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Saksnr.: 2017/3670
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 57505/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 30.03.2017 17/7

Rådmannens orientering - Innkjøp og anskaffelsesrutiner

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Rakkestad, 22.03.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Den 03.03.2017 ble det publisert en artikkel i avisen Kommunal Rapport hvor det går fram at 
det i Spydeberg kommune i perioden 2012-2015 har vært gjort direkte anskaffelser til 
tjenester innenfor helseområdet. Som hovedregel skal det være kunngjort konkurranse om 
alle anskaffelser over kr 500 000 (1,1 mill. etter 01.01.2017). Det har vært reist spørsmål om 
innkjøpene er gjort i tråd med lov om offentlige anskaffelser.

Vedlegg
 Rådmannens redegjørelse (ettersendes)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
Rådmannen er invitert til å orientere kontrollutvalget om saken. Følgende bestilling er sendt:  

«Samtidig ønsker kontrollutvalget at rådmannen gir en skriftlig redegjørelse om den konkrete 
saken om direkte anskaffelser som er presentert i Kommunal Rapport 03.03.2017. Det 
ønskes særlig svar på følgende spørsmål: 

 Hvem har foretatt bestillingen og innkjøpet – Innkjøpssamarbeidet eller Spydeberg 
kommune? Hvordan er tjenesten kvalitetssikret? Rutiner fremlegges. 

 Vitalegruppen AS er beskylt for feilaktig fakturering i Bærum kommune. Er det 
mistanke om feilaktig fakturering fra det samme selskapet i Spydeberg kommune? 
Svaret begrunnes og inkluderes kommunens funn og dokumentasjon. 
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 Kontakt/kjøpsavtale med Vitalegruppen AS fremlegges. 
 Er det avklart hvorvidt det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse eller om innkjøpet 

faller inn under unntaksbestemmelsen? Svaret begrunnes. 
 Foreligger det anskaffelsesprotokoll og skriftlige konkrete vurderinger som ligger til 

grunn for at unntaksbestemmelsen, dersom den har kommet til anvendelse, kunne 
benyttes? Svaret begrunnes/dokumenteres».

Vurdering
Sekretariatet legger fram saken uten forslag til vedtak.
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Saksnr.: 2017/3670
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 57603/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 30.03.2017 17/8

Anskaffelser - Vitalegruppen AS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling

Rakkestad,22.03.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Sett i lys av mediesaker omkring direkte anskaffelser i kommunene Asker, Tjøme Spydeberg 
og Eidsberg, vil kontrollutvalget se nærmere på om det har forekommet anskaffelser fra 
Vitalegruppen AS som ikke er i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesloven –LOA/FOA). Det er i den forbindelse også aktuelt for kontrollutvalget å se 
på kommunens delegasjonsreglement, faktureringsrutiner, rammeavtaler, leverandørregister 
og internrutiner for kontroll, attestasjon og godkjenning av utbetalinger som en del av 
kontrollutvalgets kontroll -og tilsynsarbeid i saken.

Det er i denne omgang ikke lagt opp til at kontrollutvalget skal se nærmere på om tjenestene 
som er levert har vært i tråd med vilkårene i kontrakten vedrørende tjenestekvalitet, men det 
vurderes at denne problemstillingen også er aktuell, enten nå eller på et senere tidspunkt. 

Vedlegg
Ingen 
Følgende dokumentasjon er etterspurt hos Spydeberg kommune og ettersendes: 

 Samlet oversikt over kommunens rammeavtaler (både egne og rammeavtaler 
tilknyttet innkjøpssamarbeidet), med reskontro-oversikt 

 Leverandørregister 
 Oversikt over beslutningslinjer mellom rådmann og kommunalsjef – rutiner, 

fullmakter og reglement 
 Rutiner for kontroll, attestasjon og godkjenning av utbetalinger 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
Hensikten med bestemmelsene i anskaffelsesloven er at offentlige myndigheter skal innrette 
sin anskaffelsespraksis slik at samfunnets ressurser benyttes effektivt, og at det offentlige 
opptrer slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte. 

Hovedregelen innebærer at det skal annonseres konkurranse om alle anskaffelser til det 
offentlige, men regelverket er noe ulikt avhengig av anskaffelsens art og verdi. For 
anskaffelser gjort før 01.01.2017 var den nasjonale terskelverdien 500 000 kr, etter 
01.01.2017 er terskelverdien endret til 1,100 000 kr. Dette innebærer at innkjøp under 
terskelverdien ikke må annonseres på Doffin.  Forskriften oppstiller imidlertid noen unntak 
fra hovedregelen, herunder unntak for tjenester innenfor helse – og sosialområdet. 

Uavhengig om en anskaffelse er omfattet av unntaksbestemmelsene eller ikke, er det visse 
grunnleggende prinsipper som gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Dette 
innebærer krav til konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av 
leverandører, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

Vurdering
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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Fra: Heidi Vildskog (heidi.vildskog@spydeberg.kommune.no)
Sendt: 24.03.2017 20:46:00
Til: Haaby Ida Bremnes; Rovedal Anita
Kopi: turid.fluge@svenneby.no; Petter Schou

Emne: Oversendelse til kontrollutvalgets ekstraordinære møte
Vedlegg: image002.png;Vedl 1a Rammeavtaler aktive pr 070317 (2).docx;Vedl 1b Utbetalinger leverandører med rammeavtale 2016.pdf;Vedl 2a UOFF Leverandørregister 2016.pdf;Vedl 2b
Oversikt over tjenester som løses utenfor ordiinær tjensteproduksjon.docx;Vedl 3 Delegeringsreglement.docx;Vedl 4 Foreløpige tilbakemeldinger på øvrige forespørsler fra kontrollutvalget.docx
Til kontrollutvalgssekretariatet

Det vises til brev fra kontrollutvalget til ordfører mandag 20. mars 2017, med ønske om leveranse på ulike dokumenter og vurderinger innen fredag 24. mars 2017. Rådmannen har en parallell
bestilling fra formannskapet i samme sak, som vil være komplett for behandling fra tidlig april. Ordfører avgjør om den skal føres på sakskartet til formannskap/kommunestyre den 20. april
(ekstraordinært ifm IØD IKS), eller om den skal behandles i ordinær møterekke i mai. Dette til orientering.

Administrasjonen har så langt det har latt seg gjøre innen tidsfristen kontrollutvalget har satt, samlet dokumentasjon som etterspørres. Det er også beskrevet noen foreløpige vurderinger –
som gjenspeiler hvor langt vi har kommet i saksforberedelsen til formannskapet.

Det bes om forståelse for at leveransen er noe mangelfull på dette tidspunktet i utredningen. Undertegnede vil imøtekomme invitasjonen til kontrollutvalget den 30. mars 2017, og ønsker å ta
med kommunalsjef Hilde Dybedahl, Helse og Velferd.

Det er sentralt at denne oversendelseseposten fra rådmannen følger med til kontrollutvalgets behandling, da det er følgende viktige merknader til vedleggene:

Første kulepunkt i bestillingen: Samlet oversikt over kommunens rammeavtaler ligger i vedlegg 1a. Hvilke som er kommunens egne er kommentert i vedlegget. Avrop som er gjort på disse
rammeavtalene ligger i vedlegg 1b. Vi har sendt over 2016 som regnskapsår (reskontro) – om andre tidsperioder er ønskelig, så bes om presisering på dette.

Andre kulepunkt i bestillingen: Leverandørregister er vedlagt som vedlegg 2a. Dette er oversikt over alle som har mottatt utbetalinger fra Spydeberg kommune i 2016. Listen er lang siden den
inneholder bl.a. kontantstøttemottakere, kommuner, IKS’er, lag og foreninger. Der hvor ansattes navn forekommer har det sammenheng med refusjon av utlegg, eksempelvis togbilletter,
databriller, o.l.. Listen inneholder ikke sosialstønad, lønn eller andre godtgjøringer (annet system enn leverandørkategori). Det er viktig å merke seg at vedlegget foreløpig må unntas
offentlighet, siden det ikke har vært tid til å sikre skjerming av eksempelvis utlegg til fosterforeldre (selv om det er vanskelig å plukke ut i mengden).

Rådmannen velger også å vedlegge en ekstra oversikt over de tjenestene som løses utenfor ordinær tjenesteproduksjon, med kommentarer på dette. Se vedlegg 2b. Dette forenkler
kontrollutvalgets oversikt på hvilke tjenester som ligger utenom ordinær tjenesteproduksjon, ikke løses ved eierskap/IKS/vertskommuneløsninger ‐ og pr i dag er uten rammeavtaler.

Tredje og fjerde kulepunkt: Administrativ delegeringsreglement inkluderes under vedlegg 3. Dette inneholder styringslinjen, og beskrivelse av generell og spesifikk delegert myndighet med
relevante lovverk til alle ledernivåene. Reglementet har også med seg oppgaver den enkelte leder har (og ikke bare myndighet) – siden dette løser det tidligere behovet for
stillingsbeskrivelser. Reglementet viser regler for bruk av delegert myndighet, regler fra å avstå fra myndighet, regler for videredelegering, bestillings‐ og attestasjonsmyndighet og
anvisningsmyndighet. Bakerst i reglementet ligger også oppdaterte oversikter over hvem (på personnivå) som innehar slike fullmakter. Disse oversiktene er løpende oppdatert. Dokumentet
ble ferdigstilt etter ny organisasjonsmodell i 2016, men har fortsatt «utkast» skrevet på seg grunnet en siste gjenstående vurdering om permisjonssøknader som er under drøfting. Før dette
reglementet trådte i kraft hadde de tidligere 7 virksomhetslederne samme myndighet som de tre kommunalsjefene har pr. i dag – delegeringen tidligere var organisert i form av enkeltstående
delegeringsbrev. Rådmannen oppfatter at dette reglementet dekker langt på vei det som kontrollutvalget har bestilt under kulepunkt 3 og 4.

Tilbakemelding på øvrige spørsmål fra kontrollutvalget – siste fem kulepunkter – er oppsummert i vedlegg 4. Det gjøres igjen oppmerksom på at dette er en foreløpig status, gitt fristen som ble
satt ‐ og at utfyllende svar vil forelegges ulike politiske organ når dette er kvalitetssikret og ferdigstilt.

 
Med vennlig hilsen
 
Heidi Vildskog
rådmann
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Rammeavtaler, aktive pr 07.03-17 

Avtalepart Avtale om: Antall avtaler: 

Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co  Juridiske tjenester barnevern 1 

Ahlsell AS  Elektrisk forbruksmateriell 1 

Brødrene Dahl AS  Skilt og sperremateriell 
VA-artikler og betongprodukter 

2 

BS Undervisning AS  Lærebøker, Læremidler og bøker 1 

Esso Norge AS  Drivstoff 1 

Haaland klilma AS - Østfold  Filter til ventilasjonsanlegg + opsjon 
service 

1 

Knatterudfjellet Trelast AS  Trelast, byggevarer, maling, verktøy mm 1 

Norengros Medi Partner A/S  Kontor og datarekv. Fritt skolemateriell + 
kopipapir 
Medisinsk forbruksmateriell 

2 

Nortura SA  Kjøtt og kjøttprodukter 1 

Orange Helse  Vikar pleie og omsorg 1 

Otis AS  Service opg vedlikehold heiser 1 

Spydeberg Bakeri og Konditori AS  Ferske brød og bakervarer 1 

Sørlie prosjektinnredning  Møbler til skole, bhg og institusjon 1 

TOOLS Norge AS  Arbeidstøy tekniks, barnehage, sfo og 
feiere 

1 

Wenaas Workwear AS  Arbeidstøy til renhold, servicekontor, 
institusjon pleie og omsorg, pasient-
tekstiler, sengetekstiler, diverse tekstiler 
og bad 

1 

Østfold Olje Ragnar Larsen & Sønner AS  Fyringsolje 1 

Lindbak AS Kopi- og multifunksjonsmaskiner 
(operasjonell leasing og kjøp) 

1 

Staples Norway AS Renholdsprodukter/utstyr og 
tørkeprodukter 

1 

BackUp Helsepersonell AS 
Konstali Helsenor 
Ambio 

Vikartjenester pleie og omsorg - 
helsetjenester  

3 i rekkefølge 

Asko Tørr-, frossen- og kioskvarer 1 

Pøyry 
Mannvit 
Multiconsult 
Rambøll AS 

Konsulenttjenester for prosjektering og 
prosjekt- og byggeledelse for bygg og 
anlegg. 
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Samtlige rammeavtaler er inngått sammen med flere kommuner i innkjøpssamarbeidet, med unntak 

av den nederste linjen – som er rammeavtaler som kun Spydeberg har del i. 
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https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500124193
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500017413
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500016947
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500025064
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500045665
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500097801
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500043029
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500017207
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500026302
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500033900
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500017363
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500097789
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500017549
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500045839
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500017239
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500108676
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500080511
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500084117
https://contracts.opic.com/Supplier/Details/500134340


Utbetalinger 2016 til leverandører med rammeavtale

Reskontro Navn Oms. i perioden Ant. fakt

6629 ADVOKATFIRMAET METTE Y. LARSEN -21 825,00 1

6764 AHLSELL NORGE AS -57 660,00 19

4792 AMBIO HELSE AS -256 256,43 3

1617 ASKO ØST 0,00 0

1657 BRØDRENE DAHL AS -1 621 053,97 246

5846 BS UNDERVISNING AS -684 580,90 33

241 ESSO NORGE A.S 0,00 0

5966 HAALAND KLIMA AS -135 461,45 3

1635 KNATTERUDFJELLET TRELAST AS -476 439,50 190

6709 KONSTALI HELSENOR AS -634 271,35 21

1909 KWINTET NORGE AS / WENAAS 0,00 0

5847 LINDBAK AS -166 783,68 163

6332 MANNVIT AS -1 706 583,75 7

1718 MULTICONSULT AS -208 021,00 6

1107 NORENGROS MEDI PARTNER AS -1 116 839,76 367

1618 NORTURA SA -276 114,63 23

6336 ORANGE HELSE AS 0,00 0

4878 OTIS AS NORGE -77 993,15 11

5942 POYRY INDUSTRY AS -492 724,76 19

4133 RAMBØLL NORGE AS -1 978 552,00 43

81 SPYDEBERG BAKERI OG KONDITORI -405 672,01 211

1449 STAPLES  NORWAY AS -919 177,34 192

469 SØRLIE PROSJEKTINNREDNINGER -361 011,00 26

5643 TOOLS AS -161 715,00 43

6389 WEX EUROPE SERVICES AS - ESSOKORT -312 000,51 95

Totalsum: -12 070 737,19 1 722
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Kommentarer til leverandørregisteret:  

Oversikt over tjenester som ikke kan løses i ordinær tjenesteproduksjon, i annet eierskap eller i 

interkommunalt samarbeid. 

Spydeberg kommune kjøper private «avlastningstjenester» knyttet til enkeltbarn (barnevern og 

tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne).  Avtalene er tidsavgrensede, omfang er definert 

i enkeltvedtak og familienes ønsker er tillagt stor vekt.  I leverandørregisteret er dette for eksempel 

Stegtun, Hov gård, Skaustua.  

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som en BPA- ordning (brukerstyrt personlig 

assistanse), er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet med 

assistentene. Kommunene kan selv velge om assistenten skal ansettes i kommunen eller om de 

praktiske sidene skal overlates til brukeren selv eller til andelslag opprettet av brukerne. Det er to 

leverandører på leverandøroversikten som er knyttet til slike ordninger i kommunen: ULOBA og Alfa 

helse- og omsorg. 

Spydeberg kommune har pr medio mars to avtaler om heldøgns omsorgstjenester med VITALE om 

heldøgns omsorgstjenester.  Disse anskaffelsene er gjenstand for vurdering, og det skal leveres en 

utfyllende vurdering knyttet anskaffelse og unntaksbestemmelser for disse. 

 

Vi er oppmerksom på at det er igangsatt en vurdering fra Innkjøpssamarbeidet om det bør 

iverksettes rammeavtaleløsninger også for tjenester nevnt ovenfor; avlastning (som ikke 

Avlastningshjemmet IKS leverer), BPA, heldøgns omsorgstjenester. Sannsynligvis med begrunnelse i 

at ingen av kommunene i Indre Østfold har dette pr i dag.    
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1 
 

1. Delegering 

Dette delegeringsreglementet bygger på Spydeberg kommunes reglement for delegering av 
oppgaver og myndighet fra kommunestyret til rådmannen. 
 
Delegering innebærer å gi et ansvar for å utføre en arbeidsoppgave, samt den myndighet og de 
fullmakter som trengs for å ivareta dette ansvaret.  
 
Ved delegering beholder den som delegerer sin overordnede myndighet, både til å tilbakekalle 
delegeringsfullmakten, til å gi instrukser om hvordan den tildelte myndigheten skal utøves og til å 
omgjøre vedtak truffet i medhold av delegeringsvedtak. 

2. Generelle bestemmelser 

Oppbyggingen av delegeringsreglementet 

Rådmannens oppgaver og myndighet omfatter ledelse innen fag, planlegging, økonomi og personal. 

Hovedansvaret for utføringen av disse oppgavene og utøvingen av denne myndigheten delegeres i 

linjen fra rådmannen til kommunalsjef, enhetsleder, avdelingsleder og andre ansatte. Beskrivelsen av 

hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er delegert gjennom denne linjen framkommer i enden av 

delegeringslinjen og myndighetsbeskrivelsen framkommer kun på laveste nivå, med unntak av 

kommunalsjefene der alt lovverk og alle økonomiske ansvarsområder vises. Arbeidsoppgavene er 

ikke beskrevet uttømmende, overordnet leder kan pålegge andre oppgave enn de som er beskrevet. 

Sammen med en gitt myndighet følger det også et ansvar til å utøve denne myndigheten. 

 

Dette reglementet har følgende deler:  

 Generelle bestemmelser om delegert myndighet (kap.2) 

 Kommunens sentrale administrative ledelse (kap.3) 

 Delegering som er lik for alle kommunalsjefer dersom ikke annet er spesifisert (kap. 4) 

 Delegering som er lik for alle enhetsledere dersom ikke annet er spesifisert (kap.5) 

 Delegering som er lik for alle avdelingsledere dersom ikke annet er spesifisert (kap.6) 

 Delegering som er spesifikk for hvert kommunalområde/staben (kap.7-10) 

Bruk av delegert myndighet 

Retningslinjer for utøving av fullmakt 

 All delegering av myndighet skal framkomme i foreliggende dokument. 

 All delegert myndighet må utøves i samsvar med lover og forskrifter, mål og retningslinjer 

som er gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. 

 Alle saker skal behandles etter bestemmelsene i Forvaltningsloven LOV-1967-02-10, 

Offentleglova LOV-2006-05-19-16 og Arkivlova LOV-1992-12-04-126 

 Saker som er av prinsipiell betydning skal behandles politisk. 

 Saker som det er tvil om er av prinsipiell betydning, skal legges fram for rådmannen før 

endelig avgjørelse. 

 Ikke-prinsipielle saker der valget mellom alternativer likevel kan være av stor betydning for 

kommunen, økonomisk, omdømmemessig eller på annen måte, skal legges fram for 

rådmannen. 
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Tilbakekalling av fullmakt og omgjøringsrett 

 All tilbakekalling av fullmakt og omgjøring av vedtak og avgjørelser, skal være skriftlig. 

 En overordnet i linjen kan kreve å få lagt fram for seg en sak som en underordnet har til 

behandling etter delegert fullmakt. 

 En overordnet i linjen kan bestemme at iverksetting av et vedtak som en underordnet har 

fattet i en sak, skal stanses, inntil saken er lagt fram for den overordnede til behandling. 

 En overordnet i linjen kan selv av eget tiltak gjøre om et vedtak fattet av en underordnet. 

Rett til å la være å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle saker 

 Den som har fått delegert myndighet kan be om at den overordnede i linjen tar avgjørelse i 

spesielle saker. Anmodningen skal være begrunnet. 

Avgjørelsesmyndighet som krever samordning 

 Delegert myndighet skal ikke brukes slik at avgjørelsene får innvirkning ut over eget oppgave- 

og myndighetsområde.  

 I saker som krever samordning mellom flere enheter eller avdelinger, kreves enighet mellom 

partene.  

 Oppnås ikke enighet, skal saken bringes inn for felles overordnet i linjen til avgjørelse. 

Bestillings-, attestasjons- og anvisningsmyndighet 

Det skal gis skriftlig melding til økonomitjenesten over hvem som til enhver tid har bestillings-, 

attestasjons- og anvisningsmyndighet i enheten og for hvilke budsjettområder disse gjelder. 

Attestasjonsmyndighet medfører ansvar for å kontrollere og bekrefte at innkomne fakturaer og 

andre utbetalinger er korrekte. 

 

Fordeling av attestasjonsmyndighet framkommer i skjema på slutten av hvert kommunalområde. 

 

Anvisningsmyndighet medfører ansvar for å kontrollere og bekrefte at innkomne fakturaer og andre 

utbetalinger er korrekte – og gi ordre om utbetaling av kommunale midler og myndighet til å sende 

krav om innbetaling av midler til kommunen. 

Anvisningsmyndigheten begrenses til ikke å gjelde egne aktiviteter av noe slag; egen reise, utlegg, 

kurs o.l. eller hvor inhabilitet kan bli gjort gjeldende.  I slike tilfeller skal regningen sendes 

overordnede. 

 

Anvisningsmyndighet framkommer under hver enkelt leder. 

 

Attestasjons- og anvisningsmyndighet kan ikke utøves av samme person i det enkelte tilfelle, dette er 

sikret i våre rutiner og behandlingssystemer. 
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3. Kommunens sentrale administrative ledelse 

Rådmann  

Rådmannen representerer administrasjonen i Spydeberg kommune overfor kommunens politiske 

ledelse og omgivelsene og har fått sine oppgaver og sin myndighet delegert gjennom bestemmelsene 

i kommunelovens § 23 LOV-1992-09-25-107. 

Oppgaver 

Rådmannen er den øverste leder for kommunens samlede administrasjon. Rådmannen skal sørge for 

at administrasjonen drives i samsvar med bestemmelsene i lover, forskrifter og kommunens politiske 

vedtak, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

Rådmannen er nærmeste leder for: 

 Kommunalsjefene 

 Stabsjef 

Myndighet 

Rådmannen alene har anvisningsmyndighet på følgende ansvar: 

 Ansvar Funksjon 

Kontrollutvalg, revisjon 100 

Alle 

Formannskap/ kommunestyre 111 

Eldreråd 112 

Partistøtte 114 

Tilskudd til trossamfunn 115 

Reservert til tilleggsbevilgninger 116 

Valg 119 

 

Rådmannen selv har myndighet til å: 

 Vedta reglementet for delegering av oppgaver og myndighet fra rådmannen 

 Vedta reglement for rapportering og internkontroll 

 Gi bindende tolkninger av de styrende dokumentene i Spydeberg kommunes kvalitetssystem  

 Tilsette de andre medlemmene i Rådmannens ledergruppe 

 Tildele tilganger til Altinn etter innstilling fra Kommunalsjef 

 Vedta suspensjon og avskjed etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven kapittel 15  

LOV-2005-06-17-62 

Rådmannens ledergruppe 

Rådmannens ledergruppe ledes av rådmannen. De øvrige medlemmene er de tre kommunalsjefene 

og stabsjefen. Økonomisjef og personalsjef deltar i ledergruppen ved behov. 

Rådmannens ledergruppe er faginndelt og har ansvaret for å koordinere kommunens aktivitet og 

sikre at aktuelle lover og forskrifter følges. 

Oppgaver 

Rådmannens ledergruppe har et felles ansvar for å arbeide for kommunens visjon «vi lager bra 

dager». 

Rådmannens ledergruppe sikrer koordinering av økonomistyring og planlegging, samt sørger for at 

det er systematisk kontroll av alle saker som utarbeides for politisk behandling. 
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Rådmannens ledergruppe sørger for at politiske vedtak blir gjennomført som forutsatt og at det 

rapporteres tilbake til kommunens politiske organer om gjennomføringen av vedtakene. 

Myndighet 

Medlemmene i rådmannens ledergruppe kan gis myndighet til å vikariere for hverandre ved fravær, 

etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle. 

Partsamarbeid 

Rådmannens ledergruppe gjennomfører årlige drøftinger med tillitsvalgte på overordnet nivå, i 

henhold til kommunens retningslinjer for tillitsvalgtordningen. 

4. Kommunalsjefer 

Delegering til kommunalsjefene 

Oppgaver  

De tre kommunalsjefene ivaretar kommuneovergripende oppgaver og er nærmeste administrative 

overordnede for en avgrenset gruppe med enheter. Kommunalsjefen er den faglige og administrative 

lederen i sitt kommunalområde, og skal organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet i 

kommunalområdet. Navngitt kommunalsjef fungerer som rådmann når rådmannen er fraværende 

over lengre tid. 

 

Kommunalsjef skal kontrollere at eget kommunalområde: 

 Er samordnet og ledet slik at ressursene benyttes best mulig 

 Drives i samsvar med lover, forskrifter og andre vedtak fattet i overordnet organ, at det 

drives faglig forsvarlig og er gjenstand for betryggende kontroll 

 Utarbeider strategiplaner og budsjetter, rapporter og regnskap, ut fra bestemmelsene i 

gjeldende retningslinjer 

 Yter tjenester som imøtekommer samfunnets og innbyggernes behov, 

 Har et hensiktsmessig samarbeid på tvers av kommunalområdene 

 Har en personalledelse som imøtekommer organisasjonens behov for effektiv tjenesteyting 

og de ansattes behov for et trygt og helsefremmende arbeid i et godt sosialt miljø 

 Utøver lederstøtte overfor enhetslederne 

 Ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet (HMS), personvern, informasjonssikkerhet og 

øvrig internkontrollovgivning.  

 Registrerer alle endringer i lover, forskrifter og kommunens organisasjon som gir behov for 

endringer i eget kommunalområde 

 Fremmer saker i møtene i rådmannens ledergruppe om nødvendige endringer i kommunens 

reglementer og styringssystemer, som følger av endringer på eget område  

Myndighet  

Avgrensing av myndighet 

Kommunalsjef gis myndighet innenfor: 

 Eget arbeidsområde 

 Bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter 
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 Mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret, politiske utvalg og rådmannen har 

vedtatt  

Denne avgrensingen gjelder for alle de følgende punktene i reglementet for delegering fra 

rådmannen. 

Regnskap 

Kommunalsjef gis generell attestasjons- og anvisningsmyndighet i kommunens regnskaper. 

Myndigheten skal delegeres slik at ikke samme person har både anvisnings- og 

attestasjonsmyndighet på den samme transaksjonen. 

Innkjøp  

Kommunalsjef gis myndighet til å foreta innkjøp av varer og tjenester innenfor egne budsjettrammer, 

herunder forplikte kommunen ved sin underskrift. Kommunalsjef skal følge opp samarbeidsavtaler 

som for eksempel IKS-avtaler og vertskommuneavtaler, herunder oversikt over kvalitet i leveransene 

og de økonomiske forholdene i avtalene. 

 

Myndigheten er begrenset av bestemmelsene i: 

 Anskaffelsesloven LOV-2016-06-17-73 med forskrifter 

 De instrukser økonomisjefen gir, jfr. kommunens innkjøpsreglement 

 Rammeavtaler som kommunens sentrale innkjøpstjeneste til enhver tid inngår  

 Ved planlegging av investeringsprosjekter, skal økonomisjef delta. 

Personalledelse 

Kommunalsjef gis myndighet til å: 

 Videredelegere oppgaver og myndighet til enhetsledere og andre ansatte i eget område, i 

tråd med gjeldende reglement 

 Avgjøre søknad om dekning av mobiltelfon og hjemmekontor  

 Godkjenne bruk av egen bil i tjenesten 

 Godkjenne egne tjenestereiser i Norden, og godkjenne sine ansattes tjenestereiser i og 

utenfor Europa. De skal påse at den reisende er kjent med, og følger, retningslinjer for 

tjenestereiser, samt at reisen planlegges og gjennomføres i tråd med vedtatte retningslinjer  

 Avgjøre hvem i kommunalområdet som skal ha tilganger i AltInn og melde dette til rådmann 

 Følge opp saker der det vurderes å gi arbeidstaker irettesettelse/ advarsel fra og med 2. 

advarsel, samt vedta oppsigelse etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven kapittel 15  

 Ha en aktiv rolle i IA-saker og personalsaker der enhetsleder trenger bistand 

 Foreta beslutninger og prioriteringer i tråd med gjeldende tariffavtaler/særavtaler, 

kommunens personalreglement og lokale retningslinjer innen personalområdet. Dette er 

både en rett og en plikt  

 Vurdere behovet og godkjenne igangsetting av rekrutteringsprosesser i eget 

kommunalområde 

 Gjennomføre medarbeidersamtaler med enhetsledere og andre ansatte som rapporterer 

direkte til kommunalsjef 

 Organisere ledelsen slik at alle medarbeidere blir sett 

 Organisere ledelsen slik at alle medarbeidere vet hva de skal gjøre for å lage bra dager 
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Kommunalsjef utøver rollen som arbeidsgivers representant, innenfor bestemmelsene i: 

Arbeidsmiljøloven LOV-2005-06-17-62 

Arbeidstvistloven LOV-2012-01-27-9 

Diskrimineringsloven om etnisitet LOV-2013-06-21-60 

Diskrimineringsloven om seksuell orientering LOV-2013-06-21-58 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven LOV-2013-06-21-61 

Ferieloven LOV-1988-04-29-21 

Hovedavtalen 2016-2017 HA 

Hovedtariffavtalen 2016-2018 HTA  

Likestillingsloven LOV-2013-06-21-59 

Folketrygdloven LOV-1997-02-28-19  

Forvaltningsloven LOV-1967-02-10 

Kommuneloven LOV-1992-09-25-107 

Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer  

Kvalitetsarbeid 

Kommunalsjef godkjenner prosedyrer i kommunens kvalitetssystem når disse gjelder for mer enn en 

enhet i kommunalområdet. 

Partsamarbeid 

Kommunalsjef skal sikre godt samarbeid med de tillitsvalgte i kommunalområdet. 

Kommunalsjef gis myndighet til å gjennomføre drøftinger med tillitsvalgte i enkeltsaker, ved ledige 

stillinger og i forhold til særavtaler innenfor eget kommunalområde.  

Kommunalsjef deltar i rådmannens møter med hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte på overordnet nivå. 

Anmelde straffbare forhold 

Kommunalsjef selv gis myndighet til å anmelde straffbare forhold når kommunen er fornærmet i 

saken. Denne myndighet kan ikke delegeres videre.  

Unntak for offentlighet 

Kommunalsjef gis myndighet til å bestemme at dokumenter innen eget forvaltningsområde skal 

kunne unntas fra offentlighet etter Offentleglova LOV-2006-05-19-16 regler i tvilstilfeller.  

Underskrift 

Innen sitt myndighetsområde gis Kommunalsjef rett til å forplikte kommunen med sin underskrift, så 

fremt saken ikke også gjelder andre deler av kommunen, eller overordnede, prinsipielle forhold 
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5. Enhetsledere 

Delegering til enhetsledere 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i de følgende punktene for 

den enkelte enhetsleder. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 1.2. 

Oppgaver 

Enhetsleder er den faglige og administrative lederen i sin enhet, og skal organisere, lede, fordele og 

kontrollere arbeidet i enheten. Det skal søkes å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et 

tverrfaglig, godt fungerende team. Enhetsleder skal representere enheten utad og delta i 

samarbeidet mellom enheten og andre, både internt og eksternt. 

 

Enhetsleder skal sørge for at egen enhet: 

 Arbeider for å oppfylle kommunens målsettinger  

 Drives i samsvar med lover, forskrifter og andre vedtak fattet i overordnet organ, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll 

 Følger retningslinjene for HMS arbeidet og kvalitetssystemet i Spydeberg kommune 

 Utarbeider styringsdokument, budsjett, rapport og regnskap ut fra bestemmelsene i 

gjeldende retningslinjer. 

 Yter tjenester som imøtekommer samfunnets og innbyggernes behov 

 Har en personalledelse som bidrar til å tilfredsstille organisasjonens behov for effektiv 

tjenesteyting og de ansattes behov for et trygt og helsefremmende arbeid i et godt sosialt 

miljø 

 Følger opp sykefravær på hensiktsmessig måte og innenfor gjeldende regelverk 

 Driver generelt utviklingsarbeid 

 Melder til kommunalsjefen all videredelegering av oppgaver og myndighet i enheten som 

enhetsleder selv fastsetter, ut over det som er delegert i dette reglementet 

 Utarbeider og følger opp planer for kompetanseheving  

Myndighet 

 Enhetsleder gis myndighet til å utarbeide planer for hvordan enheten skal gjennomføre 

vedtak fattet av overordnet organ. Enhetsleder gis myndighet til å kontrollere 

gjennomføringen av vedtak og iverksette evt. tiltak for forbedringer. 

 Enhetsleder gis myndighet til å godkjenne prosedyrer i kommunens kvalitetssystem for egen 

enhet, samt behandle avvik i systemet. 

Avgrensing av myndighet 

Enhetsleder gis myndighet innenfor: 

 Egne arbeidsoppgaver 

 Bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter 

 Mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret, politiske utvalg og rådmannen har 

vedtatt  

Denne avgrensingen gjelder for alle de følgende punktene i reglementet for delegering fra 

rådmannen. 
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Budsjettering 

Enhetsleder gis ansvar for å utarbeide forslag til detaljbudsjett innenfor nettorammene for enheten, 

innenfor sine ansvarsområder og de retningslinjer som er fastsatt i kontoplanen og 

økonomireglementet.  

Regnskap 

Enhetsleder gis attestasjons- og anvisningsmyndighet innenfor sine ansvarsområder. Myndigheten 

skal delegeres slik at ikke samme person har både anvisnings- og attestasjonsmyndighet på den 

samme transaksjonen. Anvisningsmyndighet kan i særlige tilfeller delegeres videre. Enhetsleder har 

ansvar for fakturering til andre og for å levere nødvendig dokumentasjon i tide for refusjoner som 

sykepenger, moms, ressurskrevende tjenester m.m. Enhetsleder har kun anledning til å disponere 

tildelt ramme, evt. merforbruk må avklares med kommunalsjef. 

Innkjøp 

Enhetsleder gis myndighet til å foreta innkjøp av varer og tjenester på vegne av enheten innenfor 

egne budsjettrammer - herunder forplikte kommunen ved sin underskrift.  Dersom innkjøp belaster 

investeringsbudsjettet, skal det avklares med økonomisjef før bestilling.  

 

Myndigheten er begrenset av bestemmelsene i: 

 Anskaffelsesloven LOV-2016-06-17-73 med forskrifter 

 De instrukser økonomisjefen gir, jfr. kommunens innkjøpsreglement 

 Rammeavtaler som kommunens sentrale innkjøpstjeneste til enhver tid inngår  

 Ved planlegging av investeringsprosjekter, skal økonomisjef delta. 

Personalledelse 

Enhetsleder utøver rollen som arbeidsgivers representant innen egen enhet og gis myndighet til å: 

 Videredelegere oppgaver og myndighet til avdelingsledere og andre ansatte i egen enhet i 

tråd med gjeldende reglement 

 Tilsette i egen enhet, etter bestemmelsene i prosedyre for ansettelser og gjeldende lovverk 

Denne myndighet kan ikke delegeres videre. Kommunalsjef skal orienteres om behovet og 

være med på en helhetlig vurdering av om/ hva som skal rekrutteres, krav til kompetanse og 

stillingsstørrelse 

 Følge opp langtids sykefraværssaker med behov for IA-rådgivning 

 Avslutte et arbeidsforhold i egen enhet som ikke faller under Arbeidsmiljølovens § 15, etter 

bestemmelsene i kommunens prosedyrer og gjeldende lovverk.  Denne myndighet kan ikke 

delegeres videre 

 Gi lederstøtte til sine avdelingsledere 

 Gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte som man har et definert personalansvar 

for, dersom ikke annet framkommer under overskrift personalledelse under det enkelte 

kommunalområdet. 

 Følge opp saker der arbeidstaker gis advarsel, til og med 1. advarsel. Dersom det kommer til 

videre oppfølging skal kommunalsjef overta oppfølgingen av den ansatte 

 Avgjøre søknad om permisjon ut fra bestemmelsene i Spydeberg kommunes 

permisjonsreglement, Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven, Hovedtariffavtalen 2016-2018 

2016-2018 og Hovedavtalen.  
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 Godkjenne og følge opp bruk av fleksibelt hjemmearbeid 

 Holde seg oppdatert på tariffavtaler/særavtaler, kommunens personalreglement og lokale 

retningslinjer innen personalområdet 

 

Enhetsleder utøver rollen som arbeidsgivers representant, innenfor bestemmelsene i: 

Arbeidsmiljøloven LOV-2005-06-17-62 

Arbeidstvistloven LOV-2012-01-27-9 

Likestillingsloven LOV-2013-06-21-59 

Diskrimineringsloven om etnisitet LOV-2013-06-21-60 

Diskrimineringsloven om seksuell orientering LOV-2013-06-21-58 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven LOV-2013-06-21-61 

Ferieloven LOV-1988-04-29-21 

Folketrygdloven LOV-1997-02-28-19  

Forvaltningsloven LOV-1967-02-10 

Kommuneloven LOV-1992-09-25-107 

Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31 

Hovedavtalen 2016-2017 HA 

Hovedtariffavtalen 2016-2018 HTA  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer 

Enhetens representant utad 

Enhetsleder gis myndighet til å representere sin enhet utad, og uttale seg innen sitt 

myndighetsområde på enhetens vegne til massemedia og andre. Denne oppgaven kan gis til andre 

aktuelle ansatte i enkeltsaker. 

Innen sitt myndighetsområde gis enhetsleder rett til å forplikte kommunen med sin underskrift, så 

framt saken ikke også gjelder andre deler av kommunen, eller overordnede, prinsipielle forhold. 

Klagebehandling 

Innkomne klager behandles  av enhetsleder for det aktuelle fagområdet før de evt. går videre til 

andre instanser. 
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6. Avdelingsledere 

Delegering til avdelingsledere 

Avdelingsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i de følgende punktene for 

de enkelte avdelingslederne. Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 1.2. 

Oppgaver 

Avdelingsleder er faglig leder på et bestemt fagområde og skal sørge for at: 

 Avdelingen drives i samsvar med lover, forskrifter og andre vedtak fattet i overordnet organ, 

og at den er gjenstand for betryggende kontroll 

 Det utarbeides nødvendige planer og rapporteres innenfor tildelt ansvarsområde 

 Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder om arbeidet i avdelingen 

 Avdelingen yter tjenester som imøtekommer samfunnets og innbyggernes behov 

 Personalet følges opp slik at de ansattes behov for et trygt og helsefremmende arbeid i et 

godt sosialt miljø ivaretas 

 Strategi for kompetanseheving følges 

Myndighet 

Avgrensing av myndighet 

Avdelingsleder gis myndighet innenfor: 

 Egne arbeidsoppgaver 

 Bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter 

 Mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret, politiske utvalg og rådmannen har 

vedtatt  

Denne avgrensingen gjelder for alle de følgende punktene i reglementet for delegering fra 

rådmannen. 

Planlegging 

Avdelingsleder gis myndighet til å organisere, lede, fordele og kontrollere det faglige arbeidet i sin 

avdeling, samt iverksette tiltak for å forbedre gjennomføringen.  

Regnskap 

Avdelingsleder gis attestasjonsmyndighet innenfor sitt ansvarsområde i kommunens regnskaper. 

Avdelingsleder gis løpende oppfølgings- og rapporteringsansvar for avdelingens budsjett. 

Avdelingsleder kan gis myndighet til å disponere deler av et fastsatt driftsbudsjett, da skal dette være 

spesifikt delegert til den enkelte, evt. også med avgrensing i områder og beløp. 

Innkjøp 

Avdelingsleder gis myndighet til å foreta innkjøp av varer og tjenester på vegne av avdelingen 

innenfor avdelingens budsjettrammer, herunder forplikte kommunen ved sin underskrift. Det er egne 

rutiner for innkjøp som belastes investeringsbudsjettet, slike innkjøp avklares med enhetsleder før 

bestilling. 
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Myndigheten er begrenset av bestemmelsene i: 

 Anskaffelsesloven LOV-2016-06-17-73 med forskrifter 

 De instrukser økonomisjefen gir, jfr. kommunens innkjøpsreglement 

 Rammeavtaler som kommunens sentrale innkjøpstjeneste til enhver tid inngår  

Personalledelse 

Avdelingsleder utøver rollen som arbeidsgivers representant i det daglige arbeidet og gis myndighet 

til å: 

 Delta ved ansettelser i avdelingen dersom dette ikke er unntatt delegeringen i det enkelte 

kommunalområdet 

 Følge opp korttidssykefravær. Kan også få ansvar for oppfølging av langtidsfravær i tråd med 

den aktuelle avdelingslederressursen  

 Gjennomføre personalmøter 

 Avgjøre søknader om velferdspermisjon ut fra bestemmelsene i permisjonsreglementet. 

Innvilge og fordele tidspunkt for ferieavvikling, inkludert sørge for at ferien tas ut, sørge for 

oversikt over evt. vikarbehov ved ferie og lage plan for å dekke dette 

 Gjennomføre medarbeidersamtaler i egen avdeling dersom ikke annet framkommer under 

Personalledelse under det enkelte kommunalområdet. 

 Holde seg oppdatert på tariffavtaler/særavtaler og kommunens personalreglement og lokale 

retningslinjer innen personalområdet 

 

Avdelingsleder utøver sin myndighet innenfor bestemmelsene i: 

Arbeidsmiljøloven LOV-2005-06-17-62 

Arbeidstvistloven LOV-2012-01-27-9 

Likestillingsloven LOV-2013-06-21-59 

Diskrimineringsloven om etnisitet LOV-2013-06-21-60 

Diskrimineringsloven om seksuell orientering LOV-2013-06-21-58 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven LOV-2013-06-21-61 

Ferieloven LOV-1988-04-29-21 

Folketrygdloven LOV-1997-02-28-19  

Forvaltningsloven LOV-1967-02-10 

Kommuneloven LOV-1992-09-25-107 

Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31 

Hovedavtalen 2016-2017 HA 

Hovedtariffavtalen 2016-2018 HTA  
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7. Stab 

Stab består av disse avdelingene og funksjonene: Økonomi og lønn, Servicetorg med arkiv, Bibliotek, 

Politisk sekretariat, Personalsjef, Kommuneoverlege, rådgivere 

Stabsjef 

Oppgaver 

Stabsjefen har den samme delegerte myndighet i Staben som Kommunalsjef har i sitt 

kommunalområde, jfr. kap 4.1, med unntak der det framkommer at det kun gjelder kommunalsjefer. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

 

Stabsjefen følger opp Spydeberg kommunes deltakelse i  

Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor 

Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold 

Indre Østfold Forliksråd 

Indre Østfold Data 

Indre Østfold kommunerevisjon 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat 

Østfold interkommunale Arkivselskap 

Østfold Energi 

Myndighet 

Stabsjef gis anvisningsmyndighet på følgende ansvar:  

 Ansvar Funksjon 

Administrasjonsavd./ team 121 

Alle 

Økonomikontor 122 

Datatjeneste 123 

Trykkeri 124 

Servicetorg 125 

Bibliotek 126 

Personal og utvikling 127 

Plan 141 

Vennskapskommuner 143 

Lærlinger 161 

Lærlinger i omsorgstjenesten 162 

Vann 511 3451 

Avløp 512 3531 

 

Stabsjef gis myndighet til å: 

 Fastsette rutiner og retningslinjer for samarbeidet mellom Stab, overordnet ledelse og enhetene, 

og følge opp praktiseringen av rutinene og retningslinjene. 

 Fastsette prosedyrer for bistand fra Stab til kommunalområdene innen planlegging, rapportering og 

andre administrative oppgaver. 

 Rådmannen kan gi ansatte i Stab myndighet til å fatte vedtak på andre bestemte områder og 

innenfor bestemte tidsrom. 

 Regulere åpningstiden på biblioteket og servicetorget. 

30
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Stabsjef gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Alkoholloven LOV-1989-06-02-27 VL  

Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29  

Endringslov til alkoholloven LOV-2015-06-19-50 

Forskrift om parkering for forflytningshemmede FOR-1994-03-15-222 

Helse og omsorgstjenesteloven, kommunelegen LOV-2011-06-24-30, §5-5 

Kirkeloven LOV-1996-06-07-31/§15  

Serveringsloven LOV-1997-06-13-55 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Personalledelse 

Stabsjefen er nærmeste leder for enhetens avdelingsledere, personalsjef, formannskapssekretær, 

kommuneoverlege og rådgivere. 

Økonomisjef (Avdelingsleder for Økonomi) 

Oppgaver 

Økonomisjefens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap. 6. Bestemmelsene 

om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Økonomisjef gis følgende myndighet: 

 Kan attestere på alle ansvar i Spydeberg kommune 

 Være regnskapsansvarlig i kommunen. 

 Bestemme internkontrollsystem for budsjett- og regnskapsarbeidet, og gi bindende tolkninger av 

lov og forskrifter på dette området. 

 Gi bindende tolkinger av bestemmelser i lov og forskrifter om økonomi- og regnskapsarbeidet. 

 Gi bindende tolkninger av kommunens økonomireglement og fastsette rutiner og prosedyrer for 

budsjett-, regnskaps- og øvrig økonomiarbeid i kommunen. 

 Bestemme en bindende kontoplan for Spydeberg kommune. 

 Frafalle kommunale pant for lån, samt frafalle prioritet, når dette ikke medfører økt tapsrisiko for 

kommunen. 

 Iverksette rettslig inkasso for kommunens krav. 

 Forplikte kommunen med sin underskrift i forhold til opptak av nye lån, refinansiering og 

leasingavtaler i henhold til kommunelovens § 50 og i henhold til kommunens vedtatte budsjett. 

 Forhandle fram og inngå de nødvendige avtaler med låntaker og låntakers øvrige kreditorer for å 

sikre kommunens engasjement best mulig vedrørende formidlingslån. 

 Ettergi beløp under kr 100 000 når kravet anses for uerholdelig/ tap er konstatert. 

 Gjennomføre låneopptak og forvaltning av lån, plassering av kortsiktig likviditet og plassering av 

langsiktig likviditet ut fra bestemmelsene i kommunens økonomireglement og i kommunestyrets 

vedtak. 

 Akseptere statlige tilskudd som sikres med pant eller legger langsiktige forpliktelser på kommunen i 

forhold til disponering av objektet/saken som utløser tilskuddet. 

 Gi fullmakt til å disponere bankkonti og gi andre ansatte i kommunen disposisjonsrett på den 

enkelte konto, i tråd med kommunens retningslinjer 
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 Være Spydeberg kommunes representant i samarbeidsavtalene om: 

Skatt og innkreving 

IKT 

 

Økonomisjef gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Kommuneloven kap. 8 LOV-1992-09-25-107 

Forskrift om årsbudsjett FOR-2000-12-15-1423 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning FOR-2000-12-15-1424 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder Servicetorg 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1 reglementet.  

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder Servicetorg gis følgende myndighet: 

 Fatte vedtak om parkering for forflytningshemmede etter Forskrift om parkering for 

forflytningshemmede FOR-2016-03-18-264.  

 Fatte vedtak om serveringsbevilling etter Serveringsloven LOV-1997-06-13-55  

 Føre kontroll med salgs- og skjenkebevillinger etter Alkoholloven  LOV-1989-06-02-27, §§ 1-9 og 7-1 

 Tildele Ledsagerbevis og TT-kort etter lokale retningslinjer. 

 

Avdelingsleder Servicetorg arbeider etter  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Biblioteksjef (Avdelingsleder for Spydeberg folkebibliotek)  

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1 Bestemmelsene 

om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2.. 

Myndighet 

Biblioteksjefen gis myndighet til å:  

 Foreta innkjøp og utskiftning/ kassasjoner av bibliotekets samlinger. 

 Inngå avtale med låntakere om adgang til meråpnet bibliotek. 

 Fordele vakter i biblioteket mellom avdelingens ansatte. 

 

Biblioteksjefen gis myndighet etter følgende lover/forskrifter: 

Folkebibliotekloven LOV-1985-12-20-108  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 
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Stillinger uten lederansvar 

Arkivleder 

Oppgaver 

Arkivleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet  Bestemmelsene om bruk av 

delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

 

Arkivleder skal sikre at: 

kommunens fellessystemer for saksbehandling blir brukt på alle de områdene der de skal brukes, og 

at de brukes riktig etter regelverket. 

Kommunens arkiver oppfyller lov og forskrift. 

 

Videre skal arkivleder: 

Utarbeide forslag til rutiner og retningslinjer for dokumenthåndtering og arkivarbeidet i kommunen, 

med sikte på å utvikle et gjennomgående og enhetlig system. 

Være systemansvarlig i kommunen for WebSak Fokus, bistå og veilede kommunens enheter i dette.  

Være kommunens representant i samarbeidet med de andre kommunene i Østfold interkommunale 

Arkivselskap. 

Myndighet 

Arkivleder gis myndighet til å: 

 Gi bindende tolkinger av lov og forskrifter for arkivarbeidet i kommunen. 

 Inspisere og kontrollere kommunens arkiver, og påse at sak-/ arkivsystemet tilfredsstiller 

arkivfaglige krav. 

 

Arkivleder arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Arkivloven LOV-1992-12-04-126 

Forskrift om offentlege arkiv  FOR-1998-12-11-1193 

Forvaltningsloven LOV-1967-02-10.  

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64.  

Helseregisterloven LOV-2014-06-20-43 

Offentlighetsloven LOV-2006-05-19-16.  

Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31  

Sikkerhetsloven LOV-1995-02-03-7.  

Pliktavleveringsloven LOV-1989-06-09-32.  

Riksarkivarens regelverk for offentlige arkiver. Riksarkivarens forskrift 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Personalsjef  

Oppgaver 

Personalsjefens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet. Bestemmelsene om bruk av 

delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 
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Personalsjefen har et overordnet ansvar for å følge opp lov og avtaler som regulerer forholdet 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker slik at det utvikles, og vedlikeholdes, gode arbeidsforhold i 

kommunen. 

Eksempler på oppgaver (listen er ikke uttømmende): 

Utvikle, samordne og kvalitetssikre kommunens strategiske personalarbeid. 

Gi lederstøtte til kommunens enheter innenfor personal. 

Planlegge, og følge opp, kommunens arbeid med sykefravær og inkluderende arbeidsliv på 

systemnivå.  

Planlegge, og følge opp, kommunens kompetanseutviklingsarbeid. 

Være sekretær i forhandlingsutvalget, for administrasjonsutvalget og gjennomføre faste møter med 

tillitsvalgte, være kommunens kontaktperson med bedriftshelsetjenesten. 

Tilrettelegge system for inntak av lærlinger, samt økonomisk oppfølging av dette. 

Myndighet 

Personalsjef gis følgende myndighet: 

 Iverksette og vedlikeholde rutiner og retningslinjer for personalområdet. 

 Iverksette og vedlikeholde rutiner og retningslinjer for inkluderende arbeidsliv og 

sykefraværsarbeid.  

 Iverksette og vedlikeholde internkontrollsystem for personalområdet, og gi bindende tolkninger av 

lov og forskrifter på dette området. 

 Føre kontroll med at enhetene etterlever vedtak angående personal, som reglement, 

meklingsresultater osv. 

 

Personalsjef skal sikre god praksis i kommunen etter følgende lover og forskrifter:  

Arbeidsmiljøloven LOV-2005-06-17-6 

Ferieloven LOV-1988-04-29-21 

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv  

Hovedavtalen 2016-2017 HA 

Hovedtariffavtalen 2016-2018 HTA  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Politisk sekretær  

Oppgaver 

Politisk sekretærs oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet. Bestemmelsene om bruk av 

delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

 

Politisk sekretær har disse oppgavene (listen er ikke uttømmende): 

Gjennomføring av kommune-, fylkes- og stortingsvalg 

Møter i kommunestyret, formannskapet og andre politiske utvalg. Dette inkluderer å være 

møtesekretær, møteinnkalling, praktisk tilrettelegging av møtelokaler/ bevertning, samt annet for- 

og etterarbeid for møtene. 

Øvrige arbeidsoppgaver: 

Mottaker for innmelding av saker, produksjon og utsending av sakspapirer. 
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Føre protokoller, lage særutskrifter og arkivere. Sørge for at det framkommer i 

saksbehandlingssystem at vedtak er fattet 

Ha støttefunksjoner for ordfører, politikere og rådmann. 

Lage forslag til politisk møtekalender. 

Være systemforvalter for Møteportalen i WebSak Focus. 

Ajourholde kommunens reglement for delegering fra kommunestyret. 

Utbetaling av møtegodtgjøring til medlemmer i politiske organ og gruppe- og representantstøtte til 

politiske partier. 

Utbetaling av støtte til bompenger for innbyggere med slik rett. 

Generell saksbehandling. 

Bistå i andre støttefunksjoner etter nærmere bestemmelse av rådmannen. 

Myndighet 

Politisk sekretær arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Kommuneloven LOV-1992-09-25-107 

Valgloven LOV-2002-06-28-57 

Valgforskriften FOR-2003-01-02-5  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Kommuneoverlege 

Oppgaver 

Kommuneoverlegens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet Bestemmelsene om bruk 

av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

 

Kommuneoverlegen har disse oppgavene (listen er ikke uttømmende): 

Inneha kommunens samfunnsmedisinsk kompetanse 

Yte medisinskfaglig rådgivning i forhold til kommunal planlegging, styring og evaluering av helse- og 

omsorgstjenester, bl.a. ved framstilling av lokal helseoversikt 

Påse at kommunen har tilfredsstillende smittevern  

Samordne kommunens folkehelsearbeid og er kommunens folkehelsekoordinator 

Representere Spydeberg kommune i kommuneoverlegefellesskapet ved Helsehuset, Indre Østfold 

medisinske kompetansesenter IKS 

Myndighet 

Kommuneoverlegen gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29 

Forskrift om miljørettet helsevern FOR-2003-04-25-486 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene FOR-2003-06-27-792 

Lov om psykisk helsevern  LOV-1999-07-02-62 

Lov om vern mot tobakkskader LOV-1973-03-09-14  

Matloven LOV-2003-12-19-124  

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63   

Smittevernloven LOV-1994-08-05-55 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 
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Rådgivere  

Rådgiverne har de minst definerte arbeidsoppgavene i enheten, men jobber med følgende tema: 

Utviklingsarbeid 

Planarbeid 

Prosjektledelse 

IKT og personvern 

Internkontrollsystem 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Saksbehandling 

Myndighet 

Rådgiveravdelingen arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31 

Internkontrollforskriften FOR-1996-12-06-1127 

Sivilbeskyttelsesloven LOV-2010-06-25-45 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt FOR-2011-08-22-894 

Arbeidsmiljøloven LOV-2005-06-17-6 

Arbeidsmiljøforskrifter: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

Arbeidsplassforskriften 

Forskrift om utførelse av arbeid 

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i 

arbeidsmiljøet  

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enkeltrådgivere kan delegeres myndighet innenfor spesielle områder.  
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Attestasjonsmyndighet i Staben 

Bestillings- og attestasjonsmydighet er gitt slik tabellen viser. Beskrivelse av myndigheten 

framkommer i kapittel to i dette dokumentet. 

Tildelt attestasjonsmyndighet i Stab: 

 Ansvar Funksjon Attestasjonsmyndighet 

Kontrollutvalg, revisjon 100 Alle Trude M.v.d.Z. Gjerløv,  Mette Mysliwski  

Formannskap/ 
Kommunestyre 

111 Alle 
Trude M.v.d.Z. Gjerløv, Mette Mysliwski  

Eldreråd 112 Alle Trude M.v.d.Z. Gjerløv, Mette Mysliwski  

Partistøtte 114 Alle 
Trude M.v.d.Z. Gjerløv,   
Mette Mysliwski  

Tilskudd til trossamfunn 115 Alle 
Trude M.v.d.Z. Gjerløv, Bente Gravingen Fredheim, 
Mette Mysliwski 

Valg 119 Alle 
Trude M.v.d.Z. Gjerløv,   
Mette Mysliwski, Eirik Juel 

Administrasjonsavdeling/ 
Team 

121 
Alle 

Trude M.v.d.Z. Gjerløv, Ronny Olsen, Ida Aagaard, 
Hans Moesgaard, Mette Mysliwski, Eirik Juel 

2331 Jan Børre Johansen 

Økonomikontor 
122 Alle 

Bente Gravningen Fredheim, Mette Mysliwski, Ellen 
Furre Svensen, Sølvi Tveter, Dubravka Janjetovic 

Datatjeneste 123 Alle Ronny Olsen, Mette Mysliwski 

Trykkeri 
124 Alle 

Sidsel Liborg, Trude M.v.d.Z. Gjerløv, Trine Ottosen, 
Mette Mysliwski 

Servicetorg 
125 Alle 

Trude M.v.d.Z. Gjerløv, Mona Volden, Sidsel Liborg, 
Trine Ottosen, Mette Mysliwski 

Bibliotek 
126 Alle 

Ibi Engsbye, Eirik Juel, Vanessa Brall, Mette 
Mysliwski 

Personal og utvikling 127 
Alle 

Ronny Olsen, Ida Aagaard, Hans Moesgaard,  
Ingrid Helland, Mette Mysliwski 

2410 Jan Børre Johansen 

Lærlinger 161 Alle Ingrid Helland, Mette Mysliwski 

Lærlinger i omsorgstjenesten 162 Alle Ingrid Helland, Mette Mysliwski 

Plan 141 Alle Trude M.v.d.Z Gjerløv, Mette Mysliwski 

Vennskapskommuner 143 Alle Trude M.v.d.Z Gjerløv, Mette Mysliwski 

Vann 511 3451 
Alle i denne oversikten, unntatt Ibi Engsbye, Vanessa 
Brall,  

Avløp 512 3531 
Alle i denne oversikten, unntatt Ibi Engsbye, Vanessa 
Brall, 

Bygdebok 905 Alle Eirik Juel, Mette Mysliwski 
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8. Oppvekst og utdanning 

Oppvekst og utdanning består av disse enhetene: Administrativ støtte/ fagleder barnehage og skole, 

Barnehage, Spydeberg skole, Hovin skole, Spydeberg ungdomsskole, Oppvekst og integrering, PPT. 

Kommunalsjef Oppvekst og utdanning 

Oppgaver 

Kommunalsjefens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap. 4.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

 

Kommunalsjef for Oppvekst og utdanning følger opp Spydeberg kommunes deltakelse i  

Mortenstua skole  

Interkommunalt Introduksjonssenter  

Helsesøster i videregående skole 

Deltagruppen 

Myndighet 

Kommunalsjef for Oppvekst og utdanning gis anvisningsfullmakt på følgende ansvar 

 

 

Kommunalsjef Oppvekst og utdanning gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Barnehageloven LOV-2005-06-17-64 

Barnevernloven LOV-1992-07-17-100 

Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29  

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Introduksjonsloven LOV-2003-07-04-80  

Opplæringslova LOV-1998-07-17-61 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Smittevernloven LOV-1994-08-05-55 

 Ansvar Funksjon 

Flyktninger 212 

Alle 

Flyktninger, integreringstilskudd 214 

Fellesutgifter kommunalområdet 220 

Spydeberg ungdomsskole 221 

Ingastua 225 

Hovin skole 231 

Hovin skole SFO 232 

Spydeberg skole 241 

Spydeberg skole SFO 242 

Barnehage fellesutgifter 250 

Blomsterenga barnehage 251 

Barnevern 291 

Oppdragstakere barnevern 293 

Helsestasjon 323 

PPT 920 

Felles lese- og skriveprosjekt 923 

ADHD seminar 927 
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Barnekonvensjonen FNs barnekonvensjon 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen FOR-2005-12-16-1478  

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. FOR-2013-01-17-61 

Forskrift om kommunal kontantstøtte, Spydeberg FOR-2014-03-18-286 

Forskrift til opplæringslova §3-17 etter FOR-2006-06-23-724 

Forskrift om pasientjournal FOR-2000-12-21-1385 

Vurderingsforskriften kap. 3 Forskrift til opplæringslova 

Økonomiforskrift til barnehageloven FOR-2012-11-30-1108 

Særavtale for undervisningspersonale for perioden 1.8.2015 - 31.12.2017 SFS 2213 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

 

Kommunalsjef Oppvekst og utdanning beholder selv myndigheten til å avgjøre søknader om skyss og 

innlosjering for egne elever etter LOV-1998-07-17-61 §§ 7-1, 7-3 og 7-4,  

Personalledelse 

Kommunalsjef Oppvekst og utdanning er nærmeste leder for kommunalområdets enhetsledere, 

førstekonsulent Oppvekst og utdanning og leder for PPT.  

Enhetsleder Administrativ støtte/ fagleder barnehage og skole 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Enhetsleder Administrativ støtte gis anvisningsmyndighet på følgende ansvar:  

 Ansvar Funksjon 

Fellesutgifter oppvekst og utdanning 220 

Alle Ingastua 225 

Fellesutgifter barnehage 250 

 

Enhetsleder Administrativ støtte gis myndighet til å fatte vedtak om 

 Kontantstøtte etter Forskrift om kommunal kontantstøtte, Spydeberg FOR-2014-03-18-286 

 Redusert foreldrebetaling i barnehagen etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagen FOR-2005-

12-16-1478  

 Spesialundervisning i barnehage etter Barnehageloven § 19 a LOV-2005-06-17-64 

 

Enhetsleder Administrativ støtte gis myndighet til å: 

 Utføre tilsyn og veiledning med alle kommunens barnehager 

 Etter avtale være stedfortreder for Kommunalsjef for Oppvekst og utdanning.  

 

Enhetsleder Administrativ støtte gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Økonomiforskrift til barnehageloven FOR-2012-11-30-1108 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 
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Enhetsleder barnehage 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kapittel 5. Bestemmelsene 

om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Enhetsleder barnehage gis anvisningsmyndighet på følgende ansvar:  

 Ansvar Funksjon 

Blomsterenga barnehage 251 Alle 

 

Enhetsleder barnehage gis myndighet til:  

 Fatte beslutning om opptak av barn i barnehagene, etter innstilling fra styrerkollegiet, private og 

kommunale barnehager 

 

Enhetsleder barnehage gis myndighet etter følgende lover og forskrifter 

Barnehageloven LOV/2005-06-17-64 

Forskrift om rammeplan for barnehage FOR-2006-03-01-266 

Økonomiforskrift til barnehageloven FOR-2012-11-30-1108 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

8.1 Avdelingsledere barnehage (pedagogiske ledere) 

Oppgaver 

Avdelingsledernes oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder barnehage arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Barnehageloven LOV/2005-06-17-64 

Forskrift om rammeplan for barnehage FOR-2006-03-01-266 

Økonomiforskrift til barnehageloven FOR-2012-11-30-1108 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Personalledelse 

Avdelingslederne i barnehage gjennomfører ikke medarbeidersamtaler med avdelingens ansatte 

Enhetsleder Spydeberg skole/Rektor 

Oppgaver 

Rektors oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om bruk 

av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Rektor Spydeberg skole gis anvisningsmyndighet på følgende ansvar:  

 Ansvar Funksjon 

Spydeberg skole 241 Alle 
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Spydeberg skole SFO 242 

 

Rektor Spydeberg skole gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringslova, med unntak av myndigheten til å avgjøre søknader om skyss og innlosjering for egne 

elever etter §§ 7-1, 7-3 og 7-4,  LOV-1998-07-17-61 

Forskrift til opplæringsloven FOR-2006-06-23-724 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Personalledelse 

Rektor utpeker stedfortreder ved eget fravær. 

Avdelingslederne Spydeberg i skole  

Oppgaver 

Avdelingsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. Bestemmelsene 

om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsledere Spydeberg skole arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringsloven LOV-1998-07-17-61 

Forskrift til opplæringsloven FOR-2006-06-23-724 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

 

Avdelingsledere Spydeberg skole gis myndighet til å  

 Operasjonalisere lokale avtaler fremforhandlet for hver skole. 

 Tilrettelegge og gjennomføre det faglige arbeid i avdelingen. 

Avdelingsleder Spydeberg skole SFO 

Oppgaver 

Avdelingsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. Bestemmelsene 

om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder for Spydeberg skole SFO arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

 Opplæringsloven §§ 9a-10,9-5, 13-7 og 13-7a LOV-1998-07-17-61 

 Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enhetsleder Hovin skole/Rektor 

Oppgaver 

Rektors oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kapittel 5.  

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet, er gjengitt i kap. 2.2.  

Myndighet 

Rektor Hovin skole gis anvisningsmyndighet på følgende ansvar: 
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 Ansvar Funksjon 

Hovin skole 231 
Alle 

Hovin skole SFO 232 

 

Rektor Hovin skole gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringslova, med unntak av myndigheten til å avgjøre søknader om skyss og innlosjering for egne 

elever etter §§ 7-1, 7-3 og 7-4,  LOV-1998-07-17-61 

Forskrift til opplæringsloven FOR-2006-06-23-724 

Introduksjonsloven LOV-2003-07-04-80  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Rektor utpeker stedfortreder ved eget fravær. 

Personalledelse 

Rektor utpeker stedfortreder ved eget fravær. 

Avdelingsledere Hovin skole  

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsledere arbeider etter  

Opplæringsloven LOV-1998-07-17-61 

Forskrift til opplæringsloven FOR-2006-06-23-724 

Introduksjonsloven LOV-2003-07-04-80 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

 

Avdelingsledere Hovin skole gis myndighet til å: 

 Operasjonalisere lokale avtaler fremforhandlet for hver skole. 

 Tilrettelegge og gjennomføre det faglige arbeid i avdelingen. 

Avdelingsleder Hovin skole SFO  

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder Hovin skole SFO arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringsloven §§ 9a-10,9-5, 13-7 og 13-7a LOV-1998-07-17-61 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enhetsleder Spydeberg ungdomsskole /Rektor 

Oppgaver 

Rektors oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om bruk 

av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 
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Myndighet 

Rektor Spydeberg ungdomsskole gis anvisningsmyndighet på følgende ansvar: 

 Ansvar Funksjon 

Spydeberg ungdomsskole  221 Alle 

 

Rektor Spydeberg ungdomsskole gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringslova, med unntak av myndigheten til å avgjøre søknader om skyss og innlosjering for egne 

elever etter §§ 7-1, 7-3 og 7-4,  LOV-1998-07-17-61 

Forskrift til opplæringslova FOR-2006-06-23-724 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Personalledelse 

Rektor utpeker stedfortreder ved eget fravær. 

Avdelingsledere Spydeberg ungdomsskole  

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 
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Myndighet 

Avdelingsleder Spydeberg ungdomsskole gis myndighet til å: 

 Operasjonalisere lokale arbeidsavtaler fremforhandlet for hver skole. 

 Tilrettelegge og gjennomføre det faglige arbeid i avdelingen. 

 

Avdelingsleder Spydeberg ungdomsskole arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringslova LOV-1998-07-17-61 

Forskrift til opplæringslova FOR-2006-06-23-724 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enhetsleder Oppvekst og integrering 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Enhetsleder for Oppvekst og integrering gis anvisningsmyndighet på følgende ansvar:  

 Ansvar Funksjon 

Flyktninger og voksenopplæring 212 

Alle 

Introduksjonsstønad 214 

Barnevern 291 

Oppdragstakere barnevern 293 

Helsetjenester for barn og unge 323 

 

Enhetsleder for Oppvekst og integrering gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Opplæringslova §§ 2-1, 2-8, 4A-1-13 LOV-1998-07-17-61 

Introduksjonsloven LOV-2003-07-04-80  

Sentrale særavtaler og kommunale retningslinjer for området 

Avdelingsleder Barnevern 

Oppgaver 

Avdelingsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. Bestemmelsene 

om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2.  

Myndighet 

Avdelingsleder Barnevern arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Barnevernloven LOV-1992-07-17-100 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder Helsestasjon 

Oppgaver 

Avdelingsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. Bestemmelsene 

om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 
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Myndighet 

Avdelingsleder Helsestasjon arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Barnekonvensjonen FNs barnekonvensjon 

Barnevernloven LOV-1992-07-17-100 

Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29  

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Smittevernloven LOV-1994-08-05-55 

Legemiddelloven LOV-1992-12-04-132 

Pasientskadeloven LOV-2001-06-15-53 

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. FOR-2013-01-17-61 

Forskrift om pasientjournal FOR-2000-12-21-1385 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enhetsleder PPT 

Oppgaver 

Spydeberg deltar i et interkommunalt samarbeid med PPT sammen med Skiptvet og Hobøl 

kommuner Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Enhetsleder PPT gis anvisningsmyndighet på følgende ansvar:  

 Ansvar Funksjon 

PPT 920 Alle 

 

Enhetsleder PPT gis myndighet til å:  

 Utføre sakkyndighetsarbeid etter Opplæringslova § 5-3 LOV-1998-07-17-61 

 

Enhetsleder PPT arbeider etter 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området. 

Attestasjonsmyndighet i Oppvekst og utdanning 

Bestillings- og attestasjonsmydighet er gitt slik tabellen viser. Beskrivelse av myndigheten 

framkommer i kapittel to i dette dokumentet. 

Tildelt attestasjonsmyndighet i Oppvekst og utdanning: 

 Ansvar Funksjon Attestasjonsmyndighet 

Flyktninger 212 Alle Lene Grøstad 

Flyktninger, 
integreringstilskudd 

214 Alle Lene Grøstad 

Fellesutgifter 
kommunalområdet 

220 Alle Lene Grøstad 

Spydeberg ungdomsskole 221 Alle Else M. Nybakken, Heidi  Stubberud 

Ingastua 225 Alle Aini Bye 

Hovin skole 231 Alle Jeanette Våler, Line  Kråkholm,  
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Helge Ørnø   

Hovin skole SFO 232 Alle Gunn Helle 

Spydeberg skole 241 Alle 
Gro Munkebye,  
Hartvig Philip Pettersen, Christin Houge 

Spydeberg skole SFO 242 Alle Synnøve Wold 

Barnehage fellesutgifter 250 Alle Lene Grøstad 

Blomsterenga barnehage 251 Alle 
Bente T. Ruud, Elisabeth Aasen,  
Linda Flobakk Svensen,   
Lene Aarum,  Solfrid Ydse 

Barnevern 291 Alle Nina Nedrelid 

Oppdragstakere barnevern 293 Alle Nina Nedrelid 

Helsestasjon 323 Alle Jane Elisabeth Dahlen 

PPT 920 Alle Hilde Ertnes  

Felles lese og skriveprosjekt 923 Alle Hilde Ertnes 

ADHD seminar 927 Alle Hilde Ertnes 
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9. Helse og velferd 

Helse og velferd består av følgende enheter: NAV, Psykisk helse og rus, Habilitering, rehabilitering og 

mestring, Grinitun 1, Grinitun 2, Tildelingsenheten 

Kommunalsjef Helse og velferd 

Oppgaver 

Kommunalsjefens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap. 4.1.  

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

 

Kommunalsjef Helse og velferd følger opp Spydeberg kommunes deltakelse i  

Finca el Romeral AS 

Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS 

Avlastningshjemmet IKS 

Indre Østfold krisesenter IKS 

evt. kjøp av andre tjenester fra andre.  

Myndighet 

Kommunalsjef Helse og velferd gis anvisningsfullmakt på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Granvinveien bofellesskap 271 

Alle 

Bofellesskap III 272 

Nordmyrveien bofellesskap 273 

Funksjonshemmede 274 

Omsorgslønn 275 

Administrasjon familierelaterte tjenester 276 

Bolig 4 277 

Sosiale tjenester 281 

Kvalifiseringsprogrammet 283 

Tildelingsenheten 311 

Rusomsorg 320 

Kurative og forebyggende helsetjenester 321 

Psykiatri 322 

Medisinsk rehabilitering 324 

Frisklivsentral 325 

Vollene 326 

Ny bolig Løvestad 327 

Fysioterapi og hjelpemidler 330 

Hjemmesykepleie 331 

Hjemmehjelp 332 

Omsorgslønn 333 

Brukerstyrt personlig assistanse 334 

Administrasjon helse og velferd 335 

Dagsenter demente 338 

Sykehjem i Spania 340 

Bogruppe 2 341 

Hjelpemidler 342 

Kjøkken 343 
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Bogruppe 3 344 

Bogruppe 1 345 

Dagsenter 346 

Nattjeneste 349 

 

Kommunalsjef Helse og velferd gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Forskrift om startlån fra Husbanken FOR-2014-03-12-273 

Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29  

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helseberedskapsloven LOV-2000-06-23-56 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Helseregisterloven LOV-2014-06-20-43  

Krisesenterlova LOV-2009-06-19-44) 

NAV-loven LOV-2006-06-16-20 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Psykisk helsevernloven LOV-1999-07-02-62  

Sosialtjenesteloven LOV-2009-12-18-131  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Personalledelse 

Kommunalsjef Helse og velferd er nærmeste leder for kommunalområdets enhetsledere, ansatte på 

Vollene, SLT-koordinator og ansatte i Administrativ støtte. 

Enhetsleder NAV 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Enhetsleder for NAV gis anvisningsfullmakt på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Sosiale tjenester 281 
Alle 

Kvalifiseringsprogrammet 283 

 

Enhetsleder for NAV gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

NAV-loven LOV-2006-06-16-20 

Sosialtjenesteloven LOV-2009-12-18-131  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder Arbeid og kommunale ytelser 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 
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Myndighet 

Avdelingsleder for Arbeids og kommunale ytelser arbeider etter:  

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

NAV-loven LOV-2006-06-16-20 

Sosialtjenesteloven LOV-2009-12-18-131  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder Arbeids og helserelaterte ytelser 

Dette er den statlige delen av tjenestene ved NAV kontoret og kommunen skal ikke gi fullmakter til 

dette ut over enhetslederens helhetlige lederansvar. 

Enhetsleder Psykisk helse og rus 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Enhetsleder for psykisk helse og rus gis anvisningsfullmakt på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Rusomsorg 320 

Alle Psykiatri 322 

Ny bolig Løvestad 327 

 

Enhetsleder for Psykisk helse og rus gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Psykisk helsevernloven LOV-1999-07-02-62  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder Løvestad aktivitetshus 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 
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Myndighet 

Avdelingsleder for Løvestad aktivitetshus arbeider etter  

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Psykisk helsevernloven LOV-1999-07-02-62  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder Løvestadjordet 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder for Løvestadjordet arbeider etter 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Psykisk helsevernloven LOV-1999-07-02-62  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enhetsleder Habilitering, rehabilitering og mestring 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Enhetsleder for Habilitering, rehabilitering og mestring er også avdelingsleder for Granvinveien 

bofellesskap. 
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Myndighet 

Enhetsleder Habilitering, rehabilitering og mestring gis anvisningsfullmakt på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Granvinveien bofellesskap 271 

Alle 

Bofellesskap III 272 

Nordmyrveien bofellesskap 273 

Funksjonshemmede 274 

Omsorgslønn 275 

Bolig 4 277 

Medisinsk rehabilitering 324 

Frisklivsentral 325 

Fysioterapi og hjelpemidler 330 

 

Enhetsleder Habilitering, rehabilitering og mestring gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Personalledelse 

Enhetsleder Habilitering, rehabilitering og mestring har personalansvaret for alle ansatte i enheten 

og gjennomfører medarbeidersamtaler med avdelingsledere og alle øvrige medarbeidere i 

Granvinveien bofellesskap. 

Avdelingsleder Fysio og friskliv 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1.  

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder Fysio og friskliv gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder Nordmyrveien bofellesskap 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder Nordmyrveien bofellesskap arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 
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Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enhetsleder Grinitun 1 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Enhetsleder for Grinitun 1 gis anvisningsfullmakt på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Hjemmesykepleie 331 

Alle 

Hjemmehjelp 332 

Omsorgslønn 333 

BPA 334 

Sykehjem i Spania 340 

Hjelpemidler 342 

 

Enhetsleder for Grinitun 1 gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder for Helsetjenester i hjemmet  

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder for Helsetjenester i hjemmet arbeider etter   

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder for praktisk bistand, koordinering og natt 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder for praktisk bistand, koordinering og natt arbeider etter   
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enhetsleder Grinitun 2 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2.. 
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Myndighet 

Enhetsleder for Grinitun 2 gis anvisningsfullmakt på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Dagsenter demente 338 

Alle 

Bogruppe 2 341 

Kjøkken 343 

Bogruppe 3 344 

Bogruppe 1 345 

Dagsenter 346 

 

Enhetsleder for Grinitun 2 gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder Bogruppe 1 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder for Bogruppe 1 arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder Bogruppe 2 og 3 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder for Bogruppe 2 og 3 arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 
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Enhetsleder Tildelingsenheten 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2.  

Myndighet 

Enhetsleder Tildelingsenheten gis anvisningsfullmakt på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Tildelingsenhet 311 Alle 

 

Enhetsleder Tildelingsenheten arbeider  etter følgende lover og forskrifter:  

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten FOR-2016-10-28-1250 

Forskrift om startlån fra Husbanken FOR-2014-03-12-273 

Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29  

Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24- 

Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

Helseregisterloven LOV-2014-06-20-43  

Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Personalledelse 

Enhetsleder Tildelingsenheten gjennomfører ikke medarbeidersamtaler med avdelingens ansatte. 
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Attestasjonsmyndighet i Helse og velferd 

Bestillings- og attestasjonsmydighet er gitt slik tabellen viser. Beskrivelse av myndigheten 

framkommer i kapittel to i dette dokumentet. 

Tildelt attestasjonsmyndighet i Helse og velferd: 

 Ansvar Funksjon Attestasjonsmyndighet 

Granvinveien bofellesskap 271 Alle Barbro Hansen, Vegard Mysliwski 

Bofellesskap III 272 Alle Barbro Hansen, Vegard Mysliwski 

Nordmyrveien bofellesskap 273 Alle Bylgja Mist Gunnarsdottir, Vegard Mysliwski 

Funksjonshemmede 274 Alle Barbro Hansen, Vegard Mysliwski 

Omsorgslønn 275 Alle Barbro Hansen, Vegard Mysliwski 

Administrasjon 

familierelaterte tjenester 
276 Alle Gerd Anette Simonsen, Vegard Mysliwski 

Bolig 4 277 Alle Barbro Hansen, Vegard Mysliwski 

Sosiale tjenester 281 Alle Espen Sjong Slette, Vegard Mysliwski 

Kvalifiseringsprogrammet 283 Alle Espen Sjong Slette, Vegard Mysliwski 

Tildelingsenheten 311 Alle Wenche Lorentzen, Vegard Mysliwski 

Rusomsorg 320 Alle Lill Margrete Hanssen, Vegard Mysliwski 

Kurative og forebyggende 

helsetjenester 
321 Alle Vegard Mysliwski 

Psykiatri 322 Alle Lill M. Hansen, Vegard Mysliwski 

Medisinsk rehabilitering 324 Alle May Linn S. Måleng, Vegard Mysliwski 

Frisklivsentral 325 Alle May Linn S. Måleng, Vegard Mysliwski 

Vollene 326 Alle Øivind Mysliwski, Vegard Mysliwski 

Ny bolig Løvestad 327 Alle Gaute Frydenlund, Vegard Mysliwski 

Fysioterapi og hjelpemidler 330 Alle May Linn S. Måleng, Vegard Mysliwski 

Hjemmesykepleie 331 Alle Linda Egeland, Vegard Mysliwski 

Hjemmehjelp 332 Alle Linda Egeland, Vegard Mysliwski 

Omsorgslønn 333 Alle Linda Egeland, Vegard Mysliwski 

Brukerstyrt personlig 

assistanse 
334 Alle Gerd Anette Simonsen, Vegard Mysliwski 

Administrasjon helse og 

velferd 
335 Alle Gerd Anette Simonsen, Vegard Mysliwski 

Dagsenter demente 338 Alle Ester Liborg, Vegard Mysliwski 

Sykehjem i Spania 340 Alle Linda Egeland, Vegard Mysliwski 

Bogruppe 2 341 Alle Ester Liborg, Vegard Mysliwski 

Hjelpemidler 342 Alle Linda Egeland, Vegard Mysliwski 

Kjøkken 343 Alle Gerd Anette Simonsen, Vegard Mysliwski 

Bogruppe 3 344 Alle Ester Liborg, Vegard Mysliwski 

Bogruppe 1 345 Alle Gerd Anette Simonsen, Vegard Mysliwski 

Dagsenter 346 Alle Gerd Anette Simonsen, Vegard Mysliwski 

Nattjeneste 349 Alle Ester Liborg, Vegard Mysliwski 
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10. Teknikk og samfunn 

Teknikk og samfunn består av følgende enheter: Forvaltning, Samfunn, Drift og vedlikehold. 

Kommunalsjef Teknikk og samfunn 

Oppgaver 

Kommunalsjefens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap. 4.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

 

Kommunalsjef for Teknikk og samfunn har ansvaret for kommunale bygge- og anleggsprosjekter, 

samt følger opp Spydeberg kommunes deltakelse i  

Kulturskolen for Askim, Skiptvet og Spydeberg 

Østfold Forsikringsmegling 

Indre Østfold Renovasjon 

Driftsassistansen i Østfold 

Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid 

Indre Østfold Brann og Redning 

Alarmsentral Brann Øst 

Myndighet 

Kommunalsjef for teknikk og samfunn gis anvisningsfullmakt på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Festetomter 117 

Alle 

Jord- og skogeiendommer  118 

Kultur 128 

Næring   142 

Vennskapskommuner 143 

Teknikk fellestjenester 411 

Kart og oppmåling 412 

Byggesak 413 

Myra Tebo 414 

Spredt avløp/ forurensning 415 

Kjøp/salg fast eiendom 476 

Vann 511 

Avløp 512 

Renovasjon 513 

Vannrenseanlegg 514 

Slamtømming 515 

Rensedistrikt Lyseren 516 

Salg til Hobøl vannverk 517 

Intern service 611 

Bygninger 612 

Boliger 613 

Energisalg 614 

Renhold 615 

Kantine 616 

Omsorgsbygg 618 

Renhold omsorgsbygg 619 
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Kommunale veier 621 

Parkeringsplasser og torg 622 

Veilys 623 

Park og grøntanlegg 624 

Biler og maskiner 625 

Landbrukskontoret 930 

Ettersøk 931 

Veterinærvakt 933 

Prosjekter Landbruk 935 

Feiervesen 991 

 

Kommunalsjef for Teknikk og samfunn gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Beitelova LOV-1961-06-16-12 

Brann- og eksplosjonsvernloven LOV-2002-06-14-20 

Dyrehelsepersonelloven LOV-2001-06-15-75 

Eierseksjonsloven LOV-1997-05-23-31 

Film- og videogramlova  LOV 2015-12-18-129 

Forpaktningslova LOV-1965-06-25-1 

Forurensningsloven LOV-1981-03-13-6 

Friluftsloven LOV-1957-06-28-16 

Grannegjerdelova LOV-1961-05-05 

Hundeloven LOV-2003-07-04-74 

Lov om flagging på kommunale bygninger LOV-1933-06-29-2 

Jordlova LOV-1995-05-12-23 

Konsesjonsloven LOV-2003-11-28-98 

Kulturlova  LOV-2007-06-29-89 

Kulturminneloven LOV-1978-06-09-50 

Lakse- innlandsfiskeloven LOV-1992-05-15-47 

Matloven LOV-2003-12-19-124 

Matrikkellova LOV-2005-06-17-101 

Miljøinformasjonsloven LOV-2003-05-09-31 

Motorferdselloven LOV-1977-06-10-82 

Naturmangfoldloven LOV-2009-06-19-100 

Naturskadeloven LOV-1994-03-25-7 

Odelslova LOV-1974-06-28-58 

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 

Skogbrukslova LOV-2005-05-27-31 

Vannressursloven LOV-2000-11-24-82 

Vass- og avløpsanleggslova LOV-2012-03-16-12 

Veglova LOV-1963-06-21-23 

Vegtrafikkloven LOV-1965-06-18-4 

Viltloven LOV-1981-05-29-38 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 
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Personalledelse 

Kommunalsjef for Teknikk og samfunn har personalansvaret for kommunalområdets enhetsledere, 

for ansatte i Prosjekter og i Administrativ støtte. 

Enhetsleder Forvaltning 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Enhetsleder Forvaltning gis anvisningsmyndighet på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Teknikk fellestjenester 411 

Alle 
Kart og oppmåling 412 

Byggesak 413 

Spredt avløp/ forurensning 415 

 

Enhetsleder Forvaltning gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Eierseksjonsloven LOV-1997-05-23-31 

Forurensningsloven LOV-1981-03-13-6 

Kulturminneloven LOV-1978-06-09-50 

Matloven LOV-2003-12-19-124 

Matrikkellova LOV-2005-06-17-101 

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 

Veglova LOV-1963-06-21-23 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enhetsleder Samfunn  

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

 

Til enheten hører kultur, landbruk, overordnet kommuneplanarbeid, samt å være Spydeberg 

kommunes kontakt innen næringsutvikling. 

Myndighet 

Enhetsleder Samfunn gis anvisningsmyndighet på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Kultur 128 

Alle 

Næring 142 

Vennskapskommuner 143 

Myra Tebo 414 

Landbrukskontoret 930 

Ettersøk 931 

Veterinærvakten 933 
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Enhetsleder Samfunn gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Beitelova LOV-1961-06-16-12 

Dyrehelsepersonelloven LOV-2001-06-15-75 

Film- og videogramlova  LOV 2015-12-18-129 

Forpaktningslova LOV-1965-06-25-1 

Forurensningsloven LOV-1981-03-13-6 

Friluftsloven LOV-1957-06-28-16 

Grannegjerdelova LOV-1961-05-05 

Hundeloven LOV-2003-07-04-74 

Jordlova LOV-1995-05-12-23 

Konsesjonsloven LOV-2003-11-28-98 

Kulturlova LOV-2007-06-29-89 

Kulturminneloven LOV-1978-06-09-50 

Lakse- innlandsfiskeloven LOV-1992-05-15-47 

Matloven LOV-2003-12-19-124 

Motorferdselloven LOV-1977-06-10-82 

Naturmangfoldloven LOV-2009-06-19-100 

Naturskadeloven LOV-1994-03-25-7 

Odelslova LOV-1974-06-28-58 

Skogbrukslova LOV-2005-05-27-31 

Vannressursloven LOV-2000-11-24-82 

Viltloven LOV-1981-05-29-38 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Avdelingsleder kultur/ Kultursjef  

Oppgaver 

Kultursjefen leder den faste tjenesteytingen på kulturområdet, har ansvar for planarbeid innenfor 

området kultur, herunder område frivillighet. 

Kultursjefen er Spydebergs representant i kulturskolen Askim, Skiptvet og Spydeberg. 

Myndighet 

Kultursjef gis myndighet til å: 

 Fastsette åpningstider ved ungdomsklubben Huset. 

 Fordele arbeidstidspunkt mellom de ansatte på klubben. 

 Fastsette vedtekter og regler for opphold og innhold for ungdomsklubben Huset.  

 

Kultursjefen arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

Film- og videogramlova LOV-1987-05-15-21 

Kulturlova  LOV-2007-06-29-89 

Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Rundskriv - V-0967  

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 
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Avdelingsleder Landbruk 

Oppgaver 

Avdelingslederens oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.6.1. 

Bestemmelsene om bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 

Myndighet 

Avdelingsleder Landbruk gis anvisningsfullmakt på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Landbrukskontoret 930 
Alle 

Ettersøk 931 

Veterinærvakten 933  

Avdelingsleder Landbruk gis myndighet eller arbeider etter følgende lover og forskrifter: 

 

Beitelova LOV-1961-06-16-12 

Dyrehelsepersonelloven LOV-2001-06-15-75 

Forpaktningslova LOV-1965-06-25-1 

Forurensningsloven LOV-1981-03-13-6 

Friluftsloven LOV-1957-06-28-16 

Grannegjerdelova LOV-1961-05-05 

Hundeloven LOV-2003-07-04-74 

Jordlova LOV-1995-05-12-23 

Konsesjonsloven LOV-2003-11-28-98 

Kulturlova LOV-2007-06-29-89 

Kulturminneloven LOV-1978-06-09-50 

Lakse- innlandsfiskeloven LOV-1992-05-15-47 

Matloven LOV-2003-12-19-124 

Motorferdselloven LOV-1977-06-10-82 

Naturmangfoldloven LOV-2009-06-19-100 

Naturskadeloven LOV-1994-03-25-7 

Odelslova LOV-1974-06-28-58 

Skogbrukslova LOV-2005-05-27-31 

Vannressursloven LOV-2000-11-24-82 

Viltloven LOV-1981-05-29-38 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 

Enhetsleder Drift og vedlikehold 

Oppgaver 

Enhetsleders oppgaver og myndighet er fastsatt her i dette punktet og i kap.5.1. Bestemmelsene om 

bruk av delegert myndighet er gjengitt i kap. 2.2. 
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Myndighet 

Enhetsleder Drift og vedlikehold gis anvisningsmyndighet på følgende områder: 

 Ansvar Funksjon 

Vann 511 

Alle 

Avløp 512 

Renovasjon 513 

Vannrenseanlegg 514 

Slamtømming 515 

Rensedistrikt Lyseren 516 

Salg til Hobøl vannverk 517 

Intern service 611 

Bygninger 612 

Boliger 613 

Energisalg 614 

Renhold 615 

Kantine 616 

Renhold omsorgsbygg 619 

Kommunale veier 621 

Parkeringsplasser og torg 622 

Veilys 623 

Park og grøntanlegg 624 

Biler og maskiner 625 

Feiervesen 991  

 

Enhetsleder Drift og vedlikehold gis myndighet etter følgende lover og forskrifter: 

Brann- og eksplosjonsvernloven LOV-2002-06-14-20 

Flagging på kommunale bygninger LOV-1933-06-29-2 

Matloven LOV-2003-12-19-124 

Miljøinformasjonsloven LOV-2003-05-09-31 

Vannressursloven LOV-2000-11-24-82 

Vass- og avløpsanleggslova LOV-2012-03-16-12 

Veglova LOV-1963-06-21-23 

Vegtrafikkloven LOV-1965-06-18-4 

Sentrale og kommunale særavtaler og retningslinjer for området 
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Attestasjonsmyndighet i Teknikk og samfunn 

Bestillings- og attestasjonsmydighet er gitt slik tabellen viser. Beskrivelse av myndigheten 

framkommer i kapittel to i dette dokumentet. 

Tildelt attestasjonsmyndighet i Teknikk og samfunn: 

 Ansvar Funksjon Attestasjonsmyndighet 

Festetomter 117 Alle Charlotte Andresen 

Jord- og skogeiendommer  118 Alle Charlotte Andresen 

Kultur 128 Alle Grete Skjelbred, Charlotte Andresen, Marianne Dias 

Næring   142 Alle Charlotte Andresen 

Vennskapskommuner 143 Alle Grete Skjelbred, Charlotte Andresen 

Teknikk fellestjenester 411 Alle Bente Sand, Charlotte Andresen 

Kart og oppmåling 412 Alle Charlotte Andresen 

Byggesak 413 Alle 
Elin Fossen, Bente Sand, Susanne Haugli Stone, 
Charlotte Andresen 

Myra Tebo 414 Alle Charlotte Andresen 

Spredt avløp/ forurensning 415 Alle Synne Lømo, Charlotte Andresen 

Vann 511 Alle 
Darioush Alinejad , Audun Solberg, Jarle Korterud, 
Jonatan Haga, Odd Strand, Charlotte Andresen 

Avløp 512 Alle 
Darioush Alinejad , Audun Solberg, Jarle Korterud, 
Jonatan Haga, Odd Strand, Charlotte Andresen 

Renovasjon 513 Alle 
Darioush Alinejad , Audun Solberg, Jarle Korterud, 
Jonatan Haga, Odd Strand, Charlotte Andresen 

Vannrenseanlegg 514 Alle 
Darioush Alinejad , Audun Solberg, Jarle Korterud, 
Jonatan Haga, Odd Strand, Charlotte Andresen 

Slamtømming 515 Alle 
Darioush Alinejad , Audun Solberg, Jarle Korterud, 
Jonatan Haga, Odd Strand, Charlotte Andresen 

Rensedistrikt Lyseren 516 Alle 
Darioush Alinejad , Audun Solberg, Jarle Korterud, 
Jonatan Haga, Odd Strand, Charlotte Andresen 

Salg til Hobøl vannverk 517 Alle 
Darioush Alinejad , Audun Solberg, Jarle Korterud, 
Jonatan Haga, Odd Strand, Charlotte Andresen 

Intern service 611 Alle Audun, Odd, Charlotte Andresen 

Bygninger 612 Alle 
Eli Skaug Kristiansen, Jarle Korterud, Audun Solberg, 
Charlotte Andresen 

Boliger 613 Alle 
Eli Skaug Kristiansen, Jarle Korterud, Audun Solberg, 
Charlotte Andresen 

Energisalg 614 Alle Charlotte Andresen 

Renhold 615 Alle Eli Skaug Kristiansen, Charlotte Andresen 

Kantine 616 Alle Eli Skaug Kristiansen, Charlotte Andresen 

Omsorgsbygg 618 Alle 
Eli Skaug Kristiansen, Charlotte Andresen, Jarle 
Korterud 

Renhold omsorgsbygg 619 Alle 
Eli Skaug Kristiansen, Charlotte Andresen, Jarle 
Korterud 

Kommunale veier 621 Alle Audun Solberg, Jarle Korterud, Charlotte Andresen 

Parkeringsplasser og torg 622 Alle Audun Solberg, Jarle Korterud, Charlotte Andresen 

Veilys 623 Alle Audun Solberg, Jarle Korterud, Charlotte Andresen 

Park og grøntanlegg 624 Alle Audun Solberg, Jarle Korterud, Charlotte Andresen 

Biler og maskiner 625 Alle Audun Solberg, Jarle Korterud, Charlotte Andresen 

Landbrukskontoret 930 Alle  

Ettersøk 931 Alle  
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Veterinærvakt 933 Alle Anne- Marit Næss 

Prosjekter Landbruk 935 Alle Anne- Marit Næss 

Feiervesen 991 Alle Charlotte Andresen 
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Foreløpige tilbakemeldinger på øvrige forespørsler fra kontrollutvalget: 

Det gjøres innledningsvis oppmerksom på at saken fortsatt er under utredning på det tidspunktet 

kontrollutvalget satte frist for leveranse. Det vil derfor nedenfor kort kommenteres, det som kan 

stadfestes pr. 24. mars 2017 – og utfyllende tilbakemelding vil inkluderes i den endelige leveransen i 

saken. 

 

Hvem har foretatt bestillingen og innkjøpet – Innkjøpssamarbeidet eller Spydeberg kommune? 

Hvordan er tjenesten kvalitetssikret? Rutiner fremlegges. 

Spydeberg kommune har foretatt innkjøpet. Tjenesten er kvalitetssikret via kontrakt, samt 

beskrivelse av tjenestebehov og kompetanse knyttet til hver enkelt bruker. Dette er presisert ved 

inngåelse, og dokumentert i brukerens mappe. I tillegg er det kontinuerlig kontakt mellom bruker, 

kommune, pårørende/verge og tjenesteleverandør. Det gjennomføres løpende ansvarsmøter. 

Rutinen for hvert enkeltvedtak er beskrevet i vedtaket, vedrørende samarbeid og evaluering. 

Samtlige vedtak evalueres minst en gang pr år – og kontraktene med leverandør er også ettårig i 

samme frekvens. Alle endringer som blir nødvendig gjennom året gjøres som endringsmeldinger 

gjennom fagsystemet – og om de har kontraktsmessige følger, vil leveransen reforhandles. 

 

Vitalegruppen AS er beskylt for feilaktig fakturering i Bærum kommune. Er det mistanke om 

feilaktig fakturering fra det samme selskapet i Spydeberg kommune? Svaret begrunnes og 

inkluderes i kommunens funn og dokumentasjon. 

Spydeberg kommune har nylig reviderte kontrakter som i detalj beskriver timepris og 

bemanningsfaktor. Det er tett kontakt mellom kommune, verger og tjenesteleverandør når det 

gjelder omfang og kvalitetskrav. Tjenestene omfattes av statens finansieringsordning for særlig 

resurskrevende tjenester og i forbindelse med utarbeidelse av refusjonsgrunnlaget, 

kontrollerer kommunens revisor forholdet mellom enkeltvedtak, kontrakt og fakturaer. Siden det i 

andre kommuner som kjøper tjenester fra selskapet er avdekket forhold som har ført til 

politianmeldelse, ser vi behovet for å ha et svært kritisk blikk på vår avtale, leveransen og 

økonomien. Vi ser også at dialogen mellom partene rundt bruker er så tett og direkte - at det er 

svært lite sannsyning at bestilte tjenester har «uteblitt», men for faktureringshensyn gjør vi selvsagt 

ekstra kontroller i lys av andre kommuners erfaringer. 

 

Kontakt/kjøpsavtale med Vitalegruppen AS fremlegges. 
Kontrakten oversendes sekretariatet mandag. 
 
Er det avklart hvorvidt det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse eller om innkjøpet 
faller inn under unntaksbestemmelsen? Svaret begrunnes. 
De vurderingene vi har gjort så langt tyder ikke på at det er foretatt ulovlig direkte anskaffelser. 
Allikevel er det mange ulike lovverk i slike saker som skal følges og begrunnes for bl.a. å bruke 
unntaksbestemmelsen. Vi ønsker å gi en full begrunnelse for hvilke hensyn som ligger i sakene – og 
den veiledning vi har fått av ekstern rådgivning på blant annet forsvarlighet. Vurderingene vi har 

66



under utarbeidelse omhandler helsepersonelloven/taushetsplikt, pasient- og brukerrettighetsloven, 
krav om forsvarlighet, forholdet til lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften. 
 
 
Foreligger det anskaffelsesprotokoll og skriftlige konkrete vurderinger som ligger til 
grunn for at unntaksbestemmelsen, dersom den har kommet til anvendelse, kunne 
benyttes? Svaret begrunnes/dokumenteres. 

Alle vurderinger som er foretatt i sakene ligger på den enkelte brukers mappe. Anskaffelsesprotokoll 

foreligger ikke som separat dokument utenfor brukermappene.  

 

24.3.2017 

Heidi Vildskog, rådmann 
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