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FREMTIDENS BYGDER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommune bidrar med kr 50 000,- til prosjektet ”fremtidens bygder”. Midlene tas 
fra disposisjonsfondet.  
 
Rakkestad kommune ved seksjon teknikk, miljø og landbruk påtar seg prosjektlederansvaret. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
Prosjektbeskrivelse – fremtidens bygder 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune har gjennom ”signalprosjektet” og ”lokal tettstedsutvikling” blitt 
involvert i prosjektet ”Fremtidens bygder”. Som en av sju kommuner i Norge er Rakkestad 
plukket ut til å være en pilotkommune i prosjektet. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune skal jobbe for å fremme og sikre lokalsamfunnets utvikling og robusthet. 
”Fremtidens bygder” kan som sådan være et verktøy for nettopp å gjøre noe innenfor disse 
temaene.  
 
Østfold fylkeskommune har bevilget kr. 122 000, forutsatt at midlene går til 
tiltaksgjennomføring. Det vil si at midlene ikke kan brukes til innleie av prosjektledelse. 
 
Rakkestad kommune må avsette timeressurser i seksjon teknikk, miljø og landbruk for å lede 
prosjektet. 
 
Andre opplysninger: 
Målet med Fremtidens bygder er å vise i praksis hvordan det går an å planlegge å bygge i 
bygde-Norge på en måte som er med på å bringe Norge i retning av et klimanøytralt 
samfunn. Ved å gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser, bruke kortreiste materialer og 
lokal energi kan bygdene bli gode forbilder for fremtidig planlegging. 
 
 
 

  Side 2 av 3   



  Sak 29/12 
 

  Side 3 av 3   

K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Lokal utvikling, med fokus på energi og klima, vil gi bidrag i rett retning for å nå kommunens 
klimaforpliktelser. 
 
Økonomi: 
Det lokale prosjektet er foreslått finansiert av flere partnere. Se vedlegg for ytterligere 
informasjon. For de andre partnerne er det en forutsetning at Rakkestad kommune bidrar 
med minimum kr. 50 000. 
 
Dersom prosjektet oppnår aktivitet på satsningsområdene kan dette medføre lokal 
næringsutvikling.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Rakkestad kommune er i prosess angående tettstedsutvikling. Som sådan kan nevnte prosjekt 
være interessant som ledd i denne prosessen. En sterk lokal forankring med en overbyggende 
paraply som pilotkommune kan være suksessfaktor for å komme opp med resultater. 
Fremtidens bygder er en parallell til de større byenes prosjekt ”Fremtidens byer”. 
Rådmannen anbefaler at dersom de andre forespurte aktørene bidrar med finansiering bør 
Rakkestad kommune gjøre det samme. 
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