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Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/682 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

30/2015 
 

Formannskap PS 16.04.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

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

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll - Formannskap - Ekstraordinært 
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Møteprotokoll 
for 

Formannskap 
 
Møtedato: 19.03.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 16:00 - 18:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, John Dokken, Knut Espeland, Morten 
Strande, Sigmund Lereim 
 

Varamedlemmer: 
Kyrre Havelin 

Forfall Jeanette Bach Mikkelsen 

Administrasjonen Hans Moesgaard, Heidi Vildskog, Trude van der Zalm Gjerløv 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

26/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

27/2015 Overføring av bevilgning til investeringsprosjekter fra 2014 til 2015 

28/2015 Kommuneplan 2015-2027. 1. gangs behandling av planforslag for høring og offentlig 
ettersyn 

29/2015 Orienteringer 

 
 
  



26/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmann. 

 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27/2015: Overføring av bevilgning til investeringsprosjekter fra 2014 til 2015 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som rådmannens innstilling.  

 
 
Innstilling til Kommunestyret:  
 
Det foretas budsjettjusteringer i investering i hht vedlegg 1. 

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

28/2015: Kommuneplan 2015-2027. 1. gangs behandling av planforslag for 
høring og offentlig ettersyn 

 
Behandling: 
 
Forslag fra formannskapet:  
 
Saken utsettes.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes.  
 

 



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

29/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
Forslag fra formannskapet:  
 
- «Kommunestyret bekrefter tidligere vedtak om at det skal arbeides for å få etablert rasteplass med 
av- og påkjøring til E18 på Dalen ved Smaalenene Bru, samt kobling til fv. 122. Det arbeides videre 
med å mobilisere statlig finansiering i tråd med merknadene til Stortings.prp. 176S og de 
kostnadsoverslag/skisser som er utarbeidet av Vegvesenet. Støy- og miljøkonsekvenser vurderes 
særskilt.» 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 
Innstilling til Kommunestyret:  
 
«Kommunestyret bekrefter tidligere vedtak om at det skal arbeides for å få etablert rasteplass med 
av- og påkjøring til E18 på Dalen ved Smaalenene Bru, samt kobling til fv. 122. Det arbeides videre 
med å mobilisere statlig finansiering i tråd med merknadene til Stortings.prp. 176S og de 
kostnadsoverslag/skisser som er utarbeidet av Vegvesenet. Støy- og miljøkonsekvenser vurderes 
særskilt.» 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Saksframlegg 

 

 

Spydeberg kommunes vennskapskommunesamarbeid 

Aktivitetsplan 2015 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Grete Skjelbred  
 

15/675 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

33/2015 
 

Formannskap PS 16.04.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Politisk saksordfører: 
 
Saksopplysninger 
Spydeberg kommune har tre vennskapskommuner. Kungsör er vår vennskapskommune i Sverige, 
Pargauja er vår vennskapskommune i Latvia, og Thyholm var vår vennskapskommune i Danmark 
inntil 01.01.07. Thyholm ble da slått sammen med Struer kommune som nå er vår 
vennskapskommune. Struer hadde fra før Sarpsborg kommune som vennskapskommune. 

Formålet med vennskapskommunesamarbeidet er å knytte bånd og opprette kontakter såvel 
innenfor det politiske arbeid, det administrative og det kulturelle.  Det er særlig barn og unge som er 
målgruppen for dette arbeidet,  og da innenfor hele det utvidede kulturbegrepet. 

Kontakten med våre vennskapskommuner ble knyttet på bakgrunn av sammenfallende interesser på 
enkeltområder. På samme måte som Spydeberg har sin miljøvisjon, er Kungsør  er miljøkommune 
hvor det jobbes systematisk med miljø. Kontakten mot Thyholm (nå en del av Struer),  ble knyttet på 
bakgrunn av Wilse. Samarbeidet med Straupe (nå Pargauja)  ble etablert gjennom er prosjekt initiert 
av KS. Demokratisering, kulturformidling og utvekslinger har stått sentralt i dette samarbeidet.  

I tillegg til vennskapskommunesamarbeidet har Spydeberg kommune deltatt i flere Interreg. 
prosjekter. Kommunen er også medlem i Innovation Circle network,som er et nettverk som ble 
opprtettet etter at interreg polrsjektet Innovation Circle ble avlsuttet.  
 
Østfold fylkeskommune og Cecis region har opprettet en arbeidsgruppe med latviske og norske 
medlemmer som skal utvikle felles prosjekter med ekstern finansiering i de to regionene. Spydeberg 
kommune er representert med formannskapsmedlem Sigmund Lereim i arbeidsgruppen.  

For å skape forutsigbarhet  for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i tillegg til å sikre finansiering 
fremmes nå forslag til tiltaksplan til behandlig. Planen synliggjør også hvem som har ansvar for  
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gjennomføring av tiltakene.   

De siste årene har Spydeberg kommunes vennskapskommuneaktiviteter i hovedsak vært rettet inn 
mot Latvia. Det har ikke vært noen kontakt med Kungsör de siste ti årene. Kontakten med Thyholm 
har vært ivaretatt gjennom aktivitetene på Spydeberg prestegård, og felles interessen for Wilse. 
Representanter fra Thyholm deltok på flere arrangementer i forbindelse med 
Grunnlovsjubileumsfeiringen i 2014.  

Hjemmelsgrunnlag 

Spydeberg kommunes har samarbeidsavtaler med alle sine tre vennskaps kommuner. Avtalene angir 
retningen på hvilke områder det skal samarbeides om.   

Vurdering 

Det internasjonale engasjementet i Spydeberg har gitt kommunen gode og verdifulle nettverk. Ulike 
kulturer har mye å tilføre hverandre, og mulighetene for å se fagområder i et større perspektiv 
oppleves som svært verdifullt. Mangfoldet i de landene vi samarbeider med bidrar til at vi får tilført 
og formidlet kunnskap på ulike områder. Engasjementet for internasjonalt samarbeid er stort. Det er 
derfor viktig for oss å vedta en aktivitetsplan som skaper forutsigbarhet, og hvor aktivitene er 
finansiert. Historisk sett har aktiviteter som involverer barn og unge blitt prioritert i dette arbeidet, 
og rådmannen anbefaler at dette prioriteres videre.  

Spydeberg ungdomsskole har som en del av valgfaget internasjonale kontakter vært på utveksling i 
Straupe, og venter gjenvisitt fra Straupe 5. -9. mai. Elevutvekslinger mellom våre kommuner har en 
lang tradisjon, og vurderes til å være mye av bærebjelken i samarbeidet mellom kommunene.  

Vedtak om deltagelse i interreg prosjektet Unionsleden ble vedtatt i formannskapet tidligere i år. 
Deltagelse i prosjektet innebærer et årlig kronebeløp i tillegg til arbeidsinnsats. Dette prosjektet bør 
derfor være et tiltak på aktivitetsplanen.  

Etter at Interreg prosjektet Innovation Circle ble avsluttet ble nettverket Innvation Circle opprettet. 
Den årlige kontingenten er satt til kr 4000 pr år. Hvis kommunen skal ha utbytte av sitt medlemsskap 
i nettverket bør det settes av noen midler til å delta på noen av aktivitetene i nettverkets regi. Den 
årlig nettverkskonferansen vurderes til å være et minimum. Hvis det ikke finnes midler til dette 
anbefaler rådmannen at medlemsskapet i nettverket avsluttes.  

Den fylkeskomunale samarbeidsgruppen ble opprettet etter et felles initiativ fra Cecis region og 
Østfold fylkeskommune. Medlemmene i gruppen består av representanter fra Marker, Aremark, 
Spydeberg og Østfold Fylkeskommune på norsk side. Fra latvisk side er sitter reprensentanter fra 
disse kommunenes vennskapskommmuner og en representant fra Cecis region. Hensikten med 
gruppen er at man i fellesskap skal kunne utvikle prosjekter og søke finansiering til disse. 
Formannskapet i Spydeberg besluttet å oppnevne er politisk representant til gruppen. Gruppen har 
to til fire treff i året. Kostnader knyttet til dette er reiseutgifter og medlemskontingent. Hvis man skal 
revurdere deltagelse i arbeidsgruppen anbefaler rådmannen også at det vurderes om det er mest 
hensiktsmessig med en politisk eller en administrativ representant i arbeidsgruppen.  

Som en del av folkehelsearbeidet er det planlagt et studiebesøk av gruppe som ønsker å se på 
hvordan kommunen jobber med folkehelse og miljø. Besøket er en oppfølging av noen tiltak som ble 
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besluttet på en konferanse om kultur og næring i Pargauja i 2014.  

I tillegg har andre tiltak vært vurdert, men rådmannen finner ikke å kunne prioritere disse. 
Forslagene presenteres i aktivitetsplanen på en uprioritert liste.   

Som det fremgår av det forslag til plan er det ikke lagt inn noen aktiviteter som retter seg inn mot 
Sverige og Danmark, og det er som tidligere nevnt lenge siden siste kontakt.  Etter rådmannens 
vurdering bør det på sikt tas stilling til hvordan vi ønsker å forholde oss til disse to 
vennskapskommunene. Hvis praksisen med at det ikke legges inn aktiviteter på en aktivitetsplan, vil 
dette samarbeidet etter hvert sannsynligvis pulveriseres.  

Økonomi:  

Det er satt av kr 50 000 til internasjonalt samarbeid for 2015. Rådmannen anbefaler at tiltak utover 
dette dekkes inn fra reservert post.   

 
Konklusjon 

Etter en samlet vurdering innstiller rådmannen på at aktivitetsplan for 2015 vedtas slik den 
foreligger.  

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Aktivitetsplan for Spydeberg kommunes vennskapskommunesamarbeid i 2015 vedtas som den 
fremgår av vedlegget 

2. Aktivitetene dekkes inn fra budsjetterte midler med kr 50.000 og posten reseverte bevilgninger 
med kr 42.000.  

 

 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Forslag til aktivitetsplan for internasjonalt samarbeid 
 
 
 



 Forslag til aktivitetsplan for internasjonalt samarbeid  

i Spydeberg kommune 2015. 

  Sum:  Ansvar for tiltaket:  

1.  Skoleutveksling Pargauja og Spydeberg u.skole i 
forbindelse med faget internasjonale kontakter 
( 2 utvekslinger – visitt og gjenvisitt)  

kr. 40 000 Spydeberg 
ungdomsskole 

2.  Unionsleden – interreg prosjekt Kr 18 000 pr 
år i 3 år 

Stab/servicetor/kultur 

3.  Medlemskontingent og deltagelse i  Innovation 
Circle network 

kr.  12 000 Stab/servicetor/kultur 

4.  Kommunalt bidrag til fylkeskommunal 
arbeidsgruppe i samarbeid 
med Cecis region   

kr.  5 000 Stab/servicetor/kultur 

5.  Reiseutgifter for kommunens politiske 
representant i arb.gruppen 

kr.   7 000 Formannskapet 

6.  Studiebesøk fra Latvia i forbindelse med miljø og 
folkehelsesamarbeid                                                    

kr. 10 000 Sigmund Lereim  

 Sum:  Kr. 92 000  

Innmeldte behov  for aktiviteter rådmannen ikke 

innstiller på å legge inn som tiltak i aktivitetsplanen:   

  

 

 

Studietur til Haag 
forbindelse med faget internasjonale kontakter 

Kr 20 000 Ungdomsskolen 

 Ungdomsleir IC network Kr. 25 000 UKS 

 Sommerleir Markulici  Kr 12 000 SLT/forebyggende 
tiltak - Sigmund 

 Kulturutvekslinger Kr 2 000 SSK 

 

                                                   

Rekrutteringstiltak skole 

(tysklærere) 

kr. 5 -10 000 Spydeberg 
ungdomsskole  

 Sum:  87 000  
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Saksframlegg 

 

 

Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FA - H43, HIST - 13/1211 
 

15/2 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

34/2015 
 

Formannskap PS 16.04.2015 

 
 

Kommunestyre PS  

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Det er utarbeidet styringsdokumenter for Indre Østfold Krisesenter IKS. Representantskapet har 
oversendt ny selskapsavtale til behandling i eierkommunene.  

Politisk saksordfører: 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 

Saksopplysninger 

I følge Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold skal eierne utforme eierstrategier for 
enkeltselskapene. Eierstrategien har, sammen med selskapsavtalen, status som selskapets 
styringsdokument. Strategien, og utarbeidelsen av denne, er et viktig ledd i den interkommunale 
eierstyringen. 

Representantskapet for Indre Østfold Krisesenter IKS nedsatte høsten 2013 et strategiutvalg for å 
utarbeide en eierstrategi for selskapet. Arbeidet med eierstrategi har tatt opp i seg evalueringen av 
eierstyringen og signalene fra høringsarbeidet rundt krisesenterstrukturen i Østfold, som ble 
gjennomført i 2013. 

Strategiutvalget har bestått av representantskapsleder, rådmann og avdelingsleder (NAV) fra 
vertskommunen, styreleder og daglig leder i selskapet, samt prosjektleder (Prosjekt Eierskap).  

Eierstrategiprosessen har ledet frem til utarbeidelse av et eierstrategidokument, en ny selskapsavtale 
som bygger på strategien, samt en samarbeidsavtale som regulerer selskapets og kommunenes 
tangerende tjenester og virksomheter. 

I tråd men Interkommunal Eierskapsmelding er ny selskapsavtale utformet med utgangspunkt i en 
felles mal. Det er lagt til grunn at selskapet er gitt i oppdrag å utføre kommunale oppgaver. 
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Selskapsavtalen må godkjennes med likelydende vedtak i hver kommune. 

Arbeidet med samarbeidsavtalen er faglig forankret gjennom møter med barnevernledere og med 
NAV-ledere. Alle styringsdokumentene er gjennomgått på et eiermøte. 

Strategiutvalget har skrevet brev til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med 
henstilling om å endre finansieringsordningen for ROSA-brukere. 

Vurdering 

Strategien tar for seg de sentrale overskriftene som kjennetegner eierstrategiene for selskaper i 
Indre Østfold; hensikt, kjernevirksomhet, forutsetninger, styringsprinsipper, økonomi og utvikling. 
Hensikten med Krisesentertilbudet i Indre Østfold er ikke bare å oppfylle lovens krav, med hjelp til 
enkeltmennesker i en livskrise, men er også et tiltak av stor samfunnsøkonomisk betydning. 

Eierstrategien poengterer at virksomheten er en del av den kommunale tiltakskjeden, der 
oppfølgingen skal være helhetlig. Krisesenteret skal utvikle og regulere sine tiltak i samspill med 
eierkommunene. Samordningen mellom krisesenteret og eierkommunene er regulert i en egen 
samarbeidsavtale, som beskriver ansvars- og oppgavefordelingen nærmere. 

Et vesentlig grep er gjort for å få en mer rettferdig fordeling av vertskommunens merkostnader 
tilknyttet tjenester gitt til beboere som ikke er bosatt i eierkommunene, men som har en lovhjemlet 
rett til et krisesentertilbud. Årlige merkostnader er stipulert til mellom 4-500 000,- og er knyttet til 
tjenester som sosialhjelp, bosetting, stønad til livsopphold og andre omsorgstjenester. Forventede 
kostnader innarbeides i budsjett og avregnes ved årets slutt. 

Krisesenteret jobber primært for at brukerne skal bosettes i opprinnelseskommunen. Frem til nå har 
man sett et mønster der flere beboere velger å slå seg ned i nærheten av senteret. På den måten har 
vertskommunen fått et utvidet omsorgsansvar. Det forventes nå at krisesenteret arbeider mer aktivt 
med å få til en jevnt fordelt bosetting mellom eierkommunene når beboere skal reetableres i 
regionen. 

Samarbeid om anskaffelse av bolig er nærmere bestemt i samarbeidsavtalen. Den nye ordningen gir i 
større grad krisesenteret anledning til å bistå med anskaffelse av bolig. Her er det en viktig målsetting 
at beboerne, som er gjennom den kritiske fasen, raskere vil kunne flytte ut av senteret. Slik vil vi få 
en bedre anvendelse av plassene. 

Det legges inn en ny fordelingsnøkkel mellom eierne, som tar høyde for administrative 
grunnkostnader. I 2014 var eiernes nettobidrag nærmere 7 millioner kroner. Det er foreslått at 10 % 
av kommunenes totale finansieringsbidrag fordeles likt mellom kommunene. Dette beløpet tilsvarer 
om lag ett årsverk, inkl. sosiale utgifter. 

Kostnadsfordelingsnøkkelen er lagt inn i ny selskapsavtale. Ut over formålsbeskrivelsen og 
kostnadsfordelingsnøkkelen er det ingen nevneverdige endringer ved selskapsavtalen. Andre 
endringer følger en mal for selskapsavtaler, som er utviklet i henhold til Interkommunal 
Eierskapsmelding for Indre Østfold. 

Eierstrategien angir utviklingsområder som vil drøftes ved de faglige og administrative møteplasser 
som samarbeidsavtalen legger opp til. Krisesenteret skal rapportere på utviklingsområdene gjennom 
årsrapporter og på eiermøter. Et av utviklingsområdene dreier seg om brukere med rus- og 
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psykiatriproblemer. Her har ikke kommunene i Indre Østfold et tilfredsstillende tilbud i dag. 

Selskapet vurderer bemanningsplanen ved senteret som sårbar. Eierne ber styret om å følge opp 
dette særskilt i tiden som kommer, da med hensyn til at selskapets funksjon og tjeneste, herunder 
dimensjonering, skal sees i sammenheng med tilstøtende kommunale tjenester. 

Eierstrategien er representantskapets dokument, som nå er oversendt eierkommunene til 
orientering. Eierstrategien danner bakgrunn for ny selskapsavtale som kommunene må ta stilling til. 
Samarbeidsavtalen er underordnet de øvrige styringsdokumentene, og er også sendt 
kommunestyrene til orientering. Revisjoner av samarbeidsavtalen skal godkjennes av 
representantskapet. 

Vedlagte styringsdokumenter for Indre Østfold Krisesenter IKS anbefales av rådmannen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 24.10.14 for Indre Østfold Krisesenter IKS 
2. Spydeberg kommune tar representantskapets eierstrategi av 24.10.14 for Indre Østfold 

Krisesenter IKS til etterretning.  
3. Spydeberg kommune tar samarbeidsavtalen av 24.10.14 mellom Indre Østfold Krisesenter 

IKS og eierne til etterretning. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Eierstrategi for Indre Østfold Krisesenter IKS. 15.10.14. 
Samarbeidsavtale Indre Østfold Krisesenter 
Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter 
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INNLEDNING 

 

REPRESENTANTSMØTE 

Representantskapet for Indre Østfold Krisesenter IKS vedtok 15.11.13 å nedsette et strategiutvalg for 

utarbeidelse av eierstrategi for selskapet: 

1. Det nedsettes et strategiutvalg som utarbeider en eierstrategi for selskapet 

2. Arbeidet med eierstrategi tar opp i seg evalueringen av eierstyringen og signalene fra 

høringsarbeidet rundt krisesenterstrukturen i Østfold 

3. Strategiutvalget består av 

 Representantskapsleder (Kari Pettersen) 

 Virksomhetsleder fra en av eierkommunene (Hege Bakke) 

 Styreleder (Torrey Tvete) 

 Daglig leder (Kari-Mette Fjell) 

 Prosjektleder fra prosjekt eierskap (Åsmund Kobbevik) 

4. Endelig eierstrategi behandles i representantskapet høsten 2014 

ARBEIDSGRUPPEN 

Det ble gjort et par endringer ved gruppesammensetningen:  

 Av hensyn til vertskommunens særskilte rolle erstattet rådmannsgruppen Hege Bakke med 

Rita Sletner (Avdelingsleder, Nav, Eidsberg kommune).  

 I løpet av perioden trådte Martha Hersleth Holsen inn i styrelederrollen. 

PROSESS 

Strategiutvalget møttes første gang 05.02.14 for å forfatte et brev til Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, med henstilling om å endre finansieringsordningen for ROSA-brukere. 

Møtet ble understøttet av konsulent Kaare Granheim fra Agenda, som tidligere har lagt frem rapport 

om krisesenterstruktur i Østfold. 

Strategiutvalget fortsatte sine møter fra juni 2014. Følgende aktiviteter har inngått i arbeidet: 

• 3. juni   Møte i strategiutvalget 

• 11. august Møte i strategiutvalget 

• 19. august Møte med barnevernledere. Gjennomgang av utkast til samarbeidsavtale. 

• 27. august Møte med NAV-ledere. Gjennomgang av utkast til samarbeidsavtale. 

• 29. august Møte i strategiutvalget 

• 10. september Møte i strategiutvalget 

• 22. september Eiermøte 

• 15. oktober Møte i strategiutvalget 

Eierstrategiprosessen har ledet frem til utarbeidelse av et eierstrategidokument, en ny selskapsavtale 

som bygger på strategien, samt en samarbeidsavtale som regulerer selskapets og kommunenes 

tangerende tjenester og virksomheter. 

  



EIERSTRATEGIER OVERFOR INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS 

HENSIKT 

Krisesenteret skal oppfylle de krav som er gitt deltakerkommunene i lov om kommunalt 

krisesentertilbud (Lov av 2009-06-19 nr. 44, Krisesenterlova) med de begrensninger eventuelle 

retningslinjer fra kommunene gir.  

Gjennom Indre Østfold Krisesenter skal kommunene sørge for et tilbud som skal kunne benyttes av 

kvinner og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har 

behov for rådgiving eller et trygt og midlertidig botilbud. 

Krisesenterets motto har siden starten vært: Ekte kjærlighet, fri fra vold. Vold forstås som «enhver 

handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer 

eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil1».  

Krisesenterets arbeid skal bygge på erkjennelsen av at vold «frarøver makt og mulighet til å ivareta 

seg selv og bevare sin selvaktelse og stolthet, samt frarøving av mulighet til å ta vare på tredje part 

(barn, foreldre eller andre en er glad i)2». Et velfungerende krisesentertilbud er altså ikke bare av 

individuell betydning, men også av stor samfunnsøkonomisk verdi3. 

Opprettelsen av et interkommunalt krisesenter gir nødvendig dimensjonering for å yte et mer 

kostnadseffektivt døgntilbud og samle kompetanse på fagområdet. Ved siden av å oppnå 

stordriftsfordeler, vurderes det som lettere å kunne skjerme brukerne med et regionalt tilbud, 

fremfor lokalt. 

Indre Østfold Krisesenter IKS gir ikke tilbud til menn. Her kjøper eierkommunene for tiden tjenester 

av Fredrikstad Krise- og incestsenter. 

 

KJERNEVIRKSOMHET 

I henhold til krisesenterloven skal tilbudet gi brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med 

andre deler av tjenesteapparatet, og skal omfatte: 

a) et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud 

b) et gratis dagtilbud 

c) et helårs og heldøgns tilbud der personer kan få råd og veiledning per telefon 

d) oppfølging i reetableringsfasen 

 

Indre Østfold Krisesenter utvikler og regulerer sine tiltak i samspill med eierkommunene. 

 

                                                             
1 Meningen med volden, Per Isdal, 2000 
2
 Kari Martinsen 

3
 Vista analyse, 2012, Rapport: Samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner. Overslaget viser at 

det koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. 



FORUTSETNINGER 

Enkeltpersoner kan vende seg direkte til krisesenteret uten henvisning. 

Indre Østfold Krisesenter skal gi hjelp til alle som henvender seg, uavhengig av bosted. Krisesenteret 

skal primært gi hjelp til eierkommunenes innbyggere, og i den grad det er mulig også gi hjelp til 

andre. 

Styret skal, innenfor de rammer som er gitt, sørge for at krisesenteret har god kvalitet på tilbudet. 

God kvalitet kjennetegnes blant annet ved individuell tilrettelegging og ved at de ansatte har 

kompetanse til å møte brukernes særskilte behov. 

Tilbudet skal tilpasses barnas behov, og deres rettigheter etter annet regelverk skal ivaretas. 

Eierne legger vekt på at tilbudet ved krisesenteret er en del av den kommunale tiltakskjeden. 

Det er eierkommunenes ansvar å sørge for at personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i 

nære relasjoner, får en helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet 

og andre deler av tjenesteapparatet.  

Samordningen mellom krisesenteret og eierkommunene er regulert i en egen samarbeidsavtale, som 

beskriver ansvars- og oppgavefordelingen nærmere. 

 

STYRINGSPRINSIPPER 

Representantskapet er Indre Østfold Krisesenter sitt eierorgan. Representantskapet består av 2 

eierrepresentanter fra hver kommune, oppnevnt av kommunestyret.  

Et grunnleggende prinsipp for stemmefordelingen i representantskapet knyttes til de forpliktelser 

eierne har i selskapet: Store forpliktelser skal gi stor innflytelse. Dette er ordnet ved at kommuner 

under 10 000 innbyggere har 1 stemme hver og kommuner over 10 000 har 2 stemmer hver. 

De valgte representanter skal ivareta kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i 

representantskapet. Hver eierrepresentant har ansvar for å rapportere til sitt kommunestyre og 

innhente kommunestyrets syn på aktuelle saker. 

Det skal avholdes årlige eiermøter. Eiermøtene benyttes til å innhente informasjon fra virksomheten, 

drøfte selskapets rammebetingelser og gi styringssignaler. 

Møteplasser mellom selskapet og tjenesteapparatet i kommunene er regulert i samarbeidsavtalen. 

 

ØKONOMI 

Det forutsettes at selskapet har en finansforvaltning som sikrer lave finansieringskostnader og god 

likviditet. Eierne ser det somhensiktsmessig at selskapet bygger opp en likviditet på opptil 3 

måneders drift for å demme opp for svingninger. 

Evt. budsjettøkning ut over lønns- og prisvekst for kommende budsjettår skal bringes frem for eierne 

på et eiermøte i forkant av høstens representantskapsmøte. 

Det opprettes en egen driftskonto for å kunne gi nødvendig akutthjelp til brukere i tider på døgnet da 

det ordinære hjelpeapparatet er stengt.  



Krisesenteret vil refundere Eidsberg kommune merkostnader4 som vertskommune. Merkostnadene 

er ment å dekke kostnader tilknyttet tjenester gitt til beboere som ikke er bosatt i eierkommunene, 

men som har en lovhjemlet rett til et krisesentertilbud5. Forventede merkostnader innarbeides i 

budsjett og avregnes ved årets slutt. 

Krisesenteret jobber primært for at brukerne skal bosettes i opprinnelseskommunen. Dersom det 

ikke lar seg gjøre, forventes det at krisesenteret arbeider med å få til en jevnt fordelt bosetting 

mellom eierkommunene når beboere skal reetableres i regionen. Samarbeid om anskaffelse av bolig 

er nærmere bestemt i samarbeidsavtalen (jf. pkt. § 2 d).  

Det legges inn en ny fordelingsnøkkel mellom eierne, som tar høyde for administrative 

grunnkostnader. I 2014 var eiernes nettobidrag nærmere 7 millioner kroner. Det foreslås at 10 % av 

kommunenes totale finansieringsbidrag fordeles likt mellom kommunene.  

Ny fordelingsnøkkel blir da som følger 

I. Grunnbeløp. Hver av eierne, betaler et likt grunnbeløp som til sammen utgjør 10 % av 

eiernes netto kostnader. 

II. Etter innbyggertall. De øvrige kostnadene fordeles etter innbyggertall. 

 

UTVIKLING 

Eierkommunene vil i neste 4-årsperiode ha et særskilt fokus på følgende i krisesenterets funksjon og 

tjeneste. 

1) Fagutvikling 

a) Krisesenteret som kompetansesenter for kommunene 

b) Hvordan kan kommunene og krisesenteret samarbeide om forebyggende arbeid? 

c) Hvordan fungerer krisesenteret som del av den kommunale tiltakskjeden? 

d) Hvordan møter krisesenteret brukere med rus- og psykiatriproblemer? 

e) Videreutvikling av nødvendig kompetanse 

 

2) Styrets særskilte oppfølgingsansvar  

a) Arbeide for endring av finansieringsordningen for ROSA-brukere (ofre for menneskehandel) 

b) Understøtte en samordnet fordeling av ROSA-bruker mellom de ulike krisesentrene i landet 

c) Etablere en god praksis knyttet til refusjonsordningen for vertskommunens merkostnader 

d) Dokumentasjon av bosettingsmønster ved reetablering 

e) Vurdering av overgangsboliger som mulig tiltak 

f) Vurdere bemanningsplanen ved Krisesenteret 

Utviklingsarbeidet vil drøftes ved de faglige og administrative møteplasser som samarbeidsavtalen 

legger opp til. 

Krisesenteret rapporterer på utviklingsområdene gjennom årsrapporter og på eiermøter. 

                                                             
4 Merkostnader er knyttet til tjenester som sosialhjelp, stønad til livsopphold, bosetting og andre 
omsorgstjenester. Dette kan anslås til 4-500 000,- årlig. 
5
 Dette er ROSA-brukere (ofre for menneskehandel) og kvinner som kommer fra andre steder i landet på grunn 

av sikkerhetssituasjonen. 



Samarbeidsavtale 

Kommunene i Indre Østfold har utarbeidet en interkommunal eierskapsmelding i for interkommunale selskaper og andre samarbeids- og selskapsformer.  

Denne har fått tilslutning i alle kommunene som er knyttet til Indre Østfold Regionråd og skal være styrende for kommunenes eierskapsutøvelse. 

Et sentralt element i eierskapsutøvelsen er at eierne skal utarbeide en eierstrategi som skal være styrende for selskapene.  Dette er et ansvar som ligger til 

selskapets øverste organ, representantskapet.  Eierstrategien vil være bestemmende for selskapets styre og daglig leder.   

De fleste interkommunale selskaper er etablert for å ivareta kommunale oppgaver/tjenester.  De fleste selskaper vil derfor ofte være knyttet opp mot 

virksomheter/tjenester i kommunene, som de må ha et godt og nært samarbeid med for å kunne levere kvalitativt gode tjenester på en kostnadseffektiv 

måte.   

For å legge til rette for et godt samspill mellom eierkommunenes operative tjenester og Indre Østfold Krisesenter IKS er det utarbeidet en samarbeidsavtale 

mellom eierkommunene og selskapet.   

Samarbeidsavtalen er et administrativt styringsdokument, underordnet selskapsavtalen og eierstrategien. Avtalen drøftes i møter mellom selskapet og 

kommunenes kontaktpersoner. Revisjoner av samarbeidsavtalen legges frem for representantskapet til godkjenning.  

 

 

Denne avtalen er vedtatt i representantskapet den _____________________________________________ . 

 

 

 

 

 



Samarbeidsavtale mellom Indre Østfold Krisesenter IKS og eierkommunene.  

Avtalen viser den ordinære fordeling av oppgaver etter Lov om kommunalt krisesentertilbud. 

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

Det avholdes samarbeidsmøter to ganger pr år mellom kontaktperson1 i eierkommunene og Indre Østfold Krisesenter IKS. Krisesenteret har ansvaret for å 

innkalle. Fast punkt på agendaen er evaluering av denne avtalen. 

 

Indre Østfold Krisesenter 
Tlf. 69 89 45 69 
 
Postboks 301 
1851 Mysen 
 
Kontaktpersoner: 
Kari-Mette Fjell – daglig leder 
Ina Afdal – nestleder og primærkontakt, kvinner 
Lene Glørud Holmen – primærkontakt, kvinner 
Mirjam B. Ander – primærkontakt, kvinner 
Ezzat Sadegh – primærkontakt, barn 
 
 
 
 
 
 
 

Eierkommunene:  
Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg 
og Trøgstad. 
 
Hver kommune skal ha en kontaktperson i forhold til avtalen mv. 
Kontaktpersonen skal også ha kompetanse på og koordinere nødvendige 
tilbud til personer med strengt fortrolig adresse (kode 6 og 7). 
 
I tillegg skal det være kontaktpersoner direkte knyttet til de kommunale 
tjenester som kontaktes i enkeltsaker: 

 Barnevernleder 

 NAV-leder 

 Leder av psykiatritjenesten 

 Evt. den som den enkelte leder utpeker 
 

 

 
                                                             
1
 Kontaktperson forutsettes å møte med fullmakt fra rådmannen. 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44


§ 1 Formål 
Sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
 
Ofre for vold i nære relasjoner kan oppsøke et hvilket som helst krisesentertilbud, uavhengig av oppholdsstatus og hvor vedkommende er folkeregistrert. 
Det er opp til brukeren selv hvor vedkommende vil henvende seg for å få hjelp, og om hun eller han ønsker å flytte videre til andre tilbud.  
 
Krisesentertilbudet kommer ikke inn under Lov om sosiale tjenester i arbeids- velferdsforvaltningen, og faller derfor ikke inn under refusjonsreglene i 
denne. Eierkommunene inngår avtaler om refusjon seg imellom. 
 

Krisesenterets ansvar: Eierkommunenes ansvar: 

 Krisesenteret tar i mot kvinner og deres barn, som har behov for trygt 
og midlertidig botilbud. Krisesenteret bistår beboere i kontakt med 
kommunen etter behov for tjenester fra dem.  

 Sørger for avtaler med kommunene om reetablering.  

 Kommunen bistår kvinner fra krisesenteret på lik linje med andre som 
tar kontakt, også råd og bistand ved utfylling av søknader og klage på 
avslag. Behov som avdekkes ut over dette, tilbys ut ifra kommunens 
vurderinger og utmåling av tjenestetilbud. 

 NAV Eidsberg utbetaler livsopphold og andre ytelser etter Lov om 
sosiale tjenester i arbeids- velferdsforvaltningen til kvinner og barn som 
kommer fra andre kommuner enn eierkommunene i oppholdsperioden 
og inntil en måned etter at de har flyttet fra krisesenteret. Disse 
utgiftene refunderes av Indre Østfold Krisesenter to ganger pr år og er 
en del av krisesenterets ordinære regnskap/budsjett. 

 Skal sørge for krisesentertilbud til menn. 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131


 

§ 2 Krav til krisesentertilbudet (a-c) 
Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne benyttes av personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som 
har behov for rådgiving eller et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av 
tjenesteapparatet og skal omfatte: 

a) Et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud 
b) Et gratis dagtilbud 
c) Et helårs og heldøgns tilbud der personer nevnt i første ledd kan få råd og veiledning per telefon 
d) Oppfølging i reetableringsfasen jf. § 4 

Enkeltpersoner kan vende seg direkte til krisesentertilbudet som nevnt i andre ledd, uten henvisning eller timeavtale.  
Eierkommunene skal gjennom eierstyringen sikre at selskapet har en forsvarlig drift i henhold til lov og forskrift. 
 

Krisesenterets ansvar: 
 

Eierkommunenes ansvar: 

 Et døgnåpent tilbud om råd og veiledning på telefon 

 Et trygt og midlertidig, døgnåpent botilbud 

 Ha ansatte som har rett kompetanse til å oppfylle lovens krav 

 Utvikle akuttløsninger for kvinner med rus- og/eller psykiatriproblemer som har en 
atferd som ikke er forenlig med å bo på krisesenteret 

 Gir botilbud og samtaletilbud uten henvisning 

 Bistår med å finne annet egnet oppholdssted dersom eget tilbud er fullt eller ikke er 
tilstrekkelig trygt 

 
 
Dagtilbud: 

 Gir tilbud om samtaler til kvinner og barn som ikke har behov for et beskyttet 
botilbud 

 Gir tilbud om samtaler til kvinner og barn som tidligere har bodd på krisesenteret 

 Gir tilbud om gruppesamtaler/nettverksmøter når det er hensiktsmessig 

 Ha en tilgjengelig legevakt for medisinsk akutthjelp 

 Ha en tilgjengelig barnevernvakt utenom barnevernets 
åpningstider 

 Ha et krisesentertilbud til menn  
 
 
 
 
 
 
Dagtilbud: 

 Gi tilbud til kvinner og barn som har behov for langvarig 
oppfølging 

 

 

 

 



§ 2 Krav til krisesentertilbudet (d) 
d) Oppfølging i reetableringsfasen jf. § 4 

 

Krisesenterets ansvar: 
 

Eierkommunenes ansvar: 

 Gir tilbud om samtaler på dagtid 

 Gir tilbud om hjemmebesøk der det anses som trygt 

 Ansvar for organisering av reetablering/bosetting2 

 Følger opp allerede etablert kontakt med hjemkommunen 

 Dersom kommunen ikke klarer å fremskaffe bolig, gis krisesenteret anledning til å 
inngå leieavtaler på vegne av kommunen 

 Samarbeide med krisesenteret i etableringsfasen/ved 
utflytting 

 Ha lav terskel for rask behandling av nødvendige søknader 

 Hjemkommunen er behjelpelige med å skaffe bolig, i egen 
eller privat regi, til reetablering i overgangsboliger 

 De lokale NAV-kontoret skal stille med husleiegaranti 
dersom krisesenteret inngår husleieavtale 

 

Prosedyre ved anskaffelse av bolig 

1. Ved innkomst melder krisesenteret det kommunale boligkontoret (eller tilsvarende funksjon) om ny bruker, dersom krisesenteret ser behovet for ny 

bolig. Henvendelsen gjøres anonymt 

2. Neste varsling skjer så snart antatt hjemreise er kjent 

3. Krisesenteret melder boligbehov ved hjemreise 

4. Dersom kommunen ikke stiller med bolig, vil krisesenteret ordne med leie 

5. De lokale NAV-kontoret skal stille med husleiegaranti dersom krisesenteret inngår husleieavtale 

6. Det forutsettes at bosettingen av brukerne gjøres med en balansert fordeling mellom eierkommunene og at husleien er ihht. gjengs leiepris 

7. Når brukeren er i ny bolig tar det lokale hjelpeapparatet over 

8. Det forventes rask saksbehandling om kommunale tjenester etter etablering 

 

                                                             
2
 Faktureres hjemkommunen ved behov. 



§ 3 Individuell tilrettelegging av tilbud 
Kommunen skal sørge for at tilbudet, så langt råd er, blir lagt til rette slik at det kommer de individuelle behovene til brukerne i møte.  
Kommunen skal sørge for å ta vare på barn på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og skal sørge for at barn får oppfylt deres rettigheter de 
har etter annet regelverk. 
Kommune skal sørge for at brukerne av bo- og dagtilbudet får tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for at de skal få et fullgodt tilbud. 
Kommunen skal sørge for rutiner for kvalitetssikring, bestilling og betaling av tolketjenester. 
 

Krisesenterets ansvar: 
 

Eierkommunenes ansvar: 
 

God ivaretakelse av barn: 

 Alle barn får egen primærkontakt 

 Primærkontakt har samtaler med barn, mor, og mor og barn sammen 

 Oppretter kontakt med barnevernet det dette er nødvendig, og melde 
skriftlig ved bekymring om barnets omsorgssituasjon 

 Melder fra til skole dersom det er behov for skyss 

 Krisesenteret bestiller skyss til barnehage og skole.  

 Krisesenteret bestiller og betaler for tolk ved behov for å utføre eget 
arbeid. 

 Krisesenteret opplyser Eidsberg kommune om brukere (barn) fra andre 
kommuner som midlertidig får undervisning av vertskommunen (slik at 
det kan søkes om refusjon fra hjemkommunen etter gjeldende regler). 

 

 Hjemkommunen betaler nødvendig skoleskyss (gjelder også SFO) til 
barna.  

 Hjemkommunen dekker utgifter til skyss til barnehage. 

 Hjemkommunens barnevern melder tilbake ved sendt 
bekymringsmelding fra krisesenteret jfr. Lov om barneverntjenester §6-
7a – tilbakemelding til melder. 

 Hjemkommunens hjelpeapparat bestiller og betaler selv for tolk der det 
er behov for tolk i deres møter med krisesenterets brukere. 

Vertskommunens særskilte ansvar: 

 Har gjesteplass i barnehage. Utgifter faktureres krisesenteret. 

 

 

 

 



§ 4 Samordning av tjenester 
Kommunen skal sørge for at kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, får en helhetlig oppfølging gjennom 
samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet.  
Tilbud og tjenester etter denne loven kan inngå som ledd i samordningen av en individuell plan etter annen lovgivning, jf. helse- og omsorgstjenestelovens 
§7-1, pasient- og brukerrettighetsloven §2-5, psykisk helsevernloven §4-1 og lov om sosial tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§28 og 33. 
 

Krisesenterets ansvar: 
 

Eierkommunenes ansvar: 

 Har rutiner for tidlig melding til hjemkommunen der det er behov for 
bistand i en reetableringssituasjon.  

 Deltar i utforming av IP 

 Deltar på ansvarsgruppemøter 

 Bistår i å ta kontakt med det offentlige tjenesteapparatet 

 Kan utbetale nødhjelp i akuttsituasjon, dersom det kommunale 
tjenesteapparatet har stengt. Krisesenteret oppretter en egen driftspost 
for å håndtere dette. 

 
 

 Har en kontaktperson/koordinator i hjemkommunen. 

 Utarbeider IP(individuell plan) for brukere av krisesentertilbudet der 
det er krav til det, med en koordinator i hjemkommunen 

 Sender alle typer vedtak som gjøres vedrørende krisesenterets 
brukere, i kopi til krisesenteret (forutsatt samtykke). Vedtak sendes 
omgående. 
 

 

 



      

Indre Østfold Krisesenter 

IKS 
Selskapsavtale 

 

 

15.10.2014 
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KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON 

1.1. SELSKAPETS NAVN 

Indre Østfold Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et 

selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. 

 

1.2. DELTAKERE I SELSKAPET 

Selskapet eies av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, 

Skiptvet, Spydeberg, og Trøgstad. 

 

1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR 

Selskapets hovedkontor er i Eidsberg kommune, og har av hensyn til brukernes sikkerhet 

skjult adresse. 

 

1.4. SELSKAPETS FORMÅL 

Indre Østfold Krisesenter skal ha et tilbud til kvinner og deres barn som er utsatt for vold 

eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgiving eller et trygt og 

midlertidig botilbud. 

Krisesenteret skal oppfylle de krav som er gitt deltakerkommunene i lov om kommunalt 

krisesentertilbud, med de begrensninger eventuelle retningslinjer fra kommunene gir. 

 

KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING 

2.1. EIERANDEL OG DELTAKERANSVAR 

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. Deltakerkommunenes 

eierandel er basert på offisielle innbyggertall fra SSB, med justering hvert fjerde år, i år med 

kommunestyrevalg. 

Tabell 

Kommune Innbyggertall (01.01.11) Andel i % 

0119 Marker 3476 6,16 

0121 Rømskog 678 1,20 

0122 Trøgstad 5142 9,11 

0123 Spydeberg 5265 9,33 
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0124 Askim 14909 26,42 

0125 Eidsberg 10940 19,38 

0127 Skiptvet 3576 6,34 

0128 Rakkestad 7601 13,46 

0138 Hobøl 4852 8,60 

 56439 100,00 

 

2.2. FINANSIERINGSMODELL 

Finansieringen av selskapet er lagt opp etter følgende modell 

I. Et likt grunnbeløp. Hver av eierne, betaler et likt grunnbeløp som til sammen utgjør 

10 % av eiernes netto kostnader. 

II. Etter innbyggertall. De øvrige kostnadene fordeles etter innbyggertall, med den 

justering som eierandelen følger. 

 

KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR 

3.1. REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 

Representantskapet består av to representanter fra hver kommune som til sammen utgjør 

selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sine 

representantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger 

kommunestyreperioden.  

Representantskapet velger både leder og nestleder. 

Representantskapet følger IKS-lovens §§ 8 og 9 for innkalling og saksbehandling. 

Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av 

stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Representantskapet har til sammen 11 stemmer etter følgende fordeling:  

 

Kommune Antall stemmer 

Askim kommune 2 

Eidsberg kommune 2 
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Hobøl kommune 1 

Marker kommune 1 

Rakkestad kommune 1 

Rømskog kommune 1 

Skiptvet kommune 1 

Spydeberg kommune 1 

Trøgstad kommune 1 

Sum 11 

 

Styreleder og daglig leder skal møte i representantskapet. 

 

3.2. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER 

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap 

foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart. 

Representantskapsmøtet behandler: 

 Årsmelding og regnskap 

 Disponering av driftsresultatet 

 Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 

 Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

 Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år) 

 Valg av revisor (hvert 4. år) 

 Valg av valgkomite (hvert 4. år) 

 Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen (hvert 2. år) 

 Godtgjøring til styret 

 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 
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3.3. STYRET 

Styret skal ha 5 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. 

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og 

nestleder. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt og konstituert. 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

Styret følger IKS-lovens §§ 11 og 12 for innkalling og saksbehandling. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, herunder enten leder eller 

nestleder. 

Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Daglig leder har rett og plikt til å være til stede, med tale- og forslagsrett, på styremøtene. 

De ansattes representanter har møte- og talerett i tråd med kommunelovens § 26, og når 

slik rett fremgår av avtale mellom partene i arbeidslivet. Antall ansatte i selskapet vil påvirke 

de ansattes representasjon i styret, jfr. § 10 i IKS-loven.  Daglig leder og daglig leders 

stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret. 

 

3.4. STYRETS OPPGAVER 

Styret skal sørge for at: 

 selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og 

innenfor vedtatte budsjetter 

 representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 

kostnadseffektivt 

 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 

kontroll 

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal 

følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger. 

De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller 

rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 
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3.5. DAGLIG LEDER 

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg 

og retningslinjer som gis av styret følges opp. 

Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem til 

behandling er forsvarlig utredet. 

Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle forhold av betydning 

for virksomheten. 

Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning. 

Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel ikke i den 

daglige ledelse, jfr. IKS-lovens § 14, tredje ledd. 

Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det 

foreligger inhabilitet anvises av styrets leder. 

 

 

KAPITTEL IV. FORVALTNING 

4.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON 

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma. 

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet. 

 

4.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 

Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale 

regnskapsprinsipper. 

Representantskapet velger revisor. 

 

4.3. BUDSJETT OG REGNSKAP 

Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i ”Forskrift 

om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper”. 

Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 1. oktober før 

budsjettåret. 
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4.4. LÅNERAMME 

Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet 

vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i 

handlingsplanen. 

Rammen for selskapets samlede låneopptak er begrenset oppad til 10 millioner kroner. 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

 

4.5. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER 

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. 

 

4.6. ANSETTELSESVILKÅR 

Selskapet er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og følger Hovedtariffavtalen 

for konkurranseutsatte bedrifter og avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom 

partene i arbeidslivet. 

De ansatte skal sikres pensjon i henhold til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 

bedrifter. Selskapet er medlem av pensjonsordningen i KLP. 

 

 

KAPITTEL V.  OM SELSKAPSAVTALEN 

5.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall.  Endringer som 

omfatter IKS-lovens § 4, tredje ledd, krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak 

i de respektive kommunestyrer/bystyrer. 

Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning: 

Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har 

et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten 

gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. Kommuner over 

10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. 
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5.2. UTVIDELSE AV SELSKAPET 

Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for 

sammenslutning med annet selskap. 

 

5.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET 

En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av 

IKS-lovens § 30. 

 

5.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET 

En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning. 

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig 

ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel. 

 

5.5. IKRAFTTREDELSE 

Denne selskapsavtalen trer i kraft 01.01.15. 

 

5.6 TVISTER 

Ved tvist om tolkning av denne selskapsavtalen skal lov om interkommunale selskaper gjelde 

foran selskapsavtalen. 

Ved tvist søkes dette løst gjennom mekling mellom partene.  

Verneting er i den rettskrets hvor selskapet har sitt hovedkontor. 

 

5.7. ANDRE BESTEMMELSER 

For selskapet gjelder den til enhver gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 

Selskapsavtalen signeres i 10 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett 

eksemplar beholdes av selskapet. 
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Kommune Vedtatt i kommunestyre Ordførers underskrift 

Askim kommune   

Eidsberg kommune   

Hobøl kommune   

Marker kommune   

Rakkestad kommune   

Rømskog kommune   

Skiptvet kommune   

Spydeberg kommune   

Trøgstad kommune   
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Saksframlegg 

 

 

Trykkavløp Lysern - Gebyrberegninger 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jonatan Haga  
 

15/681 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

35/2015 
 

Formannskap PS 16.04.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
Kommunestyret har bedt om å få fremlagt alternativer for beregning av gebyrer for vann og avløp, 
k.sak 73/2014. Beregningsgrunnlaget bygger på reelle utgifter pr. 31.12.2014 og estimerte kostnader. 
Rådmann fremmer forslag for alternativet der 90 % av årsgebyret settes som fast del og resterende 
10 % som mengdevariabel del. 
 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 
 
Beregningsgrunnlaget (vedlegg 3) er noe forskjellig fra k.sak 73/2014. I k.sak 73/2014 var kostnadene 
mer usikre. Dette forslaget bygger på kjente kostnader fram til 31.12.2014.  
Det er beregnet et snittforbruk på hyttene på 25 m3/år og 150 m3/år for fastboende. Hytter som 
ikke har installert vannmåler vil belastes med 100 m3/år i tillegg til fastgebyret. 
Tilknytningsgebyret er i budsjettet satt til 250 kr for vann og 250 kr for avløp per abonnent. Disse 
inntektene er fordelt 50/50 i 2015 og 2016 i budsjettet.  
Kapitalkostnadene for vann og avløp blir høye i 2015 på grunn av rentebelastningen av lånet. For 
vann vil det påløpe rentekostnader fra 2016-2025 på grunn av låneopptaket for restbeløpet på 
25 000 kr per abonnent som skal tilbakebetales over 10 år. 
 
Årsgebyret for vann og avløp beregnes som mengden forbrukt vann multiplisert med prisen per m3 
vann pluss fastgebyret. I tabellene (vedlegg 1 og 2) vises gebyrene fra 2015-2018.  
Første rad viser mengdevariabelt gebyr som er prisen for 1 m3 vann.  

Andre rad viser fastgebyret. I de ulike alternativene varierer den fra 50 % – 90 %. Den er beregnet ut 
fra forventede utgifter for hvert år. I noen alternativ er fastgebyret satt til en fast sum, eks. 3000 kr 
for alle årene.  
Tredje rad viser årsgebyret for et hus med forbruk på 150 m3/år (det er snittet for boliger i 
Spydeberg).  
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Fjerde rad viser årsgebyret for hytter, med installert vannmåler, med et forbruk på 25 m3/år 
(estimert snittforbruk på hyttene).  
Siste rad viser årsgebyret for hytter som ikke installerer vannmåler, de vil belastes med 100 m3/år.  
 
I noen alternativer er de fastboende fritatt for fastgebyret, da de får forholdsvis høyt årsgebyr 
sammenliknet med abonnenter i sentrum. Gebyret i sentrum med et forbruk på 150 m3 ligger på 
rundt 3000 kr for vann og 4100 kr for avløp. 
Alternativet med null fastgebyr for fastboende på årsgebyrene innebærer at man avviker fra vedtatt 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren. Under § 6. Årsgebyrer står det at «Det 
beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med en todelt gebyrmodell: en fast del og 
en mengdevariabel del. Det står videre at størrelsen på fastleddet er likt for boliger og fritidsboliger. 
Hvis dette alternativet velges bør kommunestyret gjøre et vedtak om at man dispenserer fra 
forskriften i en oppstartfase, inntil man får full dekning av abonnenter og erfaring med 
driftskostnader.  
 
Driftsinntektene for 2015 blir mindre enn utgiftene fordi det er estimert at bare halvparten tilknytter 
seg i 2015. Dette underskuddet blir belastet over de neste 5 årene, 2016-2020. Fra og med 2021 vil 
avgiften bli betydelig lavere. 
 
Det er signalisert at det skal være «lønnsomt» å melde seg på fra starten av. Det foreslås derfor at 
tilkoblingsavgiften for de som melder seg på etter at anlegget er ferdigstilt, og ikke har betalt 
anleggsbidrag, blir høyere enn dagens. Det vil ikke være mulig å knytte seg til med høy sats før 
anlegget er ferdigstilt i 2016. 

Vurdering 
Fastdelen er satt høyt fordi store deler av kostandene er faste uavhengig av forbruket. 
Siden anlegget har oppstart i juni 2015, vil ingen betale mer enn halvparten av beregnede gebyr for 
2015. Det foreslås at gebyret avregnes etter når abonnenten blir tilknyttet, inndelt i kvartaler. 
 
Hytter og boliger som ønsker å knytte seg til etter at anlegget er ferdig, må selv skaffe pumpe og 
koble seg til. For at de skal være med å bidra til fellesanlegget bør tilknytningsgebyrer med høy sats 
gjenspeile anleggsbidraget til de forhåndspåmeldte. Det foreslås at tilknytningsgebyr høy sats for 
avløp 115 000 kr og for vann 5 000 kr, til sammen 120 000 kr. I tillegg kommer arbeid med graving, 
påkobling til hovedledning, kostnader til pumpe og søknad. For en hytte/bolig som ligger 20 m fra 
hovedledningen kommer den totale utgiften på ca 180 000 kr eks. mva. Ulempen med å koble seg på 
etter at anlegget er ferdig er mva som kommer i tillegg når private bygger selv.  
Tilknytningsgebyret høy sats for vann er satt forholdsvis lavt fordi det er ønskelig at flest mulig kobler 
seg til det kommunale vannet. Da vil årsgebyret for abonnentene gå ned. 
 
Konklusjon 
Det foreslås å benytte gebyrberegning der 90 % av utgiftene dekkes av fastandel både for vann og 
avløp. Gebyret for fastboende blir ikke mye høyere enn avgiftene i sentrum.  Etter nedbetaling av 
underskuddet fra 2015, vil gebyret bli mindre fra 2021. Gebyrnivå for hyttene vurderes til ikke å være 
urimelige. 
 
Det foreslås at årsgebyret beregnes kvartalsvis det året abonnenten kobler seg på. 

Det foreslås at tilknytningsgebyret settes til 250 kr for vann og 250 kr for avløp. 
Det foreslås at tilknytningsgebyret høy sats settes til 115 000 kr for avløp og 5 000 kr for vann. 
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Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. 90 % av årsgebyret settes som fast del og 10 % som mengdevariabel del.  

-Gebyret for vann i 2015; fastgebyr 3714 kr og mengdevariabel 14,47 kr/m3. 

-Gebyret for avløp i 2015; fastgebyr 4456 kr og mengdevariabel 17,64 kr/m3. 

2. Årsgebyret beregnes kvartalsvis det året abonnenten kobler seg på. 
3. Tilknytningsgebyret settes til 250 kr for vann og 250 kr for avløp. 
4. Tilknytningsgebyret høy sats i 2016 settes til 115 000 kr for avløp og 5 000 kr for vann. 

 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - alternative gebyrberegninger vann 2015-2018 
Vedlegg 2 - alternative gebyrberegninger avløp 2015-2018 
Vedlegg 3 - Grunnlag for fastsetting av vann- og avløpsgebyrer 
Vedlegg 4 - k sak 73-2014 
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Saksframlegg 

 
 

Tiltaksplan for reduksjon sykrefravær 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Ingrid Helland  HIST ‐ 14/2270 
 

15/265 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

34/2015 
 

Formannskap  PS  16.04.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 
18.9.14 ble kommunestyret orientert om utvikling og trender i sykefraværet, samt en beskrivelse av 
sykefraværarbeidet.  

27.11.14 vedtok kommunestyret i sak 73/ 2014 Økonomi – og strategiplan punkt n. at rådmannen 
innen første kvartal skal utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær i henhold til måltall 

 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret 
 

Saksopplysninger 
Spydeberg kommunestyre har over tid hatt stort fokus på sykefraværet blant kommunens ansatte. I 
den sammenhengen fremmet administrasjonen en orientering om kommunens arbeid med 
sykefraværsreduksjon i sak 14/2270 den 18. september 2014 (vedlegg 1). 

 

Som en oppfølging av dette fattet kommunestyret i sak 073/2014 punkt n følgende vedtak: 
«Rådmannen bes innen første kvartal utarbeide tiltaksplan for reduksjon i sykefravær iht måltall.» 

 

Rådmannen viser i hovedsak til informasjonssaken (vedlegg 1) i høst for informasjon om statistikk, 
trender og utvikling av sykefravær. Her suppleres med den sist oppdaterte statistikken for 
sykefraværet i kommunen. 
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I 2014 har Spydeberg kommunes ansatte som det vises i tabellen under et samlet sykefravær på 8,3 
%. Dette fordeler seg med 6,9 % legemeldt og 1,4 % egenmeldt fravær. Det er store forskjeller 
mellom virksomheter og enheter.  

Gjennomgående er det SFO, renhold, barnehage, bofelleskapene og pleie og omsorg som har høyest 
fravær. Spydeberg kommune ligger 1,9 prosentpoeng (KS statistikk) høyere enn den norske 
gjennomsnittskommunen.  Intensjonsavtalen som vår IA avtale bygger på har en nasjonal målsetning 
om 5,6 % fravær 

 

 

Egne sykefraværtall for Spydeberg kommune  2014 ( personalsystemet) 

2014                

       Pros.Kort Pros.lang Samlet

Stab, Servicekontor og Kultur  1,4  5,1  6,5 
Skolene        1,2  4,4  5,6 
Barnehagen        1,7  7,0  8,7 
Grinitun        1,4  11,5  12,9 
Familierelaterte tjenester    1,5  7,5  9,1 
Eiendom og teknisk drift    1,8  7,2  9,0 
Teknisk forvalting     1,8  1,6  3,5 

Spydeberg totalt      1,4  6,9  8,3 

 

 
Vurdering 
Rådmannen ser av statistikken at sykefraværet er bekymringsfullt høyt. Det ser også ut som om 
tiltakene som benyttes for å redusere sykefraværet ikke er gode nok for at kommunen skal ha et 
sykefravær på det nivået kommunestyret ønsker. Når det nå skal lages nye tiltak for å redusere 
sykefraværet tas det i større grad utgangspunkt i forebygging. Her skilles mellom to typer 
forebygging. 

 

Primærforebygging er å hindre at ansatte blir syke av å jobbe. Dette handler om at det arbeides 
aktivt for å bedre ledelse, arbeidsmiljø, organisering, utstyr, trivsel og mestring.  

Eksempler på dette er nærværsprosjekt og et systematisk HMS‐arbeid hvor risikofaktorer kartlegges 
for den enkelte avdeling gjennom vernerunder, medarbeidersamtaler, avdelingsmøter, 
avvikssystemet og medarbeiderundersøkelser. Tiltakene som skal settes i verk må da treffe 
avdelingens spesifikke utfordringer. Det vises her til kommunens HMS mål (se vedlegg 3). 

 

Sekundærforebygging er å hindre at folk blir helt sykemeldt når de blir syke. Spydeberg kommune 
har en plikt til å legge til rette for at ansatte kan være mest mulig i jobb selv om de har et 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

helseproblem. Arbeidstakerne på sin side har plikt til å delta i dette arbeidet slik at man sammen kan 
finne de beste løsninger for den enkelte ansatte. Det antas i mange fraværstilfeller å være mulighet 
for helt eller delvis tilrettelegging for å være i jobb.  

 

 Kommunens verktøy på dette området vil være videre opplæringstiltak mot verneombud, 
tillitsvalgte og ledere, samt et samarbeid med kommunens fastleger om hvilke 
tilretteleggingsmuligheter vi som arbeidsgiver har ved å være en IA bedrift. Dette er synliggjort i 
kommunens interne IA mål under delmål 1 (vedlegg 2). 

 

Kommunen har i en årrekke jobbet med begge typene forebygging. I den senere tid har det i 
midlertid ikke vært like stort fokus eller like sterke føringer for å arbeide med primærforebyggingen. 
Den nye intensjonsavtalen som ble undertegnet av partene sommeren 2014 har økt fokus på 
primærforebygging. Avtalen understreker at IA‐innsatsen skal redusere sykefravær gjennom arbeid 
med utgangspunkt i virksomhetenes reelle utfordringer, samt å arbeide for et godt arbeidsmiljø med 
vekt på godt forebyggende HMs‐arbeid. 

 

Når det utarbeides nå nye tiltak for reduksjon av sykefravær i kommunen ønsker rådmannen å 
understreke følgende: 
 

· Ledelse og kontinuerlig fokus er helt avgjørende faktorer for at dette skal lykkes. 
 

· All erfaring tilsier at de gode tiltakene er tilpasset de utfordringer som er kartlagt for den 
enkelte enhet/avdeling. Fokus må derfor økes på dette arbeidet ved gjennomføring av 
vernerunder, medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser.  
 

Med dette som utgangspunkt vil rådmannen foreslå følgende tiltak for reduksjon av sykefraværet: 

 

1. Lederutvikling 
Spydeberg kommune skal utvikle, og opprettholde, ledelseskompetanse hos sine ledere 
som sikrer at de har verdier og kunnskaper til å følge opp sine medarbeidere på måter som 
sikrer godt arbeidsmiljø og forebygger fravær.  Dette er et kontinuerlig arbeid som krever 
målrettet innsats over tid. Det skal sikres at lederne har et felles fokus på nærvær gjennom 
at det er tema på personalmøter og møter i rådmannens ledergruppe en gang i måneden. 
 

2. Kjøp av helsetjenester/helseforsikring 
Dette tiltaket kan ses i et vidt spekter fra å kjøpe helsetjenester (f.eks. en operasjon) for 
nøkkelpersoner til å tegne en generell helseforsikring for alle ansatte. Rådmannen ønsker å 
vurdere dette nøye og komme med en egen sak til politisk behandling. 
 

3. Jordmorkartlegging  
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Dette består i en planlagt og systematisk oppfølging av alle gravide medarbeidere. Dette er 
enten en tjeneste som kan gjennomføres av egen jordmortjeneste eller kan kjøpes av 
bedriftshelsetjenesten. Andre kommuner har funnet at dette er et godt virkemiddel. 
Kartleggingen gjennomføres for alle aktuelle arbeidstakere. 
 

4. Sosial aktivitet 
I Spydeberg har vi tidligere gjennomført sosiale samlinger for ansatte. Dette vurderes å ha 
positiv innvirkning på samholdet blant ansatte. Det skal gjennomføres minst en slik 
aktivitet ved alle virksomheter/avdelinger årlig. 
 

5. Alternative arbeidstidsordninger 
Spydeberg kommune deltar, sammen med andre kommuner, i et prosjekt for utprøving av 
alternative arbeidstidsordninger. Intensjonen med dette er bedre tjenester til innbyggerne, 
større medarbeidertilfredshet og lavere sykefravær. Kommunen har prøveprosjekter i 
bofellesskap og en boenhet på sykehjemmet. Det er medarbeiderne som i fellesskap finner 
ut hvilke tiltak som skal prøves. Vi er nå i en veldig tidlig fase av utprøvingen, men på 
sykehjemmet kan det se ut som om sykefraværet går ned. Dette stemmer med erfaringer 
fra andre kommuner som prøver lignende tiltak. Rådmannen ønsker en videreutvikling av 
dette til andre relevante avdelinger.  

 

6. Nærværsarbeid 
Det vurderes viktig å ikke bare ha fokus på sykefravær, men også på nærvær. Det opprettes 
nærværsgrupper på de virksomheter som har størst fravær. Med i gruppen er ledere, 
tillitsvalgte, lokalt verneombud og utvalgte ansatte. Målet er å finne gode løsninger for å få 
opp nærværet, fokus på motivasjon og bevaringspunkter i arbeidsmiljøet.   
 

 

7. «24 timers menneske» 

Arbeidsliv og privatliv henger sammen. I mange tilfeller er fare for fravær eller oppstått 
fravær basert på forhold som ikke er relatert til arbeidssituasjonen. Eksempler her er 
problemer knyttet til økonomi, samliv, nabo eller kollegaforhold.  I slike tilfeller kan det 
være hensiktsmessig å vurdere ekstern bistand som kan bidra til bedre jobbmestring.  

 

Det åpnes mulighet for å tilby medarbeidere to timer med advokat, økonom, psykiske 
helsetjenester, samlivsterapeut, individuell coach eller andre aktuelle tiltak. 
 

8. Kurs i stressmestring 
I perioder kan situasjonen på arbeidsplassen være ganske stressende. Det foreslås derfor å 
gi mulighet for gjennomføring av kurs i stressmestring enten for hele grupper eller å sende 
enkeltansatte på kurs i dette. 
 

9. Frisklivssentral 
Frisklivssentalen gir tilbud til mennesker som har behov for hjelp til å endre levevaner 
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knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Dette er tiltak som er med til å forebygge 
livsstilsrelaterte lidelser som kreft, diabetes, hjerte‐ og karsykdommer og psykiske lidelser. 
Dette tilbudet kan benyttes for aktuelle medarbeidere. 
 

10. Tilbud om timer med for eksempel fysioterapeut, massør eller naprapat 
Rådmannen foreslår at det kan kjøpes slike tjenester enten til grupper eller enkeltansatte. 
Det har tidligere i kommunen vært gitt tilbud om massasje. De som deltok var fornøyde 
med tiltaket men effekt på sykefravær kan ikke dokumenteres.  

 

11. Biokontor 

Biokontor er en kombinasjon av arbeidslys og planter som gir dokumenterte 
helseeffekter for ansatte som sitter på kontor. Biokontor gir ansatte bedre arbeidslys og 
bedre inneklima som igjen kan føre til mindre korttidsfravær som følge av tretthet, 
hodepine og mindre tørr luft. Mange opplever også at dette har en stor positiv effekt på 
opplagthet og vinterdepresjon.  

 

12. Holdningsskapende arbeid. 

 

Hva kjennetegner den gode kollegaen.  

Arbeidstilsynet gjennomførte kampanjen "Gode kolleger ‐ en del av jobben" for noen år 
siden. De har utviklet en test « hva slags kollega er du» som ligger tilgjengelig sammen 
med  

informasjon om arbeidstakers medvirkningsplikt og hva hver enkelt kan bidra med for å 
skape et godt arbeidsmiljø.  

Link: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=228856 

Dette bidrar til bevissthet på individ og gruppenivå. 

 

Bli hjemme eller gå på jobb  

Normer om fravær har stor betydning for om man velger å komme på jobben eller bli 
hjemme. Som ledd i sykefraværsarbeidet kan det være fornuftig å snakke om normene ‐ 
men det kan også være vanskelig. Gruppeøvelsen i regi av idebanken gjennomgår 
dilemmaer som kan brukes når man vil diskutere temaet på et møte 

 

13. Kurs i håndtering av vold og trusler. Utarbeide lokale prosedyrer for oppfølging ved vold og 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

trusler.  

 

I tillegg til dette vil virksomhetene kunne inne inspirasjon til aktuelle tiltak på idebanker tilknyttet IA 
avtalen og regjeringens utviklingsprogram for kommunal sektor: 

 

 

· Inkluderende.no er en informasjonsside om IA avtalen og hvor det ligger verktøy for 
enheter til å komme videre med IA arbeidet. 

 

· Idébanken.org er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv. Der ligger det 
kunnskap og ideer om sykefravær og arbeidsmiljø 
 

· Saman om ein betre kommune . Prosjekt som ligger under regjeringen.no 

Utviklingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” i regi av regjeringen tar tak i noen av 
de viktigste utfordringene i kommunesektoren: Sykefravær, kompetanse og rekruttering, 
ufrivillig deltid og omdømme. Under temaet sykefravær finnes erfaringsnotater.  

 

Økonomi 

Tiltakene som beskrives vil i varierende grad kreve økonomiske midler. Disse midler må 
virksomhetene finne innenfor egne rammer. Rådmannen anser det derfor som nødvendig at deler av 
midlene, som spares inn ved redusert fravær, blir i virksomhetene.  

 

Folkehelse 

Det vurderes å være en klar sammenheng mellom lavt sykefravær og god folkehelse. Tiltakene som 
ligger i denne saken anses derfor som positive for folkehelsen. 

 
 
Konklusjon 
Ingen forskning kan vise til et «supertiltak» for å løse utfordringene med sykefravær.  

En fellesnevner er likevel, at et høyt fokus og tiltak på flere områder gir nedgang i sykefravær. 

 

Vi tror at et høyt fokus på forebygging via systematisk HMS arbeid, ledelse, tidlig fokus på oppstått 
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sykefravær og involvering av de ansatte gjennom lokale tiltaksplaner til sammen vil bidra til å 
redusere sykefraværet i kommunen.  

 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
   

 
Tiltaksplan tas til orientering 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Orienteringssak 
IA mål 
HMSmål 
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Saken gjelder: 

Utvikling og trender i sykefraværet i Spydeberg kommune fra 2002 til 2013 

Ved rapportering av sykefravær til tertial- og årsmelding, tar Spydeberg kommune ut tall fra eget 
personalsystem. Det tas ut oversikt over den ansattes egenmeldte og legemeldte fravær. 
 
Kommunens utvikling i fraværstall fra 2002 til 2013, fra eget personalsystem: 

 
Snitt fravær i denne perioden er 7,4 %. 
I følge SSB er sykefraværet i Norge temmelig likt i 2001 og 2010. Som vi ser på grafen over stemmer 
dette for Spydebergs vedkommende også. Flere kommuner rapporterer om et fall i fraværstall i 
2012, uten at man klarer å gjøre rede for årsakene.  
Fordi kommunene selv setter opp sine egne fraværsuttak, kan disse være vanskelige å sammenligne 
med andre enn seg selv. Lokale tall benyttes i Spydeberg for å følge sykefraværsutviklingen over tid 
og på lavt detaljeringsnivå. 
For å kunne sammenligne oss med andre benyttes tall fra KS, som henter fraværsuttak fra PAI-
registeret (personaladministrativt informasjonssystem). Disse tallene leveres fra fylkeskommuner og 
kommuner etter en definert bestilling og inneholder samme utvalg. 
Det har vært dialog med KS for å finne ut hvorfor tallene fra eget personalsystem og KS sine tall 
avviker. Det angis fra KS  at forskjellen er knyttet til hvordan selve systemene er satt opp. Det er 
forskjeller i hva som legges til grunn ved beregning av mulige dagsverk og det ser ut som KS opererer 
med færre mulige dagsverk enn det kommunens personalsystem gjør. Dette vil da gi høyrer 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Samlet sykefravær ansatte Spydeberg kommune 
2002-2013 



fraværsprosent i KS sitt materiale fordi fraværet fordeles på færre mulige arbeidsdager enn det 
kommunens system gjør. Men både våre lokale tall og KS-tallene framstiller sannheten og er egnede 
redskaper for å følge med i sykefraværsutviklingen.  
 
Hensikten med oppfølging av sykefraværstall er å følge med på utviklingen. Det er viktig at 
sammenligningene gjøres med tall som har samme utgangspunkt. KS anbefaler at vi fortsatt følger 
med på egen utvikling via vårt system, og at vi bruker statistikk fra KS når vi vil sammenligne 
Spydeberg med andre.  
 
Alle oversikter nedenfor er hentet fra de siste utgivelsene fra KS: 
 
Oversikt over de siste fraværstallene for ansatte i kommuner og fylker:

 
 

Samlet sykefravær i prosent 2007 til 2013  
  

2007- 2008* 2008- 2009* 2009-2010* 2010- 2011* 2011- 2012* 2012- 2013* 

Fylkesk. og kommuner 9,5 9,6 9,0 9,4 9,5 9,5 

Østfold  7,0 7,2 6,6 7,8 7,3 8,7 

Spydeberg  9,1 8,4 11,1 9,2 8,2 9,0 

Askim 10,3 9,7 10,8 10,9 9,5 10,3 

Eidsberg  9,0 9,8 8,7 10,4 8,7 9,3 

Skiptvet  9,6 10,9 12,8 12,4 9,4 8,2 

Hobøl 8,4 11,2 10,2 12,4 10,8 12,3 

Tallene er fra og med 4. kvartal første året til og med 3. kvartal andre året i perioden. 
 
 

Fylkesk. og
kommuner

Kommuner Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Hobøl

Samlet sykefravær 9,4 9,7 10,3 10,0 10,2 9,1 11,3

Legemeldt sykefravær 8,2 8,4 9,3 8,6 9,2 7,6 10,2

Egenmeldt sykefravær 1,2 1,3 1,0 1,4 1,0 1,5 1,1
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Samlet sykefravær f.o.m. 2. kvartal 2013 t.o.m. 1. kvartal 2014. 



 
 

 
Beskrivelse av sykefraværsarbeidet i Spydeberg kommune pr. d.d: 

Ansvar og rapportering 
Oppfølging og rapportering av sykefravær er delegert ut til virksomhetsledere og avdelingsledere. 
Det er ulik grad av personaldelegering fra virksomhetsledere til avdelingsledere på den enkelte 
virksomhet.  Virksomhetsleders overordnede ansvar for sykefraværsoppfølging medfører 
tertialrapportering til kommunestyret fire ganger i året  

Fylkesk. og
kommuner

Kommuner Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Hobøl

Heltids-ansatte 9,0 9,3 9,2 9,0 8,9 8,0 9,6

Deltids-ansatte 10,1 10,2 11,2 11,3 11,4 10,1 13,0
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Samlet sykefravær heltids- og deltidsansatte f.o.m. 
2. kvartal 2013 t.o.m. 1. kvartal 2014 

Fylkesk. og
kommuner

Kommuner Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Hobøl

Undervisnings-personell 7,8 8,3 6,1 9,5 9,2 8,4 6,5

Turnus-personell 11,8 11,8 12,0 11,5 14,0 9,5 13,8

Annet personell 9,0 9,1 11,4 9,3 8,9 9,2 13,0
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Samlet sykefravær ulike personellgrupper 
f.o.m. 2. kvartal 2013 t.o.m.  1. kvartal 2014 



Arbeidsmiljøutvalg  
Sykefraværstall for virksomhetene med underavdelinger er fast sak i kommunens arbeidsmiljøutvalg 
fire ganger i året. AMU skal fokusere på trender og tendenser og på avvikende tall (for eksempel 
økende tall, synkende tendenser, tiltak som har gitt effekt, svært høye eller svært lave tall).  

Det er fom. vår 2014 innført retningslinjer for at AMU i større grad enn tidligere etterspør 
tilbakemeldinger fra aktuell virksomhet, om bakgrunnen for virksomhetens sykefraværstall, hvilke 
tiltak som er iverksatt eller det sees behov for, kartlegginger som er gjort, om det er benyttet bistand 
fra BHT eller Arbeidslivssenteret o.l. Virksomheten får en frist til å komme med skriftlig 
tilbakemelding. Tilbakemeldingen utarbeides av virksomhetsleder og verneombud  

Inkluderende arbeidsliv 
Spydeberg kommune er en del av inkluderende arbeidsliv som er en del av en samarbeidsavtale som  
bygger på Intensjonsavtalen,  en avtale mellom NAV og den enkelte virksomhet som ønsker å være 
en IA-virksomhet. I Spydeberg har vi en egen kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter Østfold. Hun ( 
Ann- Magreth Adler Nilsen)   bistår med veiledning i IA arbeidet og kan bidra til at virkemidler blir 
iverksatt, samt koordinere bistanden fra NAV. De lokale NAV-kontorene har ansvaret for oppfølging 
av den enkelte arbeidstaker eller tiltaksdeltaker.    

Følgende virkemidler er forbeholdt IA-virksomheter: Tilretteleggingstilskudd, honorar til 
bedriftshelsetjeneste og rett til utvidet egenmelding 

IA møter  
I Spydeberg har vi månedlige IA møter på kommunehuset.  Dette er møter hvor ledere kan få bistand 
i oppfølgingsarbeidet. Målet med møtene er å få til gode løsninger i et forum med bred kompetanse 
både fra kommunen og NAV. Det er leder som har ansvaret for å avtale møtetid med hver enkelt 
ansatt.  Tema på møtene kan være forebygging, del av et sykeoppfølging eller generell veiledning i 
saker. Det settes opp årlige planer for faste IA møter en gang i måneden. Det kan være der ledere ser 
en jevnt høyt fravær over lengre periode, som oppfølging i sykefraværsperioden, og mer generelle 
utfordringer ift. miljø og tilretteleggingsutfordringer.  

Fysisk aktivitet  
Arbeidsmiljøloven tilsier at arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. I Spydeberg er 
avdelingsleder Eli S. Kristiansen frigitt 40 % for å følge opp aktiv på dagtid og treningstilbud. Det er 
laget avtalemaler som ledere kan bruke i samtaler med sine ansatte hvor trening vurderes som et 
forebyggende tiltak. Leder kan bruke dette som verktøy til en samtale med aktuelle ansatte 
om.funksjonsevne og forebyggende tilrettelegging.  

Kompetanseheving ledere og ansatte 
Det er gjennomført informasjonsmøter om rettigheter og plikter ved sykdom IA rådgiver og 
personalsjef har deltatt på personalmøter på virksomhet skole og pleie og omsorg. Erfaring tilsier at 
informasjonsjon til ledere og ansatte  rundt rettigheter og plikter ved  sykefravær er viktig.   

Bedriftshelsetjenesten  
Spydeberg har tilknyttet Stamina Helse som offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. 
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud 
med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Hvert år lages det virksomhetsvise handlingsplaner for 
bruk av bistand fra Bedriftshelsetjenesten.  I løpet av høsten er det satt opp møter med  
virksomhetene med høyt fravær. Møtene er tenkt som et «analysemøte» sammen med personalsjef, 
BHT rådgiver og leder. 

Prosjekt Bedre arbeidstid 



Siden 2012 har Spydeberg kommune hatt gående prosjekt «Bedre arbeidstid» i programmet «Saman 
om ein betre kommune». Prosjektet arbeider med alternative arbeidstidsordninger innenfor 
kommunens turnustjenester i pleie og omsorg. Noe av bakgrunnen for prosjektet er statistikk som 
viser at sykefravær er høyere hos deltidsansatte enn hos heltidsansatte. For å øke stillingsstørrelser 
er turnusordningen nøkkelen og derfor undersøkes det igjennom prosjektet om andre 
turnusordninger enn dagens vil gi flere ansatte store stillinger, noe som igjen kan gi et lavere 
sykefravær.  

Veien videre: 

Rådmannen vurderer det slik at det foregår mye godt og viktig arbeid knyttet til sykefravær i 
Spydeberg kommune. Når en ser på utviklingen i sykefraværet så fremkommer en tendens som gir 
grunnlag både for bekymring men også for å finne nye/andre arbeidsmåter og tiltak i dette arbeidet. 
Det ser ut som det er noen suksesskriterier som går igjen hos de som lykkes best: 

 Samarbeid med legene. Her inngår kartlegging og avklaring av arbeidsevne, slik at ikke 
ansatte har påtatt seg større stillingsstørrelse enn de mestrer. 

 Samarbeid med tillitsvalgte 

 Skreddersøm av tiltak knyttet til den enkelte avdeling, men med erfaringsdeling mellom 
virksomheter og avdelinger. 

 Kontinuerlig og stor ressursinnsats fra ledere 

 Ressursinnsats (ekstern bistand) knyttet til arbeidsplasser med utfordrende forhold knyttet 
til publikum/pårørende, m.m. 

Rådmannen ønsker å bruke høstens planprosesser for legge til rette for en positiv utvikling i dette 
arbeidet. 

  

 

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
1. Saken tas til orientering 

 
 
Vedlegg: 
 



 

Aktivitetsmål for kommunens IA arbeid 

Delmål 1: Sykefravær  

 

Delmål 2: Personer med nedsatt funksjonsevne  

- Oppfølging/ tilretteleggingsarbeid 

- Inkludering personer under arbeid- /funksjonsutprøving ( NAV tiltak) 

 

Delmål 3:Avgangsalder 

 

Tema Mål Tiltak Ansvarlig 

Delmål 1: Sykefravær 
Samlet fravær i kommunen  

max. 6 ,5% 

  

Lederopplæring:  

Oppdatert sykefravær prosedyre, rettigheter 

og plikter.  

 

Personalsjef og 

virksomhetsledere 

Følge opp Spydebergs «Tidsplan for faste 

kontaktpunkter i sykefraværsoppfølgingen» 

Aktivt bruk av overordnede IA møter. 

Løsninger via funksjonsavklaringer og 

tilrettelegging.. 

Ledere med 

personalfullmakt  

Personalsjef bistår 

Utarbeide informasjonsbrev til kommunens 

fastleger om muligheter som eksisterer for 

tilrettelegging på arbeidsplassen  

Personalsjef  

Forebyggende tiltak psykososialt 

arbeidsmiljø –  

kartlegging og identifisering av 

 

Kartlegging: stab 

 



 

bevaringspunkter   

- Medarbeiderundersøkelsen 2015 

Oppfølging. 

Virksomhetsledere  

Ledere med 

personalfullmakt  

IA kurs for vernetjeneste og tillitsvalgte. 

Personalsjef og IA 

rådgiver 

 

Delmål 2:   

Personer med nedsatt 

funksjonsevne 

Oppfølging/ 

tilretteleggingsarbeid  

Ta i bruk aktuelle økonomiske virkemidler 

fra NAV. Individ og gruppenivå  

Opplæring og økt fokus på forebyggende 

tilrettelegging  

Personalsjef /  

Ledere med 

personalfullmakt  

Utarbeide prosedyre for inntak av personer i 

NAV systemet som trenger 

arbeidsutprøving. 

Personalsjef/  

Ledere med 

personalfullmakt  

Delmål 3: 

Avgangsalder  

Bidra til at seniorene velger å 

fortsette i arbeid i stedet for 

tidligpensjonering 

Tilbud om seniorkurs . Vektlegging 

mulighet til å stå i jobb.  

Virksomhetsleder/  

Ledere med 

personalfullmakt  

  
Aktivt bruk av  eldre arbeidstakere i 

mentorordning 

Ledere med 

personalfullmakt 

  
Tilrettelegge for individuell 

pensjonsveiledning 

Personalsjef/  

Ledere med 

personalfullmakt  

 

Kilde  

Spydeberg kommunes HMS mål  

Overordnet målekart- Økonomi – strategiplan  

Tiltaksplan for å redusere sykefravær 2015 

Handlingsplan BHT  
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Saken gjelder: 

Forslag til kommuneplan for Spydeberg fremmes til politisk behandling for å fatte vedtak om at 
planen kan legges ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 
Høringsperioden settes til seks (6) uker, med frist 11. mai 2015. 

 

Denne saken skal sluttbehandles av Formannskapet, i samsvar med vedtak om delegering av 
myndighet for behandling av kommuneplan med planprogram, jf. saksnr KS-017/14. 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret fastsatte 22.10.2014 i sak 63/2014 planprogram for Kommuneplan 2015-2027. 
Planprogrammet redegjorde for planprosessen, samt fastsatte utredningsprogrammet for 
kommuneplan 2015-2027.  

 

Planforslaget ble lagt fram for kommunestyrets medlemmer samt medlemmer i KMPT og KOOK 
12. mars 2015.  

 

Tema og utredninger i planarbeidet 

Utarbeidelsen av planforslaget har fulgt opp tema i planprogrammet. Det er gjort beregninger av 



befolkningsutvikling i samarbeid med COWI. På grunnlag av dette er det utarbeidet boligprogram 
innenfor en årlig befolkningsvekst på 2 %, jf. planforslagets samfunnsdel og arealdel.  

 

I fastsettelse av planprogrammet ble folkehelse framhevet som viktig del av kommuneplanlegging og 
kommuneplan. Folkehelseplan er under utarbeidelse, og kommuneplanarbeidet har dratt nytte av 
utredninger knyttet til denne, blant annet folkehelseprofil for kommunen. 

 

Til grunn for arbeidet med kommuneutvikling og attraktivitet har kommunen lagt 
attraktivitetsstudier for Indre Østfold utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag av Indre Østfold 
Utvikling. 

 

Naturtyperegistrering for Spydeberg er avsluttet. Rapport vil foreligge til andregangsbehandling av 
plan, og det vil bli utarbeidet eget temakart for biologisk mangfold og naturtyper på grunnlag av ny 
kunnskap.  

 

Referansegruppe med ekstern representasjon for arbeidet med næringsutvikling har levert en rekke 
innspill til planarbeidet. Ungdommens kommunestyre (UKS) har vært referansegruppe for tema 
oppvekst. 

 

Medvirkning 

Planprogrammets føringer for medvirkning er fulgt. Åpent møte med verksted på temaene 
næringsutvikling og livskvalitet og nærmiljø ble gjennomført 28. januar 2015, med ca 80 deltakere i 
arbeidsgrupper. Oppsummering av innspill fra verkstedet ble publisert på kommunens hjemmesider, 
som også ble brukt aktivt i annonsering av åpent møte sammen med kommunens facebook-sider. 

 

Det har i planarbeidet vært lagt særlig vekt på medvirkning fra barn og unge. Kommuneplanen har 
vært tema på tre UKS-møter, og representanter fra UKS var deltagere på folkemøtet. I tillegg har 
samtlige klasser levert innspill via elevrådene på alle skolene. Koordinator for UKS har vært i 
elevrådsmøter og samtalt med elevrådene. Elevrådsrepresentantene har i samarbeid med 
representanter fra UKS hatt workshop i alle klasser og samlet inn innspill som er tatt med til UKS for 
behandling. Innkomne forslag ble gjennomgått, sortert og behandlet i UKS. I tillegg er UKS 
høringsinstans på planforslaget. 

 

 



Vurderinger 
Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel skal legge til rette for en helhetlig og framtidsrettet 
samfunnsutvikling i Spydeberg. En hovedutfordring for kommunen er å møte en forholdsvis høy 
befolkningsvekst, både i forhold til arealbruk og tjenesteyting. Kommuneplanen viderefører 
fortetting og transformasjonsstrategi fastlagt i kommunedelplan for sentrum 2014-2024. 
Kommunedelplanens plankart og bestemmelser inngår i kommuneplanens arealdel. Ved vedtak av ny 
kommuneplan vil dermed kommunedelplanens arealdel bli opphevet. Med en årlig befolkningsvekst 
på 2 % vil det ikke være utbyggingsbehov for boligbebyggelse utover allerede vedtatte framtidige 
byggeområder – herunder Tronstad - i planperioden.  

 

Planforslagets samfunnsdel er forsøkt utformet kortfattet og tilgjengelig, med overordnete mål og 
strategier. Årlig utarbeides det økonomi- og strategiplan, dette er kommuneplanens handlingsdel 
som synliggjør prioriteringer og tildeling av ressurser for det kommende året. I prosessen med 
økonomi- og strategiplanarbeidet vil innspill og forslag til tiltak som er framkommet i 
kommuneplanarbeidet bli vurdert tatt inn. 

 

I planbeskrivelse til arealdel er det lagt vekt på å beskrive endringer i arealbruk i forhold til 
utbyggingsbehov, bestemmelser og retningslinjer. Retningslinjer for distribuert energiproduksjon er 
inkludert i planforslaget. 
 

Virkningene av planen og hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn framgår av 
planbeskrivelse til arealdelen,  i konsekvensutredninger av framtidige byggeområder og i 
konsekvensutredning av planen i sin helhet. Hvordan innkomne uttalelser til planforslaget har vært 
vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, framgår av eget vedlegg til saken.  

 

Konklusjon 
Rådmannen mener forslag til kommuneplan er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram og 
tilrår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring. Endelige konsekvensutredninger 
utarbeides før planforslag sendes på høring.  

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 sendes forslag til kommuneplan for Spydeberg 2015-
2027 - samfunnsdel og arealdel på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 19. mars til 11. 
mai 2015. 

 

 

 



Formannskap - 28/2015 

 

FS - behandling: 

 
Forslag fra formannskapet:  
 
Saken utsettes.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 

 

 

FS - vedtak: 

 

Saken utsettes.  
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Kommuneplan 2015-2027_samfunnsdelen 

2 Planbeskrivelse_kommuneplanens arealdel 

3 Kart_Kommuneplan_A2_16mars 

4 Planbestemmelser-Kommuneplanens arealdel 

5 Oppsummering_innspill_KPsamlet 

5a Spydeberg Høyre_datert11092014 

5b Bygghuset AS-GrååsenII_datert18082014 

5c Jan Haaland_datert25082014 

5d PederstadI_mottatt13082014 

5d PederstadII_datert27082014 

5d PederstadI-vedlegg_mottatt13082014 

5e Øystein Brevig_datert28052014 

5f Thorer EgelandI_datert08072014 

5f Thorer EgelandII_datert16092014 

5f Thorer EgelandII-vedlegg_datert16092014 

5g Block Wathne_datert04072014 

5h Schie_datert10122013 

5h Schie-vedleggI 

5h Schie-vedleggII 

5i Hagen1 

5i Hagen2 

5j ArildGJohnsen1 

5j ArildGJohnsen2 

5n Gunnar Harstad-datert18082014 

5o Grååsen velforening_datert25082014 

5o InnspillKplanSpydebergNov2014 



5p Spydeberg bondelag_datert25082014 

5q ThorvaldDingstad_datert06022015 

5r LSU_datert25082014 

5r LSU-vedlegg_datert25082014 

5s ROM Eiendom_datert25082014 

5t Fylkesmannen i Østfold_datert21082014 

5u Østfold fylkeskommune_datert01072014 

5v Statens vegvesen_datert25082014 

5w Direktoratet for mineralforvaltning_datert25082014 

5x NVE_datert26082014 

5y Jernbaneverket_datert27062014 

5z Østfoldhelsa_datert20082014 

6 Oppsummering_folkemøte28012015rev 

7 Kommuneplan for Spydeberg 2015-2027.Vedtatt planprogram 
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