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1. Økonomiske rammebetingelser 
Tabellen under viser utviklingen av kommunens inntekter og utgifter for 2017og 2018. Alle tabeller i 
dokumentet er uttrykt i 1000 kroner.  
 

Original Revidert

Økonomisk utvikling (i 1000) Regnskap Budsjett  Budsjett Regnskap

2017 2018 2018 2018

Skatt 152 463          153 806          157 705             162 045          

Rammetilskudd 36 784            38 962            38 440               38 926            

Inntektsutjevning 10 022            11 730            10 530               8 462              

Frie inntekter 199 269          204 498          206 675             209 433          

Overføring med krav om motytelse 171 952          164 132          168 245             179 547          

Eiendomskatt 7 967              7 260               7 052                 6 792              

Øvrige inntekter 93 610            95 177            94 701               93 689            

Driftsinntekter 472 798          471 067          476 673             489 461          

Driftsramme (uten SIO) -445 489        -441 154        -449 772           -474 047        

Driftsramme (SIO)

Utgift i rammen (brutto metode) -                  -                   -                     -                  

Driftsutgifter (uten avskrivninger) -445 489        -441 154        -449 772           -474 047        

Brutto driftsresultat 27 310            29 913            26 901               15 414            

Netto kapitalutgifter -21 172          -23 679           -20 791             -20 426          

Netto driftsresultat 6 138              6 234               6 110                 -5 012             

Endring Fond -2 260             767                  4 266                 3 114              

Avsetning til disposisjonfond 504                  7 001               10 376               -                  

Regnskapsmessig mindreforbruk (+)/merforbruk (-) 3 375              -1 898             

Kontrollsum 0 0 0 0  
 

1.1. Kommentar 

Regnskapet for 2018 viser et merforbruk på 1,9 mill kroner. Dette er 9,0 mill kroner under 
opprinnelig budsjett og 12,3 mill kroner under revidert budsjett. Det betydelig svekkede resultatet 
skyldes spesielt 3 saker som nå på nyåret. 1) Tapsføring av usikre tidligere års inntektsførte beløp på 
8,4 mill kroner, 2) Nye tilskuddssatser og nytt beregnet tilskudd til private barnehager på 1,8 mill 
kroner etter fylkesmannens behandling av klage fra private barnehager på tilskuddssatsene for 2018 
og 3) Nytt eiendomsskattegrunnlag på nettanlegg og tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2017 og 
2018 på 0,26 mill kroner etter HR-2017-1258-A (Statnett-dommen). I sum utgjør disse sakene 10,5 
mill kroner.  
 
Kommunens inntekter består primært av frie inntekter (skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning), 
eiendomsskatt på verk og bruk og tilskudd gjennom SIO og flyktninger. Skatteinngangen ble 3,8 % 
høyere enn i 2017, og står for 58 % av forklaringen til at de totale driftsinntekter øker med 16,6 
millioner kroner fra året før. Økningen i skatteinntektene er på linje med hva mange andre 
kommuner opplevde i 2018. Driftsutgiftene er 28,6 mill kroner høyere enn i 2017, hvor det er spesielt 
kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon som øker med 27,7 mill kroner som står 
for den betydelige økningen. Tilpasninger i avdragsprofilen mot slutten av 2017 bidro til at netto 
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finanskostnader ble redusert til 20,4 mill kroner i 2018 mot budsjettert 20,8 mill kroner eller 23,7 mill 
kroner mot opprinnelig budsjett, noe som bidro positivt i driftsregnskapet.  
 
Netto driftsresultat for 2018 ble 11,1 mill kroner lavere enn revidert budsjett og 11,1 mill kroner 
lavere enn 2017, som er et resultat av utviklingen i inntekter og utgifter og ikke minst tre forhold som 
det ble bragt klarhet i etter balansedagen nevnt ovenfor. Det ble brukt 8,0 mill kroner av tidligere års 
mindreforbruk og bundne fond, samt avsatt 4,9 mill kroner til bundne fond for å komme fram til et 
regnskapsmessig merforbruk på 1,9 mill kroner. For mer detaljer rundt inntekter og utgifter, se 
Årsregnskap 2018, tabell Økonomisk oversikt – drift. 
  

1.2. Frie inntekter 

Kommunens frie inntekter innbefatter skatteinntekter, statlige rammeoverføringer og 
inntektsutjevning. Forventet økt skatteinngang var en realøkning på 0,9 %. Den faktiske 
skatteinngangen økte med 9,6 mill kroner, en økning på 6,3 % fra 2017. Fra mai 2016 ble Spydeberg 
kommune med i prosjektet for statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO). Dette er grunnen til at 
tallene under rammetilskudd er lave. Her er trukket ut et betydelig beløp av rammetilskuddet som 
ikke er frie midler, men øremerket prosjektet. Kommunens «frie» midler er derfor lavere enn 
tidligere år før 2016. Dette gir kommunen et mindre handlerom med de frie midlene, men en 
sterkere øremerking av midlene.  

1.3. Skatteinntektene/inntektsutjevningen 

Skatteinngangen endte 4,3 mill kroner bedre enn revidert budsjett. Økt skatteinngang opplevde 
kommunene generelt også i 2018 på samme nivå som Spydeberg. Da skatteinntektene per innbygger 
hos Spydeberg i 2018 lå på 90,2 % av landsgjennomsnittet ble kommunen kompensert for 
inntektstap gjennom inntektsutjevningen med 8.462.000 kroner, mot budsjettert kompensasjon på 
10.532.000 kroner. Samlet sett ble regnskapet for skatt og inntektsutjevningen 2.272.000 kroner 
høyere enn reviderte budsjett og 8.022.000 bedre enn i 2017.  

1.4. Rammetilskudd  

Rammetilskudd inkludert skjønnsmidler og fratrukket inntektsutjevning var 38 926 000 kroner i 2018, 
som er 486.000 kroner over revidert budsjet. Avviket mot originalt budsjett er på 36.000 kroner.  

1.5. Overføring fra staten 

Overføring fra staten til personer med særlig ressurskrevende behov ble lavere enn både original og 
revidert budsjett. Dette skyldes primært lavere kompensasjonsgrunnlag, da enkelte brukere falt ut av 
kompensasjonsgrunnlaget grunnet alder eller endret vedtak. Regnskapet viser en kompensasjon på 
13 978 000 kroner mot revidert budsjett 16 847 000 kroner.  

1.6. Brutto driftsinntekter 

Driftsinntekter er inntektene Spydeberg kommune har til disposisjon til tjeneste produksjon i 2018. 
Dette beløpet skal dekke alle tjenestene kommunen yter til sine innbyggere samt betjening av 
kapitalforpliktelser (renter og avdrag). I tillegg skal det gi rom for avsetninger til senere disponeringer 
(gitt positivt netto driftsresultat). Driftsinntektene inkluderer alle inntekter fra innbyggerne (skatter 
og avgifter, samt alle typer overføringer fra staten.  

1.7. Brutto driftsutgifter 

Driftsutgiftene er alle utgifter kommune har for sin produksjon av tjenester til innbyggerne. 
Tjenesteproduksjonen er primært gjennom medarbeiderne og den største utgiften er lønn (inkludert 
sosiale utgifter), som utgjør om lag 56 % av totale utgifter. For 2017 var andelen 53 %. I kroner økte 
lønn og sosiale utgifter med 4,3 mill kroner, en økning på 1,65 % fra 2017. Innkjøp av varer og 
tjenester til tjenesteproduksjon utgjør nær resten av kommunens utgifter, med en andel på 37,4 % 
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av totale utgifter i kommunen, og utgjør om lag samme andel som året før. I kroner ble utgiftene økt 
med 21,5 mill kroner. Fordelte utgifter på 3,02 mill kroner er intern omfordeling av lønnsmidler 
hovedsakelig overført til prosjekter. Totalt viser brutto driftsutgifter en en økning på 28,5 mill kroner 
fra 2017 til 2018. Utviklingen absorberer pris og lønnsvekst.  

1.8. Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsutgifter og brutto driftsinntekter og utgjør 
15,414 mill kroner i 2018 mot 27,310 mill kroner 2017. Nedgangen skyldes spesielt tapsføring av 
tidligere inntektesførte beløp på 8,4 mill kroner som tidligere nevnt og nye tilskuddssatser på 
barnehage som medfører en ekstra utbetaling på 1,8 mill korner. Høyere skatteinngang reduserte 
merforbruket. Resultatet på 15,4 mill kroner skal dekke kommunens kapitalforpliktelser samt også gi 
rom for et positivt netto driftsresultat som kan avsettes til å styrke kommunens reserver.  

1.9. Netto kapitalutgifter 

Netto kapitalutgifter utgjør 20,4 mill kroner mot kr 21,2 mill kroner i 2017, en reduksjon på 0,8 mill 
kroner. Årets netto finansutgifter er 0,36 mill kroner lavere enn revidert budsjett og 3,2 mill kroner  
lavere enn opprinnelig budsjett. Årsaken til reduksjonen er sammensatt, men hovedsakelig fra 
tilpasninger i avdrag strukturen som ble gjort i 2017 men som også får overslag inn i 2018, endring i 
interne rentesatser for renteberegning av VAR lånene, hvor høyere rentesatser (fastsatt av staten) gir 
kommunen høyere renteinntekter, og høyere mottatt avdrag på utlån.  

1.10. Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat ble negativt med 5,0 mill kroner for 2018. Dette skyldes som nevnt hendelser 
etter balansedagen, hvor spesielt tapsføring av tidligere inntektsførte usikre inntekter på 8,4 mill 
kroner og nye tilskuddssatser til private barnehager etter klage på tilskuddssatsene fra private 
barnehager og dertil økte utbetalinger for 2018 på 1,8 mill kroner. Netto driftsresultat er 11,1 mill 
kroner lavere enn opprinnelig budsjett, 11,3 mill lavere enn revidert budsjett og 11,1 mill kroner 
lavere enn resultatet i 2017. Reduksjonen kommer som nevnt av forhold som er avklart etter 
balansedagen 31.12.2018.  
 
Resultatet er -1,02 % av brutto driftsinntekter. Det må understrekes at 8,4 mill kroner av avviket er 
knyttet til korrigering av tidligere års regnskapsførte inntekter som må avskrives fordi de ikke vil 
innkomme. Ihht. god kommunal regnskapsskikk (GKRS nr. 7) skal hendelser etter balansedagen som 
gir nye opplysninger om forhold som har intrådt før 31.12 følge anordningsprinsippet og henføres til 
regnskapsåret. Korrigerer vi for denne tapsføringen ville resultatet allikevel vært på marginale 0,7 % 
og man ville vært om lag 5,0 mill kroner lavere enn fylkesmannens anbefalte nivå som ville vært 8,5 
mill kroner/1,75 % av brutto driftsinntekter. Dette avviket må forklares med den sterke 
kostnadsveksten.  
 
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene har, med unntak av 2012, vært under 
fylkesmannens anbefaling på 1,75 % siste 10 årene. I samme tidsperiode har gjeldsgraden økt 
betraktelig, grunnet investeringer innen skole, barnehage og trykkavløp. Det blir svært viktig å 
forsøke å styrke netto driftsresultat i 2019 for å styrke de finansielle mulighetene. Samtidig er det 
viktig at kommunen ikke påtar seg større kapitalutgifter pr. år enn tilsvarende nedbetalinger og har 
fokus på at nye investeringer ikke kun dekkes ved nye låneopptak, men også ved egne midler. I 
økonomi- og handlingsplan 2019- 2022, vedtatt 13.12.2018, er det planlagt med et netto 
driftsresultat på om lag fylkesmannens anbefaling i 2019 og framover, men en ser av den 
økonomiske utviklingen at dette blir krevende måltall for Spydeberg kommune.  

1.11. Disposisjonsfond 

Endring fond utgjør netto endringen i bruk og avsetninger til bundne fond. Detaljer rundt beholdning 
og endring i fondene, se Årsregnskap 2018 Note 12. I opprinnelig budsjettet var det forutsatt å sette 
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av 7,0 mill kroner til disposisjonsfond, et mål som ikke på noen som helst måte ble innfridd i 2018. 
Regnskapsmessige mindreforbruk i 2017 sammen med strykninger av budsjettert avsetning til 
disposisjonsfond gjør at det allikevel framkom et merforbruk på 1,9 mill kroner pr. 31.12.2018. Det 
akkumulerte disposisjonsfond er, per 31.12.2018, 6.203.602,92 kroner, som inkluderer bruk av 
604.000 til finansiering i investeringsregnskapet. For å finansiere merfobruket må det brukes 
1.898.030,06 kroner av disposisjonsfondet i 2019. 
 
Spydeberg kommune har pr 31.12.18 følgende midler stående på fond: 
 
Disposisjonsfond1 Kroner    6.203.603 
Bundne driftsfond Kroner  9.818.853 
Ubundne investeringsfond Kroner 11.095.914 
Bundne investeringsfond Kroner 5.144.962 

Totalt Kroner 32 263 332 

 

                                                           
1 For å unngå registering i ROBEK må merforbruket på 1.898.030,06 foreslås inndekket med bruk av 
disposisjonsfond. Dette vil redusere disposisjonsfondet ned til 4.307.573,- kroner.  
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2. Utvikling i økonomiske nøkkeltall 
Tabellen under viser utviklingen av kommunens nøkkeltall for 2017 og 2018.  

Original Revidert

Økonomisk utvikling (i 1000) Regnskap Budsjett  Budsjett Regnskap

2017 2018 2018 2018

Skatteinngang 152 463          153 806          157 705             162 045          

Skattedekningsgrad 34,2 % 34,9 % 35,1 % 34,2 %

Overføringer fra staten 46 806            50 692            48 970               47 388            

Overføringsgrad 10,5 % 11,5 % 10,9 % 10,0 %

Frie inntekter 199 269          204 498          206 675             209 433          

Frie inntekter i prosent av driftsinntekter 44,7 % 46,4 % 46,0 % 44,2 %

Resultatgrad 27 310            29 913            26 901               15 414            

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 5,8 % 6,4 % 5,6 % 3,1 %

Driftsinntekter (brutto) 472 798          471 067          476 673             489 461          

Utvikling i prosent av året før 0,89 % 4,30 %

Driftsutgifter (brutto) -445 489        -441 154        -449 772           -474 047        

Utvikling i prosent av året før -0,01 % 6,40 %

Driftsutgifter i prosent av driftsinntekter 94 % 94 % 94 % 97 %

Kapitalutgifter i prosent av brutto driftsresultat 78 % 79 % 77 % 133 %

Netto driftsresultat 6 138              6 234               6 110                 -5 012             

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,3 % 1,3 % 1,3 % -1,0 %

Årets avsentning til disposisjonsfond 504                  7 001               10 376               -                  

Årets Disp.fond i prosent av brutto driftsinntekter 0,1 % 1,5 % 2,2 % 0,0 %

Akkumulert disposisjonsfond 6 808              13 290            6 808                 6 204              

Akk. Disp.fond i prosent av brutto driftsinntekter 1,4 % 2,8 % 1,4 % 1,3 %  
 
Kort forklaring 
- Skattedekningsgrad  : andel av driftsutgifter som dekkes av skatteinntekter 
- Overføringsgrad  : andel av driftsutgifter som dekkes av netto rammetilskudd 
- Frie inntekter   : skatteinntekter + netto rammetilskudd 
- Resultatgrad   : brutto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter  
 

2.1. Økonomisk handlingsregler 

Det er vedtatt handlingsregler for de enkelte kommunene frem mot sammenslåingen til IØK2. 
Handlingsreglene er i tråd men fylkesmannens anbefalinger og skal fungere som en rettesnor for de 
enkelte kommunene, hvor de fire hovedparameterne skal sammen gi et bilde av kommunens 
økonomiske handlingsrom.  Netto driftsresultat3 i % av driftsinntekter uttrykker det kommunen sitter 
igjen med etter alle utgifter er dekket inn.  Den kan leses som evne til å avsette til disposisjonsfond 
eller kommunens mulighet for å påta seg økte finanskostnader ved investering.  Akkumulert 

                                                           
2 IØK – Indre Østfold kommune 
3 Netto driftsresultat = driftsinntekter – driftsutgifter – netto finansutgifter  
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disposisjonsfond er kommunens frie reserver, og gjeldsgrad 1 og 2 uttrykker kommunens langsiktige 
gjeld i forhold til driftsinntektene. Høyere lånefinansiert investering vil gi høyere gjeldsgrad og lavere 
netto driftsresultat. 
  
Tabellen under viser utviklingen av kommunens tall målt mot handlingsreglene for 2017 og 2018. 

Original Revidert

Økonomisk utvikling (i 1000) Regnskap Budsjett  Budsjett Regnskap

2017 2018 2018 2018

Netto driftsresultat %

Faktisk resultat i kroner 6 138              6 234               6 110                 -5 012             

Faktisk resultat i prosent 1,3 % 1,3 % 1,3 % -1,0 %

Handingsregler IØK 

Netto driftsresultat %  = Netto driftsresultat / brutto driftsinntekter

Akkumulert disposisjonsfond %

Faktisk resultat i kroner 6 808              13 290            6 808                 6 204              

Faktisk resultat i prosent 1,4 % 2,8 % 1,4 % 1,3 %

Handingsregler IØK 

Akkumulert disposisjonsfond % =  Akkumulert disposisjonsfond / brutto driftsinntekter

Gjeldsgrad 1

Faktisk resultat i kroner 347 219          324 815          324 815             363 724          

Faktisk resultat i prosent 73 % 69 % 68 % 74 %

Handingsregler IØK 

Gjeldsgrad 1 = (Langsiktig gjeld - pensjonsforp.-startlån-ubrukte lånemidler) / brutto driftsinntekter

Gjeldsgrad 2

Faktisk resultat i kroner 216 121          213 485          213 485             223 254          

Faktisk resultat i prosent 46 % 45 % 45 % 46 %

Handingsregler IØK 

Gjeldsgrad 2 = (Langsiktig gjeld - pensjonsforp.-startlån-ubrukte lånemidler- selvkost) / brutto driftsinntekter  
 
Spydeberg kommunes netto driftsresultat bla langt dårligere enn forutsatt og langt dårligere enn i 
2017. Med -1,0 % av brutto driftsinntekter er resultatet om lag 13,5 mill kroner lavere enn 
fylkesmannens anbefaling på 1,75 %. En vesentlig del av det dårlige netto driftsresultatet må 
tilskrives tapsføring av tidligere fakturerte og inntektsførte fordringer på 8,4 mill kroner, nye 
beregningsregler for nettanlegg innenfor eiendomsskatten som følge av Statnett-dommen, som gjør 
at det er tilbakeført for mye innkrevet eiendomsskatt for 2017 og 2018 på 0,26 mill kroner, samt at 
klage på tilskuddsutmålingen til private barnehager i Spydeberg kommune resulterte i økte 
utbetalinger til private barnehager i 2018 på 1,8 mill kroner. I tillegg har det vært en kraftig 
kostnadsvekst i 2018 som følge av det økte presset på tjenestene.  
 
Det negative netto driftsresultatet medfører at mindreforbruket fra 2017 på 3,4 mill kroner, og 
budsjettert avsetning til disposisjonsfond i 2018 ikke blir realisert. Den budsjetterte styrkingen av 
disposisjonsfondet i 2018 blir følgelig ikke gjennomført. Merforbruket på 1.898.030 kroner må 
finansieres opp med bruk av frie midler, hvilket vil redusere netto driftsresultat ytterligere i 2019. 
Kommunens økonomiske handlingsrom svekkes. Kommunens reserver på 6.203.602 kroner er på 
lave 1,3 % av brutto driftsinntekter og i rød sone. Finansieringen av merforbruket vil redusere netto 
driftsresultat ytterligere til 4 305 072 kroner. Reservene anses som begrenset og handlingsrommet 
svært marginalt. Det gjør at kommunen bør foreta ekstraordinære grep i 2019 for å unngå å komme i 
en situasjone som medfører at handlingsrommet fjernes helt.  
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Gjeldsgrad 1 og 2 viser begge en økende utvikling de siste årene, og utviklingen fra 2017 til 2018 
forteller samme historie. Kommune øker sine forpliktelser gjennom lånefinansierte investeringer. 
Tiltros for at nøkkeltallene fremdeles viser gul og grønn sone, kan ikke trenden fortsette. I Økonomi 
og handlingsplan 2019 -2022 er det nettopp lagt opptil dette. Det er ueheldig fordi den fremtidige 
renten er forventet høyere enn dagens lave nivå, og rentekostnadene vil øke, noe som vil redusere 
kommunens netto driftsresultat fra et allerede lavt nivå. 

3. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap 
Tallene kommentert under se Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskap fordelt på virksomheter fra 
Årsregnskap 2018. Noe avvik var forventet mellom justert budsjett og endelig regnskap grunnet 
kostnadsutviklingen mot slutten av regnskapsåret og konsekvenser av årsoppgjørsdisposisjoner. I det 
endelige regnskapet viste enhetene totalt sett et merforbruk på 22,9 mill kroner mot justert budsjett. 
Det er innenfor SIO de store avvikene framkommer med 14,8 mill kroner i merforbruk, men også 
folkevalgte, oppvekst og utdaning og teknikk og samfunn har et merforbruk. Merforbruket i den 
løpedne driftenpå 23 mill kroner balanseres med unntak av 1,896 mill kroner i merforbruk, med økte 
skatteinntekter, positivt finansresultat og premieavvik. Regnskapsresultatet viste et totalt 
merforbruk på1.898.030 mot justert budsjett på 7,1 mill kroner. Under beskrives en kort kommentar 
fordelt på enhetene: 
 
Folkevalgte 
Et merforbruk på 488.060 kroner skyldes i første rekke merutgifter knyttet til utbetalinga økt 
møtegodtgjørelse til politikere i forbindelse med etableringen av Indre Østfold kommune.  
 
Stab 
Et mindrefobruk i forhold til justert budsjett på 123.148 kroner hvor det er spesielt innenfor 
økonomikontoret, biblioteket og personal- og utviklingsavdelingen hvor de negative avvikene 
framkommer, mens øvrige virksomheter har mindre avvik.  
 
Helse og velferd 
Området viste totalt sett et mindre forbruk mot justert budsjett på 978.626 kroner. Mindre forbruket 
er satt sammen av et merforbruk innen Rus og psykatri, som kompenserese med et mindreforbruk 
innenfor NAV og tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 
Oppvekst og utdanning 
Området er sammensatt og regnskapet viser et merforbruket på 6.082.394 kroner. Spesielt enhetene 
administrasjon og rådgivning (1,7 mill), barnehage (3,0 mill), oppvekst og utdanning (0,8 mill), 
Spydeberg skole (0,3 mill) og Hovin skole (0,7 mill) viser et betydelig merforbruk, mens 
ungdomsskolen har en mindreforbruk på 0,6 mill kroner.  
 
Teknikk og samfunn 
Området viste et merforbruk på 2.617.120 kroner, som i stor grad framkommer innenfor drift og 
vedlikehold (1,52 mill) og VAR og feiing (1,05 mill).   
 
SIO 
Områdets mindre eller merforbruk skal gjøres opp over eget fond. Økte kostnader innen området har 
gjort at området henter inn 3,7 mill kroner fra fond i 2018. Området viser et merforbruk på 
14.815.514 kroner.  
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4. Investeringer 
Investeringer i anleggsmidler i 2018 er på 37,984 mill kroner, mot 62,958 mill kroner i 2017. 4 Tilskudd 
på 4,5 mill kroner til investeringer gjorde at 78 % av årets investeringer måtte lånefinansieres, mot 61 
% i 2017.  Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det vil si at det var finansiering til alle 
investeringene.  

5. Likviditet 
Kommunens likviditet er redusert fra 2017, men under kontroll. Ved årsslutt hadde kommunen 59,8 
mill kroner i likvide midler. Dette dekker 1,5 måneds driftskostnader uten inntekt. Kommunens 
inntekter er forutsigbart fordelt utover året og de likvide midler kommunen har til disposisjon dekker 
dagens driftsbehov. Kommunen er riktignok noe begrenset i å bruke egne midler til fremtidige 
investeringer.  

6. Betingede forhold og hendelser etter balansedagen 
Spydeberg kommune er ikke kjent med forhold som skaper uforutsigbarhet eller usikkerhet ved 
kommunens økonomiske situasjon når regnskapet avlegges, bortsett fra: 
 

• Klage vedr. oppgjør til private barnehager i 2011 og 2012 er fortsatt ikke avklart ved 
regnskapsavleggelsen for 2018. Mest uønsket utfall vil kommunen måtte nedskrive sine 
fordringer på 850 000 kroner i 2019.  

• Spydeberg kommune har gående en sak med Fredrikstad kommune. Saken har vært todelt, hvor 
deler av saken er avklart og Spydeberg kommune har måttet tapsføre 8,4 mill kroner. Øvrige 
forhold knyttet til saken er oversendt Fylkesmannen til videre avklaring. Saken har store 
økonomiske konsekvenser.  

• Spydeberg kommune er i tvist med en tidligere rådmann om kompensasjon for avslutning av 
arbeidsforhold. Saken er foreløpig ikke løst og er anket til lagmannsretten.  

7. Etiske retningslinjer  
Spydeberg kommune vedtok etiske retningslinjer i kommunestyret 28. oktober 2008. 

8. Likestilling 
I Spydeberg kommune er det 276 årsverk (inkl. vakante stillinger) som fordeler seg på 346 ansatte. Av 
disse er 79 % kvinner og 21 % menn.  
 
I 2018 var det 48,2 % av Spydeberg kommunes ansatte som hadde en deltidsstilling. I 2017 var det 
51,9 % av de ansatte som hadde en deltidsstilling. Ved utgangen av 2018 besto den øverste 
administrative ledelse av rådmann som er mann og 2 kommunalsjefer og stabssjef. Av disse er det en 
mann. Kommunen hadde 12 enhetsledere, fordelt slik: 9 kvinner og 3 menn. Avdelingsledernivået 
besto av 18 kvinner og 8 menn. Likestilling er innarbeidet i kommunens personalpolitiske 
retningslinjer.  
 
Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er 474 721 kroner per år, mens menn tjener i gjennomsnitt 
514 218 kroner per år.  

9. Interkommunalt samarbeid 
Spydeberg kommune er vertskommune for: 
 

                                                           
4 Se Regnskapsskjema 2 A – Investering og Investering 2018 Vedlegg 2B i regnskapsdokumentet. 
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Landbrukskontoret (HSA) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Askim, Hobøl og 
Spydeberg. Kontoret hadde per 31.12.18 4,2 årsverk med 5 ansatte og yter tjenester til ca. 450 
brukere. Regnskapet for samarbeidet var i 2018 netto 3 275 097 kroner.  
 
PP-Tjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Askim, Skiptvet og Spydeberg. 
Det var per 31.12.18 5,3 årsverk med 7 ansatte ved kontoret som yter tjenester til ca. 450 barn. 
Regnskapet for samarbeidet var i 2018 netto 4.679.018 kroner. 
 
Når det gjelder samarbeid Spydeberg kommune deltar i vises det til sidene for organisasjon i 
dokumentet. 
 
Spydeberg, 29. mars 2019. 
 
 
Erik Flobakk (sign) 
Rådmann  


