Tunveien 12‐18 (privat)     OK  OK  OK  Påklaget 

Stasjonsgata 13‐21 (privat)     OK  OK  OK   Påklaget 

Essen Gartneri (privat)  OK 
ikke 

innkommet 
        

Gang‐ og sykkelvei Hovin skole‐Granodden  OK  OK  OK       

Stasjonsgata 26 (Betania)  OK  OK  OK       

Vestlia, del av gnr. 5 bnr. 1 (privat)  OK  OK  OK  Ok    

Griniskogen nordvest (privat)  OK  OK  OK  OK   Påklaget 

Områderegulering Myra/TEBO 
Forventet 

oktober 2014
           

Høgda (privat)  OK  Innkommet          

Massedeponi gnr. 40 bnr. 1 (privat)  OK  Innkommet          

Gang‐ og sykkelvei Granodden‐Hallerud  OK 
ikke 

innkommet 
        

Hovin kirke og kirkegård ‐ alternativ 2  OK             

                 

KOMMENDE PLANER (private planforslag)                

Grååsen II ‐ ni boligtomter 
Forventet 
høst 2014 

           

     

FRAMTIDIGE PLANOPPGAVER (kommunale)                

Tronstad (varslet oppstart oktober 2006)                

Gang‐ og sykkelvei, Wilses vei                 

OMR Løvestad/Myrer skog                

OMR Stasjonsområdet                

                 

 



Tertialrapport Eiendom og teknisk drift august 2014 

EIENDOM OG TEKNISK DRIFT          Virksomhetsleder: Erik Flobakk 
 
Formålet med virksomheten: 
Drift og vedlikehold av all kommunal infrastruktur: vei, vann, avløp, grøntområder, 
idrettsanlegg, badeplasser, fiber og gang/sykkelveier. Drift og vedlikehold av kommunale 
bygg, herunder renhold, og boliger. Produksjon av vann og sikker leveranse. 
Ansvar for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. 

 
 

ØKONOMI: 

Budsjett Regnskap Avvik 

April 17 133 6 109 0

August    16 833    10 769      0

 

BRUKERE: 
B1 God kvalitet i tjenestene 
B2 Avklarte forventninger 
B4 Godt fysisk miljø 
B5 God dekningsgrad på tjenestene 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
B1 
 Arbeidsoppgavene som blir ført opp i 
vaktmesterbøkene blir i 90 % av tilfellene 
utført innen tidsfristen der hvor det ikke må 
bestilles varer. 

 Tilbakemeldinger til publikum etter 
henvendelser gjennom servicetorget blir i 
80 % av tilfellene gitt innen fristen. 

 Eiendom og teknisk drift (ETD) hadde en 
informasjonsstand under Miljøuka hvor det 
ble delt ut ca. 100 spørreskjemaer hvor 
temaet var hvor fornøyde innbyggerne er 
med tjenestene som ETD yter. 

B2 
 Det holdes jevnlige avklarings-/driftsmøter 
mellom driftslederne for vaktmestere og 
renhold og virksomhetene om 
arbeidsoppgaver. 

 Alle vedlikeholdsarbeider som berører 
innbyggerne blir varslet på hjemmesiden. 

 Veiledende standard for drift og 
vedlikehold av kommunale veier er ikke 
lagt ut på hjemmesiden enda. Kommer før 
31.12. 

 Forventningsavklaringer avdelingene i 
mellom skal gjennomføres innen 15.10. 

B4 
 Vernerunder er gjennomført på alle VA- 
stasjoner. 

 Utforme vedlikeholdsplaner for skolene 
etter vedtatt «Skolebruksplan». Arbeidet er 
så vidt startet opp 

 Oppsetting av lagerhall og Moelvenbrakker 

på Løvestad har ikke startet opp. 

B5 
. ETD deltar i oppstarten av forprosjekt etter 

vedtatt «Boligsosial handlingsplan», både 
innen psykiatri og tiltak på Grinitun. 

 EPC-prosjekt (energisparekontrakt): 
Innsamling av data og registreringer er 
gjennomført. Det har vært kontakt med 
flere kommuner i Indre Østfold for å få til 
et felles prosjekt. Hobøl, Skiptvet, Askim 
og Trøgstad har vært med i starten av 
prosessen, men ikke fullført. Spydeberg 
har derfor fortsatt alene.  

 ETD er med i prosjektet etter vedtak i 
«Skolebruksplan» 

 
Korrektive tiltak:  
B2.  
 Veiledende standard for drift og 
vedlikehold av kommunale veier er ikke 
lagt ut på hjemmesiden innen 1.4. som 
planlagt, dette blir gjort så snart det 
kapasitetsmessig er mulig. 

 Arbeidet med lagerhall på Løvestad starter 
opp siste halvdel av september. 

 

MEDARBEIDERE: 
M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Kompetente medarbeidere 
 

Sykefravær % Langtids Korttids 

2013 6,8 1,9 

April 11,7 1,4 

August 8,2 1,9 

 
Kommentarer ved fravær over 6,5 %:  
Det høye langtidsfraværet skyldes at flere 
personer i virksomheten har vært i gjennom 
ulike kirurgiske inngrep med etterfølgende 
rehabilitering. Det høye sykefraværet er 
ikke arbeidsrelatert. Dette er fortsatt 
gjeldende i august. 
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Lokale resultat fokusområdet: 
M1 
 Medarbeidersamtaler er gjennomført på 
alle avdelinger bortsett fra 
kommunalteknikk. Det mangler en. 

 Det har vært gjennomført tiltak for å 
forebygge sykefravær innen 
renholdsavdelingen. Slik som: 
kompetanseheving, trening i arbeidstiden, 
sosiale samvær. 

 Det har vært gjennomført to 
fellessamlinger for hele virksomheten. 

 Det har vært et møte med tillitsvalgt og 
verneombud. 

 Det gjennomføres driftsmøter hver uke. 
M2 
 Ledelse er tema på møter hver måned, 
både på ledermøter og driftsmøter. Dette 
har bare delvis vært gjennomført, ca. 70 %.

 Målekartet blir gjennomgått hver måned. 
 Regnskap og budsjett blir gjennomgått i 
ledermøte hver måned. 

M3 
 En renholder har bestått fagbrev. 
 Alle som til daglig ikke har pc som 
arbeidsverktøy har fått språkopplæring og 
opplæring i bruk av data. Det er noe 
utfordrende å få med alle i denne 
prosessen. Oppnåelse er ca. 90 %. Det er 
satt opp egen pc i gangen på teknisk til fri 
benyttelse av alle ansatte i kommunen. 
Her kan alle logge seg inn som ikke har 
tilgang til egen pc.  

 Kurs for instruert personell (vaktmestere 
og kommunalteknikk), er ikke gjennomført. 

 Elektrosveisekurs er gjennomført og 
bestått av 3 personer.  

 

Korrektive tiltak:  
M1  
 Medarbeidersamtaler på kommunalteknikk 
blir gjennomført før sommeren. 

M3  
 Kurs for instruert personell skal 
gjennomføres innen utgangen av året. 

 

INTERNE PROSESSER: 
P1 Gode rutiner for samhandling 
P2 God intern kvalitetskontroll 
 

Lokale resultat fokusområdet: 
P1 
 Samhandlingsmøte mellom Teknisk 
forvaltning (TF) og ETD har vært 
gjennomført. 

 Samhandlingsmøter med NAV er 
gjennomført. Fram til i dag har renhold hatt 
10 personer i jobbtrening, vaktmesterne to 
personer og kommunalteknikk to personer. 

P2 
 Det har vært gitt opplæring til alle i 
virksomheten i bruk av elektronisk verktøy. 
Etter ett og et halvt års opplæring innen 
bruk av data i virksomheten, har det blitt 
holdt et oppfriskningskurs innen renhold, 
hvor kravet nå er min. en pålogging pr uke. 

 

 Status for: 

Fra budsjettbehandlingen 
Pkt.8. 
 Prosjektregnskap. Virksomhetene i 
kommunen skal ha en ekstern 
gjennomgang og det vil i den 
sammenhengen bli foretatt en 
sammenlikning med tilsvarende kommuner 
for å se på virksomhetens fordeling av 
ressurser. 

 EPC- prosjekt. Innsamling av data er 
ferdig. Prosjektet er lagt ut på Doffin. 
Anbudsbefaring vil bli holdt 22. september. 

Pkt. 13 
 Det har vært samtaler med sameiet for å 

finne en løsning på etablering av en 
parkeringslomme for av/på stigning ved 
legekontoret i Nordmyrveien. De har hatt 
dette oppe på et styremøte og melder at 
de gjerne ser at det blir laget en 
parkeringslomme, men at de ikke er villige 
til å ta kostnaden for dette. Begrunnelsen 
er at de ønsket en parkeringslomme da 
området ble regulert men at dette ikke ble 
akseptert av Spydeberg kommune den 
gang. 

Pkt. 14.  
 Spydeberg sentrum skal framstå vakkert 

og velstelt. På grunn av stort sykefravær 
har det vært vanskelig å følge dette opp 
100 %, men det vil være fokus på at dette 
skal se bra ut. 

 Tilrettelegge for ladestasjoner. Dette er en 
sak som har endret seg mye over tid. I fra 
enkle stikk for langtidsladning til egne 
stasjoner for såkalt mellomlading. Disse 
stasjonene har vært tenkt innkjøpt i 
samarbeid med Østfold fylkeskommune 
og flere kommuner i Østfold. Nå har denne 
forespørselen blitt trukket tilbake og ny 
forespørsel vil bli sendt ut. 

Pkt. 24. 
 Oppgradering av VA nettet i Wilsesvei skal 

forseres.  Ansvaret for gjennomføring er 
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flyttet fra TF til ETD og vi har nå opprettet 
rammeavtale med fire firmaer om 
konsulenttjenester. Prosjekteringsarbeid 
er bestilt. Anleggsstart er forventet rundt 
årsskifte. 

Pkt. 25. 
 Samhandling med NAV. Dette foregår 

jamnlig. Inntil i dag har vi hatt 14 personer 
i jobbtrening i virksomheten. 

Pkt.30. 
 Kommunen investerer ikke i egen 

gravemaskin. ETD innhenter priser fra 
min. tre entreprenører når gravearbeid 
skal utføres for kommunen. 

Pkt. 31 
 Det investeres ikke i merking av lysstolper. 

Formannskapet forelegges en beregning 
av kostnader med og uten målte 
veilysanlegg. Det har blitt sendt ut 
forespørsel til flere kommuner som har 
etablert målte anlegg for å få noen 
nøkkeltall. Sak kommer til politisk 
behandling i slutten av året. 

Pkt. 32. 
 Trafikksikring av skolevei mellom Grååsen 

og Spydeberg skole i samarbeid med 
Statens vegvesen. Dette følges opp og 
enkelte anbefalte tiltak utføres. Det 
foreslås at restmidlene (110-120 000 kr) 
gis som tilskudd til velforeningen i 
Grååsen for det private initiativet å 
utarbeide en sti mellom boligfeltet og ned 
mot Heliveien.   

 

VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING 

Hva har vi lykkes med pr. 30.8.2014 
 Mailund – Fossum, avløpsprosjekt, i 

henhold til planen med de endringer som 
har tilkommet. Overlevering primo juni. 

 Glendeveien bru. Ferdig prosjektert. Pris 
innhentet, kontrakt skrevet. 
Gjennomføres fra uke 26. 

 Sanering av vann og avløp på deler av 
Lundsåsen. Akuttsak med tilstopping av 
avløp. 

 Kulverten på gangveien opp til 
Lundsåsen er byttet. 

 Gjennomført vedlikeholdsprosjekt på VA. 
Myrdal avløpspumpestasjon og området 
Heiestad på vann. 

 Tilbudsinnhenting på rammeavtale på 
konsulenttjenester. Planen er signering 
av kontrakter før juni. 

 Tett dialog mellom driftslederne og 
virksomhetene. 

 Virksomheten jobber aktivt med å skaffe 

arbeid til personer som blir kanalisert 
gjennom NAV til arbeidstrening og 
språktrening. 

 Avholder kurs for en gruppe renholdere 
med fokus på å kunne ta fagbrev. 

 Renholdlederen har fått til fagdag for alle 
renholderne i Indre Østfold som en årlig 
foreteelse.  

Spesielle utfordringer pr. 30.8.2014 
Høyt sykefravær. 
 Språk- og kulturutfordringer. 
 Stort arbeidspress. Mange prosjekter og 

driftsoppgaver som skal løses i 2014. 
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Politisk saksordfører  

 
Saken gjelder: 
 
Kommunestyret behandlet sak 51/14 «Forberedelse til Spydeberg kommunes arbeid med 
kommunereformen» den 18.09.2014. I vedtaket bestilte kommunestyret en oppfølgningssak til neste 
kommunestyremøte den 22.10.2014. 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i sak 51/2014 «Forberedelse til Spydeberg kommunes arbeid med 
kommunereformen» følgende: 
 
Pkt 1 Spydeberg kommune ønsker å ha en åpen og delaktig rolle i prosessene knyttet til 
kommunereform, for gjennom dette å skape de beste forutsetninger for innbyggere og 
samfunnsutvikling i Spydeberg i fremtiden. 
 
Pkt 2 Det etableres en referansegruppe bestående av gruppelederne i de politiske partiene som er 
representert i kommunestyret. Referansegruppen utarbeider prosessplan som fremmes til 
behandling i kommunestyret i oktober, sammen med en status for eventuelle sonderinger som er 
gjort så langt. 
 
Pkt 3 Spydeberg kommune gir sin tilslutning til at fylkesmannen og KS deltar som faglig tilrettelegger 
og koordinator for lokale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak 
har invitert kommunene til.  
 
Denne saken der en oppfølger av pkt 2 i vedtaket – vedrørende prosessplan. Status for eventuelle 
sonderinger og samtaler legges frem under møtet. For øvrig saksutredning om kommunereform 
ansees saken for kjent gjennom forrige behandling. 
 

Vurdering 

Kode Tittel SaksNummer Møtedato 

F Formannskapet 58/2014 22.10.2014 

KS Kommunestyre 65/2014 22.10.2014 



Referansegruppa har etter kommunestyrets beslutning den 18.09.2014 har flere møter for å drøfte 
innhold i en fremdriftsplan – samt tematiske viktige områder som sonderinger og samtaler bør 
berøre. Det fremmes derfor til vedtak både på temaer og fremdrift/prosess. Overordnede mål for 
kommunereformen ligger til grunn (Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, Helhetlig og samordnet 

samfunnsutvikling, Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner, Styrke lokaldemokratiet og gi større 
kommuner flere oppgaver). 

Referansegruppen har bedt rådmannen fullføre saksfremstillingen – og legge denne frem for 
behandling i formannskap og kommunestyre i oktober. Rådmannens forslag til innstilling er dermed 
under denne veiledning. 

 

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
1. Temaer – drøftinger for ny kommunestruktur 

 
a. Kommuneutvikling - vi bygger en kommune hvor Spydeberg kommer godt ut 
Hovedtemaet favner en rekke sentrale deltema i helhetlig samfunnsplanlegging, som 
attraksjonskraft, steds- og sentrumsutvikling, kultur, identitet og tilhørighet, infrastruktur, 
samferdsel, verdiskaping og næringsutvikling. Viktige deltema kan også være knutepunktutvikling, 
sentral og spredt boligbygging og offentlige rom/tilstedeværelse/satsning. 
b. Livskvalitet, tjenestekvalitet og nærmiljø - lage bra dager for alle  
Gode oppvekstsvilkår og trygge nærmiljø tilrettelagt for fysisk aktivitet bidrar til livskvalitet og styrker 
folkehelsen. Det samme gjør deltakelse i aktiviteter innen kultur og idrett. Gode barnehager og skoler 
står sentralt i samfunnsutviklingen, det samme gjør institusjoner og virksomheter som ivaretar helse- 
og omsorgstilbud. Det settes særlig fokus på utviklingen av det flerkulturelle Spydeberg. Viktige 
deltema: oppvekst i Spydeberg, tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, styrket folkehelse og 
fremtidsrettet og helse- og omsorgstilbud. 
Tjenestekvaliteten skal være god, men samtidig mer fremtidsrettet/ambisiøs enn repeterende (fra 
gammel struktur). Tjenestene skal være likeverdige for kommunens innbyggere – men også 
sammenlignet med landets tjenestekvalitet for øvrig. 
 
c. Klima og miljø – grønt samfunn 
Ny kommune skal sikre godt og innovativt klima- og energiarbeid. Det skal sikres god kompetanse for 
å ivareta drikkevannskilder, vassdrag, flom- og rasrisiko. Ny kommune må på en god måte ivareta 
jordvern og kulturlandskap, biologisk mangfold, grønnstruktur, kulturminner – samt klimavennlig 
trafikk og transportavvikling.  
 
d. Kommunen som organisasjon, ressursforvalter og arbeidsgiver 
Utvikling av ny kommune som organisasjon skal preges av rett kompetanse, rett arbeidsmetodikk i 
tjenesteområdene (Inn house/spesialist/innleie/interkomm.) samt god arbeidsgiverpolitikk. 
Rekruttering og kompetanseutvikling skal være satsningsområder, samt at kommunen ivaretar 
ansatte gjennom livsløp og karriereutvikling – samt legger til rette for inkludering og utprøving i 
arbeidslivet. Organisasjonen skal ha en riktig dimensjonert og fleksibel ressursbruk, som gjenspeiler 
organisasjonens behov for å være nyskapende og i endring.  
Kommunen skal ha god økonomistyring og ha en størrelse og økonomisk modell* som sikrer 
handlingsrom og utvikling for innbyggerne.  
 
e. Lokaldemokrati – et engasjert samfunn som påvirker utviklingen 
Ny kommune skal sikre en god struktur på innbygger- og brukerdialog og deltakelse, for å skape 
eierskap i egen kommunes utvikling og prioritering. Kommunen skal ha en politisk organisering som 



ivaretar faglige og geografiske interesseområder – som oppleves som viktig for innbyggere i både by, 
tettsteder og grender.   
 
* Modell i betydning kommunal struktur og størrelse som gir tilstrekkelig muligheter gjennom 
inntektssystemet  
 
2. Fremdriftsplan – prosessbeskrivelse 
 
Fase 1 – lokal forberedelse - høsten 2014 
Kommunen 
forbereder 
kommunestrukturarb
eidet ved å beslutte 
sentrale og viktige 
drøftingstemaer samt 
organiseringen av 
sonderinger 
(referansegruppe). 
Administrasjonen 
bistår med 
saksforberedelser og 
sekretariat. Temaene 
som velges som 
sonderingsområder 
er et grunnlag (ikke 
uttømmende) – og 
gjenspeiler hvilke 
forhold som det er i Spydebergs interesse å drøfte og ivareta godt i en ny struktur. Administrasjonen 
bistår med utfyllende faglig bistand der hvor det er behov. 
 
Fase 2 – sondering, plattformsarbeid i ulike grupper - høsten 2014 til medio 2015 
Referansegruppen skal bidra til god progresjon i arbeidet med å gjennomføre sonderinger og 
plattformsarbeid med de aktuelle geografiske alternativene. Temaene fra fase 1 er sentrale i dette 
arbeidet. Adm. bistår med å fremskaffe faglige avklaring på det som sonderingene behøver svar på 
(konsekvenser for økonomi, tjenester og kvalitet, juridiske forhold, forskningsrapporter, osv). Bistand 
fra fylkesmannen og evt KS trekkes inn ved behov. 
Kommunestyret og innbyggere i Spydeberg skal holdes orientert om hvilke sonderinger Spydeberg 
deltar i. Sonderingene resulterer i et eller flere plattformdokumenter som forteller hva som er mål, 
ønsker og muligheter (felles) i de ulike geografiske strukturene. Innbyggere skal gis anledning til å se 
disse/denne plattformen(e) og komme med sine kommentarer til disse/denne.  
Referansegruppen skal bidra til at alternativene og utkast til plattform(er) skal være kjent innen 
første halvår 2015, slik at Spydeberg kommune kan ta stilling til videre fremdrift, samt tidspunkt som 
egner seg ift vedtak av ny struktur. Dette vedtaket synkroniseres med aktuelle kommuner i 
samarbeidet.  
 
Fase 3 – bygge den nye kommunen 
Ny kommune skal dannes ved å bygge og dimensjonere organisasjonen og tjenestene «fra bunnen». 
Det skal organiseres både administrativ og politisk modell – samt gjøres nødvendige investeringer og 
målavklaringer. Ny kommuneplan (samfunns- og arealdel) vedtas som felles styringsverktøy straks 
etter konstituering av ny kommune. 
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