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KOMMUNESTYRET 

 

MØTEINNKALLING 
 
 

KOMMUNESTYRET 
Møtedato/sted: 21.06.2012  Miranda, Johs C Liensgt    kl: 18.00 

                                                                                       MERK TIDEN 
  
SAKLISTE: 
 
FOLKETS SPØRRETIME: 
SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ MELDES SKRIFTLIG INNEN TIRSDAG  
19. JUNI 2012 
 
20/12  
TERTIALRAPPORT 1/2012 
 
21/12  
ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2012 - 2016 
 
22/12  
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK  2012-2016 
 
23/12  
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 
 
24/12  
TJENESTER I SKAUTUNKOMPLEKSET - INNHOLD, KAPASITET OG 
UTVIKLINGSSTRATEGIER 
 
25/12  
HOVEDPLAN - SKAUTUN 
 
26/12  
RAKKESTAD HELSEHUS - FAMILIESENTER 
 
27/12  
BARNEHAGESTRATEGI - FULL BARNEHAGEDEKNING 
 
28/12  
BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS, LEGEKONTORER OG ØKONOMIKONTOR - 
LOKALER 
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29/12  
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE MV.2013-2016 
FORBEREDELSE TIL VALGENE 
 
30/12  
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2012 - FORSLAG TIL KANDIDATER FOR 
SARPSBORG DOMSSOGN 
 
31/12  
FRIVILLIG VERN I SVENKEN  
 
32/12  
RAKKESTAD UTVIKLING 2011 - ÅRSMELDING 
 
33/12  
SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN - ÅRSRAPPORT 2011 
 
 
Referatsaker 
 
Saksdokumentene følger vedlagt. 
 
Sakskart med saksdokumentene er utlagt på Servicekontoret og Biblioteker f.o.m. 
15.06.2012. 
 
Sakskart med saksdokumenter ligger også på kommunens internettside 
www.rakkestad.kommune.no 
 
Kommunestyremøte overføres Radio 5 frekvens 102,9. 
 
De representanter som ikke kan møte p.g.a. lovlig forfall må omgående melde fra om dette til 
servicekontoret, tlf. 69225500. Vararepresentanter møter kun etter nærmere 
innkalling herfra. 
 
 
GRUPPEMØTER: SE NESTE SIDE 
 
Rakkestad, den  14.06.2012 
 
 
 
Ellen Solbrække 
Ordfører 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Stine Kihl Arkiv nr. 153  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 24/12 13.06.2012 
KOMMUNESTYRET 20/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 20/12 Saknr 12/1563 Løpenr 8310/12 
 

20-12 TERTIALRAPPORT 1/2012  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar tertialrapport 1/2012. 
 
Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport 1/2012. 
 
Låneopptak økes fra kr. 59 229 000 til kr. 76 000 000 – jf. tertialrapporten. 
 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til  kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre vedtar tertialrapport 1/2012. 
 
Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport 1/2012. 
 
Låneopptak økes fra kr. 59 229 000 til kr. 76 000 000 – jf. tertialrapporten. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 - Tertialrapport 1/2012. 
 
Bakgrunn for saken: 
I kommunelovens § 47 nr. 2 heter det blant annet: 
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Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 
som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. 
 
Likeledes sier § 10 i budsjettforskriften: 
 
Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret 
som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det 
vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan 
oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene 
til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. 
 
Det kommunale økonomireglement krever at rapporter framlegges for formannskap og 
kommunestyret per 30.04 og 31.08 hver år – lagt opp som en samlet oversikt over den 
økonomiske utviklingen. 
 
I følge finansreglement skal det samtidig rapporteres om status i finansforvaltningen. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Se tertialrapport 1/2012. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Anne Sofie Andersen Arkiv nr. U60  
Utvalg Saknr Møtedato  
Omsorgsutvalget 3/12 25.04.2012 
KOMMUNESTYRET 21/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 21/12 Saknr 12/1400 Løpenr 6164/12 
 

21-12 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2012 - 2016  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Alkoholpolitiske retningslinjer vedtas som fremlagt. 
 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 
Alkoholpolitiske retningslinjer vedtas som fremlagt. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune. 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre vedtok 16.10. 2008 sak 65/08 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
2008-2012 hvor Alkoholpolitiske retningslinjer inngikk som eget kapittel.  
Kommunene var den gangen gjennom sentrale føringer pålagt egen rusmiddelpolitisk 
handlingsplan hvor retningslinjer skulle inngå. 
 
Alkoholpolitiske retningslinjer skal vedtas i hver kommunestyreperiode som grunnlag for 
behandling av salgs- og skjenkebevillinger. 
 
Det er i denne omgang ønskelig og nødvendig å se handlingsplan for rusområdet i en større 
sammenheng for helse- og sosialområdet. Dette inngår i planarbeid for en mer helhetlig 
Helse- og omsorgsplan.  
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Alkoholpolitiske retningslinjer behandles derfor nå isolert i henhold til kravene i Alkoholloven. 
Ytterligere tiltaksarbeid vil videre inngå i et mer helhetlig planarbeid på området. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
I henhold til alkoholloven skal kommunestyret vedta alkoholpolitiske retningslinjer for 
kommunestyreperioden før behandling av salgs- og skjenkebevillinger. Gjeldende salgs- og 
skjenkebevillinger utløper 30. juni 2012, jf. Alkoholloven § 1-6. 
 
Økonomi: 
Alkoholpolitiske retningslinjer utløser salgs- og skjenkegebyrer i forhold til omsatt mengde 
vare.  Gebyrene er behandlet i pkt. 5 i retningslinjene. 
 
Det er ikke gjort endringer i gebyrsatsene ved revisjon av retningslinjene. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Salgs- og skjenkebevillinger har vært et velregulert område i Rakkestad kommune i perioden 
2008-2012. Antallet bevillinger i kommunen er stabilt, og antall kontrollsaker med behov for 
oppfølging har vært et minimum. Det er på bakgrunn av dette kun gjort noen mindre 
redaksjonelle endringer i retningslinjene for denne perioden. 
 
Når det gjelder plan for rusområdet er dette en større utfordring som i denne perioden bør 
sees i et mer helhetlig planbilde enn det en særplan for rusområdet gir. 
 
Rusforebyggende tiltak vil være en del av både Oppvekststrategier og Folkehelsetiltak i 
kommunen. Miljø- og terapitjenester er en del av kommunens totale helse- og 
omsorgstjeneste. Terapeutiske og forebyggende tiltak på rusområdet vil derfor videre inngå i 
dette planverket. Mye at dette arbeidet er startet administrativt og vil først fremkomme i 
Planstrategi for kommunen høst 2012.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr. U63  
Utvalg Saknr Møtedato  
Omsorgsutvalget 6/12 13.06.2012 
KOMMUNESTYRET 22/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 22/12 Saknr 12/528 Løpenr 7349/12 
 

22-12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG 
DRIKK  2012-2016  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1.  Det gis følgende salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent 

alkohol: 
 
A. NG Kiwi Øst AS, Ringeriksveien 4 B, 3412 Lierstranda, org.nr 981 900 847, gis 

salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 til KIWI Bergenhuskrysset, 
Sarpsborgveien 1, Rakkestad.  Salgsareal: 763 m2. 

 
Rune Ekstrøm f. 22.10.69 og Jon Henning Sekkelsten f.20.09.78, godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
 
B. Coop Øst BA, Kolbotnveien 33, 1410 Kolbotn, org.nr 948 432 617, 

gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 til Coop Marked, Degernes. 
Salgsareal: Ca 260 m2. 

 
Besard Kurta f. 19.05.85 og Ellen Irene Borgen f. 07.09.81, godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
C. Øivind Vatvedt A/S, Rakkestad, org.nr. 977 546 451, gis salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 til REMA 1000, Storgt 64, Rakkestad. 
Salgsareal: Ca 1200 m2 

     
Øivind Vatvedt f. 14.09.51 og Marry-Anne Berget f. 15.03.84 godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
C. I K Lykke AS v/ Anita Bøe Arneberg, org.nr. 996 094 138, gis salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 til Bunnpris Rakkestad AS, Storgt 20, Rakkestad 
Salgsareal: Ca 1100 m2.  

     
Thomas Langeland f. 23.04.80 og Katrine Sørlie f. 22.11.69, godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
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2. Kommunestyret legger til grunn at omsetningen av alkoholholdig drikk gruppe 1 
foregår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og retningslinjer og Rakkestad 
kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. 

 
3. AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for salg av brennevin, vin og øl med høyere 

alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent ved Vinmonopolets butikk, Storgata 17, 
Rakkestad. 

 
4. Bevillingene gjelder for perioden 01.07.2012-30.06.2016. 

 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 
1.  Det gis følgende salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent 

alkohol: 
 
A. NG Kiwi Øst AS, Ringeriksveien 4 B, 3412 Lierstranda, org.nr 981 900 847, gis 

salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 til KIWI Bergenhuskrysset, 
Sarpsborgveien 1, Rakkestad.  Salgsareal: 763 m2. 

 
Rune Ekstrøm f. 22.10.69 og Jon Henning Sekkelsten f.20.09.78, godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
 
B. Coop Øst BA, Kolbotnveien 33, 1410 Kolbotn, org.nr 948 432 617, 

gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 til Coop Marked, Degernes. 
Salgsareal: Ca 260 m2. 

 
Besard Kurta f. 19.05.85 og Ellen Irene Borgen f. 07.09.81, godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
C. Øivind Vatvedt A/S, Rakkestad, org.nr. 977 546 451, gis salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 til REMA 1000, Storgt 64, Rakkestad. 
Salgsareal: Ca 1200 m2 

     
Øivind Vatvedt f. 14.09.51 og Marry-Anne Berget f. 15.03.84 godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
D. I K Lykke AS v/ Anita Bøe Arneberg, org.nr. 996 094 138, gis salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 til Bunnpris Rakkestad AS, Storgt 20, Rakkestad 
Salgsareal: Ca 1100 m2.  

     
Thomas Langeland f. 23.04.80 og Katrine Sørlie f. 22.11.69, godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
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2. Kommunestyret legger til grunn at omsetningen av alkoholholdig drikk gruppe 1 

foregår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og retningslinjer og Rakkestad 
kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. 

 
3. AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for salg av brennevin, vin og øl med høyere 

alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent ved Vinmonopolets butikk, Storgata 17, 
Rakkestad. 

 
4. Bevillingene gjelder for perioden 01.07.2012-30.06.2016. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – Søknader og uttalelser (som utrykte vedlegg). 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunestyret avgjør søknadene. Omsorgsutvalget innstiller i saken. 
 
Rammebetingelser: 
Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
Forskrift til lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rakkestad kommune 2008-2011. 
 
Bevillinger etter alkoholloven gis til ”den for hvis regning virksomheten drives”, dvs at 
bevillingen gis til den som har det økonomiske ansvaret for virksomheten. Dette kan for 
eksempel være et aksjeselskap eller et enkeltmannsforetak. 
 
En bevillingshaver kan ha flere bevillinger, men det må være en godkjent styrer og 
stedfortreder for hvert bevillingssted. Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap 
om alkoholloven m.v. (kunnskapsprøve). 
 
Enkeltsøknader behandles på bakgrunn av innhentede uttalelser og innen rammen av 
alkohollov/-forskrifter og kommunens rusmiddelpolitiske plan. 
 
Salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan i hht  
alkoholloven § 3-1 bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling. 
 
Andre opplysninger: 
Vinmonopolet, Rakkestad, søker om fornyet salgsbevilling for perioden fra 01.07.2012 til 
30.06.2016 for Vinmonopolets utsalg i Storgt 17, Rakkestad. 
 
De øvrige bevillingssøknadene gjelder: 
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KIWI Bergenhuskrysset 
Utsalgssted:    Sarpsborgveien 1, Rakkestad 
Bevillingssøker:   NG Kiwi Øst AS, Ringeriksveien 4 B, 3412 Lierstranda 
    Org.nr 981 900 847 
Styrer :   Rune Ekstrøm f. 22.10.69 Borgenvn 51 B, 1739 Borgenhaugen 
Stedfortreder for styrer : Jon Henning Sekkelsten f.20.09.78, Peer Gynts vei 2, Rakkestad 
Salgsareal :   763 m2 
 
 
Coop Marked Degernes 
Utsalgssted:   Coop Marked Degernes, Degernes 
Bevillingssøker:  Coop Øst BA, Kolbotnveien 33, 1410 Kolbotn 
    Org.nr 948 432 617 
Styrer :   Besard Kurta f. 19.05.85 Dalveien 2 B, 67010 Töcksfors 
Stedfortreder for styrer : Ellen Irene Borgen f. 07.09.81, Førrisdal, Rakkestad 
Salgsareal :   Ca 260 m2 
 
 
REMA 1000 
Utsalgssted:   Rema 1000 Storgt 64, Rakkestad 
Bevillingssøker:  Øivind Vatvedt A/S, Rakkestad 
    Org.nr. 977 546 451 
Styrer :   Øivind Vatvedt f. 14.09.51, Øbergvn 7, 1792 Tistedal 
Stedfortreder for styrer : Marry-Anne Berget f. 15.03.84, Sankerud, Gjulem, Rakkestad 
Salgsareal :   Ca 1200m2 
 
 
Bunnpris Rakkestad AS 
Utsalgssted:   Bunnpris Rakkestad, Storgt 20, Rakkestad 
Bevillingssøker:  I K Lykke AS v/ Anita Bøe Arneberg 
    Org.nr. 996 094 138 
Styrer :   Thomas Langeland f. 23.04.80, Gamle Ås skole, Degernes 
Stedfortreder for styrer : Katrine Sørlie f. 22.11.69, Bjerkheim, Degernes 
Salgsareal :   Ca 1100 m2 
 
 
Lovpålagte undersøkelser er innhentet og det er ikke noe å bemerke. 
 
Det foreligger dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve for styrere og stedfortredere. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Samtlige søknader gjelder dagligvareforretninger, og oppfyller dermed de krav som er satt til 
salgssted i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. 
 
Søknadene anbefales. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr. U63  
Utvalg Saknr Møtedato  
Omsorgsutvalget 7/12 13.06.2012 
KOMMUNESTYRET 23/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 23/12 Saknr 12/527 Løpenr 7124/12 
 

23-12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG 
DRIKK 2012-2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Det gis følgende skjenkebevillinger: 
 

A. Pizza Viva Napoli v/ Siban Ramadan org.nr 990 109 893 gis skjenkebevilling til Pizza 
Viva Napoli, Storgata 20, Rakkestad. 

 
Skjenkeareal innendørs 100 m2 og utendørs på inngjerdet platting 15 m2. 

 Bevillingen gjelder gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 12.00-22.00 12.00-24.00 12.00-24.00 
Gruppe 2 13.00-22.00 13.00-24.00 13.00-24.00 
Gruppe 3 13.00-22.00 13.00-24.00 13.00-24.00 

 
Siban Ramadan f. 20.05.77 og Avin Ali Hasan f. 30.06.73 godkjennes som henholdsvis 
styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
B. Rudskogen Catering AS v/ Linda Dahlen org.nr 989 782 452 gis skjenkebevilling til 

Rudskogen Catering, Rudskogen, Rakkestad. 
 

Skjenkeareal innendørs 100 m2 og utendørs 100 m2. 
 Bevillingen gjelder gruppe 1 og 2 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 12.00-23.00 12.00-23.00 12.00-23.00 
Gruppe 2 12.00-22.00 12.00-24.00 12.00-24.00 

 
Elisabeth Strengen f. 25.09.78 og Linda Dahlen f. 10.07.79 godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 

C. Degernes Cafè og Pub v/ Truls Pedersen org.nr 941 321 267 gis skjenkebevilling til 
Degernes Cafè og Pub, Bjorli, Degernes. 
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Skjenkeareal innendørs 150 m2 og utendørs på inngjerdet område 65 m2. 
 Bevillingen gjelder gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 17.00-22.00 15.00-01.30 14.00-21.00 
Gruppe 2 17.00-22.00 15.00-01.30 14.00-21.00 
Gruppe 3 17.00-22.00 15.00-01.30 14.00-21.00 

 
Truls Pedersen f. 24.08.52 og Ann Helen Torgalsbøen Pedersen f. 23.05.60 
godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 

D. Bye kroa AS v/ Raymond Elverhøi org.nr 997 485 734 gis skjenkebevilling til Bye Kroa 
AS, Jernbanegata 5, Rakkestad. 

 
Skjenkeareal innendørs 215 m2 og utendørs 20 m2. 
 

 Bevillingen gjelder gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 
Gruppe 2 15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 
Gruppe 3 15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 

 
Raymond Elverhøi f. 29.07.65 og Kai Vidar Rørvik Kaalstad f. 02.08.63 godkjennes 
som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 

E. Miranda Catering v/ Torill Hagen org.nr 980 337 294 gis skjenkebevilling til Rakkestad 
Kulturhus, Rådhusveien 8, Rakkestad. 

 
Skjenkeareal innendørs 457 m2 og utendørs ca 25 m2 på terrassen utenfor spisesalen. 
 

 Bevillingen gjelder gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 09.00-01.30 09.00-01.30 12.00-01.30 
Gruppe 2 09.00-01.30 09.00-01.30 12.00-01.30 
Gruppe 3 13.00-01.30 13.00-01.30 13.00-01.30 

 
Ole Anton Hagen f. 09.015.55 og Anne Lene Hagen f. 15.08.84 godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 

F. Grand Cafè Liridon Haziri v/ Liridon Haziri org.nr 998 162 211 gis skjenkebevilling til 
Grand Cafè Liridon Haziri, Storgata 9, Rakkestad. 

 
Skjenkeareal innendørs 60 m2.  
 
Bevilling til utendørs skjenking (15 kvadratmeter) gis i denne omgang ikke – jf. 
saksframlegget for begrunnelse.  
 

 Bevillingen gjelder gruppe 1 og 2 med følgende tidspunkt for skjenking: 
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 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 10.00-22.00 10.00-22.00 12.00-01.30 
Gruppe 2 13.00-22.00 13.00-22.00 12.00-01.30 

 
Det forutsettes at Liridon Haziri f. 27.10.91 består kunnskapsprøven for alkoholloven 
og etablererprøven før bevillingen innvilges. 
 
Camilla Korsvold f. 06.09.80 godkjennes som stedfortreder for bevillingen. 

 
2. Kommunestyret legger til grunn at omsetningen av alkoholholdig drikk foregår i 

samsvar med gjeldende lov, sentrale og kommunale forskrifter samt Rakkestad 
kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. 

 
3. Bevillingen gjelder til 30. juni 2016. 

 
 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 
1. Det gis følgende skjenkebevillinger: 
 

A. Pizza Viva Napoli v/ Siban Ramadan org.nr 990 109 893 gis skjenkebevilling til Pizza 
Viva Napoli, Storgata 20, Rakkestad. 

 
Skjenkeareal innendørs 100 m2 og utendørs på inngjerdet platting 15 m2. 

 Bevillingen gjelder gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 12.00-22.00 12.00-24.00 12.00-24.00 
Gruppe 2 13.00-22.00 13.00-24.00 13.00-24.00 
Gruppe 3 13.00-22.00 13.00-24.00 13.00-24.00 

 
Siban Ramadan f. 20.05.77 og Avin Ali Hasan f. 30.06.73 godkjennes som henholdsvis 
styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
B. Rudskogen Catering AS v/ Linda Dahlen org.nr 989 782 452 gis skjenkebevilling til 

Rudskogen Catering, Rudskogen, Rakkestad. 
 

Skjenkeareal innendørs 100 m2 og utendørs 100 m2. 
 Bevillingen gjelder gruppe 1 og 2 med følgende tidspunkt for skjenking: 
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 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 12.00-23.00 12.00-23.00 12.00-23.00 
Gruppe 2 12.00-22.00 12.00-24.00 12.00-24.00 

 
Elisabeth Strengen f. 25.09.78 og Linda Dahlen f. 10.07.79 godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 

C. Degernes Cafè og Pub v/ Truls Pedersen org.nr 941 321 267 gis skjenkebevilling til 
Degernes Cafè og Pub, Bjorli, Degernes. 

 
Skjenkeareal innendørs 150 m2 og utendørs på inngjerdet område 65 m2. 

 Bevillingen gjelder gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 17.00-22.00 15.00-01.30 14.00-21.00 
Gruppe 2 17.00-22.00 15.00-01.30 14.00-21.00 
Gruppe 3 17.00-22.00 15.00-01.30 14.00-21.00 

 
Truls Pedersen f. 24.08.52 og Ann Helen Torgalsbøen Pedersen f. 23.05.60 
godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 

D. Bye kroa AS v/ Raymond Elverhøi org.nr 997 485 734 gis skjenkebevilling til Bye Kroa 
AS, Jernbanegata 5, Rakkestad. 

 
Skjenkeareal innendørs 215 m2 og utendørs 20 m2. 
 

 Bevillingen gjelder gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 
Gruppe 2 15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 
Gruppe 3 15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 

 
Raymond Elverhøi f. 29.07.65 og Kai Vidar Rørvik Kaalstad f. 02.08.63 godkjennes 
som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 

E. Miranda Catering v/ Torill Hagen org.nr 980 337 294 gis skjenkebevilling til Rakkestad 
Kulturhus, Rådhusveien 8, Rakkestad. 

 
Skjenkeareal innendørs 457 m2 og utendørs ca 25 m2 på terrassen utenfor spisesalen. 
 

 Bevillingen gjelder gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 09.00-01.30 09.00-01.30 12.00-01.30 
Gruppe 2 09.00-01.30 09.00-01.30 12.00-01.30 
Gruppe 3 13.00-01.30 13.00-01.30 13.00-01.30 

 
Ole Anton Hagen f. 09.015.55 og Anne Lene Hagen f. 15.08.84 godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
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F. Grand Cafè Liridon Haziri v/ Liridon Haziri org.nr 998 162 211 gis skjenkebevilling til 

Grand Cafè Liridon Haziri, Storgata 9, Rakkestad. 
 

Skjenkeareal innendørs 60 m2.  
 
Bevilling til utendørs skjenking (15 kvadratmeter) gis i denne omgang ikke – jf. 
saksframlegget for begrunnelse.  
 

 Bevillingen gjelder gruppe 1 og 2 med følgende tidspunkt for skjenking: 
  

 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 10.00-22.00 10.00-22.00 12.00-01.30 
Gruppe 2 13.00-22.00 13.00-22.00 12.00-01.30 

 
Det forutsettes at Liridon Haziri f. 27.10.91 består kunnskapsprøven for alkoholloven 
og etablererprøven før bevillingen innvilges. 
 
Camilla Korsvold f. 06.09.80 godkjennes som stedfortreder for bevillingen. 

 
2. Kommunestyret legger til grunn at omsetningen av alkoholholdig drikk foregår i 

samsvar med gjeldende lov, sentrale og kommunale forskrifter samt Rakkestad 
kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. 

 
3. Bevillingen gjelder til 30. juni 2016. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – Søknader og uttalelser (som utrykte vedlegg).  
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunestyret avgjør saken. Omsorgsutvalget innstiller i saken. 
 
Rammebetingelser: 
Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
Forskrift til lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rakkestad kommune 2008-2011. 
 
Bevillinger etter alkoholloven gis til ”den for hvis regning virksomheten drives”, dvs at 
bevillingen gis til den juridiske enhet som har det direkte økonomiske ansvaret for 
virksomheten. Dette kan for eksempel være et aksjeselskap eller et enkeltmannsforetak. 
 
En bevillingshaver kan ha flere bevillinger, men det skal være en godkjent styrer og 
stedfortreder for hvert serveringssted. Styrer og stedfortreder må dokumentere kunnskap om 
alkoholloven (kunnskapsprøve). Styrer må dessuten ha dokumentert kunnskap om 
serveringsloven m.v. 
 
Enkeltsøknader vurderes og behandles på bakgrunn av innhentede uttalelser og innen 
rammen av alkohollov/-forskrifter og kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. 
 
Bevillinger skal i henhold til loven knyttes til ”bestemt lokale” 
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Andre opplysninger: 
Nedenfor følger opplysningene om de mottatte søknadene: 
 
Pizza Viva Napoli, Storgata 20, Rakkestad   
Bevillingssøker :  Pizza Viva Napoli v/ Siban A. Ramadan (enkeltmannsforetak). 
    Org.nr 990 109 893. 
Styrer :   Siban Abdulah Ramadan f. 20.05.77, Storgt 20, Rakkestad. 
Stedfortreder for styrer: Avin Ali Hasan f. 30.06.73, Hareveien 4, Rakkestad. 
 
Opplysninger om skjenkeareal: 
Innendørs :   Ca 100 m2.  
Utendørs:   Ca 15 m2 – inngjerdet platting. 
 
Søkes bevilling til:  Gruppe 1 inntil 4,7 volumprosent alkohol, 
    Gruppe 2 over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol. 
    Gruppe 3 mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 
 
Åpningstider for serveringsstedet: 
Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
12.00-22.00 12.00-24.00 12.00-22.00 
 
Tidspunkt for skjenking: 
 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 12.00-22.00 12.00-24.00 12.00-24.00 
Gruppe 2 13.00-22.00 13.00-24.00 13.00-22.00 
Gruppe3 13.00-22.00 13.00-24.00 13.00-22.00 
 
 
Rudskogen Catering AS 
Bevillingssøker:  Rudskogen Catering AS v/ Linda Dahlen. 
    Org.nr 989 782 452. 
Styrer :   Elisabeth Strengen, f. 25.09.78, Totorpvn 259, 1860 Trøgstad. 
Stedfortreder for styrer: Linda Dahlen, f. 10.07.79, Kammerudvn 36, 1850 Mysen. 
 
Opplysninger om skjenkeareal: 
Innendørs    Kafeteria og konferanserom ca 100 m2. 
Utendørs  Ca 100 m2. 
 
Søkes bevilling til:  Gruppe 1 inntil 4,7 volumprosent alkohol, 
    Gruppe 2 over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol. 
 
Åpningstider for serveringsstedet: 
Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
12.00-23.00 12.00-23.00 12.00-23.00 
 
 
Tidspunkt for skjenking: 
 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 12.00-23.00 12.00-23.00 12.00-23.00 
Gruppe 2 12.00-23.00 12.00-23.00 12.00-23.00 
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Degernes Cafè og Pub, Bjorli, Degernes 
Bevillingssøker:  Degernes Cafè og Pub v/ Truls Pedersen (enkeltmannsforetak) 
    - Org.nr 941 321 267. 
Styrer:    Truls Pedersen f. 24.08.52, Sommeroåsen 21, 1793 Tistedal. 
Stedfortreder for styrer Ann Helen Torgalsbøen Pedersen f. 23.05.60, Sommeroåsen 21, 

1793 Tistedal. 
 
Opplysninger om skjenkeareal: 
Innendørs: Pub og biljardrom 150 m2 – 75 sitteplasser,  
Utendørs:   Ca 65 m2 – 45 sitteplasser, inngjerdet område. 
 
Søkes bevilling til:  Gruppe 1 inntil 4,7 volumprosent alkohol, 
    Gruppe 2 over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol. 
    Gruppe 3 mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 
 
 
Åpningstider for serveringsstedet: 
Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
17.00-22.00 15.00-02.00 14.00-21.00 
 
Tidspunkt for skjenking: 
 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 17.00-22.00 15.00-01.30 14.00-21.00 
Gruppe 2 17.00-22.00 15.00-01.30 14.00-21.00 
Gruppe3 17.00-22.00 15.00-01.30 14.00-21.00 
 
 
Bye Kroa AS, Jernbanegata 5, Rakkestad 
Bevillingssøker:  Bye Kroa AS v/ Raymond Elverhøi. 
    Org.nr. 997 485 734. 
Styrer:    Raymond Elverhøi f. 29.07.63 Kirkelund, 1890 Rakkestad. 
Stedfortreder for styrer Kai Vidar R. Kaalstad f. 02.08.73, Haga, 1890 Rakkestad. 
 
Opplysninger om skjenkeareal: 
Innendørs   Totalt: 215 m2 – ca 80 sitteplasser. 
Utendørs   ca 20 m2 – 20 sitteplasser. 
 
Søkes bevilling til:  Gruppe 1 inntil 4,7 volumprosent alkohol, 
    Gruppe 2 over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol. 
    Gruppe 3 mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 
 
Åpningstider for serveringsstedet: 
Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 
 
Tidspunkt for skjenking: 
 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 
Gruppe 2 15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 
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Gruppe3 15.00-23.00 13.00-01.00 14.00-21.00 
 
 
Rakkestad Kulturhus, Rådhusveien 8, Rakkestad 
Bevillingssøker:  Miranda Catering v/ Torill Hagen (enkeltpersonforetak). 
    Org.nr. 980 337 294. 
Styrer:    Ole Anton Hagen f. 09.01.55, Bergveien 23, 1890 Rakkestad. 
Stedfortreder for styrer Anne Lene Hagen f. 15.08.88, Kirkeng Terrasse, 1892 D’nes. 
 
Opplysninger om skjenkeareal: 
Innendørs   Totalt: 457 m2 – ca 380 sitteplasser. 
Utendørs   ca 50 m2 – 30 sitteplasser. 
 
Søkes bevilling til:  Gruppe 1 inntil 4,7 volumprosent alkohol, 
    Gruppe 2 over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol. 
    Gruppe 3 mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 
 
Åpningstider for serveringsstedet: 
Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
09.00-02.00 09.00-02.00 12.00-02.00 
 
Tidspunkt for skjenking: 
 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 09.00-01.30 09.00-01.30 12.00-01.30 
Gruppe 2 09.00-01.30 09.00-01.30 12.00-01.30 
Gruppe3 13.00-01.30 13.00-01.30 13.00-01.30 
 
 
Grand Cafè Liridon Haziri, Storgata 9, Rakkestad 
Bevillingssøker : Grand Cafè Liridon Haziri v/ Liridon Haziri (enkeltpersonforetak) 

- Org.nr. 998 162 211. 
Styrer :   Liridon Haziri f. 27.10.91, Grålumvn 197, 1712 Grålum. 
Stedfortreder for styrer Camilla Korsvold f. 06.09.80, Trollstien 3, 1890 Rakkestad. 
 
Opplysninger om skjenkeareal: 
Innendørs   60 m2 – ca 30 sitteplasser. 
Utendørs   ca 15 m2 – 20 sitteplasser. 
 
Søkes bevilling til:  Gruppe 1 inntil 4,7 volumprosent alkohol, 
    Gruppe 2 over 4,7 og under 22 volumprosent alkohol. 
 
Åpningstider for serveringsstedet: 
Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
10.00-22.00 10.00-22.00 Stengt 
 
 
 
Tidspunkt for skjenking: 
 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag 
Gruppe 1 10.00-22.00 10.00-22.00  --- 
Gruppe 2 13.00-22.00 13.00-22.00  --- 
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Andre opplysninger: 
Styrere og stedfortredere har dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve. Pr dags dato 
gjelder dette ikke styrer av Grand Cafè, Liridon Haziri. 
 
Uttalelser til søknadene er innhentet på vanlig måte. 
 
Politiet har ikke noen bemerkninger verken til stedene, til styrerne eller til stedfortrederne. 
 
Administrasjonens vurdering: 
 
Vurderinger i forbindelse med søknad om skjenkebevilling ved Pizza Viva Napoli: 
 
Vedr servering utendørs: 
 
Pizza Viva Napoli har siste bevillingsperiode (2008-2012) hatt skjenkebevilling for utendørs 
skjenking på inngjerdet platting. Gjestene må gå via serveringslokalet for å komme ut på 
plattingen med sine drikkevarer. 
 
Uteserveringen foregår imidlertid ut mot Storgata, mot parkeringsplassen ved Bunnpris og 
leilighetene i Storgata 20. Noe uro er registrert på ”varme sommerkvelder” når mange velger 
å nyte alkohol utendørs på plattingen uten at dette har gitt noen spesielle konsekvenser for 
serveringsstedet.   
 
Vurderinger i forbindelse med søknad om skjenkebevilling ved Bye Kroa AS: 
 
Vedr servering utendørs: 
 
Bye Kroa AS fikk november 2011 innvilget skjenkebevilling både innendørs og utendørs. 
Serveringsstedet har lagt til rette for utendørs servering ved småbord under taket i 
forbindelse med inngangspartiet til serveringsstedet. Bordene har ikke direkte tilknytning til 
fortau og trafikk. Gjestene må imidlertid gå ut gjennom hoveddør for å komme til uteplassen 
med sine drikkevarer. 
 
Vurderinger i forbindelse med søknad om skjenkebevilling ved Rakkestad 
Kulturhus: 
 
Vedr servering utendørs: 
 
Rakkestad Kulturhus ble 26.08.2012 innvilget utvidet skjenkeareal på terrassen utenfor 
spisesalen i Rådhuset.   
 
 
 
I forbindelse med oppussing av Rakkestad Kulturhus reduseres terrassen ved spisesalen fra 
ca 50 m2 til ca 25 m2. Da Kulturhuset tilbyr aktiviteter for alle aldersgrupper – barn, unge, 
voksne og eldre – bør det ikke gis utendørs skjenkebevilling andre steder enn på terrassen 
ved Spisesalen. 
 
Vurderinger i forbindelse med søknad om skjenkebevilling ved Grand Cafè Liridon 
Haziri: 
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Vedr servering utendørs: 
 
Grand Cafè har i perioden 12.10.2011-30.06.2012 ikke hatt bevilling for skjenking utendørs. 
Søknaden om skjenking utendørs ble fra administrasjonens side ikke anbefalt da man anså 
fortauet utenfor Cafèen som del av det offentlige rom for allmenn ferdsel. 
 
Rådmannen vurderer bevillingssøknaden som ganske uproblematisk hva angår innendørs 
skjenking, mens den er litt mer sammensatt hva angår de utendørs arealer. Bevilling for 
skjenking utendørs bør - etter rådmannens mening – ikke gis uten at skjenkearealet er sikret 
med faste gjerder. Det krever i så fall at spørsmålet blir byggesaksbehandlet – slik at 
realitetsbehandling av denne del av søknaden (skjenkedelen) altså utestår inntil at en mulig 
byggesak er avklart. 
 
Rådmannen går ikke inn for å gi bevilling til utendørs skjenking ved Grand Cafe i denne 
omgang.    
 
 



  Sak 24/12 
 

  Side 21 av 61   

RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Anne Sofie Andersen Arkiv nr. H12  
Utvalg Saknr Møtedato  
Omsorgsutvalget 5/12 13.06.2012 
KOMMUNESTYRET 24/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 24/12 Saknr 12/1805 Løpenr 8293/12 
 

24-12 TJENESTER I SKAUTUNKOMPLEKSET - INNHOLD, 
KAPASITET OG UTVIKLINGSSTRATEGIER 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar tjenestegrunnlaget for utbygging av Skautunkomplekset - slik det 
fremgår av saksfremstillingen. 
 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Representanten Iver Rode (Ap) fremmet forslag om at innstillingen til kommunestyret 
tydeliggjøres ved at tjenesteprinsippene trekkes inn i vedtaket.  
 
Iver Rodes forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 
Kommunestyret vedtar følgende tjenesteprinsipper som grunnlag for utbygging av  
Skautunkomplekset : 
 Boliger for heldøgns pleie og omsorg samlokaliseres med institusjon 
 Administrasjon og kontorer for hjembaserte tjenester og institusjonstjenester 

samlokaliseres  
 Skautun-komplekset omfatter tjenester med tjenestevedtak. 
 Familiesenter er åpent, forebyggende arena for alle aldre, samt tiltaksbase for 

helsefagtjenester til barn/unge. 
 Skautun øker sin kapasitet på institusjonsplasser med ca. 30 enheter i perioden 2011-

2015, og legger samtidig til rette for fremtidige utbygginger. 
 Ved videre utbygging skal det legges til rette for velferdsteknologi 
 Tjenestene organiseres ut i fra bruker- og fagperspektiv 
 Strategier for arbeidskraft behandles videre i Arbeidskraftplanen 
 Strategier for tjenester behandles videre i Helse- og omsorgsplanen 
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Saksopplysninger: 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune står foran betydelige investeringsprosjekter for sykehjem, 
omsorgsboliger og Familiesenter. Sak for Hovedplan Skautun legges frem parallelt med at det 
her legges frem sak for å vise de grunnleggende tjenesteprinsipper den videre utbygging 
bygger på, kapasitetsregnestykket for Skautun, samt tydeliggjøring av tjenestefordeling 
mellom Skautun-komplekset og Familiesenter. 
 
Økonomi: 
I Handlings- og økonomiplan er det vedtatt investeringer med til sammen 92 millioner kroner 
til utbygging av Skautun, omsorgsboliger og Rakkestad helsehus/Familiesenter i perioden 
2012-2015. Motsvarende er det lagt inn 11 millioner kroner i tillegg til drift av ekstra plasser i 
seksjonene i løpet av handlingsplanperioden. 
 
Administrasjonens vurdering: 
 
Hovedplan for videre utbygging av Skautun er baserte på følgende strategier og fakta: 
 
 Boliger for heldøgns pleie og omsorg samlokaliseres med institusjon 
Begrunnelse: 
Det er store tjenestemessige gevinster ved å ha institusjon og boliger med heldøgns pleie og 
omsorg på samme sted. Samlokalisering sikrer totalt sett høyere omsorgsnivå for boligene, og 
sikrer bredere tjenestegrunnlag for institusjonsbeboere. Dette skjer først og fremst ved at 
natt-tjeneste kan ha overlappende funksjoner, spesielt når situasjoner oppstår. Tilsvarende 
gjelder også bemanning på kveldstid. 
Kjøkkenfunksjonen betjener institusjon og alle omsorgsboliger. Dette arbeidet lettes 
betraktelig ved å slippe transport av mat. Det er med dagens omfang ikke grunnlag for å 
opprette to likeverdige kjøkkenfunksjoner i kommunen. 
Med flere tjenester samlet på ett sted økes dessuten grunnlaget for å opprettholde og å 
opprette gode fellesfaciliteter for brukerne så som hårpleie, fortpleie, tannpleie, kantine, 
konserter og andre arrangementer. 
 
 Administrasjon og kontorer for hjembaserte tjenester og institusjonstjenester 

samlokaliseres  
Begrunnelse: 
Dette betyr at helhetlig plan for Skautun-komplekset lages med tanke på Hjembaserte 
tjenester skal tilbake til Skautun etter ombygging. Hjembaserte tjenester huses for en periode 
i Bankbygget. Dette medfører redusert tilgang på merkantile støttefunksjoner og medisinske 
fellesfunksjoner som laboratorium.  
Samlokalisering av disse to seksjonene gir dessuten grunnlag for bedre personalfaciliteter for 
begge grupper; personalrom, undervisnings-/fagutviklingsrom, personalkantine med mer. 
Grunnlaget for fagutvikling på tvers av seksjonene og større faglig fellesskap fremheves også 
av gruppene selv. 
 
 Skautun-komplekset omfatter tjenester med tjenestevedtak. 
 Familiesenter er åpent, forebyggende arena for alle aldre, samt tiltaksbase for 

helsefagtjenester til barn/unge. 
 
Beskrivelse: 
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Skautun opprettholdes for institusjonstjenester som krever tjenestevedtak, inkludert 
dagopphold på vedtak. Forebyggende, åpne tilbud for trygdede og eldre kan samlokaliseres 
med institusjon, men Rakkestad kommune ønsker å bygge videre på mange års vellykket 
tradisjon hvor åpne lavterskeltilbud gis gjennom helse- og velferdssenter, det vil si ved 
Rakkestad helsehus/Familiesenteret. Dette gir dessuten et bedre grunnlag for utvikling av 
helseforebyggende tjenester med riktige kompetansegrupper samlet i ett hus. 
I videre funksjonsfordeling mellom Skautun og Familiesenter legges det vekt på å få alle 
helsefagtjenester for barn og unge til Familiesenteret. Det skal ikke gis tjenester for 
barn/unge ved Skautun slik tilfellet er i dag for fysioterapi- og ergoterapi. Dette er ikke riktig 
tilrettelegging for brukerne. 
Familiesenteret er fag- og personalbase for fagtjenestene som utøver sine tiltak på skoler, i 
barnehager, i hjemmene, på Skautun eller andre steder. 
 
 Skautun øker sin kapasitet på institusjonsplasser med ca. 30 enheter i 

perioden 2011-2015, og legger samtidig til rette for fremtidige utbygginger. 
Beskrivelse: 
Tidligere utbygginger ved Skautun har vært preget av tro på at endelig kapasitet er oppnådd, 
og at videre utbygginger ikke synes nødvendig i et langtidsperspektiv. 
I denne runden med planlegging er det lagt vekt på å øke kapasiteten i tråd med behovene 
nå, men samtidig legge til rette for fremtidige byggetrinn med ytterligere kapasitetsøkning.   
 
Plasser - status og tilvekst 2011-2015: 
  2011 2015
Korttidsplasser 12 26 
Langtidsplasser 33 45 
Demensomsorg 11 18 
Boliger heldøgns omsorg 55 51 
TOTAL KAPASITET 111 140
 
Å forutse kapasitetsbehov for kommende 10-12 år er svært vanskelig. Kapasitetsøkningen 
kommende 4-års-periode er å anse som et minimum av behov, basert på utviklingen siste 4-6 
år og tidlige prognoser i forhold til Samhandlingsreformen. Med grunnlag i tidligere vedtatt 
Demensplan legges det opp til tydeligere skille på plasser tilpasset demensomsorg, og en 
økning i antall plasser totalt med 7. Dette antallet forventes å øke videre etter utbygging mot 
2015. 
Den totale plasskapasiteten økes med 29 plasser, og denne økningen er utelukkende lagt til 
institusjonsplasser. 
Rakkestad kommune ligger under landsgjennomsnittet hva institusjonsplasser angår, mens vi 
i forhold til KOSTRA-tallene ligger over snittet på omsorgsboliger og kommunale boliger. 
Behovene er knyttet til langtidsplasser i sykehjem. Denne kapasiteten er allerede delvis tatt i 
bruk ved det siste året å ha driftet med overbelegg. Kapasiteten økes videre ved å ta i bruk 
avdelingene Lyngen og Fiolen som sykehjemsplasser. 
Behovene i forhold til Samhandlingsreformen er først og fremst knyttet til korttidsplasser. 
Korttidsplasser i institusjon skal dekke flere formål: rehabilitering, utskrivningsklare pasienter 
fra sykehus, akutte pleiesituasjoner og planlagte avlastningsopphold. Foreløpig er 2 plasser 
reservert utskrivningsklare pasienter. Ved åpning av Lyngen som sykehjemsavdeling, er målet 
å øke dette til 4 plasser, og videre til inntil 10 plasser, samt øke antallet korttidsplasser totalt 
fra 12 til 26. Da kan gi noe kapasitet til pasienter med pleie- og tilsynsbehov som i dag legges 
inn i sykehus, men som kunne forsvarlig bli tatt hånd om i institusjon. Ut over dette startes 
egen vurdering av kommunes kapasitet for øyeblikkelig hjelp. Kommunens ansvar for dette 
trer ikke i kraft før 2016, men allerede nå starter kommunene i Østfold vurderingene og 
mulige prøveprosjekter sammen med Sykehuset Østfold. 



  Sak 24/12 
 

  Side 24 av 61   

 
Potensialet i Skautun-komplekset (nye 
plasser): 
Nybygg (3. etasje): 18
Andebo: 14
Bjørkebo: 25
  57
 
Foreløpige strategier for utbygging av Skautun-komplekset er basert på en nødvendig 
utbygging i handlingsplanperioden, men samtidig planlegging for et betydelig potensial for 
videre kapasitetsøkning. Uten nærmere vurdering av institusjonsplasser kontra 
omsorgsleiligheter er dette potensialet sannsynliggjort gjennom muligheter for videre nybygg 
og transformasjon av eldre og/eller mindre hensiktsmessig boligmasse.  
 
 Ved videre utbygging skal det legges til rette for velferdsteknologi 
Beskrivelse: 
Teknologiske løsninger er på vei til bli en viktig del av dagens velferdsomsorg. En rekke 
praktiske sikkerhetsløsninger er tilgjengelig, særlig innen demensomsorg. Løsninger er i 
mindre grad tatt i bruk på grunn av manglende avklaringer i forhold til personvernhensyn. 
Velferdsteknologi er også å ta i bruk brukerstyrt elektronisk styring av omgivelser i leiligheter. 
Enkle ting som fjernstyrt belysning fra sengekanten kan være ulykkesforebyggende, 
fjernstyring av vindusåpning og solskjerming styrker selvhjulpenhet. 
Det er nær sammenheng mellom universell utforming og velferdsteknologi i form av hev- og 
senkbare sanitæranlegg, takheiser og automatiske døråpnere. Velferdsteknologi er dessuten 
avhengig av godt utbygde signalanlegg i alle boenheter. Dette gir grunnlag for mer avansert 
kommunikasjons- og alarmanlegg for beboerne. 
Det legges nå til grunn at alle nye boenheter og institusjonsplasser skal bygges med 
tilrettelegging for at stadig nye løsninger innen velferdsteknologi kan tas i bruk. 
I den grad det er mulig tas tilsvarende løsninger i bruk i eldre boenheter. 
 
 Tjenestene organiseres ut i fra bruker- og fagperspektiv 
Beskrivelse: 
Tjenester i institusjon har tradisjonelt blitt organisert etter en generalistmodell der alt 
fagpersonell jobber med alle målgrupper, og hvor fleksibiliteten mellom avdelinger har vært 
stor. 
Hjembaserte tjenester har nesten utelukkende vært organisert på grunnlag av geografi.  
Med økte faglige utfordringer i kommunehelsetjenesten holder ikke dette lengre. Kompetanse 
må spesialiseres og organiseres i forhold til ulike målgrupper med ulike behov. 
Slik organisering er allerede delvis gjennomført i seksjon Skautun med tydelig skille mellom 
langtids- og korttidsenheter, og med demensomsorg skilt ut som eget fagområde. 
Tilsvarende prosesser er under planlegging i Hjembaserte tjenester. 
Dette skal videre danne grunnlag for spissing mot fagteam for spesielle formål og faggrupper. 
I denne sammenheng må videre strategier også vurderes opp mot samarbeid eller kjøp av 
spesielle fagtjenester. Med sin kommunestørrelse er Rakkestad systemmessig svake på flere 
kompetansekrevende stillinger. Med dette menes at vi pr. dato er godt dekket med 
fagpersonale, men med mangelfull dekning ved ferier, fravær eller turn-over. I 
handlingsplanperioden økes kapasiteten på legetjenester, fysioterapitjenester og noen 
forebyggende tjenester. Dette antas ikke å være tilstrekkelig utover perioden. 
 
 
 Strategier for arbeidskraft behandles videre i Arbeidskraftplanen 
 Strategier for tjenester behandles videre i Helse- og omsorgsplanen 



  Sak 24/12 
 

  Side 25 av 61   

Alle prinsipper og strategier som er trukket opp i saken her må bearbeides, presiseres og 
detaljplanlegges videre. I så måte står tjenestene overfor betydelige utfordringer parallelt 
med utbyggingsprosjekter.  
Alle spørsmål som er knyttet til personalmessige ressurser – rekruttering, kompetanse med 
mer – planlegges videre gjennom Strategiplan for arbeidskraft. 
Alle spørsmål knyttet til tjenestene – innhold, kvalitet, samarbeidsmodeller med mer – 
behandles i Helse- og omsorgsplan. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv nr. 614  
Utvalg Saknr Møtedato  
Fast Byggekomite 6/12 08.06.2012 
KOMMUNESTYRET 25/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 25/12 Saknr 12/1766 Løpenr 7967/12 
 

25-12 HOVEDPLAN - SKAUTUN  

 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Rakkestad kommunestyre gjør følgende vedtak i saken:  

1- Hovedplan Skautun godkjennes.  

2- Rådmannen igangsetter detaljprosjektering med kalkyle for behandling i byggekomiteen 
høsten 2012 og for behandling i kommunestyre i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 
2016. 

 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Fast Byggekomités behandling: 
Prosjektleder Jon Ådalen presenterte hovedplanen for Skautun. 
Hovedplan vil bli drøftet med Husbanken som grunnlag for søknad om tilskudd til nye plasser 
og øvrig opprusting.  
 
Forslag til veiløsning ble drøftet med følgende endringer: 
 

Stiplet vei foreslås som hovedadkomst til Skautun med innkjøring fra Skolegaten til 
parkeringsplass fra øst, med gjennomkjøring til Granveien. 
 
Ny vei bygges med fortau evt. gang-/sykkelsti. 
 
Eksisterende adkomst til Fladstad vannverk stenges.  
 
Avklares i reguleringsplan.  

 
 
Utvalgsleders innstilling med komiteens endringer ble enstemmig vedtatt.  
 
 



  Sak 25/12 
 

  Side 27 av 61   

Fast Byggekomites innstilling til kommunestyret :  
Rakkestad kommunestyre gjør følgende vedtak i saken:  

1- Hovedplan Skautun godkjennes.  

2- Rådmannen igangsetter detaljprosjektering med kalkyle for behandling i byggekomiteen 
høsten 2012 og for behandling i kommunestyre i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 
2016. 

3- Stiplet vei foreslås som hovedadkomst til Skautun med innkjøring fra Skolegaten til 
parkeringsplass fra øst, med gjennomkjøring til Granveien. 

 
Ny vei bygges med fortau evt. gang-/sykkelsti. 

 
Eksisterende adkomst til Fladstad vannverk stenges.  

 
Avklares i reguleringsplan. 

 
 
Saksopplysninger: 
  

Vedlegg:  

1- Hovedplan for Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, trinn 1, 1.etasje  
2- Beskrivelse fra Arkama arkitekter 
 
Utrykt vedlegg: Hovedplan Skautun trinn 1, 2 og 3 
 
 

Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune bestemte tidligere år å lage en ”Hovedplan Skautun rehabiliterings- og 
omsorgssenter” – som en total plan for det framtidige sykehjemmet i Rakkestad kommune.  
Planen angir hovedtrekkene for utviklingen av sykehjemmet – med en tidshorisont på 30 - 40 
år frem i tid. 
 
 
Andre opplysninger: 
Hovedplanen er et resultat av teamarbeid mellom byggekomiteen, administrativ prosjekt-
gruppe, og arkitektfirmaet Arkama (sivilarkitekt Asbjørn Løvholen). Det er videre avholdt eget 
informasjonsmøte med de tillitsvalgte og politiske råd og utvalg som naturlig har en rolle i 
prosjektet.  
 

Administrasjonens vurdering:  

Forslag til hovedplan vedlegges. Den viser tre utviklingstrinn for Skautun rehabiliterings- og 
omsorgssenter fordelt slik: 

 Trinn 1 – tilbygg for ny sykehjemsdel i underetasje pluss to etasjer for skjermet enhet, 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger, kantine, kjøkken, garderober for ansatte, lager og 
diverse.  
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Videre omfatter trinnet ombygging av eksisterende sykehjem med arbeidsplasser for 
de ansatte – både for sykehjemmet og hjembaserte tjenester. Bjørkebo bygges om 
slik at fellesarealer for beboerne får tilfredsstillende areal og form. Videre skal gammel 
heis erstattes og utvides med båreheis. Varemottak, ny hovedadkomst fra Skoleveien 
og nye parkeringsplasser er medtatt. Det er mange detaljer i dette byggetrinnet som 
det redegjøres for i detaljprosjekteringen.  

 Trinn 2 – et fremtidig byggetrinn hvor Bjørkebo foreslås revet og erstattet med nytt 
bygg med omsorgsboliger.  

 Trinn 3 – et fremtidig byggetrinn hvor Andebo foreslås revet og erstattet med ny 
sykehjemsfløy. 

Trinn 2 og 3 er tenkt gjennomført på en tid hvor de eksisterende bygninger er forsvarlig å 
rive av hensyn til alder og de ikke gir tilfredsstillende løsninger for moderne og effektiv drift. 

Hovedplanen utløser reguleringskrav for området med omkringliggende arealer. 
Reguleringsplanprosessen er igangsatt ved samme arkitektfirma. 

Det ligger et betydelig økonomisk løft for Rakkestad kommune i gjennomføringen av denne 
planen. Derfor er det meget viktig at prosjektet planlegges med optimale løsninger 
arealmessig. Det legges også opp til et nært samarbeide med Husbanken for å oppnå de 
tilskudd som er mulig å utløse.  

For innholdet i det framtidige ”Skautunkomplekset” med sideordnede tjenester, vises til 
etterfølgende sak ”Tjenester i Skautunkomplekset – innhold, kapasitet og utviklingsstrategi”.  

Detaljprosjektering igangsettes straks etter godkjenning av hovedplanen. Det legges opp til 
en fremdrift med byggestart medio 2013 og ferdigstilling av trinn 1 i løpet av 2014.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv nr. 614 &47 
Utvalg Saknr Møtedato  
Fast Byggekomite 7/12 08.06.2012 
KOMMUNESTYRET 26/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 26/12 Saknr 12/1778 Løpenr 8061/12 
 

26-12 RAKKESTAD HELSEHUS - FAMILIESENTER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 Byggekomiteen godkjenner planene som foreligger for familiesenteret. 

 Prosjektet igangsettes med byggestart høsten 2012. 

 Endelig budsjett forelegges byggekomiteen for godkjenning. 

 Godkjenningen er avhengig av positivt vedtak i sak om hovedplan for Skautun og sak om 
innhold og tjenester på sykehjemmet Skautun. 

 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Fast Byggekomités behandling: 
 
Byggekomiteen voterte over hvert kulepunkt (4) i forslag til vedtak som følger: 

1. Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.  

2. Utvalgsleders innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme (Høyres representant stemte 
mot utvalgsleders innstilling). 

3. Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 

4. Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.  

 
 
Fast Byggekomités innstilling til kommunestyret: 
 

 Byggekomiteen godkjenner planene som foreligger for familiesenteret. 

 Prosjektet igangsettes med byggestart høsten 2012. 

 Endelig budsjett forelegges byggekomiteen for godkjenning. 
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 Godkjenningen er avhengig av positivt vedtak i sak om hovedplan for Skautun og sak om 
innhold og tjenester på sykehjemmet Skautun. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen  
 

Bakgrunn for saken 

Rakkestad helsehus- Familiesenteret er planlagt som kommunens nye senter hvor alle 
forebyggende helsetjenester og folkehelseapparat er lokalisert. 
 
Helsehuset - egentlig Rakkestad helsehus - er det opprinnelig navnet på selve huset som ble 
gitt av sanitetskvinnene DORKAS til Rakkestad kommune. 
 
Huset og tjenestene vil representere kommunens viktigste apparat for forebyggende 
helsetjenester og folkehelseapparat. 
 
Rakkestad Kommune må budsjettere med at behovet for disse tjenestene vil øke i kommende 
5-10 års periode. 
 
Bedre plass 
Familiesenteret skal ha tilbud og utøve tjenester til barn, unge, voksne og eldre, og vil ha en 
sentral rolle i det forebyggende helsearbeidet og det totale tjenestetilbudet.  
 
Kommunens strategi er ved aktivt, forebyggende arbeid og tidlig innsats å heve befolkningens 
fysiske og psykiske helse. Dette vil resultere i færre innleggelser på sykehus og senere behov 
for sykepleietjeneste i hjem og institusjon. 
 
I dag er de fleste tjenester i kommunen spredt, mens de med et familiesenter vil samle alt 
under ett og samme tak.  
 
Helsestasjonen har behov for større plass for lege og jordmødre. Det samme gjelder for 
enheten sysselsetting, aktivitet og miljø.  
 
Planene for familiesenteret er drøftet inngående med alle involverte og resultatet som 
foreligger er en arealeffektiv løsning. 
 
Bygget er planlagt etter regelverket for universell utforming med heis til underetasjen og godt 
med plass for rullestoler. Familiesenteret får ny hovedinngang mot Skogveien.  
 
Ferdig prosjekt 
Familiesenteret ble etter omfattende planlegging i forprosjekt sendt ut på anbudsinnbydelse 
høsten 2011.  
 
Anbud ble mottatt fra 5 tilbydere. Anbudene ble evaluert og innstilling ble utarbeidet for 
behandling i byggekomiteen. 
 
Byggekomiteen vedtok innstillingen og antok Byggmester Asbjørn Brandsrud AS til oppdraget.  
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Anbyderne ble gjort kjent med innstillingen samtidig som de fikk anledning til å fremme klage 
på tildelingen. Ingen klager ble fremsatt og tildelingen var et faktum.  
 
Imidlertid ble prosjektet stoppet med begrunnelse at hovedplanen for sykehjemmet Skautun 
først skulle utarbeides. Dette for å unngå dobbeltetablering av samme tjenester. 
 
Det er utarbeidet sak om innhold og tjenester på Skautun sykehjem. Denne saken behandles 
i omsorgsutvalget og kommunestyret i løpet av juni 2012. 
 
Entreprenøren har forlenget sin vedståelsesfrist for sitt anbud til august 2012 og er klar til å 
starte byggearbeidene i løpet av høsten 2012. 
 
Økonomi: 
Familiesenteret vil ha en total kostnadsramme inkl mva på ca kr 26 000 000,-. Budsjett for 
prosjektet vil bli utarbeidet og forelagt byggekomiteen til godkjenning.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannen mener at dette prosjektet er meget viktig og nødvendig for kommunens 
innbyggere. 
 
Hensikten med prosjektet er å gi foreldre og barn et samlet, lett tilgjengelig og forebyggende 
tilbud i nærmiljøet – en dør inn til alle helsetilbudene. 
 
Familiesenteret skal ha lokaler for barnevern, helsestasjon og skolehelse, psykisk helsearbeid, 
barne- og ungdomsteamet, fysioterapi og ergoterapi, frivilligsentral, helse- og velferdssenter, 
samt sysselsetting, aktivitet og miljø. 
 
Det skal i sin helhet bidra til et bedre og samlet tilbud til innbyggerne i alle alderstrinn.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Anne-Grethe Schau Arkiv nr. A10  
Utvalg Saknr Møtedato  
Oppvekstutvalget 7/12 29.05.2012 
KOMMUNESTYRET 27/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 27/12 Saknr 12/1621 Løpenr 7462/12 
 

27-12 BARNEHAGESTRATEGI - FULL BARNEHAGEDEKNING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering.  
 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Representanten Eli Uttakleiv (H) mente kommunen burde være aktive i forhold til å 
undersøke interessen for private aktører å etablere barnehagedrift i Rakkestad kommune før 
en iverksetter utbygging i kommunal regi. 
 
Utvalgsleders innstilling ble ellers enstemmig vedtatt. 
 
 
Oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune er lokal barnehagemyndighet, og er i den egenskap ansvarlig for at 
brukernes lovfestede rett til barnehageplass blir oppfylt. Det innebærer at barn som fyller ett 
år innen 1. september, har rett til plass i barnehage innen utgangen av august s.å. - forutsatt 
at det er søkt om slik plass innen 1. mars. I tillegg er det fra politisk side flere ganger uttalt at 
Rakkestad kommunen skal tilby barnehageplasser i løpet av året til foreldre som trenger det.  
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Rådmannen varslet i tertialrapport nr. 2/2011 og budsjett 2012 at etterspørselen etter 
barnehageplasser var økende, og at det allerede i denne budsjetterminen kunne være 
nødvendige å utvide eksisterende eller bygge ut nye tiltak i sektoren.  
 
Rakkestad kommune bestemte også i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 å utrede 
tiltak for å opprettholde full barnehagedekning og kunne heve kapasiteten raskt straks det var 
påkrevet.  
 
Barnehage er et markedslignende område, og fungerer sånn sett i alle hovedtrekk også som 
et regulært marked. Ved hovedopptak var det stor vekst i søkertallene. For å oppfylle 
foreldres lovfestede rett til barnehageplass, blir det fra i høst tatt i bruk midlertidige lokaler i 
Degernes sentrum til barnehageformål.  
 
Ikke alle foreldre fikk plass for sine barn i de barnehagene som de har ønsket. I Rakkestad 
sentrum ble alle nye barnehageplasser tatt i bruk i første halvår – slik at kommunen – slik 
situasjonen nå er – bare i liten grad kan stille opp med ytterligere plasser i dette området 
seinhøstes 2012 og utover våren 2013. 
 
Rådmann og seksjonsleder har flere ganger orientert politisk nivå om utviklingen – sist i 
oppvekstutvalget og formannskapet i april 2012. 
 
I denne saksframstillingen, tas det initiativ til å forberede to tiltak for å oppfylle målsettinger 
og forpliktelser på barnehageområdet i de nærmeste to – tre årene. Rådmannen går inn for å 
bygge ut Kirkeng barnehage i 2012 – 2013, og planlegge ny barnehage i Rakkestad sentrum i 
2013 - 2014. Det sist nevnte prosjekt er ennå bare på diskusjonsstadiet, men – som nevnt i 
orienteringen i formannskapet og oppvekstutvalget – er eksisterende Fladstad barnehage 
aktuell som lokalitet for et nytt anlegg. Begge barnehagene er populære, og utnytter sine 
inneareal maksimalt.  
 
Fladstad barnehage er dessuten bygget tidlig på 1970-tallet, og er av ulike årsaker – også 
fordi den ikke tilfredsstiller moderne bruker- og personal- og arbeidsmiljømessige krav – i dag 
moden for en omfattende rehabilitering eller endog sanering. Byggetekniske vurderinger er 
igangsatt – som grunnlag for realitetsbehandling av sakskomplekset i budsjett 2013 og 
økonomiplan 2013 – 2016.  
 
Kommunens ansvar for saken: 
Oppvekstutvalget, formannskapet og kommunestyret behandler denne saken. 
 
Administrasjonens vurdering: 
 
Utbygging av barnehageplasser i Degernes sentrum – Kirkeng barnehage 
I Kommuneplan for Rakkestad kommune 2011 – 2022, beskrives folketallet i Degernes 
sentrum som stabilt. Eksisterende boligområde er utbygget, og areal til nytt felt er prioritert i 
arealdelen av planen. Rakkestad kommune tenker i øyeblikket å endre skolekretsgrensene 
mellom Bergenhus og Kirkeng skoler – med det formål å styrke bærekraften for en ny 
barneskole/grendeskole i Degernes. Disse tiltakene styrker Degernes som såkalt lokalsenter.  
 
Etter rådmannens mening, er Kirkeng barnehage like viktig som Kirkeng skole og andre 
private og offentlige servicetilbud.  
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Dersom det i planleggingen legges til grunn 12 barn pr årskull under skolepliktig alder med 
tilhørighet til Kirkeng skolekrets, og alle barn ønsker full plass, er det være behov for 36 
plasser for store barn (3 årskull) og 28 plasser for småbarn (2,5 årskull).  
 
Høsten 2012 har 36 barn over 3 år, og 22 barn under 3 år barnehageplass ved Kirkeng 
barnehage. Totalt 28 av barna vil ha tilholdssted i midlertidige lokaler. Ikke alle barna har full 
plass. Det er derfor mulig å tilby plass i Kirkeng barnehage til de 5 barna (har ikke lovfestet 
rett til plass i 2012 – 2013) som ønsker plass etter nyttår. I tillegg tilsier tidligere erfaring at 
flere søknader kommer i løpet av barnehageåret.  
 
Ikke bare er kapasiteten i Kirkeng barnehage disponert, men etterspørsel etter plasser i 
barnehagen er stabilt voksende. Rådmannen vurderer at denne utviklingen vil holde fram i 
overskuelig framtid – slik planverk legger opp til og virkeligheten bekrefter. Folkevalgt nivå 
kan altså legge til grunn at det behovet som utkrystalliserer seg, er av varig karakter.  
 
Lokalisering 
De midlertidige lokalene i tidligere Degernes helse- og velferdssenter som tas i bruk til 
barnehageformål fra august 2012, kan godkjennes til barnehageformål i inntil ett år med 
forholdsvis beskjedene tilpasninger. Det ansees som uhensiktsmessig å klargjøre disse 
lokalene for varig bruk – idet det vil bety betydelige påkostninger.  
 
Av dette følger at det fra august n.å. bør ferdigstilles nye, permanente barnehageplasser i 
Degernes sentrum. Rådmannen vurderer det som mest rasjonelt og fornuftig at disse 
plassene bygges i tilknytning til Kirkeng barnehage. 
 
Planlegging skjer i tredje kvartal d.å. – som grunnlag for budsjett 2013 og økonomiplan 2013 
– 2016. 
 
Inneareal 
Veiledende norm for leke- og oppholdsareal inne er 4 m2 netto per barn over 3 år og 6 m2 
per barn under 3 år. I Rakkestad har kommunens barnehager følgende arealnorm: 4 m2 for 
barn over 3 år, 6 m2 for barn mellom 2 og 3 år, og 8 m2 for barn under 2 år. Ved å følge 
veiledende norm for arealutnyttelse er det plass til 28 småbarnsplasser i eksisterende 
barnehagebygg, fordelt på to småbarnsgrupper med felles kjøkken, garderobe og inngang. 
Nybygg kan romme store barn, 3-6 år, med felles kjøkken, garderobe og inngang. De to 
”avdelingene” – små og store barn – kan videre bindes sammen med en personalavdeling. 
Denne løsningen vil styrke følelsen av at barnehagen fortsatt er liten og oversiktlig.  
 
Uteareal 
For barnehager er veiledende arealnorm for leke- og oppholdsareal ute 24 m2 for barn over 3 
år og 36 m2 for barn under 3 år (6 x netto lekeareal innendørs). Samlet behov for uteareal vil 
være 2000 – 2200 m2. Dagens areal må utvides. Det kan skje mot vest (privateid område) og 
mot øst (kommunaleid område). Det er nødvendig at nytt uteområde opparbeides og 
utformes slik at det gir gode muligheter for fysisk aktivitet og lek for barna. Det tenkes 
mulighet for deling av uteområde, tilpasset små og store barn.  
 
Annet 
Det trengs flere parkeringsplasser ved Kirkeng barnehage, som følge av økt personal- og 
foreldregruppe. I tillegg må det være plass til oppbevaring av vogner, utstyr, uteleker og 
redskap. 
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Utbygging av barnehageplasser i Rakkestad sentrum – Fladstad barnehage 
I kommuneplanen for Rakkestad kommune 2011 – 2022, sies det at folketallet i Rakkestad 
sentrum øker sterkere enn for kommunen som helhet. I tillegg til fortetningspotensialet i 
allerede utbygde felt er det planlagt nye boenheter på Fladstad og i Prestegårdsskogen 
boligområder. Rakkestad sentrum er kommunesenter og dekker i hovedsak befolkningens 
etterspørsel etter daglige varer og tjenester. På dette grunnlag bør kommunen og mulige 
andre aktører planlegge økt barnehagekapasitet i eller nær sentrum – fremfor i boligområder 
utenfor sentrum. 
 
Beliggenhet 
I område sør for Fladstad barnehage er det et grøntområde. Det anses som velegnet til 
barnehageformål. Vann- og avløpsledninger ligger i nærheten av arealene. 
 
Rakkestad kommune eier grøntområdet.  
 
Rådmannen ønsker å utrede rehabilitering av eksisterende barnehage eller ny barnehage i 
dette området – med sikte på realisasjon av tiltak i økonomiplanperioden.  
 
Barnehagebygg 
En ny barnehage, som skal erstatte Fladstad barnehage og romme nye barnehageplasser, bør 
planlegges med sikte på å bygge et tidsriktig og fleksibelt bygg med funksjoner som følger av 
gjeldende lovverk. Rådmannen anser at dagens behov for å opprettholde full 
barnehagedekning og oppfylle andre målsettinger, krever areal tilsvarende en fire avdelings 
barnehage. I tillegg ønsker rådmannen å planlegge for et bygg som gir mulighet for 
påbygging ved et senere tidspunkt – dersom det i fremtiden er behov for ytterligere økning 
av barnehageplasser i sentrum. 
 
Barnehagens utforming 
Uavhengig av organisasjonsform, er det sentralt at bygningsmessige og tekniske løsninger gir 
rom for fleksibilitet når nytt barnehagebygg utformes. Administrasjonen planlegger for et 
bygg der det er mulighet for faste barnegrupper med faste voksenpersoner for å bygge 
trygghet og forutsigbarhet, men det bør være en fleksibilitet i romutformingen som kan 
tilpasses ulike barnegrupper og ulik alder. I tillegg er miljøhensyn viktige ved planlegging av 
bygg.  
 
Rådmannen mener dessuten at det i sammenheng med en ny barnehage bør vurderes å 
etablere en mindre forsterket enhet. Denne enheten bør styrkes med fagpersoner, noe som 
kan sikre at alle barn får den hjelpen de trenger. Enheten vil gi nødvendig skjerming og ro, 
samtidig som barna vil ha tilgang på resten av barnehagen og kan delta i samhandling med 
andre barn på sine premisser og ut fra sine forutsetninger. En forsterket enhet bør 
tilrettelegges fysisk både ut fra barnas behov og ergonomisk ut fra personalets behov i 
forhold til arbeidsstillinger, løftehjelp med mer. Ved en slik avdeling er det nødvendig med 
god plass, rom til treningssituasjoner og ekstra lagerplass til spesialutstyr. 
 
Dette ligger som elementer i den utredning av barnehage i Rakkestad sentrum som 
rådmannen vil gjennomføre. 
 
Økonomi: 
I forbindelse med rammefinansieringen av barnehagesektoren fra 2011, utarbeidet 
Kunnskapsdepartementet satser for drifts- og kapitalkostnader pr barnehageplass. 
Rådmannen ser på disse tallene som et grunnlag for å beregne kostnader for nye 
barnehageplasser. 
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Nye barnehagetilbud genererer investeringer – der disse tiltakene konkurrerer med og i tilfelle 
blir prioritert på bekostning av andre gode formål. Det eksisterer ikke lenger øremerkede 
tilskudd til finansiering av nye barnehageplasser.  
 
Investeringskostnader 
Det er foreløpig ikke gjort konkrete beregninger av investeringer i nybygg ved Kirkeng 
barnehage og nytt barnehagebygg i sentrum. Ved å beregne ut fra arealbehov og generelle 
arealkostnader, antyder rådmannen at investeringene i Degernes kan beløpe seg til 7-10 mill 
kroner og i Rakkestad sentrum 20-25 mill kroner. I tillegg bør det påregnes utgifter til 
omlegging av eksisterende vann og avløpssystemer.  
 
Rakkestad kommune benytter, i likhet med mange andre kommuner, nasjonal sats for 
kapitalkostnader, kr. 7 600 pr. barnehageplass pr. år. På lang sikt bør de nasjonalt angitte 
kapitalsatsene dekke investeringskostnadene. 
 
Momenter som nevnt i dette punkt, inngår i utredninger som tenkes gjennomført i forkant av 
budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016. 
 
Om prosjektene faktisk lar seg realisere, avgjøres ikke minst av kommunens totale 
økonomiske stilling og de prioriteringer som folkevalgt nivå gjør i budsjett- og 
økonomiplanbehandlingen. 
 
Driftskostnader  
Nasjonale satser for kostnader til drift av heldagsplasser er kr. 173 500 pr. småbarnsplass og 
kr. 85 000 pr. storebarnsplass. Rakkestad kommune har lavere sats i sine kommunale 
barnehager enn den nasjonale satsen, henholdsvis kr. 161 000 og kr. 80 500. Det forutsettes 
at nye barnehageplasser driftes like effektivt som etablerte plasser i dag. Samlede 
driftskostnader øker i takt med at nye barnehageplasser blir tatt i bruk.  
 
Til fratrekk kommer foreldrebetalingen, kr. 25 630 pr plass pr år. 
 
Avslutning 
Barnehage er i dag et markedsområde – der private og kommunale aktører opptrer 
selvstendig og langt på vei i direkte konkurranse med hverandre. Denne meldingen forklarer 
hvordan Rakkestad kommune som barnehagemyndighet og tilbyder av barnehageplasser 
tenker å håndtere de utfordringer som raskt bygger seg opp på barnehageområdet. Hvis det 
eksisterer private alternativer, regner rådmannen med at de – i samsvar med ordinær tilbuds- 
og etterspørselsteori og annen økonomisk teori – dukker opp/kommer på banen i den videre 
prosessen. I så fall, kan ny barnehage i Rakkestad sentrum bli realisert enten i privat eller 
kommunal regi.  
 
Dette er den eneste måte – på dette stadium – å håndtere spørsmålet på.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 614  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 27/12 13.06.2012 
KOMMUNESTYRET 28/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 28/12 Saknr 12/1768 Løpenr 7994/12 
 

28-12 BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS, LEGEKONTORER OG 
ØKONOMIKONTOR - LOKALER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar:  
 
1 - Leieavtaler 
Forslag til avtale om leie av lokaler mellom Bankgården Rakkestad AS og Rakkestad 
kommune – jf. vedlegg.  
 
Forslag til avtale om leie av lokaler mellom Rådhusveien Helseteam AS og Rakkestad 
kommune, jf. vedlegg. Avtalen gjelder også opsjon på kjøp av lokalene.  
 
Økonomiske konsekvenser av leieavtalene går fram av revidert budsjett 2012.  
 
2 – Ombygging av lokaler 
Lokaler i Bankgården Rakkestad – ombygging til midlertidige lokaler for Hjembaserte 
tjenester (2012 – 2014).  
 
Lokaler i Rådhusveien 4 – ombygging til kontorer for økonomiavdelingen.  
 
Rådhusveien I – ombygging av lokaler (nåværende økonomikontor) til kontorer for Rakkestad 
legesenter. 
 
Leieavtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad legesenter framlegges for 
formannskapet for godkjenning.  
 
Tiltakene er kostnadsberegnet til kr. 2 400 000 og er finansiert i revidert budsjett 2012.     
 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
 



  Sak 28/12 
 

  Side 38 av 61   

FORMANNSKAPETs behandling: 
Representanten Vidar Storeheier (Frp) ble erklært innhabil ihht forvaltningslovens § 6 første 
ledd bokstav a).  Hanne Bull Fladstad (H) tiltrådte under behandlingen av saken. 
Hanne Bull Fladstad (H) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens første avsnitt i 
punkt 1 – Leieavtaler: 
Rakkestad kommune leier 2. etasje i bankbygget fra 1. juli 2012. 
 
Forslaget falt med 1 mot 8 stemmer.  For øvrig ble ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre vedtar:  
 
1 - Leieavtaler 
Forslag til avtale om leie av lokaler mellom Bankgården Rakkestad AS og Rakkestad 
kommune – jf. vedlegg.  
 
Forslag til avtale om leie av lokaler mellom Rådhusveien Helseteam AS og Rakkestad 
kommune, jf. vedlegg. Avtalen gjelder også opsjon på kjøp av lokalene.  
 
Økonomiske konsekvenser av leieavtalene går fram av revidert budsjett 2012.  
 
2 – Ombygging av lokaler 
Lokaler i Bankgården Rakkestad – ombygging til midlertidige lokaler for Hjembaserte 
tjenester (2012 – 2014).  
 
Lokaler i Rådhusveien 4 – ombygging til kontorer for økonomiavdelingen.  
 
Rådhusveien I – ombygging av lokaler (nåværende økonomikontor) til kontorer for Rakkestad 
legesenter. 
 
Leieavtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad legesenter framlegges for 
formannskapet for godkjenning.  
 
Tiltakene er kostnadsberegnet til kr. 2 400 000 og er finansiert i revidert budsjett 2012.     
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1. Leiekontrakt mellom Bankgården Rakkestad AS og Rakkestad kommune 
                2. Leiekontrakt mellom Rådhusveien Helseteam AS og Rakkestad kommune 
                  
I vinter og vår stod Rakkestad kommune og de to lokale legekontorer i følgende situasjon:  
 
1 – Rakkestad kommune administrerer fastlegeordningen lokalt, og sitter sånn sett med stort 

ansvar for at det er tilstrekkelig listekapasitet blant fastlegene i kommunen. Over tid har 
det bygget seg opp en ubalanse mellom tilbud av og etterspørsel etter slike tjenester – 
slik at kommunen i dag knapt oppfyller pasientenes valgmuligheter på området samt at 
listekapasiteten totalt sett i kommunen er for liten.  
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 Rakkestad kommune har bestemt og fått statlig godkjenning for å etablere to nye 
fastlegehjemler – en fra 1.8.12 og en fra 1.1.13. Den første stillingen er tenkt lokalisert i 
Rakkestad legesenter, mens den andre hjemmelen blir tillagt Bygdelegene.  

 
2 – Rakkestad kommune utvider – som et ledd i tiltaket – kommunelege I/helsesjef og 

institusjons-/sykehjemsstillingene som følger (jf. budsjett og økonomiplan):  
 
 1 – Institusjons-/sykehjemslege – halv stilling fra 1.8.12 (Utvidelse).  
 2 – Kommunelege I/helsesjef – halv stilling fra 1.1.13 (utvidelse).  
 3 – Institusjons-/sykehjemslege – halv stilling i 2013 (Ikke nøyaktig tidfestet).  
 
 Rådmannen understreker at rekrutteringen av nye fastleger og utbyggingen av de 

kommunale legestillinger henger direkte sammen.  
 
3 – Rakkestad legesenter leier i dag lokaler i Bankgården Rakkestad AS – som ikke passer for 

deres virksomhet. Det er trangt, og spesielt venteromsfasilitetene er uhensiktsmessige og 
lite funksjonelle.  

 
 Å utvide med ytterligere en lege, lar seg ikke gjøre på dette stedet.  
 
 Rakkestad kommune sa seg i mars d.å. villig til å ta over Rakkestad legesenters 

leiekontrakt i Bankgården Rakkestad, og framleie lokalene til legesenteret fram til at det 
hadde funnet seg en annen lokalitet.  

 
4 – I lengre tid var Rakkestad legesenter i dialog med utleiere om leie av arealer for sin 

aktivitet, men av ulike årsaker ble det ikke noe resultat av disse prosessene. På sett og 
vis slo pendelen ut i andre retningen – i en slags oppgitthet hos noen av legene over at 
de ikke bare kunne konsentrere seg om sine primæroppgaver. Det ble uttalt sterke 
ønsker om å leie lokaler av Rakkestad kommune – fordi det ville etablere den 
forutsigbarhet og plattform som legesenteret trengte for en stabil, varig virksomhet.  

 
 I dette bildet, er rådmannen redd for at det opplegget som er lagt – med nye 

fastlegehjemler og kommunale stillinger – kan strande og at deler av legemiljøet går i 
oppløsning. Det kan – i alle fall en stund – skape en uholdbar situasjon.  

 
5 – Bygdelegene makter heller ikke å ta imot en ny lege i sine lokaler, og trenger frigjorte 

arealer i første etasje (tannlege) for å oppnå tilstrekkelig kapasitet.  
 
 Tannlegen flytter i så fall helt ut av Rådhusveien Helseteam.     
 
6 – På basis av punktene 1 – 5 ovenfor, ba politisk ledelse (politisk flertallsgruppe) 

rådmannen om å utrede og legge fram forslag til helhetlige løsninger på 
problemstillingene i sakskomplekset. Det er denne totalpakke som blir presentert videre i 
dette saksframlegget.  

 
Med hensyn til Bankgården Rakkestad, tenker Rakkestad kommune på noe sikt (2014 – 2015) 
å leie andre og tredje etasje av bygningen til hovedbibliotek og beslektede lokaler.  
Kulturskolen lokaliseres deretter i det nåværende bibliotek i kulturhuset. På kortere sikt – 
2012 – 2014 – plasseres Hjembaserte tjenester i Bankgården Rakkestad, mens 
Skautunkomplekset bygges videre ut.  
 
Rådmannen viser til kommunestyre sak nr. 6/12 – møte 22. mars d.å.  
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Hjembaserte tjenester – midlertidige kontorer 
Rakkestad kommune utfører i de neste to – tre årene et omfattende ombyggs- og 
nybyggsprosjekt i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. I den sammenheng, blir 
Hjembaserte tjenester flyttet – kontorer, grupperom, medisinrom m.m. – til midlertidige 
lokaler i Bankgården Rakkestad.  
 
Byggets andre etasje egner seg spesielt godt til dette formål.  
 
Rakkestad kommune investerer ca. kr. 700 000 – inklusive merverdiavgift – i tiltaket. Det 
dekkes av bevilgningen til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter i 2012.  
 
Bankgården Rakkestad er på lengre sikt planlagt leid og brukt til kulturformål. Det krever at 
heis blir installert i bygget. Leieavtalen tar høyde for dette momentet – i tillegg til at den 
regulerer oppgjør/mellomværende av investeringen ved en senere fraflytting av lokalene. For 
øvrig blir kontrakt inngått på vanlige vilkår for leie av næringsarealer – uten noen særskilt 
risiko for Rakkestad kommune.    
 
Rådmannen viser til forslag til leieavtale mellom Rakkestad kommune og Bankgården AS. Den 
skal godkjennes av formannskapet. Husleie er kr. 460 000 p.a. – jf. revidert budsjett.   
 
Rakkestad Legesenter – nye lokaler 
Rakkestad legesenter leier i dag lokaler i Bankgården Rakkestad. Leieforholdet er langsiktig – 
til sammen 10 år – hvorav 7 år gjenstår. 
 
Rådmannen viser til det som er sagt om denne situasjonen foran i dette framlegget.  
  
I samsvar med mandatet, er flere alternativer for en annen lokalisering av dette legesenteret 
utredet. Ingen løsning er ideell/optimal, men å bygge om økonomi-kontoret – Rådhusveien I 
– står tilbake som det aktuelle prosjekt.  
 
Tiltaket krever investeringer på kr. 900 000 – inklusive merverdiavgift – som rådmannen 
foreslår bevilget til formålet i revidert budsjett.  
 
Rakkestad legesenter betaler regulær husleie for kontorene. Avtale legges fram for 
formannskapet for godkjenning.  
 
Nytt økonomikontor 
Når det gjelder Rådhusveien Helseteam AS, forstår rådmannen at tannlegen etter hvert flytter 
ut av fellesskapet og etablerer seg et annet sted i Rakkestad sentrum. Samtidig selger han sin 
eierpost i selskapet. Det gir Bygdelegene kapasitet til den tredje fastlegehjemmelen.  
 
Rådhusveien Helseteam AS ser seg likevel ikke i stand til å gå inn på tiltaket – uten at 
underetasjen i bygget samtidig blir leid bort på langsiktig avtale. På samme måte som 
Rakkestad legesenter, foretrekker det at Rakkestad kommune er motparten i kontrakten.  
 
Rådmannen understreker at også dette tiltaket dreier seg om en kabal for å realisere 
punktene 1 – 5 foran i dette saksframlegget.  
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Etter omfattende prosesser, blir det anbefalt at kommunen leier underetasjen av Rådhusveien 
Helseteam til kontorer for økonomiavdelingen. Samlet sett er det ikke den ideelle/optimale 
løsning, men lokalene kan likevel bli tilfredsstillende og fullgode til dette formål. Vegger og 
gulv er ferdigbehandlet, og ventilasjonen god.  
 
Rådhusveien 4 ligger også godt til i forhold til annen kommunal virksomhet.  
 
Underetasjen ble tidligere vært brukt til treningssenter – med store garderober og 
dusjanlegg. Det blir noe ledige arealer på dette stedet i bygningen. Uten at det så langt er 
vurdert, utelukker ikke rådmannen at de har et potensial for forebyggende aktivitet blant 
ansatte eller i større målestokk. Det kan bli et tema på sikt.  
 
For Rakkestad kommune koster det ca. kr. 800 000 – inklusive merverdiavgift – å bygge om 
lokalene til kontorer – noe som er foreslått bevilget til tiltaket i revidert budsjett.  
 
Husleie utgjør kr. 380 000 pr. år – jf. revidert budsjett 2012. Avtalen gir også Rakkestad 
kommune opsjon på kjøp av underetasjen for kr. 4 500 000.  
 
Kommunestyret skal godkjenne avtalen.  
 
Økonomi: 
Leieavtalene medfører utgifter på kr. 840 000 pr. år.  
 
Samlede investeringer av tiltakene – jf. revidert budsjett – er på 2,4 – 2,5 millioner kroner.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannen viser til fakta, vurderinger og konklusjoner i forrige avsnitt.  
 
Ansatte er informert om planene og er også tatt med på råd når det gjelder de enkelte tiltak 
– jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser.  
 
Samtlige prosjekter gjennomføres høsten 2012.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 25/12 13.06.2012 
KOMMUNESTYRET 29/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 29/12 Saknr 11/2125 Løpenr 7952/12 
 

29 -12 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE MV. 2013 
- 2016 FORBEREDELSE TIL VALGENE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
A.  
Kommunestyret oppnevner et arbeidsutvalg blant formannskapets medlemmer, bestående  
av: 
 

1. ..                    , leder 
2. .. 
3. .. 
 
som utarbeider forslag overfor formannskapet til valg av lagrettemedlemmer og  
og meddommere til Borgarting lagmannsrett, meddommere til Sarpsborg tingrett og  
jordskiftemeddommere. 
 
Forslagene utarbeides under hensyntagen til Domstolelovens bestemmelser og det som er 
opplyst i de mottatte brev fra Domstoleadministrasjonen m.v. 

 
B.   
 
Oppnevnt arbeidsutvalg legger frem forslag til valg av kandidater til behandling i 
Formannskapet innen 1. august 2012. 
 
Formannskapets forslag legges ut til alminnelig ettersyn den 3. august 2012 i to uker.  
Frist for å komme med innvendinger settes til 17. august 2012  
 
Eventuelt nytt møte i formannskapet for å behandle mulige innvendinger avholdes onsdag 
22. august 2012.  
 
Kommunestyret foretar de endelige valgene 30. august 2012.  
  
 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
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FORMANNSKAPETs behandling: 
Som arbeidsutvalg som nevnt i innstillingens punkt A foreslås: 
 

1. Ellen Solbrække (AP), leder 
2. Karoline Fjeldstad (SP) 
3. John Thune (Krf) 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret :  
A.  
 Kommunestyret oppnevner et arbeidsutvalg blant formannskapets medlemmer, bestående av: 
 

1. Ellen Solbrække, leder 
2. Karoline Fjeldstad 
3. John Thune 
 
som utarbeider forslag overfor formannskapet til valg av lagrettemedlemmer og  
og meddommere til Borgarting lagmannsrett, meddommere til Sarpsborg tingrett og  
jordskiftemeddommere. 
 
Forslagene utarbeides under hensyntagen til Domstolelovens bestemmelser og det som er 
opplyst i de mottatte brev fra Domstoleadministrasjonen m.v. 

 
 
B.   
 
Oppnevnt arbeidsutvalg legger frem forslag til valg av kandidater til behandling i 
Formannskapet innen 1. august 2012. 
 
Formannskapets forslag legges ut til alminnelig ettersyn den 3. august 2012 i to uker.  
Frist for å komme med innvendinger settes til 17. august 2012  
 
Eventuelt nytt møte i formannskapet for å behandle mulige innvendinger avholdes onsdag 
22. august 2012.  
 
Kommunestyret foretar de endelige valgene 30. august 2012.  
  
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Brev fra Domstoleadministrasjonen av 07.11.2011. 
2. Notat fra Domstoleadministrasjonen. 
3. Brev fra Borgarting lagmannsrett av 20.02.2012. 
4. Brev fra Sarpsborg tingrett av 27.02.2012. 
5. Brev fra Østfold Jordskifterett av 07.11.2011.  
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6. Brev til meddommere-/lagrettemedlemmer i Borgarting lagmannsrett datert 
22.04.2010 vedr. fritak. 

 
Bakgrunn for saken: 
 
Rakkestad kommune skal senest ett år etter kommunevalget velge følgende grupper av 
meddommere/lagrettemedlemmer: 
 

- Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten. 
- Meddommere til tingsretten. 
- Jordskiftemeddommere til jordskifteretten. 

 
Lagrettemedlemmer og meddommere skal velges for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016 i 
henhold til bestemmelser fastsatt i domsstoleloven og jordskifteloven samt retningslinjer fra 
de respektive domstoler. 
 
Innen 15. september 2012 skal kommunen ha sendt inn listene over de som er valgt, jf. 
domstoleloven § 69 andre ledd. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Valgene skal gjøres av kommunestyret selv (Domsstollovens § 68). 
 
Andre opplysninger: 
 
I Rakkestad kommune skal det gjøres følgende valg: 
 
 
Meddommere til Borgarting lagmannsrett 
 
Borgarting lagmannsrett har fastsatt følgende antall meddommere for Rakkestad kommune: 
 
12 personer.  
 
Antall kvinner:  6 
Antall menn:  6 
 
Meddommere til Sarpsborg Tingsrett 
 
Sarpsborg Tingsrett har fastsatt følgende antall meddommere for Rakkestad kommune: 
 
100 personer. 
 
Jf. Domsstolloven § 65 skal det for tingsrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for 
kvinner og ett for menn, og hver kommune skal ha minst ett medlem i hvert utvalg. 
 
Følgende fordeling foreslås: 
 
Antall kvinner:  50 
Antall menn:  50 
 
 
Meddommere til Jordskifteretten 
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Østfold jordskifterett ved Jordskifteleder har fastsatt følgende antall meddommere for 
Rakkestad kommune: 
 
10 personer  
 
Utvalget skal bestå av både kvinner og menn. Den vises til bestemmelsen i likestillingsloven § 
21 om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene. 
 
Følgende fordeling foreslås: 
 
Antall kvinner:  5 
Antall menn:  5 
 
 
 
Vilkår/krav for å kunne velges som lagrettemedlemmer og meddommere 
 
Det siteres fra domstollovens § 67: 
 
”Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.   
 
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater”. 
 
Rakkestad kommune har i egen kunngjøring i Rakkestad Avis 21. mai 2012 og på 
kommunens hjemmesider oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater til valget. Fristen 
var satt til 8. juni 2012. 
 
Videre refereres fra skriv fra Domstoladministrasjonen datert 07.11.2011 følgende: 
 

Dette innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til 
etnisk bakgrunn og kultur. 
 
Spørsmålet er tatt opp i forslag til statsbudsjett for 2012. Der skriver Regjeringen følgende 
i forslag til budsjett for Justisdepartementet: 

 
 ”Det er lovfestet at lekdommerutvalgene skal ha en sammensetning som best mulig 
representerer alle deler av befolkningen. Derfor må kommunene ved valg av medlemmer til 
lekdommerutvalgene tilstrebe at disse gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Det er et mål at 
andelen lekdommere med innvandrerbakgrunn økes, jf. mål for inkludering i Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet Prop. 1 S (2011-2012). I lekdommerutvalgene som 
gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013 har 3,7 pst. av lekdommerne 
innvandrerbakgrunn. Av disse har 1,8 pst. bakgrunn fra land utenfor Europa og Nord-Amerika. 
Dette er en økning fra perioden 2004-2008 da andelen var henholdsvis 2,8 pst og én pst.” 

 
 
I tillegg gjelder krav nedfelt i domstoleloven §§ 70 – 72, og som består av følgende 
elementer: 
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a) Generelle krav. 
b) Personer utelukket på grunn av stilling. 
c) Personer utelukket på grunn av vandel. 

 
 
§ 70.  
Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 
oppgaven. 
 
I tillegg må vedkommende 
 

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og  
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i    

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 
 

 
§ 71. 
Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere 

og ansatte ved Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet. 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoleadministrasjonen og dens 

styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte 
del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

 
§ 72. 
Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens §§ 39 - 39 c, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det er mindre enn 

15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 
siden dommen var rettskraftig etter vedtakelsen, 
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6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som 
etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er 
mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 og 3, avhengig av 
lengden av den subsidiære fengselsstraffen.  Ved betinget fengselsstraff vurderes hver del for 
seg etter første ledd.  
                                                      
Etter jordskifteloven § 8 skal jordskiftemeddommere ha kyndighet i de fag som behandles av 
jordskiftedomstolene.  
 
Lovbestemmelsene er nærmere utdypet og kommentert i vedlagte brev og notat fra 
Domstoleadministrasjonen av 07.11.11, og det vises til det som Domstoleadministrasjonen 
har skrevet.   
 
Vervet er en borgerplikt, og det er i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de 
er villige til å ta i mot valg. For å unngå store mengder fritakssøknader, anbefaler likevel 
Domstoleadministrasjonen at det i praksis er behov for en viss forhåndskontakt.  
 
Om fritaksgrunner sier loven følgende: 
 
§ 74.  
En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 
meddommere i to perioder tidligere. 
 
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen 
 
Den tidligere ordningen med automatisk rett til fritak for alle som har fylt 65 år er opphevet.  
 
Det må ellers nevnes at ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene, enten til 
lagmannsretten eller tingretten.  
 
Lagrettemedlemmer og meddommere er imidlertid ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget. 
 
Framgangsmåten ved valgene:  
 
Domstolloven bestemmer at: 
 

- Forberedelsene til valget skal gjøres av formannskapet eller et utvalg nedsatt av 
kommunestyret (§ 68). 

- Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater (§ 67). 
Det er ellers opp til kommunen å finne fram til dem som skal velges.  

- Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene oppfyller vilkårene i §§ 70 - 72.  
- Formannskapets forslag til kandidater skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst to 

uker, med oppfordring om at enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å 
melde dette til kommunen innen en fastsatt frist (§ 68). 

- Kommunen behandler eventuelle innvendinger og fritaksbegjæringer.  
- Kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt innen 15. september 2012 

(§ 69). 
 



  Sak 29/12 
 

  Side 48 av 61   

Sarpsborg Tingsrett anmoder i brev av 23. februar 2012 om at valget gjennomføres innen 1. juli. 
Rakkestad kommune er noe forsinket i prosessen, og for å holde fristen for innmelding av 
kandidater 15. september 2012, må valget foretas av Kommunestyret den 30. august 2012.   

 
Rammebetingelser: 
Domstolloven. 
Jordskifteloven. 

 
 

Administrasjonens vurdering: 
 
Som det fremgår, skal formannskapet eller et fast utvalg som kommunestyret har tildelt 
oppgaven, forberede valgene. 
 
Rådmannen finner det mest hensiktsmessig – og for den saks skyld fullt i samsvar med 
lovgivningens intensjoner – at formannskapet oppnevner et arbeidsutvalg som får i oppdrag å 
forberede lister over kandidater som formannskapet selv tar standpunkt til før utleggelse til 
alminnelig ettersyn.  
  
Dette arbeidsutvalget kan i tilfelle kun velges blant formannskapets medlemmer.  
 
Lovens § 72 (vandel) tilsier at arbeidsutvalget må ha kommunikasjon med Politiet 
(lensmannen) m.h.t. de pålagte kontroller mht vandel. 
 
Rakkestad kommune har inngått avtale med EDB ErgoGrop om Lekdommertjenester. Avtalen 
omfatter rutiner for kontroll av lekdommerutvalgene mot kommunens valgmantall, mot 
folkeregister og oversendelse til Politiets data- og materielltjeneste for vandelskontroll, før 
godkjennelse i kommunestyret og oversendelse til Domstoladministrasjonen. I den aktive 
perioden vil også tjenesten omfatte maskinelle kontroller mot folkeregisteret og elektronisk 
overføring av endringer i utvalgene til Domstoleadministrasjonen. Dette gjelder også 
overføring av fritak kommunene har godkjent.  
 
Aktuelle kandidater som evt. har merknader etter elektronisk vandelskontroll må manuelt 
vurderes i forhold til Domsstollovens § 72 i samarbeid med Politiet (lensmann). 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 26/12 13.06.2012 
KOMMUNESTYRET 30/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 30/12 Saknr 12/619 Løpenr 7924/12 
 

30-12 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2012 - FORSLAG TIL 
KANDIDATER FOR SARPSBORG DOMSSOGN  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre foreslår følgende kandidater fra Rakkestad som skjønnsmedlemmer 
for Sarpsborg domssogn. 
 
1. 
 
… 
… 
 
 
11.  
 
Under henvisning til departementets og fylkeskommunens oppfordring, inneholder forslaget 
20 % flere navn enn det antall som skal velges.  
 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Peder Harlem (SP) foreslo at gruppe oppnevnt i sak 25/12 også fremmer forslag på 
skjønnsmedlemmer og at de på formannskapets vegne gis fullmakt til å fremme forslag 
ovenfor kommunestyret 21.6.12.   
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
På møte i arbeidsgruppa senere samme dag ble følgende foreslått som kandidater: 

1. Ole Reidar Grimsrud  

2. Dagfinn Søtorp  

3. Rolf Øyvind Thune  
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4. Håkon Stubberud  

5. Tom Isak Boger  

6. Inger Synøve Haugaard  

7. Steinar Levernes  

8. Torill Nakkim  

9. Ole Henrik Lauritzen  

10. Anne Mette Dahl Erichsen  

11. Karoline Fjellstad  

 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre foreslår følgende kandidater fra Rakkestad som skjønnsmedlemmer 
for Sarpsborg domssogn. 

1. Ole Reidar Grimsrud  

2. Dagfinn Søtorp  

3. Rolf Øyvind Thune  

4. Håkon Stubberud  

5. Tom Isak Boger  

6. Inger Synøve Haugaard  

7. Steinar Levernes  

8. Torill Nakkim  

9. Ole Henrik Lauritzen  

10. Anne Mette Dahl Erichsen  

11. Karoline Fjellstad  

 
Under henvisning til departementets og fylkeskommunens oppfordring, inneholder forslaget 
20 % flere navn enn det antall som skal velges.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Brev fra Østfold fylkeskommune av 23.02.12 
2. Skriv fra Justis- og politidepartementet av 15.12.2011 angående valg av 

skjønnsmedlemmer. 
 
Bakgrunn for saken: 



  Sak 30/12 
 

  Side 51 av 61   

Justis- og politidepartementets skriv av 15.12.2011 om valg av bl.a. skjønnsmedlemmer samt 
brev fra Østfold fylkeskommune av 23.02.12. 
 
I henhold til skjønnsprosessloven skal det i hvert fylke være et utvalg av skjønnsmedlemmer 
som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingsrettene og kommunestyrene.  
 
Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for 
fire år fra 1. januar det påfølgende år.  
 
Fylkeskommunen tar sikte på å velge skjønnsmannsutvalget for Østfold i fylkesutvalget 20. 
september 2012.  
 
Rakkestad kommunestyre må derfor vedta forslag til kandidater i sitt møte den 21. juni 2012.   
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunestyret fremmer forslag til skjønnsmedlemmer fra Rakkestad kommune. 
Valget skal forberedes etter bestemmelser i skjønnsprosessloven og domstoleloven. 
 
Andre opplysninger: 
Justis- og politidepartementet har fastsatt at det skal velges et utvalg på 53 
skjønnsmedlemmer. Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune i 
domssognet bestemmes av fylkeskommunen etter folketallet i kommunene. Fordelingen innad 
i Sarpsborg domssogn blir: 
 

- Sarpsborg: 46 
- Rakkestad:  7 

 
Etter henvendelse fra Sarpsborg Tingsrett er det i tillegg kommet ønske om ytterligere 2 
kandidater – helst 2 kvinnelige gårdbrukere. 
 
Det samlede forslag skal inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. For 
Rakkestad bør det derfor fremmes forslag på 11 navn. 
 
Skjønnsprosessloven fastslår at: 
 

Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning. De som skal oppnevnes skal ha kyndighet på 
et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn (faglige kvalifikasjoner). Det skal 
særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i 
bygningsvesen og i jord- og skogbruk da domstolene er avhengig av erfarne og 
velkvalifiserte skjønnsmenn. Departementet understreker at dette er hensyn som bør 
tillegges betydelig vekt ved valget.  

 
I tillegg gjelder krav til personlige forutsetninger og formelle forhold slik det fremgår av 
domstolelovens § 70 – unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense og §§ 71-72. Se 
nærmere redegjørelse i vedlagte brev fra Østfold Fylkeskommune av 23.02.2012. 
 
Følgende 8 kandidater ble vedtatt foreslått for inneværende periode: 
 
Ole Reidar Grimsrud, Rolf Galborgen, Nils G. Gudim, Ole T. Steen, Dagfinn Søtorp, Rolf 
Øyvind Thune, Håkon Stubberud, Sigbjørn Velund. 
 
Rammebetingelser: 



  Sak 30/12 
 

  Side 52 av 61   

Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker. 
Domstoleloven. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Knut Østby Arkiv nr. K12  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 15/12 29.05.2012 
KOMMUNESTYRET 31/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 31/12 Saknr 11/2158 Løpenr 7160/12 
 

31-12 FRIVILLIG VERN I SVENKEN   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rakkestad kommune går inn for at et område på 1 360 daa ved Svenken i 
Mellemdalsskogene vernes for all framtidig hogst. 

 
2. Engangserstatningsbeløpet på 1 795 245 kroner aksepteres. 

 
3. Erstatningsbeløpet blir overskudd for Rakkestad Kommunale Skoger i 2012.  

 
4. Det arbeides videre med muligheten for frivillig vern i området ved Brattåsen. 

 
5. Det framtidige avvirkningskvantumet i kommuneskogen skal når hele 

fredningsprosessen er omme tilpasses en langsiktig og bærekraftig forvaltning.  
 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret : 
  

1. Rakkestad kommune går inn for at et område på 1 360 daa ved Svenken i 
Mellemdalsskogene vernes for all framtidig hogst. 

 
2. Engangserstatningsbeløpet på 1 795 245 kroner aksepteres. 

 
3. Erstatningsbeløpet blir overskudd for Rakkestad Kommunale Skoger i 2012.  

 
4. Det arbeides videre med muligheten for frivillig vern i området ved Brattåsen. 

 
5. Det framtidige avvirkningskvantumet i kommuneskogen skal når hele 

fredningsprosessen er omme tilpasses en langsiktig og bærekraftig forvaltning.  
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Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:   1. Kart over området. 

2. Utkast til vernebestemmelser.  
3. Detaljert erstatningsberegning. 

 
Bakgrunn for saken: 
Rundt midten av forrige århundre ble det gjennomført et skifte av driftsopplegg i skogbruket.  
Da overtok flateskogbruket som driftsform på bekostning av ulike varianter av lukkede 
hogster.  Denne endringen har etter gjeldende oppfatning medført at mange av skogens 
plante- dyre- og lavarter er utsatt for en større fare for utryddelse enn de var tidligere.  
Bakgrunnen for endringen i driftsform var at flateskogbruket medførte et mer rasjonelt 
skogbruk og i de fleste tilfeller en høyere produksjon som igjen førte til økt lønnsomhet. 
 
Det er foretatt en vurdering av hvor mange av skogens arter som i dag regnes som truet – 
denne vurderingen kalles i Norge for ”Rødlista”. I henhold til siste oppdatering dreier dette 
seg om ca 1800 arter i norske skoger.  Det er ikke endringen i skogbruket som er årsak til at 
alle disse er truet, men det antas at det er en betydelig årsak for enkelte arter. 
 
De fleste av disse artene vil etter forskernes oppfatning bedre sine vilkår og øke muligheten 
for overlevelse dersom en større andel av skogen forblir urørt og at mengden av død ved i 
skogene økes. Det er fra offentlige myndigheter, skogeierorganisasjoner og 
miljøorganisasjoner gangsatt ulike tiltak for å ivareta disse artene.  
 
Fra før er to områder lagt ut til statlig barskogvern i Rakkestad kommune. Dette er Hiesten - 
et område på 817 daa - som ble fredet i 2002, og det er Søndre Askevann der det i fjor ble 
etablert en avtale om frivillig vern av skog mellom staten, Rakkestad kommune og en privat 
grunneier. Sist nevnte areal er på ca 1000 daa totalt. 
 
Andre opplysninger: 
Det har siden vern av skog ble et tema, vært strid om verdien og hensikten om dette 
virkemidlet.  Fra skogeierhold er det hevdet at dagens skogbruk i tilstrekkelig grad ivaretar 
det biologiske mangfoldet, mens det fra miljøorganisasjonene blir hevdet at skogbruket må ta 
ansvar for mange av de artene som står på rødlista. Det er fra statlige hold vært satt et mål 
om totalt vern av ca 5 prosent av produktiv skog i Norge. 
 
Følgende fire opplegg er i dag gjeldende for ivaretakelse av biologisk mangfold i skog: 
 
1. Standard for bærekraftig skogbruk. 
 
Ordningen er etablert som et kompromiss mellom miljøorganisasjonenes og 
skogeierorganisasjonenes målsettinger.  Dette medfører at all virksomhet i skogbruket skal 
tilpasses 25 nærmere bestemte kravpunkter for å ivareta biologisk mangfold.  Herunder 
områder som helt eller delvis er unntatt fra skogbruksvirksomhet.    
 
2. Forskrift om bærekraftig forvaltning av skog.   
  
Tillegg til skogloven som er mye lik standarden i pkt 1. 
 
3. Tvungent vern av skog. 
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Ordningen som var det bærende prinsipp for vern av skog fram til ca 2002.  Dette var en 
ordning hvor grunneierne fikk seg pålagt freding av skogen sin uavhengig om de ønsket det 
eller ikke.  Denne ordningen medførte tunge og kostbare prosesser som i tillegg også bidro til 
streke følelser for de som var involvert.    
 
4. Frivillig vern. 
 
Ordningen er relativt ny og innført for ha et alternativ til tvunget vern som har medført mye 
uro og konflikter.   Frivillig vern innbærer at skogeier stiller et område til disposisjon for 
vernemyndighetene.  Områdene blir vurdert av biologer for å få en klassifisering av hvor 
egnet det er for fredning.  Klassifiseringen inndeles i områder med *, ** eller *** hvor 
områder med *** regnes som best til verneformål.   
 
Ved frivillig vern avstår grunneier seg fra hogst i all fremtid, men beholder eiendomsretten – 
med det også jaktretten.   I tillegg beholdes andre rettigheter som kan være rettighet til bruk 
av veier, rydding av poster i forbindelse med jakt, oppsett av jakttårn mv. Områdene blir 
fredet som en kongelig resolusjon av Kongen i statsråd.  
 
Erstatning i forbindelse med frivillig vern bygger på to prinsipper.  Eldre hogstmoden skog   
(hkl IV og V ) beregnes etter netto slakteverdi av skogen, pluss nåverdien av alle framtidige 
inntekter.   Yngre skog beregnes etter nåverdien av de framtidige inntektene.  Høyesterett 
har bestemt at kapitaliseringsrenten ved vern av skog skal være 5 % (som ved alle andre 
former for erstatninger).  Ved salg av skog er det bestemt at renten skal være 4 %, dette gir 
en erstatning for framtidige inntekter ved salg av skog som er 20 % høyere enn ved 
erstatning for frivillig vern.   Er gammelskogandelen høy betyr renten relativt lite.   
Verdivurderingen av skogen gjennomføres av en representant fra skogeiersamvirke og en 
representant fra staten.   De legger fram et forslag til erstatning som skogeieren kan godta 
eller ikke.   
 
Ordningen med frivillig vern baserer seg på en takst med relativt rause erstatninger og lite 
fratrekk for kantsoner og andre miljøbegrensninger.  Kostnader til bygging av veier tas det 
også lite hensyn til.   For private skogeiere er erstatningen skattefri.  
 
Rakkestad kommune har i tillegg til området ved Askevann tilbudt to områder som mulig 
frivillig vern, dette er: 
 

 Et område på ca 1360 daa ved det som i dag er Svenken naturreservat i 
Mellemdalskogene. 

 Et område på ca 310 daa vest i Brattåsen i Storetorpskogen 
 
Områdene er klassifisert som ** områder.  Dette vil si at de er interessante som 
fredningsobjekter.   
 
Fredningen vil medføre noe redusert avvirkning i kommuneskogene i årene som kommer. 
 
Saken gjelder nå fredning av området ved Svenken.  Her har Rakkestad kommune sammen 
med flere private skogeiere både i Rakkestad og Marker tatt initiativet til et større fredet 
område på til sammen 6 000 daa. I området er det fra tidligere fredet en næringsfattig myr, 
denne myra vil inngå i det fredede området.   
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Området som er foreslått fredet ved Svenken er for Rakkestad kommunes del totalt på 1360 
daa.  Av dette er 996 daa produktiv skog.  Det resterende areal 464 daa, er myr og 
impediment.  Den tidligere fredede myra på Svenken inngår i disse tallene.   
 
Totalt står det 6000 m3 hoggbart tømmer på Rakkestad kommunes del av det foreslått 
fredede området.  Hoveddelen av dette er furuskog i hogstklasse IV og V. Boniteten er 
gjennomgående svak.  En mindre del av området er registrert som MIS-område, i tillegg er 
noen restriksjoner på tømmerdriften i tilknytning til den tidligere myrfredningen.   
 
Driftsforholdene i området er gjennomgående gode, men veilengden for deler av området er 
relativt lang.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
Verdien på området er satt til kr. 1 795 245. Herav er kr. 1 488 429 slakteverdien av 
påstående skog, mens kr 306 816 er nåverdien av alle framtidige inntekter fra skog i 
området.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Vern av skog vil bidra til at biologisk mangfold ivaretas i større grad i kommunen.   Dette vil 
også lette på kravet om at private skogeiere må verne mer skog.   
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rakkestad kommune har tidligere vedtatt å verne et mindre område på 200 daa i Brattåsen 
og i 2011 vedtok kommunestyret fredning i form av frivillig vern av ca 770 daa av Låby 
kommuneskog i Degernesfjella. 
 
Dagens erstatningsordninger for frivillig vern er gunstige for skogeieren.  Det gis full 
erstatning for dagens slakteverdi. For framtidige inntekter er hogst av gammel skog et 
alternativ.  Om det skjer, kan tilsvarende skog ikke hogges før om 70 til 130 år. Da er det opp 
til andre å vurdere hvilke verdier det er viktig å ta vare på. Det negative med å verne i stedet 
for å hogge er at det blir borte noe sysselsetning i forbindelse med vern av skog.  
 
For yngre skog er bildet noe annerledes.  Høy rente gir lavere erstatninger, og det er mulig at 
utbyttet ville bli større ved å beholde skogen og på et senere tidspunkt hente ut en høyere 
tømmerpris.  For å oppnå en tilfredsstillende arrondering av verneområdene, må det likevel 
bli med noe ungskog.     
 
Erstatningsbeløpet er ut i fra dagens priser meget tilfredsstillende og vil etter dagens 
regelverk gi større utbytte enn salg.   I tillegg beholdes eiendomsretten og med det 
jaktretten. Den gir også noe inntekter.    
 
Området ved Svenken mindre egnet for fredning enn det området Rakkestad kommune la ut 
for fredning i fjor i fjor.  Bakgrunnen for dette er at andelen ungskog er høyere og 
driftsforholdene gjennomgående er enklere.  I tillegg er det få begrensninger på hogsten ut i 
fra andre miljøhensyn.  
 
Administrasjonen i Rakkestad kommune går allikevel inn for fredning av 1 360 daa 
kommuneskog ved Svenken med følgende begrunnelse: Arealene som fredes i 
kommuneskogen vil inngå i et større fredningsområde på til sammen 6 000 daa.  Kvaliteten 
på barskogvern øker gjennomgående med økende arealer.  De områdene som er foreslått 
fredet i kommuneskogen vil inngå som en naturlig arrondering av det fredede området.   
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Samtidig har Rakkestad kommune i forbindelse med denne fredningen fått en meget god 
erstatning sett i forhold til dagens tømmerpris.      
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 004  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 32/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 32/12 Saknr 12/1875 Løpenr 8598/12 
 

32-12 RAKKESTAD UTVIKLING 2011 - ÅRSMELDING  

 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og viser til budsjett 2013 og økonomplan 2013 - 
2016 for videre målsettinger med og prioritering av prosjektet.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Møtereferat fra Rakkestad utvikling, styringsgruppa, av 5.12.11. 
2. Prosjektleders årsrapport av 03.11.11. 
 

Bakgrunn for saken: 
Rakkestad Utvikling er et kommunalt prosjekt - initiert for tidsrommet 2011 - 2013 - som har 
til formål - et samspill mellom kommunen, næringslivet og lokalsamfunnet for øvrig - å skape 
vekst og utvikling i Rakkestad sentrum spesielt og Rakkestadsamfunnet som en helhet.  
 
Prosjektet er ledet av en styringsgruppe på fem representanter utgått av formannskapet og 
to representanter fra næringslivet. I samsvar med gjeldende politiske styringsstruktur 
rapporterer styringsgruppa til kommunestyret.  
 
Prosjektleder avla sitt utkast til årsrapport for 2011 den 3. november 2011.  
 
Styringsgruppa behandlet rapporten den 5. desember f.å. og gjorde følgende vedtak:  
 
 

"Årsrapport fra prosjektleder 
Prosjektleder fikk gode tilbakemeldinger, spesielt opp i mot avsnittene om "prosjektleders 
vurdering" og "anbefalinger til kommunestyret". Prosjektleder utfordret styret - (sitat) -  
 
"Styret i Rakkestad Utvikling kan med gitte fordeler være en arbeidsplattform der politisk 
nivå, administrasjonen og næringslivet i fellesskap meisler og knar strategier, muligheter 
og begrensninger på gitte og hensiktsmessige punkter i prosesser som krever det.  
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Organisatorisk er det enighet om at RUT kan være en samhandlende, koordinerende 
ressurs i forhold til næringslivet, handelsstand, gårdeiere og utbyggere. Handelsstanden 
gir full støtte. Det burde jobbes med et "spleiselag" (Gjensidig forpliktende partnerskap ? 
Sekr. anm.). 
 
Rådmannen vil føre årsrapporten til kommunestyret, og da med Rådmannens vurderinger 
og nøkkeltall.  
 
Konklusjon: Årsrapporten tas til etterretning." 

 
Rådmannens vurderinger:  
Rådmannen har ingen spesifikke kommentarer til årsrapporten, og viser - med hensyn til 
hensyntaken og oppfølgning av den - til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 004  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 21/12 15.05.2012 
KOMMUNESTYRET 33/12 21.06.2012 
 
 
Utvalgssak 33/12 Saknr 12/1492 Løpenr 6515/12 
 

33-12 SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN - ÅRSRAPPORT 
2011  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre tar ”Årsrapport 2011 for Samarbeidsalliansen Osloregionen” til 
orientering. 
 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 
  
Rakkestad kommunestyre tar ”Årsrapport 2011 for Samarbeidsalliansen Osloregionen” til 
orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – Årsrapport 2011 – Osloregionen. 
 
Bakgrunn for saken: 
”Osloregionen” ble startet som en samarbeidsallianse. Den ble etablert i 2006. Rakkestad 
kommune har vært medlem siden starten. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunestyrene i medlemskommuner og –fylker/regionråd i Oslo, Akershus, Buskerud, 
Oppland, Vestfold, Hedemark og Østfold er bedt om å behandle Osloregionens årsrapport. 
 
Andre opplysninger: 



  Sak 33/12 
 

  Side 61 av 61   

Osloregionens høyeste organ er Samarbeidsrådet som ledes av styrets leder.  Rådet 
fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen.  Styret er det utøvende organ og ivaretar 
Osloregionens interesser mellom møtene i samarbeidsrådet. 
 
Samarbeidsalliansen Osloregionen har i 2011 prioritert prosjekter og tiltak innen følgende 
innsatsområder:  Areal og transport, profilering samt kompetanse og verdiskapning.  
Samarbeidet med Mälardalsrådet – som er samarbeidsalliansens søsterorganisasjon i 
Stockholm/Mälarregionen – er videreført. 
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1. Rådmannens innledende kommentarer 
 
Bakgrunn:  
 
Rådmannen legger tertialrapport nr. 1 2012 fram til behandling i formannskap og 
kommunestyre.  
 
Jevnt over har Rakkestad kommunes økonomi alltid gått rundt, men for tre – fire år siden 
bygde det seg opp en urovekkende ulikevekt mellom utgifter og inntekter. Større tiltak ble 
satt i verk, og etter hvert var det på nytt bærekraft i virksomheten. Brutto overskudd ble på 
14,4 millioner kroner i 2009 og 11,1 millioner kroner i 2010, mens netto driftsresultat – det 
primære mål på kommuneøkonomiens tilstand – var på 9,7 millioner kroner i 2009 og 8,4 
millioner kroner i 2010. I en kommunesektor som til tider sliter i tunge motbakker, ser 
rådmannen på disse resultatene som akseptable.  
 
Baksiden av denne medaljen var naturlig nok mindre forvaltningskapasitet og svakere 
tjenesteytelser. Det ble et dominerende tema på den kommunale dagsordenen i 2007 – 
2010. Rakkestad kommune leverte ikke de tjenester den ønsket, og innbyggerne og 
lokalsamfunnet fikk ikke den kvalitet eller det omfang på ytelsene som var etterspurt. Over 
tid er en sånn ubalanse mellom tilbud av og forventninger til aktivitet ikke til å leve med.  
 
Rådmannen gjorde i budsjett- og økonomiframlegget 2011 og 2011 – 2014 nye 
prioriteringer, og la på den måte opp til et trendskifte i kommunens virksomhet. Det 
økonomiske opplegget tok konsekvensen av manglene i forvaltnings- og tjenesteleddet, og 
trakk opp en stor og epokegjørende aktivitetsvekst fram til 2015.  
 
Kommunestyret stilte seg bak forslagene, og fulgte senere opp sine vedtak i budsjett og 
økonomiplan 2012 og 2012 – 2015.  
 
Avdelingenes og seksjonenes rammer stiger betydelig – først fra 2010 – 2012 og deretter fra 
2012 – 2015. Utviklingen er spesielt sterk i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 
Hjembaserte tjenester, Familiesenter og Bo- og aktivitetstjenester. Fra 2010 – 2012, er 
budsjettene for disse seksjonene økt med reelt 34 årsverk eller ca. kr. 20 000 000. Veksten 
fortsetter i 2013 – 2015.  
 
Også i barnehage og skole er utbyggingstakten stor.  
 
Rakkestad kommune har ikke drifts- og inntektsgrunnlag for disse påplussingene. De ble 
dekket inn av disposisjonsfondet i 2011 – på forutsetning om at et bærekraftig økonomisk 
opplegg for kommunen ble gjenetablert fra 2012. Som følge av det, ble eiendomsskatt for 
hele Rakkestad kommune utredet fra 1.1.11 – 30.6.12. Kommunestyret behandlet 
sakskomplekset endelig i april d.å., og vedtok å innføre ordningen på budsjettets og 
økonomiplanens premisser fra i år.  
 
Eiendomsskatteprosjektet er nå på oppløpssiden. Skatteliste offentliggjøres innen 30.6.12 – 
parallelt med at skattesedlene sendes ut.   
 
Forhåpentlig gjør eiendomsskatt (jf. budsjett og økonomiplan) at kommunens økonomi går 
rundt også framover.  
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Budsjettrevisjonen:  
 
Tertialrapport nr. 1 er en revisjon av det gjeldende drifts- og investeringsbudsjettet. Det er 
et stramt økonomisk og finansielt opplegg, men som likevel inneholder en omfattende 
aktivitetsvekst og flere større utbyggingsprosjekter. Rådmannen foreslår ganske mange 
endringer i dette styringsdokumentet – som en følge av utviklingen 1.1. – 30.4. d.å.:   
 
Stillingsbank:  
 
Stillingsbank ble etablert i sammenheng med bemanningsreduksjoner i 2008 og 2009. Den 
hadde en budsjettramme på 3,5 millioner kroner i 2009, og skulle være avviklet innen 
31.12.11.  
 
Tiltaket er forsinket.  
 
I 2012 medgår ca. kr. 1 300 000 til «Stillingsbank».  
 
Stillingsbanken blir gjort opp 30.06.13. Til neste år medgår ca. kr. 375 000 til 
«Stillingsbank».  
 
Bankgården Rakkestad AS:  
 
Leie av lokaler – jf. kommunestyresak og egen oppfølgende formannskapssak.  
 
Fastlegehjemler og nye kommunale legestillinger:  
 
To nye fastlegehjemler – en ved Rakkestad legesenter fra 1.8. eller 1.9. 2012 og en hos 
Bygdelegene fra 1.1.13. 
 
Sykehjemslege – Halv stilling som sykehjemslege fra 1.8.12.  
 
Kommunelege I – Halv stilling fra 1.1.13.  
 
Legekontorer: 
 
Dette spørsmålet er satt på dagsordenen av politisk ledelse.  
 
Rakkestad legesenter flytter inn i nye lokaler i Rådhusveien I fra i høst – jf. egen 
formannskapssak.      
 
Rakkestad kommune leier lokaler i underetasjen av Rådhusveien helsenter til sin 
økonomiavdeling fra 1.7.12 – jf. egen formannskapssak. Det er opsjon på kjøp av denne 
etasjen.  
 
Omfattende prosesser ligger til grunn for tiltakene. Rakkestad kommune oppnår å holde 
samlet to funksjonelle og tunge legekontorer, og får videre plassert sine nye fastlegehjemler 
i disse miljøene. Det eliminerer i neste omgang de kapasitetsvanskeligheter som nå er i 
fastlegeleddet, og gjør i siste instans at de forutsatte kommunale stillingsutvidelsene blir 
realisert.    
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Uten det kommunale engasjementet, er rådmannen redd for at opplegget ville strandet og at 
deler av legemiljøet hadde gått i oppløsning. Det kunne – i alle fall en stund skapt – en 
uholdbar situasjon. 
 
Oppsummering – leie av Bankgården Rakkestad og Rådhusveien helsesenter: 
 
Leie av lokaler i Bankgården Rakkestad og Rådhusveien helsesenter er inkludert i det 
reviderte budsjettet, men blir en regulær del av kommunens økonomiske opplegg først i 
budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. 
 
Barnehage:  
 
Overtakelse privat barnehage og etablering av nye barnehageplasser - se avsnittet 
«Barnehage».  
 
Skole: 
 
Elever med spesielle behov – assistenter – se avsnittet «Skole».  
 
Kultur: 
 
Renhold i Rakkestadhallen – se kommentarer under avsnittene «Kultur» og "Teknikk-, miljø- 
og landbruksseksjonen.   
 
NAV Rakkestad: 
 
Lavere sosialhjelpsutbetalinger – se avsnittet «NAV Rakkestad».  
 
Familiesenter:  
 
Merutgifter i barnevernet som følge av plasseringer av barn – ultimo 2011 og primo 2012 – 
se avsnittet «Familiesenter».  
 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter: 
 
Forsinket oppstart av nye tiltak og ny avdeling – se avsnittet «Skautun rehabiliterings- og 
omsorgssenter».  
 
Hjembaserte tjenester:  
 
Driften er omtrent som forutsatt – se avsnittet «Hjembaserte tjenester».  
 
Bo- og aktivitetstjenester:  
 
I seksjonen er det press på tjenestene – jf. budsjett- og økonomiplanen og tertialrapporten. 
Det gir ikke merutgifter i inneværende år – jf. avsnittet «Bo- og aktivitetstjenester».  
 
Teknikk, miljø og landbruk:  
 
Seksjonen sliter med at faste utgifter knapt dekkes av budsjettrammene. Tiltak blir satt i 
verk for å hindre overskridelser på årsbasis – jf. avsnittet «Teknikk, miljø og landbruk».    
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Renhold i Rakkestadhallen – se kommentarer under avsnittene «Kultur» og "Teknikk-, miljø- 
og landbruksseksjonen.   
 
Rådmannen foreslår å tilleggsbevilge kr. 350 000 til beredskaps-/bakvakt på området.  
 
Investeringer:  
 
Rådmannen foreslår omfattende forandringer i investeringsbudsjettet – som følge av en 
annen framdrift av tiltak eller på grunn av nye premisser for prosjekter.  
 
Utbyggingstakten er fortsatt høy.  
 
Momsrefusjonen blir lavere enn det var forutsatt – hvilket har implikasjoner for så vel drifts- 
som investeringsleddet av budsjettet. Inntektssvikten blir på henholdsvis kr. 2 744 000 og kr. 
4 116 000.  
 
Rådmannen går inn for å utsette salg av boliger og andre eiendommer i stort monn – idet 
det viser seg at de gir større dekningsbidrag enn forventet til kommunens øvrige aktivitet. 
Sånn som beregningene nå ser ut, svekker tiltaket driftsbalansen i en utstrekning som gjør 
det lite hensiktsmessig å utføre det.  
   
Temaet blir på nytt sett på i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.  
 
De aktuelle korreksjonene resulterer i at lånefinansieringen av investeringene ytterligere 
vokser – noe som det er nødvendig å avveie eller i verste fall ta høyde for i opplegget videre 
utover i perioden (2013 – 2016). 
  
Avslutning:  
 
I revidert nasjonalbudsjett, anslår regjeringen at Rakkestad kommunes skatteinntekter blir 
ca. 2,5 millioner kroner høyere enn beregnet i fjor høst. Langt på vei erstatter det lavere 
momskompensasjon på investeringer – jf. «Investeringer». Nye ressurser er det altså ikke 
tale om.  
 
Rådmannen ser på det økonomiske opplegget som både sårbart og stramt. Sånn som 
stillingen er pr. 30.4.12, er det ikke utelukket at regnskapet ved årets slutt blir gjort opp i 
balanse. Marginene er likevel små – slik at det ikke skal store endringer til før resultatet blir 
underskudd.  
 
 
 
Rakkestad, 04.06.12, 
 
 
Alf Thode Skog,  
rådmann   
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2. Eiendomsskatt – statusrapport 
 
Rakkestad kommunestyre vedtok i april d.å. å etablere eiendomsskatt i hele kommunen fra 
2012. Forberedelsene går omtrent som forutsatt. Prosjektet blir ferdigstilt innen 30. juni d.å.  
 
Kommunestyret stilte til rådighet kr. 2 550 000 til utredning av eiendomsskatt i år, mens kr. 
250 000 av fjorårets bevilgning til tiltaket ikke ble brukt opp. Rådmannen kalkulerer med at 
dette dekker de utgifter som påløper til formålet totalt sett.  
 
Utredningen pågår ennå i to – tre uker – noe som gjør det uråd å slå fast hvilke inntekter av 
ordningen som kommunen oppnår i 2012. Grovt og med flere forbehold, antyder rådmannen 
at eiendomsskatten det første året utgjør mellom 10 – 12,5 millioner kroner.  
 
Rakkestad kommune har budsjettert med eiendomsskatt på 10,6 millioner kroner i denne 
budsjetterminen.   
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3. Utvikling og beredskap 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 21 355 7 255 7 106 -149
Netto budsjett 18 714 6 471 6 642 171

Driftsutgifter;
Lønn 9 019 3 399 3 194 -206
Sosiale utgifter 2 171 665 733 68
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 2 829 926 892 -34
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 6 979 2 145 2 169 23
Overføringer 356 118 119 0
Sum driftsutgifter 21 355 7 255 7 106 -149  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Sykefravær: 
Rakkestad kommune har tilpasset interne rutiner for inkluderende arbeidsliv (IA) til ny IA- 
avtale som trådte i kraft 1. juli 2011. Endringene er i all hovedsak presiseringer av prakisis 
og allerede avtaleregulerte forhold. For Rakkestad kommune betyr det at den IA-struktur 
som er faset inn over flere år, i det alt vesentlige blir videreført.  
 
Sykefraværet er per første kvartal 2012 på snittet for de siste årene. Totalt sykefravær for 
Rakkestad kommune var på 8,1 prosent i perioden - noe som gir en viss vekst fra i fjor. Det 
er innen Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Hjembaserte tjenester og Barnehage at 
økningen er sterkest.  
 
Tiltak er satt på programmet.  
 
Mål: 
 
– God personalforvaltning.  
– Godt brann- og beredskapsvesen.  
– God legedekning – fastlegeordningen og de kommunale tjenesteytelsene.  
 
Nye tiltak:  
 
Tiltak Status 
Frikjøp av hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet (32 prosent stilling) Igangsatt 
Økt bevilgning til opplæringstiltak for ansatte Igangsatt 
Nødnett, full drift Gjennomført 
Miljørettet helsevern. Ny avtale med Sarpsborg kommune Igangsatt 
Styrking av legetjenesten 12 t/u (samhandlingsreformen) Igangsatt 
Besparelse – ikke konkretisert – kr 51.000 Gjennomført 
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Generelt: 
 
 Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud budsjetteres og regnskapsføres nå i utvikling og 

beredskap. Unntak er 10 prosent frikjøp av hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund. 
 
 Trivsel-, kompetanse- og utviklingstiltak – jf. budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015.  
 
 Det er gjennomført pålagte kurs for HMS-ledere, verneombud og medlemmer av 
 arbeidsmiljøutvalg (11 personer) og brannvernledere (3 personer). 
 

Tjenesteutvikling i Familiesenter er videreført fra 2011 (alle ansatte). 
 
Trivsel- og utviklingsseminar i Barnehage, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og 
Hjembaserte tjenester ble fullført i første tertial 2012 (alle ansatte). 
 

 Intern kontroll – innfasing av Qm+ som kvalitetssystem har blitt fokusert på i perioden. 
 
 Avtale med Sarpsborg kommune - miljørettet helsevern - trer i kraft fra 1. juli 2012.  
  
 Sykehjemslegeressursene er styrket med 12 timer pr uke fra 01.01.2012. 
 
Økonomi: 
 
Utvikling og beredskaps budsjettavvik er pr. 30.4.12:  
 
– Pasientskadeerstatning - merutgifter kr 170 000. 
 
– Vaktordning for leger på hverdager – merutgifter kr 152 000.  
 
– Nye fastlegehjemler vil bli faset inn i løpet av året og fra 1.1.13. I denne sammenheng 

vises til tertialrapport nr. II 2012 og budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016.  
  
 Ulike personalkostnader - rekruttering, lønn og praksiskompensasjon - påløper.  
 

For lokaler for Rakkestad legesenter og kabalen i dette spørsmålet for øvrig, vises til 
avsnittene «Rådmannens innledende kommentarer» og «Investeringer». 

 
– Avtale mellom Sarpsborg og Rakkestad kommuner om miljørettet helsevern gir 

merutgifter på kr. 50 000 sammenlignet med den tidligere ordningen.  
.  
– Brannvesen har krav til annen/ny kartløsning i utrykningsbiler. Tiltaket er overført til 

budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016.  
 
– Det er merforbruk til lærlinger - med grunnlag i avbrutte lærlingeløp som har blitt 

aktivisert igjen i perioden.  
 
 Antall lærlinger sysselsatt i 2012 - 2014 blir på denne måten noe lavere.  
 
– Frikjøp av hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund (10 prosent) koster kr 35 000. 
 
I tertialrapporten er vaktordning for leger på hverdager kompensert med kr. 152 000. 
Avdelingen dekker selv – ved interne tiltak – det øvrige utgiftsbehovet.    
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4. Kommunikasjon og service 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 21 257 7 899 7 605 -294
Netto budsjett 21 321 7 181 7 636 456

Driftsutgifter;
Lønn 11 107 4 173 3 956 -217
Sosiale utgifter 3 231 948 1 089 141
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 4 808 1 733 1 784 51
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 1 208 564 425 -140
Overføringer 903 480 351 -129
Sum driftsutgifter 21 257 7 899 7 605 -294  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Mål: 
 
 Effektiv og kvalitetsbevisst informasjon og service internt og til folkevalgte og 

innbyggere. 
 Tidsriktige og driftssikre telefoni- og IT-systemer. 
 Tidsriktig og servicerettet sentralarkiv. 
 Fullelektronisk arkiv. 
 Kompetanseheving - hvor service til innbyggere, politikere, seksjoner og avdelinger står i 

fokus. 
 
Nye tiltak: 
 
Tiltak Status 
Oppgradering av det elektroniske sak- og arkivsystemet til ESA 8 og 
politikermodul 

Ikke igangsatt 

Innføre ”Mobil bedrift” – skifte av telefonsentral Gjennomført 
Bytte e-post løsning til Exchange 2010, ny serverplattform for  
e-postløsning samt AD-registrering 

Igangsatt 

Sikre kommunens data ved å viritualisere og speile lagringsløsninger 
(VMware) i stedet for fysiske servere, samt å utvide lagringskapasiteter 

Igangsatt 

Skifte ut utdatert maskinpark i datakursrom Gjennomført 
Servicekontorets informasjonsbudsjett er styrket med kr 87.000 i 
sammenheng med Markens Grøde med kr 62.000 og Lions telefonkatalog – 
jf. Politisk diskusjon 

Gjennomført 

Besparelse – ikke konkretiser – kr 51.000 Igangsatt 
 
Generelt: 
 
Så langt er det større møtehyppighet enn forutsatt - noe som resulterer i at det er utbetalt 
mer i møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste enn budsjettert. I andre halvår d.å., er 
det lagt opp til en noe annen møteplan - for å tilpasse forbruket til bevilgninger.  
 
Fast byggekomité blir sett på som prosjektutgifter.  
 
Ny versjon av Office og viritualisering av servere blir - i likhet med saksbehandlingssystemet 
ESA 8 - for tiden utredet. Tiltak er aktuelle i 2013 eller 2013 - 2016.  
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Langvarige strømbrudd i Rådhuset (over 30 minutter) resulterer i at tilgangen til kommunens 
datasystemer fram til serverne faller bort. Anleggene må i disse tilfelle restartes manuelt. Det 
er spesielt utfordrende for de deler av tjenestene som av forskjellige årsaker er avhengig av 
at systemene er operative til enhver tid.  
 
Rakkestad kommune lager nå en kost-/nytteanalyse for tiltak - før det tas stilling til innkjøp 
av UBS-løsning med backupløsning lenger enn 30 minutter (2012 eller senere år).     
 
Riksarkivet avviklet tilsyn i arkivlokalene i fjor høst. Det resulterte enkelte anbefalinger og 
krav til forbedringer. I øyeblikket er tiltak under planlegging - med sikte på realisasjon i 
kommende økonomiplanperiode.  
 
Rakkestad kommune går fra 1.1. n.å. ut av kontrakt med Østfold Bedriftssenter AS – der 
selskapet er tillagt sekretariatsfunksjonen for Indre Østfold regionråd. Det gir et bortfall av 
utgifter på ca. kr. 100 000 p.a. fra samme tidspunkt – hvilket blir trukket på avdelingens 
budsjettramme fra 2013.  
 
Også avtalen mellom Rakkestad kommune og Østfold Bedriftssenter AS om kjøp av 
næringsutviklingstjenester, opphører på det samme grunnlaget.    
 
Økonomi: 
 
I balanse. 
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5. Økonomi 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 6 471 2 369 2 327 -42
Netto budsjett 5 773 2 211 2 117 -95

Driftsutgifter;
Lønn 4 747 1 807 1 751 -56
Sosiale utgifter 1 458 437 491 54
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 238 101 76 -25
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 0 0 0 0
Overføringer 27 24 9 -15
Sum driftsutgifter 6 471 2 369 2 327 -42  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Mål: 
 
God og trygg økonomiforvaltning via rådgivning/veiledning, utviklingsarbeid, styrings- og 
rapporteringsverktøy og til enhver tid oppdaterte budsjett- og regnskapsdata. 
 
Nye tiltak: 
 
Tiltak Status 
Ta i bruk og implementere nytt lønns-, personal- og økonomisystem i hele 
organisasjonen.  

Igangsatt fra 
01.01.2012 

Besparelse – ikke konkretiser – kr 51.000 Gjennomført 
 
Generelt: 
 
Nytt lønns-, personal og økonomisystem ble tatt i bruk 1.1.12 - etter en omfattende og lang 
prosess. Selve innfasingen strekker seg over hele året, og vil først være avsluttet etter neste 
regnskapsavslutning.  
 
I det store og hele har prosessen gått godt. Dog har arbeidspresset på ansatte i perioder 
vært høyt.  
 
Hovedmodulene er tatt i bruk, mens nye funksjoner etter hvert blir innført. Visma Enterprise 
har en rekke tilleggsmoduler - elektroniske timelister, reiseregninger, elektroniske bilag m.m. 
- som på ulike måter innebærer et stort potensial for kommunen. 
 
Økonomi har lært opp organisasjonen i fakturabehandling, og web-rapportering og enkel 
spørring i økonomisystemet. Fortsatt gjenstår opplæring - som blir prioritert i andre tertial 
(mai - august).  
 
Sarpsborg og Rakkestad kommuner har en tid vurdert felles skatteoppkreverfunksjon for de 
to kommunene. Dette er nå lagt bort.  
 
Økonomi: 
 
Besparelse kr. 120 000,- grunnet vakanser i enhet skatt.  
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6. NAV Rakkestad 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 26 591 8 078 9 472 1 394
Netto budsjett 23 156 7 468 9 256 1 788

Driftsutgifter;
Lønn 9 674 2 976 3 374 398
Sosiale utgifter 1 700 467 574 107
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 788 229 259 31
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 7 747 2 321 2 754 433
Overføringer 6 682 2 085 2 511 425
Sum driftsutgifter 26 591 8 078 9 472 1 394  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Mål: 
 
 Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. 
  
 Et velfungerende arbeidsmarked. 
  
 Rett tjeneste og stønad til rett tid. 
  
 God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov. 
  
 En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.  
 
Nye tiltak: 
 
Tiltak Status 
Boveileder – finansiert med kommunale midler på 25 prosent og statlige 
prosjektmidler på 75 prosent i inntil tre år.  

Nyansatt tiltrådt 
01.01.12 

NAV Rakkestad deltar i tildelingen av plasser til ASVO Rakkestad AS. NAV 
Østfold kutter fire statlig finansierte plasser ved naturlig avgang. Det vil i 
løpet av året bli vurdert om reduksjonen skal kompenseres ved opprettelse 
av to nye kommunale plasser med virkning fra 2013.  

Ikke igangsatt 

Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000. Gjennomført. 
 
I sammenheng med naturlig avgang, reduserer NAV Østfold med fire statlig finansierte 
plasser ved ASVO Rakkestad AS. Rakkestad kommune vurderer fortløpende om disse 
plassene skal erstattes av kommunale plasser.   
 
Nytt tiltak for å aktivisere sosialhjelpsmottakere blir etablert i 2012 – jf. orientering til 
formannskap på budsjett- og økonomiplanseminar.  
 
Ny økonomirådgiver er ventelig på plass i august 2012.  
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Generelt: 
 
 NAV Rakkestad sliter for å skaffe til veie boliger for sosialt vanskeligstilte. Rakkestad 

kommune mangler de rette akuttboligene for personer med særdeles dårlig boevne.  
 
 NAV Rakkestad, Familiesenter og BOAK har felles brukere i gruppen unge - som trenger 
 bolig med tverrfaglig, koordinerte tjenester.  
 
 Samarbeidet mellom NAV Rakkestad (boveilder og ruskonsulent) og Familiesenter 

(psykisk helsearbeid) blir videreutviklet. 
 
 Innen rusmiddelområdet er behovet for bistand, veiledning og annen oppfølging av 

brukere stort. Kommunens virkemidler oppleves ikke alltid tilstrekkelig, og ressurser er 
brukt til å kjøpe plasser i private institusjoner til brukere som trenger tettere bistand i en 
periode.  

 
 NAV Rakkestad merker stor pågang av brukere som trenger gjeldsrådgivning. Det er pr. 

april 30 saker til behandling. Det er en jevn tilgang på søknader om startlån.  
 
Økonomi: 
 
NAV Rakkestad har noe underforbruk av sosialhjelp sammenlignet med budsjett. Antall 
langtidsmottakere er fortsatt høyt.  
 
Kvalifiseringsprogrammet ligger an til et mindre forbruk grunnet noe færre brukere enn 
budsjettert. 
 
På årsbasis ligger NAV Rakkestad an til et mindre forbruk på ca kr 600 000 - dersom trenden 
fra første tertial fortsetter.  
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7. Skole 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 84 243 29 907 29 071 -836
Netto budsjett 74 307 27 656 27 217 -439

Driftsutgifter;
Lønn 53 308 20 742 19 558 -1 184
Sosiale utgifter 14 761 5 049 4 976 -73
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 8 232 2 241 2 608 367
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 7 377 1 482 1 740 258
Overføringer 566 393 189 -204
Sum driftsutgifter 84 243 29 907 29 071 -836  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Mål: 
 
 Barn og unge i Rakkestad skal ha en trygg og god oppvekst – der de skal få gode 

muligheter til å føle trygghet, tillit og trivsel. De skal bli sett og verdsatt, kunne kjenne 
tilhørighet, vite grensene for frihet og møte respekt for sin individualitet.  

 
 Alle elever skal oppleve mestring i skolehverdagen. 
  
 Det skal være nulltoleranse for mobbing.  
 

Nye tiltak:  
 
Tiltak Status 
Ny Giv 8 t/u Igangsatt 
Større lærertetthet – 2 årsverk fra 01.08.12 Lagt inn fra 01.08.12 
Valgfag på ungdomsskolen – fra 01.08.12 Oppstart til høsten 
Elever med spesielle behov Oppstart til høsten 

 
Nye lærerstillinger er fordelt fra 1.8.12. Barnetrinnet er av skolesjef/seksjonsleder og 
rektorer prioritert ved denne tildelingen.  
 
Rakkstadskolen arbeider godt med og har gode systemer, retningslinjer og rutiner for 
mobbeforebyggende og –håndterende spørsmål. Skolene oppfatter at slike saker blir tatt 
hånd om forsvarlig og godt i dag.  
 
På siste skoleting og ved et par senere anledninger, har likevel «mobbing i Rakkestadskolen» 
blitt et tema. Overfor både politisk nivå og i skolehverdagen, vil skoleledelsen den nærmeste 
tiden derfor følge opp denne problemstillingen grundig. 
 
Oppvekstutvalget avholder temamøte om blant annet skole 20.06.12 – der også mobbing – 
jf. skoleting og oppvekstutvalgets behandling av referat fra dette møtet – står på dagsorden.     
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Ny Giv 
 
Rakkestad ungdomsskole er med i et landsomfattende prøveprosjekt – som har som 
målsetting at flere elever fullfører videregående skole. I siste halvår av 10. klasse får en 
gruppe av elever tilbud om særskilt faglig oppfølging i ca 8 timer per uke i basisfagene, for 
bedre å mestre de faglige kravene som stilles i videregående skole. Prosjektleder for Indre 
Østfold er en av de ansatte på Rakkestad Ungdomsskole. Ungdomsskolen har skolert to 
lærere som har fått særskilt ansvar for undervisningen av Ny GIV elevene. Disse ble 
rekruttert høsten 2011. Kontrakt er skrevet med elever og foreldre, og undervisningen har 
startet opp etter planen.  
 
Den samme elevgruppa skal følges opp særskilt i videregående skole.  
 
Prosjektet er finansiert av Rakkestad kommune – kr 130.000 – og staten (via 
fylkeskommunen). 
 
Fokusområder i perioden 
 
Rakkestad ungdomsskole med Ny Giv og planlegging av valgfag, har særskilt fokus i denne 
perioden.  
 
Skole har fått tilsagn om midler til å arbeide mer med "Vurdering for læring". Rakkestad 
kommune er med pulje tre i Utdanningsdirektoratets satsing på området. Prosjektleder og 
ressursgruppe er rekruttert, og planer for satsingen er fastsatt. Tiltaket tas inn i rulleringen 
av Skoleutviklingsplanen. 
 
Tiltak til elever med spesielle behov 
 
I grunnskolen er det flere elever med spesielle behov. Det er nå bevilget større ressurser på 
dette feltet.  Ressursene blir kanalisert til Os skole.  
 
Ved Bergenhus skole er det en elev med omfattende hjelpebehov, og som trenger en egen 
assistent store deler av skoledagen. Som følge av en inkurie, ble tiltaket ikke meldt inn i 
budsjettprosessen.  
 
For tre elever ved Bergenhus skole, ble det etter sakkyndig utredninger fra andre og 
tredjelinjetjenesten satt inn ytterligere ressurser i løpet av inneværende skoleår. Det er så 
langt dels dekket innen skolens og familiesenterets budsjett, men må for øvrig finansieres av 
nye ressurser.  
 
Rekruttering av lærere 
 
Lærerstillinger er lyst ut og tilsettingsprosess igangsatt. Det var 102 søkere til stillingene - 
noe som er en økning fra tidligere år.  
 
Seksjonen er varslet om at en lærer pensjonerer seg fra nyttår. Fra skolens side er det - av 
rekrutteringsmessige årsaker - ønskelig å gjøre ansettelse allerede fra nytt skoleår. I 
overgangsperioden går arbeidstakeren så langt det er praktisk mulig inn i sykevikariater ved 
alle kommunens skoler.  
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Økonomi: 
 
Utgifter ved lærerstilling dekkes primært av sykelønn. Skole følger utviklingen utover året, og 
melder tilbake til politisk nivå på aktuelle tidspunkter.   
 
Assistenter på Bergenhus skole - kr 450 000.  
 
SFO inntektene er noe lave i forhold til budsjett, men det antas at dette kan dekkes opp med 
økte inntekter i høsthalvåret.  
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8. Barnehage 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 40 901 16 444 14 293 -2 152
Netto budsjett 35 330 13 492 12 528 -964

Driftsutgifter;
Lønn 17 876 6 747 6 540 -207
Sosiale utgifter 5 481 1 613 1 846 234
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 1 218 399 392 -7
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 16 200 7 610 5 472 -2 138
Overføringer 125 76 42 -34
Sum driftsutgifter 40 901 16 444 14 293 -2 152  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Mål: 
 
 Stabilisere standarden på barnehagene – med brukerne i fokus. 
 
 God dekning av pedagogisk personell. 
 
 Tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske rammer i den enkelte barnehage. 
 
 Opprettholde full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel i 

barnehagemarkedet.  
 
Nye tiltak: 
 
Tiltak Status 
Barnehageplan 2010 – 2013 definerer fokusområder innenfor seksjonen 
– for spesielt å opprettholde kvaliteten på de kommunale barnehagene.  

Igangsatt og 
kontinuerlig prosess

Utrede tiltak for å opprettholde full barnehagedekning og balanse mellom 
tilbud og etterspørsel i barnehagemarkedet. På kort varsel kan 
prosjektering av nytt barnehagetilbud blir satt på dagsordenen.  

Igangsatt 

Etablere gode samarbeidsformer mellom kommunen og eiere av ikke-
kommunale barnehager. 

Igangsatt 

Gjennomføre rekrutteringstiltak for pedagogisk personell. Gjennomført og 
kontinuerlig prosess

Videreutvikle tiltak for å styrke språkforståelsen hos minoritetsspråklige 
barn.  

Igangsatt 

Åpen barnehage – 20 prosent stilling pedagog – kr 101.000. Gjennomført 
 
 
 
 Rakkestad kommune har satt i verk tiltak for å trygge og heve kvaliteten i de kommunale 

barnehagene. Resultatet er målbart i form av voksende søkning til disse barnehagene i 
hovedopptak 2012.  
 

 Tiltak for å opprettholde full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel 
i barnehagemarkedet er etablert.  
I siste hovedopptak, var etterspørselen etter barnehageplasser langt over det samlede 
tilbudet av slike plasser. På det grunnlaget startet administrasjonen planlegging av et 
midlertidig tilbud i Degernes sentrum og et varig utbyggingstiltak i Kirkeng barnehage.  
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Det er dessuten initiert etablering av ny barnehage i Rakkestad sentrum.  
 
For Kirkeng barnehage er målsettingen ferdigstillelse neste år (2013), mens det for en ny 
barnehage i Rakkestad sentrum er snakk om at den skal kunne tas i bruk i 2013 - 2015.   
 
I mars varslet en privat barnehageeier at den legger ned driften fra 01.08.12 - noe som 
medfører at kommunen må sikre 30 barn barnehageplass fra høsten av. Rakkestad 
kommune har - jf. orientering til og mandat fra oppvekstutvalg og formannskap - tatt 
over barnehagen (virksomhetsoverdragelse), og forhandler i øyeblikket med eieren om 
kjøp av bolig- og barnehageeiendommen. 
 
Rådmannen ser på tiltakene som kostnads- og også på andre måter ressurskrevende, 
men de gir på den annen side en rimelig god effekt. Rakkestad kommune oppfyller de 
rettigheter som foreldre har til barnehageplass for sine barn pr. oppstarttidspunktet av 
nytt barnehageår, og likeså får barn uten slike rettigheter plass forutsatt at de gjør bruk 
av tilbudet innen 1.11.12.  
 
For øvrig er det lite eller ingen ledig kapasitet ved barnehageårets start – noe som 
medfører at få nye søkere blir tilbudt plass i løpet av året. Frigitte plasser i høsthalvåret, 
går til barn som i dag står på venteliste til førsteønsket barnehage. 
 

 Rakkestad kommune laget i fjor forskrifter og rutiner som har til formål for å etablere 
likeverdig økonomisk behandling av kommunale og private barnehager. De fungerer godt 
og gir forutsigbarhet og et trygt driftsgrunnlag for både kommunale og ikke-kommunale 
barnehager.  
 

 Rådmannen tror at det etter hvert også fremmer gode samarbeidsformer mellom 
kommunen og eiere av ikke-kommunale barnehager.  

 
 Som ledd i rekrutteringsinnsatsen, er to pedagoger – en fra kommunale og en fra private 

barnehager – engasjert i en veiledningsgruppe.  
 

 Det er ikke pedagoger på dispensasjon i kommunale barnehager. Fire private barnehager 
har derimot dispensasjon fra barnehagelovens pedagognorm. I tillegg er en barnehage 
innvilget midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder.  
 

 Rakkestad kommune hever sin innsats for å styrke språkforståelse blant minoritets-
språklige barn. Den skal også evalueres i inneværende barnehageår. 

 
Åpen barnehage er et tilbud for å skape samarbeid med/mellom flerkulturelle familier. 
 

Økonomi: 
 
Barnehageseksjonens forbruk er pr. 30.04 innen budsjettrammene.  
 
Aktivitetsveksten krever ca. 10 nye årsverk fra 1. august – hvorav sju årsverk som følge av 
at kommunen overtar driften av en privat barnehage.   
 
Rådmannen øker barnehagerammen med kr. 400 000 på årsbasis for å finansiere i første 
rekke utvidelsene i Degernes sentrum. Fra neste år medgår ytterligere ressurser til dette 
formål – brutto 1,5 – 2,0 millioner kroner. Disse utgiftene er ikke planlagt.   
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9. Kultur 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 10 969 2 508 3 328 820
Netto budsjett 9 207 2 073 2 891 818

Driftsutgifter;
Lønn 5 346 1 378 1 940 561
Sosiale utgifter 1 524 303 514 210
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 2 225 588 628 40
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 45 47 15 -32
Overføringer 1 829 191 231 40
Sum driftsutgifter 10 969 2 508 3 328 820  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Mål: 
 
 Rakkestad kommune har et rikt kulturliv med variasjon og mangfold og hvor barn og 

unge er prioritert.  
 
 Alle, både barn og voksne, sikres tilgang på kunst- og kulturopplevelser, og får mulighet 

til å drive med idrett og fysisk aktivitet ut fra ulike behov, forutsetninger og interesser.  
 
 Kulturadministrasjonen er et serviceinnstilt bindeledd mellom det offentlige på den ene 

siden og de frivillige organisasjoner og publikum på den andre siden. 
 
Nye tiltak: 
 
Tiltak Status 
I planperioden utredes nye lokaler for kulturskolen – med sikte på 
realisasjon i 2014 – 2015. 

Igangsatt 

Rakkestad kulturskole – rektor: Stillingen utvides fra 33 til 50 prosent fra 
01.08.12.  

Gjennomføres 
01.08.12 

Gårds- og slektshistorie: Forfatterhjemmelen øker fra 80 til 100 prosent fra 
1.1.12.  Tiltaket er finansiert av gavefond.  

Igangsatt 

Rakkestad kulturskole – oppstart av undervisningstilbud i dans, drama og 
evt. billedkunst fra neste skoleår – kr 150.000. 

Igangsatt 

 
Generelt: 
 
– Prosjektet ”Gårds- og slektshistorie” løper over tre år. Forfatter ble ikke rekruttert etter 

første gangs utlysning. Stillingen er kunngjort på nytt, og ansettelsesprosessen pågår i 
disse dager.    

 
– Skateparken ved Rakkestad ungdomsskole er ferdig oppført. Nye elementer kommer på 

plass i høst. Spillemidler til tiltaket ble tildelt i fjor. Sluttbeløpet blir trolig bevilget i år.  
 
– I kinosalen er nye stolseter installert.   

 
– Rakkestad kommune arbeider videre med Rakkestad bygdetun og Lillerudlund – der 

målsettingen for drift er full balanse mellom aktivitet/formidling og bevaringshensyn.  
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Økonomi: 
 
Rakkestadhallene AS sliter med renholdet av skolelokalene og spesielt hallflaten - som er 
atskillig mer kostnadskrevende å holde ryddig og i orden enn forutsatt. Politisk nivå er 
orientert om det i direkte møter med selskapet og via formannskapet i vinter. For Rakkestad 
kommune og Rakkestadhallene AS, er drift og vedlikehold av lokalene og selskapets økonomi 
et felles anliggende. Det må håndteres og løses på den måte som kommer lokalsamfunnet til 
gode.  
 
Rådmannen har dekket utgifter tilsvarende kr. 281 000 til formålet på inneværende års 
budsjett. Dette er et engangs tilfelle. I løpet av året bør partene avtale det permanente 
opplegget.  
 
Kulturbudsjettet er ikke belastet med ekstraordinære utgifter ved Rakkestadhallen AS i 2012.    
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10. Familiesenter 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 44 265 15 159 15 428 269
Netto budsjett 34 351 16 829 10 905 -5 924

Driftsutgifter;
Lønn 23 861 8 094 8 546 452
Sosiale utgifter 6 698 1 810 2 258 448
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 4 941 1 962 1 638 -324
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 6 682 2 552 2 271 -280
Overføringer 2 084 742 716 -26
Sum driftsutgifter 44 265 15 159 15 428 269  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Mål: 
 
Utvikle tjenestetilbudet i en helhet – så langt mulig tilpasset den enkelte bruker.  
 
Maksimere ressursutnyttelse og tjenestekvalitet.   
 
Nye tiltak: 
 
Tiltak Status 
Kompetanseheving i barneverntjenesten, psykiatritjenesten og barne- og 
ungdomsteamet.  

Gjennomført og 
igangsatt 

Fortsette utviklingen av samarbeidsrutiner i familiesenter og med eksterne 
samarbeidspartnere.  

Igangsatt 

Utvikle miljøarbeidertjeneste dag/kveld og helg. Igangsatt 
Aktivitetsøkning hjelpemiddelformidling - kr 206.000.  Igangsatt 
Krisesenter for menn – kr 72.000. Er konsekvensjustert. Fra 1. januar 2010 
ble krisesenter for menn en lovpålagt oppgave for kommunene. 

Gjennomført 

Helsesøsterstilling – 60 prosent – kr 324.000 (samhandlingsreformen). Gjennomført 
Jordmorstilling – 40 prosent – kr 237.000 (samhandlingsreformen). Igangsatt 
Prosjekt styrking av rusarbeid. Tiltaket er konsekvensjustert iht. 
tertialrapport nr. 2/2011 og finansiert av øremerket tilskudd.  

Igangsatt 

Bemannet bolig – kr 1 179 000. Igangsatt 
Nødradio – driftsmidler – kr 20.000. Igangsatt 
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000. Ikke gjennomført 

 
Familiesenter er i ferd med å etablere nye samarbeidsrutiner internt og eksternt mot sine 
samarbeidspartnere. NAV Rakkestad og psykisk helsearbeid arbeider med nye rutiner opp 
mot sosialmedisinsk poliklinikk og distriktpsykiatrisk senter.  
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Generelt: 
 
 Familiesenter er i gang med et prosjekt - som har som formål å knytte de ulike enheter i 

seksjonen tettere sammen. Det skal realisere helhetsperspektivet og det tverrfaglige 
samarbeidet mellom fagområdene, og foregår i ledergruppen og på to fagdager med alle 
ansatte.  
 
Familiesenter har laget målsettinger og tiltak for å nå målene. Samarbeidsrelasjoner og 
dokumentasjon av prosesser er fortsatt fokusområde. 

 

 Prosjekt med Sarpsborg kommune og spesialisthelsetjenesten for ny behandlingslinje for 
akuttpsykiatriske pasienter er ikke gjennomført som forutsatt, og er nå erstattet med 
gevinstrealiseringsprosjekt «NØDNETT» med Helsedirektoratet, Sarpsborg kommune, 
Sarpsborg og Rakkestad legevakt og distriktpsykiatrisk senter ved akutt ambulant team.  
 
Rapport ferdigstilles i mai d.å. Den gir anbefalinger og samarbeidsrutiner i en akutt 
situasjon mellom deltakerne.  

 

 Barneverntjenesten, sysselsetting- aktivitet og miljø og psykisk helsearbeid er fortsatt 
med i pilotprosjektet ”Nødnett” med Helsedirektoratet, Sarpsborg legevakt og AMK.  

 

 Rusarbeid og miljøarbeidertjeneste er i utvikling. Aktivitet og oppfølging i bolig står 
sentralt på dagsordenen. Samarbeid med NAV Rakkestad – spesielt knyttet til 
gruppeboligprosjektet – foregår i faste samarbeidsmøter.  

 

 Kompetansehevende tiltak er i fokus for å sikre nødvendig kunnskap i årene fremover, 
spesielt med tanke på samhandlingsreformen og forebyggende tjenester. Tiltak er nye 
tverrfaglig sammensatte drøftningsgrupper for å utvikle forebyggende tjenester sammen. 
Det gir forhåpentlig bedre ressursutnyttelse og større tverrfaglige perspektiv i ulike saker.  

 

 Familiesenter står overfor store utfordringer som følge av sammensatt og komplisert 
problematikk – yngre og eldre som trenger tjenester. Det er foretatt ansettelser i 
prosjektstillinger - i første omgang ut 2012 - som skal evalueres i oktober i år.  

 
Et team i fast turnus vil på sikt erstatte overtidsarbeid i eksisterende enheter. Det har 
pågått siden sommeren 2011. 

 

 Behovet for veiledning i de ulike enhetene er sterkt etterspurt. Familiesenter planlegger 
veiledning i tverrfaglig sammensatte drøftningsgrupper.  

 

 Lokal veileder - som beskriver samarbeidet mellom barnehage og barnevern - er i 
prosess.  

 
 I barneverntjenesten var det flere og store utfordringer i siste del av 2011 og i første 

tertial 2012. Merforbruk knytter seg til plasseringer – til sammen sju enkeltsaker.  
 
Økonomi: 
 
Familiesenter melder i tertialrapport 1 2012 et negativt avvik på kr 2.450.000. Herav: 
 

Barneverntjenesten kr. 2 250 000
Barnebolig, budsjettfeil " 200 000
   
Sum,  kr. 2 450 000
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11. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 48 969 15 264 16 962 1 698
Netto budsjett 37 593 12 015 14 047 2 032

Driftsutgifter;
Lønn 33 065 10 735 11 646 911
Sosiale utgifter 10 142 2 527 3 416 890
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 5 128 1 705 1 689 -16
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 16 0 5 5
Overføringer 618 298 206 -92
Sum driftsutgifter 48 969 15 264 16 962 1 698  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Mål: 
 
Pasienter som trenger heldøgns pleie og omsorg gis nødvendig helsehjelp og sikres at de 
grunnleggende behov dekkes – faglig og kvalitetsmessig. 
 

Pasienter på ulike typer tidsbegrenset opphold sikres et forutsigbart, faglig og målrettet 
opphold – der formålet er reell tilbakeføring til hjemmet. 
 

Nye tiltak: 
 
Tiltak Status 
Øke antall sykehjemsplasser – 2012. I tillegg til investeringer og 
investeringsmessige konsekvenser, resulterer det i økte personal- og andre 
driftsutgifter.  

Igangsatt 

Økt antall sykehjemsplasser i påvente av utbygging, hvor blant annet 
enerom er gjort om til tomannsrom. 

Gjennomført 

Samhandlingsreformen fra 1.1.12. Rakkestad kommune får ansvar for 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag.  

Igangsatt 

Flexiturnus: En prøveordning der vikarer/deltidsansatte tilbys faste vakter. 
De settes inn i ledige vakter. Betingelse for deltakelse er å arbeide på tvers 
av avdelinger.  

Avsluttet. Lagt 
inn i nye turnuser 
fra 16/4-12 

Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000. Igangsatt 
 
Ny sykehjemsavdeling – Lyngen åpner 15/6-12 – 12 nye sykehjemsplasser 
 
Type sykehjemsplasser 2011 2012 
Langtidsenhet: 
Avd. C, avd. D, avd. Lyngen 

 
32 langtidsplasser  

Fra 15/6-12: 
35 langtidsplasser 

Korttidsenhet: 
Avd. A og avd. E 

 
12 korttidsplasser 

Fra 15/6-12: 
22 korttidsplasser 

Demensenhet: 
Avd. B 

 
11 langtidsplasser 

 
11 langtidsplasser 

Sum antall plasser 55 sykehjemsplasser  68 sykehjemsplasser 
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– Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter legger til rette for 6 plasser i 
pasientoverbelegg fram til åpning av «Lyngen» med 12 nye plasser.  

 
– Avd. E – korttidsavdelingen – har fra 01.01.12 to plasser øremerket for utskrivningsklare 

pasienter fra sykehus. Rakkestad kommune har ansvar for å ta imot de utskrivningsklare 
pasienter fra første dag fra nyttår – jf. samhandlingsreformen.  

 
Dersom pasienter blir liggende i sykehus utover planlagt utskrivningsdag, koster det 
kommunen kr. 4000 pr. døgn. I de fire første månedene av året, har Rakkestad 
kommune ikke pådratt seg noen utgifter til dette formål. Sånn sett har de lokale 
forberedelsene av samhandlingsreformen så langt vært vellykket. 

 
– Rakkestad kommune har over tre år (2010 – 2012) styrket sykehjemsbudsjettet. Skautun 

rehabiliterings- og omsorgssenter er i så måte – i alle fall på kort sikt – bra rustet til å 
møte sykehjemsutvidelsen og samhandlingsreformen.  
 
Nattjenesten er bygget ut fra tre til fire på vakt. Den nye stillingen er ansvarssykepleier 
(funksjon). Korttidsenheten er styrket med 2,76 årsverk. Også kjøkken/vaskeri har noe 
økning. 

 
– Funksjonen fagansvarlige sykepleiere er etablert på korttidsenheten, langtidsenheten og 

demensenheten. Den er ansvarlig for faglig oppdatering og faglig utvikling i egen enhet.  
 
Kvalitetsutvikling og kompetanseheving er fokusområder. 

 
– Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter gjennomfører en rekke ansettelsesprosesser. 

Før stillinger lyses ut, gis ansatte mulighet til å utvide sine stillinger og ønske/velge seg 
arbeidssted innen seksjonen.  

 
– Flexiturnus opphørte fra 16.04.12. De ansattes stillinger er økt og lagt inn i regulære 

turnuser.  
 

Forsterkede vakter – i sammenheng med overbelegg - utgår samtidig med at nye 
turnuser blir iverksatt.  

 
– Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter benytter i hovedtrekk ikke bemanningsbyråer, 

men det er ikke utelukket at ordningen blir tatt i bruk under sommerferieavviklingen i år.   
 
– Det er ansatt fem nye sykepleiere, flere nye helsefagarbeidere og ulike assistenter i 

helgestillinger. Fortsatt er det ubesatte sykepleiestillinger i seksjonen. 
 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter merker at det er vanskeligere å rekruttere 
sykepleiere til ledige stillinger – særlig gjelder det nattstillinger. 

 
– Forsterket grunnbemanning, jf. Graarudutvalget. Det ble prioritert å forlenge vakter – slik 

at ingen vakter har kortere varighet enn seks timer.  
 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter trenger fremdeles sterkere grunnbemanning i 
enkelte enheter – for å ha bærekraft til å møte den utviklingen som sykehjemmet står 
overfor.    
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– Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er i gang med «multidose». Det innebærer en 
administrering av medikamenter i dosepakker – som blir levert brukere/pasienter ferdig 
pakket.  
 
«Multidose» har så vel ressurs- som kvalitets effekt. Oppstart er satt til 01.09.12. 

 
– Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter etablerer årlig service av elektromedisinsk 

utstyr (elektriske senger, pasientløftere og takheiser) i mai d.å.  
 
ASVO Rakkestad AS er tildelt oppdraget.   

 
Generelt: 
 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har i lengre tid tatt inn flere pasienter enn det har 
regulær kapasitet for. Det er muliggjort ved at enerom blir brukt som tomannsrom, og at 
omsorgsboliger blir benyttet til korttidsplasser. 
 
I 2012 – 2014 bygger Rakkestad kommune institusjonen ut – slik at det forhåpentlig ved 
periodens slutt er balanse mellom tilbud og etterspørsel etter tjenester og plasser.  
 
Rakkestad kommune trenger flere sykehjemsplasser – både langtids- og korttidsplasser. Som 
følge av samhandlingsreformen, bør Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter – det er et 
suksesskriterium – ha kapasitet disponibel til å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
sykehus fra første dag. I tillegg er det fra tid til annen nødvendig å legge pasienter inn på 
akuttplass, og det bør også være et lokalt tilbud for nærmere vurdering av pasienter som 
kan være gjenstand for enten kommunal behandling eller sykehusinnleggelse.   
 
Sykehjemsopphold innebærer i stigende grad utredning, rehabilitering og behandling av 
pasienter. Så vel lege- som sykepleierdekningen blir viktigere. Rakkestad kommune øker 
ressursene på disse felt både i 2012 og 2013.   
 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter samarbeider med Hjembaserte tjenester om 
prosedyrer og retningslinjer for å håndtere samhandlingsreformen.   
 
Seksjonen har et stigende sykefravær – sammenlignet med fjoråret. Utviklingsseminar for 
ansatte (til sammen 54 ansatte fordelt på 3 grupper) i ulike avdelinger ble startet opp før 
nyttår og er fulgt opp med en ny samling i år.  
 
Økonomi: 
 
Rakkestad kommune styrket som nevnt sykehjemsbudsjettet også i 2012. Fordi tiltak er 
forsinket (Lyngen, kortidsenhet, nattjeneste og kjøkken/vaskeri), ligger det an til mindre 
forbruk i institusjonen på kr. 1 500 000 på årsbasis.  
 
Ressursene er brukt til å dekke opp overskridelser i Familiesenter.  Fra 1.6.12 regner 
rådmannen med at Skautun rehabiliterings- og omsorgssenters forbruk samsvarer med 
budsjettet.  
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12. Hjembaserte tjenester 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 41 269 14 235 14 407 172
Netto budsjett 39 744 13 050 14 073 1 023

Driftsutgifter;
Lønn 30 758 10 696 10 827 131
Sosiale utgifter 9 226 2 491 3 108 617
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 1 168 984 432 -551
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 0 0 0 0
Overføringer 117 64 39 -25
Sum driftsutgifter 41 269 14 235 14 407 172  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Hovedmål: 
 
Rakkestad Kommune skal som tjenesteyter og forvaltningsorgan sikre faglig forsvarlig 
helsehjelp og tilpassede tjenester – relatert til lovpålagte tjenester og brukerens ønsker og 
behov. 
 
Mål: 
 
 Imøtekomme økende behov for omfattende lovpålagte tjenester til ulike pasientgrupper – 

ressursmessig og kompetansemessig.  
 Sikre forsvarlig tjenestetilbud og riktig kvalitet i tjenestetilbudene.  
 Sikre hjemmeboende demente og deres pårørende et forsvarlig og forutsigbart 

tjenestetilbud. 
 Sikre forsvarlig bemanning – både med tanke på tjenestekvalitet og personalforvaltning.  
 Sikre faglig kompetanse for å kunne imøtekomme brukerens behov. 
 Bedre interne rutiner og retningslinjer.  
 
Nye tiltak: 
 
Tiltak Status 
Etablering av nye omsorgsboliger som kompenserer for omlegging av 
Lyngen omsorgsboliger til sykehjemsplasser. 

Gjennomført 

Samhandlingsreformen fra 1.1.12. Rakkestad kommune får ansvar for 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag. 

Igangsatt 

Øke grunnbemanning – jfr. Graarudutvalget. Gjennomført 
Demensplan – ombygging Andebo omsorgsboliger. Ikke igangsatt 
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000. Igangsatt 

 
Helsehusveien 5 – ti nye omsorgsboliger som kompenserer for omlegging av Lyngen 
omsorgsboliger til sykehjemsplasser – ble tatt i bruk medio mars d.å. Ti beboere i 
omsorgsboliger i «Skautunkomplekset», ble – i samarbeid med pårørende – flyttet over i de 
nye leilighetene.   
 
Ansettelse av personell i nye stillinger, er vellykket.  
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Generelt: 
 
Hjembaserte tjenester yter omfattende helsetjenester til befolkningen. Det er en jevn 
etterspørsel etter lovpålagte helsetjenester – uavhengig av alder og funksjonsnivå i 
brukernes hjem.  
 
Antall søknader og vedtak knyttet til omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent øker. 
 
Samhandlingsreformen medfører at seksjonen i større grad har ansvar for utskrivningsklare 
pasienter i sykehusene. Større pasientgrunnlag, flere sammensatte lidelser og stigende 
etterspørsel etter behandlings- og omsorgstjenester krever tjenesteutvikling, 
kompetanseheving og økte ressurser i seksjonen. Hjembaserte tjenester makter å oppfylle 
kommunens ansvar for utskrivningsklare pasienter ved hjemreise innen gitte frister – jf. 
samarbeidsavtale Sykehuset Østfold.  
 
Kapasitet, kompetanse og bemanningssituasjon i hjemmesykepleien er avgjørende for om 
kommunen kan oppfylle sine forpliktelser overfor innbyggerne. En velfungerende og 
kompetent hjemmesykepleie bidrar til at flest mulig kan bo hjemme – også de som har 
alvorlig helsesvikt. Sykehusinnleggelser og bruk av sykehjemssenger reduseres til det helt 
nødvendige, og at utskrivningsklare pasienter – som ønsker å være hjemme eller i 
omsorgsbolig – kan skrives ut fra sykehus. 
 
Hjembaserte tjenester er fokusert på å styrke tjenester, kapasitet og kompetanse, jf 
«Styringsnotat for utvikling av helse- og omsorgstjenester Rakkestad Kommune 2012 – 
2015» (Saksnr. 12/111).  
 
«Multidose» utredes – med sikte på iverksettelse høst 2012.  
 
Pleie- og omsorgsplan – initiativ til oppstart i første halvår d.å.  
 
Organisasjonsintern koordinering og ulike samhandlingstiltak med Sarpsborg kommune er 
satsningsområder. 
 
Hjembaserte tjenester viderefører - i samarbeid med Helsedirektoratet - pilotprosjektet 
«Nødnett». Det innebærer aktiv bruk av «Nødnett» – fokus på samhandling i nettverk internt 
i Hjembaserte tjenester og eksternt med legevakt/akuttmottak (AMK).  
 
Pilotering «Helsenett» gjennomføres i hjemmesykepleien opp mot fastleger. Samhandling 
med Sykehuset Østfold forsterkes ved oppstart pilotering «Helsenett» høst 2012.  
 
Hjembaserte tjenester fokuserer på lederressurser, lederutvikling, kompetanse og sterkere 
grunnbemanning for å oppfylle forventninger og krav – organisasjonsinternt så vel som i 
forhold til omgivelsene. Graarudutvalgets konklusjoner synliggjør behov for sterkere 
grunnbemanning og legger føringer for seksjonens videre prioriteringer.– jf. Graarudutvalget.  
 
I seksjonen står forebygging og oppfølging – relatert til arbeidsmiljø og sykefravær – 
sentralt. Utviklingsseminar for ansatte i sammenheng med nettopp sykefraværs- og 
arbeidsmiljøtiltak – i samarbeid med Arbeidslivssenteret – gjennomført i februar d.å.  
 
Økonomi: 
 
I balanse. 
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13. Bo- og aktivitetstjenester (BOAK) 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 34 049 11 471 11 881 410
Netto budsjett 30 262 11 010 11 660 650

Driftsutgifter;
Lønn 25 377 9 128 8 976 -152
Sosiale utgifter 7 742 2 075 2 608 533
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 862 235 273 38
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 0 0 0 0
Overføringer 69 33 23 -10
Sum driftsutgifter 34 049 11 471 11 881 410  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Hovedmål: 
En helhetlig tjeneste som fremmer livsmestring, trivsel og trygghet. 
 
Delmål: 
 
 Sikre forsvarlig tjenestetilbud. 
 
 Sikre forsvarlig bemanning – med tanke på kvalitet og personalforvaltning. 
 
 Rekruttere og beholde fagpersonell. 
 
 Imøtekomme ressurskrevende brukeres etterspørsel etter tjenester.  
 
 Tilstrekkelig med boliger for personer med utviklingshemming. 
 
 Legge til rette for eldre utviklingshemmede som ikke lenger kan nyttiggjøre seg dagtilbud 

utenfor hjemmet (Rakkestad Dagsenter og ASVO Rakkestad AS). 
 
Nye tiltak: 
 
Tiltak Status 
Ny bruker på Rakkestad Dagsenter - 50 prosent stilling som fagarbeider fra 
01.08.12 – kr 93.000. Det må også etableres en transportordning for 
denne brukeren. Brukeren er ikke utredet. 

Bruker starter 
1.8, transport 
under utredning. 

Ny bruker har fått innvilget avlastning i en av kommunens boliger –  
kr 554.000. Dette er en person som krever tilsyn 24 timer i døgnet, men 
som seksjonen vet lite om ennå. Ressurskrevende bruker. Brukeren er ikke 
utredet. 

Har fått mer 
avlastning, flytter 
inn 1.9.2012. 

Som et ledd i forebygging av vold og trusler blir ”Marthe Meo metoden” 
tatt i bruk. Bo- og aktivitetstjenester registrerte 134 skademeldinger i sin 
virksomhet 1.1. – 31.8.11 – noe som blir sett på som for høyt. Tiltak settes 
av den grunn i verk.   

Tiltak iverksatt. 

Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000. Løpende. 
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Ny ressurskrevende bruker. Personen er på avlastning i dag, men flytter inn på full tid 
1.9.2012. Personen vil kreve ca 4 stillinger. Personalet vil følge fra bolig til Dagtilbud. Dette 
krever omlegging fra hvilende nattevakt til våken nattevakt. For personalet vil det bli store 
endringer, da de nå har en turnus bestående av hvilende nattevakter og kveldsvakter. Her 
kan det bli snakk om ytterligere ressurser, men det er vanskelig å si hvor mye det dreier seg 
om per dagens dato. 
 
Fra 1.5.12 er det en ledig leilighet i bofelleskapet på Kleven. Det er foreløpig ikke avklart 
hvem denne skal tildeles. Derfor er det vanskelig å forutsi noe om utgifter her. 
 
En bruker har måttet slutte på dagtilbud og er hjemme i egen bolig. Vedkommende er 
avhengig av tilsyn. Dette krever en endring av vedtak og at det må settes inn dag 
bemanning. Her kan det bli snakk om at det er en ressurskrevende bruker. Fordelen er 
muligens at alt dette skjer i samme bofelleskap. 
 
Bo – og aktivitetstjenester styres etter vedtak. Alle vedtak skal gjennomgås i 2012. 
 
Generelt: 
 
Alle «Graarud midler» er fordelt.  
 
Som et resultat av undersøkelsen vold og forulempninger i 2011, har BOAK, fra november 
2011 til påske 2012, hatt veiledning på tre brukere og tre ansatte. Målet for prosjektet har 
vært å få ned antall tilfeller av vold og forulempninger på ansatte og i tilegg forstå den 
enkelte bruker bedre. BOAK har hatt 31 tilfelle i år. Her kan det være noe underrapportering 
grunnet nytt kvalitetssystem. Uansett anses prosjektet som vellykket og jobben videre er å 
holde motivasjonen oppe og få formidlet dette videre. 
 
Gruppen av eldre, utviklingshemmede mennesker vokser. Flere har tilleggsdiagnoser – 
demens, psykiatri o.a. For denne gruppen er ikke dagtilbudene på ASVO Rakkestad AS og 
Rakkestad Dagsenter lenger noe alternativ. Rakkestad kommune må av den grunn innen 
kort tid etablere styrket bemanning på dagtid i hjemmene. Dette er en permanent 
problemstilling og et område BOAK har lite kompetanse på.  
 
I februar hadde BOAK 40 ansatte på kurs i Mysen. Temaet var ”Psykisk utviklingshemmede 
og psykiske lidelser” med Trine Lise Bakken. Kurset kom i stand ved et samarbeid mellom 
kommunene i Indre Østfold. Fylkesmannen betalte foredragsholderen. BOAK ser stor nytte i 
å kunne sende mange på kurs som dette – da det ikke blir så dyrt for hver enkelt kommune. 
 
ASVO Rakkestad AS og Rakkestad Dagsenters ferieavvikling, innebærer at BOAK må stille 
opp med bemanning i boliger på dagtid.  
 
Sykefravær i første kvartal 2012 er på 7,6 prosent – mot 7,1 prosent i samme kvartal i 2011.   
 
Økonomi: 
 
I balanse.  
 
Overtidsbudsjettet er snart brukt opp. BOAK har ikke så lett for å skaffe vikarer - idet 
tjenesten ofte er avhengig av kjent personale. Det medfører økt bruk av overtid på fast 
ansatte. Merutgifter til overtid dekkes innenfor egen ramme.  
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14. Teknikk, miljø og landbruk 
 

Budsjett Årsbudsjett
Regnskap   
1. tertial

Budsjett    
1. tertial Avvik

Brutto budsjett 69 563 26 598 28 307 1 708
Netto budsjett 23 742 8 831 16 556 7 725

Driftsutgifter;
Lønn 19 756 7 019 7 230 211
Sosiale utgifter 5 960 1 671 2 008 337
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 31 681 13 602 15 018 1 416
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 7 557 2 133 2 519 386
Overføringer 4 610 2 173 1 531 -642
Sum driftsutgifter 69 563 26 598 28 307 1 708  
Økonomitabell i hele tusen kroner. 
 
Hovedmål: 
 
Rakkestad kommune gir gode tjenester og en betryggende forvaltning innen teknikk-, miljø- 
og landbruksseksjonen. Det vektlegges så langt mulig å tilpasse tjenesteytelser til brukernes 
ønsker og behov. 
 
Delmål: 
 
 Utarbeide/revidere og gjennomføre planer innen miljø og landbruk. 
 Førstelinjetjeneste – bistand til landbruksnæringen. 
 Utøve plan- og byggesaksbehandling i tråd med gjeldende lover og forskrifter. 
 Sikre trafikanter tilfredsstillende fremkommelighet på kommunale veier. 
 Verdisikring av kommunens bygningsmasse. 
 Tilfredsstillende vannforsyning og avløpsrensing etter gjeldende lover og forskrifter.  
 Tilfredsstillende renovasjonsordning etter gjeldende lover og forskrifter.  
 
Nye tiltak i henhold til budsjett: 
 
Tiltak Status 
Rullering av landbruksplan blir satt i gang i 2012. 3. tertial* 
Tiltaksstrategier i Landbruket – prioritering av SMIL- og NMSK-midler – 
revideres i 2012. Nåværende plan har gyldighet ut 2012.   

3. tertial* 

Opprettelse av digitalt planregister. Modul kommer på plass i 2012 og 
planregisteret opprettes i løpet av året. 

Utsettes til 2013 
pga. permisjon 

En generell økning av driftsrammene for etablert virksomhet med kr. 
612.000. Det må imidlertid sees i sammenheng med reduserte midler til 
samferdsel og eiendomsforvaltning (for 2012 – netto reduksjon på kr. 
316.000)  

Iverksatt 

Fjerning og trykkmåling av oljetanker.   Utsatt til 2013 jfr. 
fjernvarmeprosjektet

Oppstart av Hovedplan avløp – inklusive saneringsplan – i 2012. 2. tertial 
Ved utskifting av kommunens bilpark vurderes det innkjøp av elbiler eller 
andre miljøvennlige alternativer. 

Iverksatt 

Det planlegges gangvei fra Bodalsbrua til Bodal, med tanke på å få 
prosjektet inn i Nasjonal Transportplan. 

Spilt inn til regional 
transportplan  
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Tiltak Status 
Det planlegges gangvei fra Os skole til Kraugerud med sikte på å få 
samfinansiering med Østfold fylke. 

Spilt inn til regional 
transportplan 

Sikkerheten for de myke trafikantene bedres i Bergenhuskryssområdet 
med tanke på å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan. 

Spilt inn til regional 
transportplan 

Det planlegges gangvei fra eksisterende gangvei langs det nye feltet ved 
Harlemhaugen og ned til innkjøringen ved Vestby. 

Spilt inn til regional 
transportplan 

Rakkestad kommune lager reguleringsplan for ny gravplass ved 
Rakkestad kirke.  

Utsettes til 2013 

Renhold økes med kr 250.000. Iverksatt, iht. sak 
12/374 

 
Tiltaksstrategier i landbruket – prioritering av SMIL- og NMSK-midler. Arbeidsgruppe nedsatt 
jfr. TMU-sak.12/12.  Forventes vedtatt 3. tertial. 
 
Fjerning og trykkmåling av oljetanker - Rakkestad kommune vil sanere nedgravde oljetanker 
ved ungdomsskolen, Skautun, Fladstad trygdeboliger og Rakkestad helse- og velferdssenter i 
3. tertial 2012 i forbindelse med tilknytting til fjernvarme.  
 
Døgnvakt (bakvakt for vaktmestertjenesten) – er videreført for 2012. Utgiftene på kr 
400 000 per år er belastet eiendomsforvaltning og vaktmesterstjeneste jfr. 
Økonomikapittelet. 
 
Andre større tiltak 
 
Områdeplan sentrum: 
 
Styringsgruppe, arbeids- og referansegrupper er igangsatt. Varsel om oppstart er sendt ut og 
oppstartsmøte avholdes 3. mai 2012. Arbeidet er så langt i tråd med fremdriftsplan og 
forventet avslutning er vår/sommer 2013. 
 
Adressering: 
 
Skilting av nye veinavn gjennomføres i løpet av sommeren 2012. Adressering starter opp 
vinteren 2012/2013 og planlagt ferdig sommer 2013. Alle som får endret adresse blir 
tilskrevet. 
 
Festeavgifter: 
 
Opplysningsvesenets fond (OVF) har varslet Rakkestad kommune om justering av 
festeavgiftene tilknyttet to boligområder. Det er ikke enighet mellom OVF og Rakkestad 
kommune om hvilke prinsipper som legges til grunn for denne justeringen. Da forhandlinger i 
saken ikke har ført frem har Rakkestad kommune begjært at ny festeavgift settes ved 
rettslig skjønn. Rakkestad kommune bruker advokatfirma Thorer Ytterbøl AS som sin advokat 
i saken. Til og med 30.04.2012 har det påløpt ca. kr. 70.000 i utgifter i forbindelse med 
denne saken. Kostnadene er ikke budsjettert.  
 
Opplysningsvesenets Fond kan mest sannsynlig forlange festeavgiften regulert slik at de får 
en rimelig avkastning av tomtenes verdi på reguleringstidspunktet. Rakkestad kommune kan 
imidlertid bare regulere leien for framfeste med utviklingen i konsumprisindeksen. Dersom 
OVF vinner fram vil dette gi Rakkestad kommune en årlig netto utgift på kr. 600 000 fra 
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2012. Opplysningsvesenets Fond krever likeledes etterbetalt festeavgift for 2010 og 2011 - 
slik at det samlede forlangende overfor kommunen er på 2 millioner kroner i 2012. 
 
Økonomi 
Teknikk, miljø og landbruk ligger an til et samlet merforbruk på omkring kr 700 000. 
Prognosen tar ikke hensyn til eventuelle økte festeavgifter og etterbetaling av økte 
festeavgifter til Opplysningsvesenets Fond, og heller ikke eventuell sviktende 
momskompensasjon som følge av forsinket framdrift på investeringsprosjekter.  
 
Det er innen eiendomsforvaltning – kjøp av varer og tjenester til vedlikehold og drift av bygg 
og anlegg – at budsjettet ikke holder stand – jf. kommentarer nedenfor. 
 
Areal, byggesak og landbruk 
Enheten går i balanse i løpet av året. 
 
Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker er revidert for 2012. De enkelte 
gebyrer ble økt for å nå kommunestyrets vedtak om selvkost på området. Inntektene er noe 
etter budsjett, men det er forventet en høyere aktivitet ut over året. 
  
Dersom økte utgifter til fremleieavtaler til Opplysningsvesenets Fond kommer til utbetaling – 
blir det et negativt avvik på 2 millioner kroner i 2012. 
 
Eiendomsforvaltning og vaktmestertjeneste 
Enhetene for eiendomsforvaltning og vaktmesterstjeneste viser et merforbruk på kjøp av 
varer og tjenester hver måned. Prognosen viser en anslått merkostnad på årsbasis på 
omkring kr 700 000.  
 
Merkostnadene er forårsaket av spesielt inngåtte serviceavtaler, kjøp av vaktmestertjenester 
og vedlikehold av tekniske installasjoner som elektriske anlegg, ventilasjon, vann og varme.   
 
Renhold 
Renhold – ekstraordinære driftsmidler på kr 250 000,- blir brukt til iht. sak 12/374. 
 
Renhold går i balanse på årsbasis.  
 
Samferdsel og grøntanlegg 
Innen samferdsel og grøntanlegg er det samsvar mellom forbruk og budsjett.  
 
Vann, avløp og renovasjon 
Seksjonen kalkulerer med balanse på vann-, slam- og renovasjonsområdet på årsbasis.  
 
Avløp har et merforbruk på ca. kr 300 000 i 1. tertial. Det skyldes i hovedsak ekstraordinære 
utgifter knyttet til havari på kloakkpumpestasjoner. Teknikk, miljø og landbruk anslår likevel 
balanse i løpet av året. Mulige merkostnader kan dekkes av bundet driftsfond på området. 
 
Rakkestadhallene 
Rakkestadhallene AS sliter med renholdet av skolelokalene og spesielt hallflaten - som er 
atskillig mer kostnadskrevende å holde ryddig og i orden enn forutsatt. Politisk nivå er 
orientert om det i direkte møter med selskapet og via formannskapet i vinter. For Rakkestad 
kommune og Rakkestadhallene AS, er drift og vedlikehold av lokalene og selskapets økonomi 
et felles anliggende. Det må håndteres og løses på den måte som kommer lokalsamfunnet til 
gode.  
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Rådmannen har dekket utgifter tilsvarende kr. 281 000 til formålet på inneværende års 
budsjett. Dette er et engangs tilfelle. I løpet av året bør partene avtale det permanente 
opplegget.  
 
Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen får tilført kr. 281 000 som følge av økt renhold i 
Rakkestadhallene AS (2011).     
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15. Folkehelse 
 
Leder for familiesenter koordinerer kommunens folkehelsearbeid, og ”base” for denne 
virksomheten er seksjonens ulike enheter.   
 
Som ledd i å gjøre folkehelse til et satsningsområde, har aktivitet vært nettverksorganisert. 
Hvordan det framover skal struktureres, frem til strategiplan og verdidokumentet er endelig. 
Det vil endre grunnlaget for folkehelsevirksomheten.  
 
I budsjett og økonomiplan 2012 og 2012 – 2015 viser rådmannen – ”3 – Samhandlings-
reformen – planer” – til at folkehelse og forebyggende helsearbeid blir et sentralt element i 
prosessene som blir gjennomført i perioden 01.11.11 – 01.02.12 og den strategiplanen på 
feltet som legges fram for politisk vedtak i februar 2012.  
 
Tiltak: 
 
Tiltak Status 
Prosjekt ”mat, hygiene og sosialt samvær” – i regi av Frivillig Sentral og 
Prosjektskolen. 

Gjennomført 

Prosjekt ”fargespillshow med barnesanger fra alle land”. Ikke igangsatt 
Oppfølging av ”mobbeforebyggende” tiltak. Pågår 
Oppfølging av prosjektet ”allidrettsaktivitet” – der målgruppen er ungdom 
mellom 13 og 19 år, som ikke er aktive i noen «særidrett» 

Pågår 

Dans og glede på den nasjonale barnehagedagen.   Ikke igangsatt 
Informasjonsdager- og kvelder er et samarbeid med Internasjonal 
Kvinnegruppe, Frivillig Sentral og diakonien. 

Pågår 

Sandstrøing.  Ikke gjennomført 
 
Økonomi: 
 
Pågående og planlagt aktivitet finansieres innen budsjett.  
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16. Investeringer 
 
Nytt investeringsbudsjett: 
 

Tekst Budsjett 
Nytt 
Budsjett Endringer

    

Utgifter,    

    
Heiergården – aksjeemisjon og ansvarlig lån,  2 000 200 1 800
Rakkestad sentrum - tiltak, 2 250 2 250 0
Rakkestad sentrum - andel "Misjonshuskvartalet",  0 0 0
Rakkestad sentrum - Heggveien, 0 0 0
Rakkestad sentrum - parkeringsanlegg,  0 4 000 -4 000
KLP - egenkapitalinnskudd, 920 920 0
Startlån - utlån, 10 000 10 000 0
Startlån - avdrag på lån, 2 800 2 800 0
Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem,  675 675 0
IKT - felles, 1 750 1 750 0
IKT - skole, 600 600 0
IKT - innkjøp av PC'er til åttende trinn,  200 200 0
Byggeklossen barnehage, personal- og 
arbeidsmiljøtiltak, 2 500 3 000 -500
Overtakelse av Elle Melle Barnehage,  0 3 750 -3750
Kirkeng barnehage - utvidelse,  0 3 000 -3 000
Bergenhus skole - gymsal,  0 0 0
Kirkeng skole,  500 500 0
Os skole, 0 2 500 -2 500
Rakkestad ungdomsskole, 14 000 13 000 1 000
Rakkestad kulturhus,  1 500 8 500 -7 000
Rakkestad kulturskole, 0 500 -500
Rakkestad familiesenter,  14 000 5 000 9 000
Lyngrabben - tilrettelagte boliger, 3 500 0 3 500
Boligtiltak - bemannet bolig,  2 000 0 2 000
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - hovedplan,  0 1 500 -1 500
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - tiltak 2012, 0 4 800 -4 800
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger (Helsehusvn. 5), 0 3 500 -3 500
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,  30 000 0 30 000
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger,  0 0 0
Kontortiltak - leger og egne kontorer,  0 2 500 -2 500
Kommunale bygninger - påkostninger, 2 500 2 500 0
Kommunale lekeplasser, 250 250 0
Kommunale veier og bruer - inkl. veinavn,  5 000 5 000 0
Fladstad boligområde - refusjoner,  1 300 0 1 300
Prestegårdsskogen boligområde - refusjoner, 0 0 0
Rudskogen Næringsområde - asfaltering,  0 300 -300
Vann- og avløpsinvesteringer,  5 000 5 000 0
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Uspesifiserte tiltak,  0 2 000 -2 000

    

Sum,  103 245 90 495 12 750

    

Finansiering,    

    
Ubundet kapitalfond,  0 1 000 1 000
Disposisjonsfond,  500 259 -241
Lån,  59 229 76 000 16 771
Salgsinntekter,  21 500 5 095 -16 405
Tilskudd, 10 500 0 -10 500
Momsrefusjoner,  9 216 5 841 -3 375
Avdrag på startlån, 2 300 2 300 0

    

Sum,  103 245 90 495 -12 750
Tusen kroner. 

 
Ungdomsskolen E – blokka: 
 
Byggeprosjektet ble påbegynt 15.02.12 – etter fornyet konkurranse som følge av konkurs 
hos entreprenør som var tildelt oppdraget. Ferdigstillelse avtalt til skolestart 2012 - 2013.  
 
Prosjektet er i rute. Totale kostnader inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider på eksisterende 
gymsal og rehabilitering av opprustede fjernvarmerør.  
 
Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger, inventar og tilkobling til SD anlegg. 
 
Totalkostnad, inkl mva, kr 13 000 000. 

 
Byggeklossen barnehage: 
 
Byggeprosjektet ble påbegynt 15.01.12. Ferdigstillelse avtalt til 15.06.2012. 
 
Prosjektet er i rute. Totale kostnader inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider med 
brannvarslingsanlegg og noe rehabilitering av utearealer. 
 
Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger og inventar. 
 
Totalkostnad, inkl mva, kr 3 000 000. 

 
Skautun – Lyngen – omgjøring av 12 omsorgsboliger til sykehjemsplasser: 
 
Byggeprosjektet ble påbegynt 15.03.12. Ferdigstillelse avtalt til 15.06.2012. 
 
Prosjektet er i rute. Totale kostnader inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider med 
sykesignalanlegg, takheiser i alle rom og diverse innredninger og inventar tilpasset krav til 
sykehjem. Kostnadene omfatter også omgjøring av bygning for midlertidige kontorer til 
hjembaserte tjenester. 
 
Totalkostnad, inkl mva, kr 4 800 000. 



Tertialrapport 1/2012 

37 

 
Skautun – hovedplan – ombygging – nybygg: 
 
Prosjekt hovedplan Skautun er igangsatt og er i forprosjektfasen. Forslag til hovedplan vil bli 
presentert for politisk behandling sommeren 2012.  
 
Planleggingen utløser krav om reguleringsplan – som er igangsatt.  
 
Planprosessen vil foregå frem til 31.12.12 – med planlagt utbygging i 2013 – 2014. 
 
Totalkostnad, inkl mva, kr 1 500 000. 

 
Os skole – rehabilitering av skolekjøkken og Basen: 
 
Byggeprosjektet ble påbegynt 20.05.12. Ferdigstillelse er avtalt til 15.08.2012. 
 
Prosjektet er i rute. Dette prosjektet omfatter total renovering av fløy til skolekjøkken med 
nye fasader, ventilasjonsanlegg, overflater samt en del arbeider med tilpasning av Basen til 
funksjonshemmet elev. 
Totale kostnader inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider og innredninger og inventar 
tilpasset skolens behov i skolekjøkken.  
 
Kostnadene omfatter også utskifting av gammel VV bereder og ny hovedinntakskabel. 
 
Totalkostnad, inkl mva, kr 2 500 000. 

 
Legekontorer – ombygging: 
 
Prosjektet omfatter fløy i Rådhusveien 1, renovering og tilpassing til fremtidig legesenter 
samt nye lokaler til kommunal avdeling i annen bygning (Rådhusveien helsesenter). 
 
Totale kostnader er skjønnsmessig beregnet. 
 
Totalkostnad, inkl mva, kr 2 500 000. 

 
Kirkeng Barnehage – utvidelse: 
 
Prosjektet planlegges fra sommeren 2012. Beregnet byggestart oktober 2012 med 
ferdigstillelse våren 2013. 
Antall m2 tilbygg er planlagt til ca 180 m2. Det er behov for tilleggsareal for uteplass for 
barna samt opparbeidelse av uteplassen til barnehagens formål. Videre må det påregnes 
kostnader til omlegging av VA-ledninger som krysser tomten. 
 
Totale kostnader er skjønnsmessig beregnet og inneholder usikkerhet. 
 
Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger og inventar. 
 
Totalkostnad inkl mva kr 7 000 000 – for 2012 antas kr 3 000 000 
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Kirkeng skole – hovedplan – ny grendeskole: 
 
Arkitektkonkurranse for ny grendeskole blir iverksatt høsten 2012. Planfasen pågår ut 2012 – 
med beregnet byggestart våren 2013 etter forutgående politiske vedtak. 
 
Totalkostnad, inkl mva, kr 500 000. 

 
Sentrum barnehage – nybygg: 
Prosjektet planlegges fra sommeren 2012.  Med hensyn til realisasjon, bestemmes det i 
budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.  
 
Totalkostnad, inkl mv, kr 500 000. 

 
Os skole – plan – ny skolefløy: 
 
Arkitektkonkurranse for ny skolefløy blir iverksatt høsten 2013 – avhengig av politisk vedtak.  
 
Planfasen vil gå ut 2012 – med beregnet byggestart våren 2014 etter forutgående politiske 
vedtak. 
 
Totalkostnad inkl mva kr 500 000. 

 
Rakkestad helse og velferdsenter – Familiesenter: 
 
Prosjektet er ferdig planlagt. Entreprisekonkurranse er gjennomført og entreprenør er 
innstilt. 
 
Beregnet byggestart oktober 2012 – med ferdigstillelse i løpet av 2013. 
 
Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger og inventar. 
 
Totale kostnader er ikke endelig beregnet, men for 2012 antas kr 5 000 000. 

 
Kulturhuset rehabilitering og gjenoppbygging: 
 
Byggeprosjektet ble påbegynt 15.03.12. Ferdigstillelse er avtalt til 15.09.2012. 
 
Prosjektet er noe forsinket ut fra opprinnelig avtale grunnet behov for uforutsette 
avklaringer.  
 
Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger og inventar. 
 
Totalkostnad, inkl mva, kr 11 250 000. 

 
Omsorgsboliger – Helsehusveien 5: 
 
Byggeprosjekt ble påbegynt i september 2011. Entreprenøren gikk konkurs og ny 
entreprenør ble engasjert og fortsatte med prosjektet fra oktober 2011. 
 
Ferdigstilt og overtatt 15.03.2012. Garantikrav etter konkursen er fremmet mot DNB. 
 
Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger og inventar. 
 
Totalkostnad for 2012, inkl mva, kr 3 500 000. 
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Vann og avløp: 
 
Det er bevilget kr 5 000 000 til vann- og avløpsinvesteringer. Følgende prosjekter er satt opp 
for gjennomføring: 
 
Vann: Investeringer Status 
   
Saneringsplan, Granveien og Bergenhus,  1 000 Igangsatt 
Tjernes vannverk, råvannbrønn, 250 Forberedelse 
   
Sum, 1 250   
   
Avløp: Investeringer Status 
   
Granveien og Skautunområdet, 1 950 Igangsatt 
Fagerveien og Griniveien, 300 Igangsatt 
Dørja – nødoverløp, 500 Forberedelse 
Bodahl renseanlegg - kommunikasjonsanlegg, 1 000 Igangsatt 
   
Sum,  3 750   

Millioner kroner.  

 
Sanering av vann- og avløpsledninger Granveien/Skautun er utsatt. Prosjekt blir påvirket av 
kommunens utbygging av Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. For 2012 blir i stedet 
vannledninger Bergenhusområdet rehabilitert – i tillegg til at avløp – i forbindelse med 
anleggsarbeider varslet av Østfold Energi for fremføring av fjernvarme – blir sanert. 
 
Planlegging for utskifting av styringssystemet ved Bodal renseanlegg er igangsatt og 
minimum to pls vil bli skiftet ut i 2012, forventet kostnad ca kr 500 000. I tillegg er det 
igangsatt utbedring av et HMS tiltak med en berammet kostnad på ca kr 400 000. 
 
Kommunale veier og bruer inkludert veinavn spredt bebyggelse: 
 
Det ble for området bevilget kr 5 000 000 til investeringer i kommunal infrastruktur. 
 
Følgende prosjekter er satt opp for gjennomføring 2012: 
 
 Oppgradering Skjøtorp bru   1 700 000 Ikke igangsatt 
 Oppgradering kommunal bru Stalsberg - Kåtorp 550 000 Ikke igangsatt 
 Oppgradering kommunal bru Berg – Glørud  400 000 Ikke igangsatt 
 Dypgrøfting/forsterkning Førrisdal – Øverby  360 000 Ikke igangsatt 
 Asfaltering P-plass v/Stasjonsbygget Jernbanegata 150 000 Ikke igangsatt 
 Oppføring veinavnskilt spredt bebyggelse  350 000 Igangsatt 
 Utskifting av enfasanlegg gatelys 600 000 Igangsatt 
 Belysning parkering Rakkestadhallen  470 000 Igangsatt 
 Feiemaskin    350 000 Fullført 
 Asfaltering Ellestadveien (Degernes)  70 000 Ikke igangsatt 
     5 000 000  
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Oppføring gatenavnskilt – spredt bebyggelse – er forventet å være ferdig juli 2012. 
 
Utbedring av enfasanlegg på kommunalt gatelys er under arbeid, Prestegårdsfeltet 
gjennomføres april/mai 2012. Feiemaskin er anskaffet og tatt i bruk av teknisk drift april 
2012. 
 
Grøntanlegg: 
 
Det er avsatt kr 250 000 for oppgradering av kommunale lekeplasser for 2012. Arbeidene er 
ennå ikke startet, da de arbeider som skal gjennomføres er noe væravhengig. Lekeapparater 
som skal monteres er bestilt. 
 
Finansiering: 
 
Momsrefusjonen er beregnet av et brutto grunnlag på 22,5 millioner kroner – som er 
betydelig lavere enn i det opprinnelige budsjettet. Dette skyldes forsinkelser og utsettelser 
av flere tiltak, og at det i det nye oppsettet er noen prosjekter som ikke gir den samme 
kompensasjonen. Samlet sett resulterer forandringene i inntektssvikt både i drifts- og 
investeringsleddet av budsjettet – henholdsvis kr. 2 250 000 og kr. 3 375 000.  
 
Som følge av endret regnskapsstandard, blir investeringstilskudd for sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger framover inntektsført først i det året de blir utbetalt. Fordi det er snakk om 
ca. 25 millioner kroner på fire år, forstyrrer det investeringsbildet en hel del.   
 
Rådmannen går inn for å utsette salg av boliger og andre eiendommer i stort monn – idet 
det viser seg at de gir større dekningsbidrag enn forventet til kommunens øvrige aktivitet. 
Sånn som beregningene nå ser ut, svekker tiltaket driftsbalansen i en utstrekning som gjør 
det lite hensiktsmessig å utføre det.    
 
Temaet blir på nytt sett på i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.  
De aktuelle korreksjonene resulterer i at lånefinansieringen av investeringene ytterligere øker 
– noe som det er nødvendig å avveie eller i verste fall ta høyde for i opplegget videre utover 
i økonomiplanperioden.  
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17. Annet/fellesområder 
 
Frie inntekter 
 
I Revidert nasjonalbudsjett 2012 er anslaget på inntekts- og formuesskatt til 
kommunesektoren i 2012 oppjustert med 1,9 mrd. Kroner.  
 
Kommunenes sentralforbunds (KS) prognostiserer Rakkestad kommunes merinntekter av 
skatter, inntektsutjevnende tilskudd og rammeoverføringer til kr. 2 549.000,-.  
 
Rådmannen legger disse forutsetningene til grunn for revidert budsjett for Rakkestad 
kommune.   
 
Integreringstilskudd 
 
Integreringstilskuddet antas å bli kr. 280 000,- lavere enn budsjettert. Årsaken er en 
reduksjon på 4 flyktninger fra oktober 2011 (budsjett tidspunkt) - grunnet fraflytting.  
 
Pensjonskostnader 
 
Rakkestad kommune ligger an til et positivt avvik på pensjonskostnader på kr. 900 000 – i 
henhold til beregninger fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det er ikke mottatt nye 
prognoser i forhold til pensjonskostnader i Statens pensjonskasse (SPK).  
 
Rente- og avdragskompensasjon 
 
Renteutviklingen ser ut til å bli noe svakere enn lagt til grunn i budsjett 2012 – 2,23 prosent 
mot budsjettert 2,80 prosent. Rente- og avdragskompensasjon svikter derfor med ca.  
kr. 250 000,-.  
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18. Finans 
 
Renteinntekter og utbytte 
 
Renteinntektene antas å bli kr. 700 000,- høyere enn budsjettert, men prognosen er usikker 
– både med tanke på utviklingen i rentenivå og den likviditetsmessige situasjon. 
 
Renteutgifter og avdrag på lån 
 
Rakkestad kommune hadde per 31.12.11 en netto lånegjeld per innbygger på kr 55.942 – 
noe som er nest høyest i Østfold. I gruppe 10 er netto lånegjeld per innbygger kr 43.543 og i 
Østfold kr 46.065. 
 
Det gir lavere økonomisk handlefrihet, da en større del av driftsinntektene går med til å 
dekke renter og avdrag av denne gjelden.  
 
Av totale lån, er ca. 73 prosent bundet opp i fastrenteavtaler (inkl. rentebytteavtaler). Sånn 
sett blir effekten av lave renter liten i 2012.  
 
Grunnet likviditetsmessige utfordringer tok Rakkestad kommune opp lån tidligere enn 
forutsatt i budsjett 2012. Tidligere låneopptak pluss en noe høyere rente enn antatt i 
budsjett 2012 gir anslåtte merutgifter på ca. kr. 1 000 000,-. Tidligere låneopptak gir også 
økte renteinntekter, jfr. punktet over.  
 
Finansforvaltning 
 
Rakkestad kommune har per dagens dato kun en plassering i markedet. Det er en obligasjon 
i Sparebanken Møre med sikker avkastning på 5,4 prosent, dersom kommunen beholder 
denne fram til forfall i 2014.  
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19. Rådmannens innstilling 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende endringer i tertialrapport 1/2012:  
 
Drift: 
 
Økonomiske avvik 2012 (+ er positivt og – er negativt): 
 

Seksjon/avd. Forklaring
Prognose/ 

avvik
Rådmannen inkl. stab og støttefunksjoner Kr -1 032 000

RMs lederteam Stillingsbank " -1 300 000
RMs lederteam Oppreisningsordningen, barnevernsbarn " -300 000
Utv. & beredsk. Vaktordning for leger (dagtid) " -152 000
Økonomi Vakanser i avdeling økonomi (enhet skatt) " 120 000
NAV Sosialutbetalinger, diverse " 600 000

Oppvekstutvalget Kr -850 000
Skole Assistenter ved Bergenhus skole " -450 000
Barnehage Kirkeng barnehage, utvidelse " -400 000

Omsorgsutvalget Kr -280 000
Skautun Forsinket oppstart ny avdeling " 1 500 000
Familiesenter Barneverntjenesten " -2 250 000
Familiesenter Barnebolig " -200 000
Familiesenter Ressurskrevende bruker " -120 000
Familiesenter Kirkeng skole, barne- og ungdomsproblematikk " -210 000
Familiesenter Tiltak innen eget område " 1 000 000

Teknikk, miljø og landbruk Kr -1 206 000
TML Beredskap/bakvakt " -350 000
TML Rakkestadhallene, renhold " -281 000
TML Leie av lokaler " -575 000

Annet/felles: Kr 469 000
Felles Frie inntekter; Rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt " 2 549 000
Felles Renteutgifter " -1 000 000
Felles Renteinntekter " 800 000
Felles Integreringstilskudd " -280 000
Felles Rente- og avdragskompensasjon " -250 000
Felles Pensjonskostnader " 900 000
Felles Lavere momskompensasjon " -2 250 000

Sum endringer Kr -2 899 000  
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Rakkestad kommune reduserer budsjettert avsetning til disposisjonsfond fra kr. 2 940 665,- 
til kr. 41 665,-. 
 
Investeringer – nytt budsjett: 
 

Tekst Budsjett 
Nytt 
Budsjett Endringer

    

Utgifter,    
Heiergården – aksjeemisjon og ansvarlig lån,  2 000 200 1 800
Rakkestad sentrum - tiltak, 2 250 2 250 0
Rakkestad sentrum - andel "Misjonshuskvartalet",  0 0 0
Rakkestad sentrum - Heggveien, 0 0 0
Rakkestad sentrum - parkeringsanlegg,  0 4 000 -4 000
KLP - egenkapitalinnskudd, 920 920 0
Startlån - utlån, 10 000 10 000 0
Startlån - avdrag på lån, 2 800 2 800 0
Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem,  675 675 0
IKT - felles, 1 750 1 750 0
IKT - skole, 600 600 0
IKT - innkjøp av PC'er til åttende trinn,  200 200 0
Byggeklossen barnehage, personal- og 
arbeidsmiljøtiltak, 2 500 3 000 -500
Overtakelse av Elle Melle Barnehage,  0 3 750 -3750
Kirkeng barnehage - utvidelse,  0 3 000 -3 000
Bergenhus skole - gymsal,  0 0 0
Kirkeng skole,  500 500 0
Os skole, 0 2 500 -2 500
Rakkestad ungdomsskole, 14 000 13 000 1 000
Rakkestad kulturhus,  1 500 8 500 -7 000
Rakkestad kulturskole, 0 500 -500
Rakkestad familiesenter,  14 000 5 000 9 000
Lyngrabben - tilrettelagte boliger, 3 500 0 3 500
Boligtiltak - bemannet bolig,  2 000 0 2 000
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - hovedplan,  0 1 500 -1 500
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - tiltak 2012, 0 4 800 -4 800
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger (Helsehusvn. 5), 0 3 500 -3 500
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,  30 000 0 30 000
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger,  0 0 0
Kontortiltak - leger og egne kontorer,  0 2 500 -2 500
Kommunale bygninger - påkostninger, 2 500 2 500 0
Kommunale lekeplasser, 250 250 0
Kommunale veier og bruer - inkl. veinavn,  5 000 5 000 0
Fladstad boligområde - refusjoner,  1 300 0 1 300
Prestegårdsskogen boligområde - refusjoner, 0 0 0
Rudskogen Næringsområde - asfaltering,  0 300 -300
Vann- og avløpsinvesteringer,  5 000 5 000 0
Uspesifiserte tiltak,  0 2 000 -2 000

Sum,  103 245 90 495 12 750
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Finansiering,    

    
Ubundet kapitalfond,  0 1 000 1 000
Disposisjonsfond,  500 259 -241
Lån,  59 229 76 000 16 771
Salgsinntekter,  21 500 5 095 -16 405
Tilskudd, 10 500 0 -10 500
Momsrefusjoner,  9 216 5 841 -3 375
Avdrag på startlån, 2 300 2 300 0

    

Sum,  103 245 90 495 -12 750
Tusen kroner. 

 
Delegasjon: 
Rådmannen gis fullmakt til å budsjettendre avskrivninger mellom rammeområder og totalt. 
Endringen har ingen økonomisk effekt. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å budsjettendre pensjonskostnader mellom rammeområder, men 
innen totalt bevilget ramme.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å fordele/budsjettendre sentral lønnsvekstpott iht. 
lønnsoppgjøret. 
 



Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2012-2016 
Saksnr./Løpenr./Arkivkode Sted Dato 
12/1400 -2 -U60 RAKKESTAD 17.04.2012 

 

Alkoholpolitiske retningslinjer omfatter først og fremst kommunens bestemmelser for omsetning 
av lovlig alkoholholdig drikk i henhold til Alkoholloven. Kommunens bestemmelser er nedfelt i 
alkoholpolitiske retningslinjer. Salgs- og skjenketider er nedfelt i Forskrift om salgstid og 
skjenketid for alkoholholdig drikk for Rakkestad kommune. Gjeldende forskrift er fra 
kommunestyrets vedtak 8.desember 2005. 
Selve bestemmelsene er gjengitt i markerte grå felter under hvert avsnitt. 
 

Regjeringens mål for rusmiddelpolitikken er en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige 
skadene av rusmiddelbruk. Et sentralt mål for alkoholpolitikken er å redusere totalkonsumet av 
alkohol gjennom tiltak rettet mot hele befolkningen. Sammenhengen mellom det totale 
alkoholkonsumet i befolkningen og skadeomfanget er godt dokumentert. 
 

Alkoholloven og forskriftene til denne inneholder en rekke tiltak som regulerer tilgjengeligheten til 
alkohol. Alkoholloven definerer alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder 
mer enn 2,50 volumprosent alkohol. Loven regulerer blant annet monopolordning for salg av 
alkohol over 4,75 volumprosent alkohol, generell bevillingsplikt for salg og skjenking, salgs- og 
skjenketider og aldersbestemmelser, kontroll med at vilkårene blir overholdt og forbud mot 
alkoholreklame. 
 

Alkoholloven gir kommunene ansvaret for å tildele og eventuelt inndra bevillinger til å selge og 
skjenke alkoholvarer innenfor kommunens grenser. Kommunene kan i forholdsvis stor grad utøve 
et alkoholpolitisk skjønn. 
 

Medio februar 2012 hadde Rakkestad kommune 4 forretninger med salgsbevilling og 7 
serveringssteder med skjenkebevilling. I tillegg til dette har kommunen opprettet 4 ambulerende 
skjenkebevillinger. 
 

Rakkestad kommune har avtale med Securitas AS når det gjelder salgs- og skjenkekontroll, 
kontroll i forhold til røykeloven og salgs- og skjenkestedenes internkontrollsystem.  
 
 
Kommunale salgs- og skjenkebevillinger 
Kommunen kan tildele to hovedtyper bevillinger: 

 Salgsbevillinger 
 Skjenkebevillinger - permanente eller for enkelt anledninger og ambulerende bevillinger 

 
Etter alkoholloven kan kommunen utøve skjønn ved behandling av søknad om salgs- og 
skjenkebevilling (§ 1-7a). Kommunen legger vekt på stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, 
trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
Det kan også legges vekt på egnethet. Prinsipielle alkoholfrie soner er et annet forhold som kan 
reguleres gjennom lokale retningslinjer. 
 
 
1. Salgsbevillinger 
Salgsbevillinger gjelder alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 
Det er ikke satt noe tak for antall salgsbevillinger i Rakkestad kommune. Det er imidlertid forutsatt 
at bevillinger kun skal gis til dagligvareforretninger hvor alkoholholdig drikke er tilleggsvare. 
Salgsrett skal ikke gis til utsalg hvor alkoholholdig drikke utgjør mer enn 20 % av omsetningen 
eller til utsalg som ikke har vanlige matvarer som primærvare. Alkoholholdig drikke skal ikke 
selges i spesialforretninger eller spesialutsalg. Rakkestad kommune skal ikke gi bevilling til 
kiosker, bensinstasjoner eller gatekjøkken. 



 
Bestemmelser: 
1.1 Det settes ikke tak for antall salgsbevillinger i Rakkestad kommune 

 
1.2 Vinmonopol 

Det kan gis salgsbevilling til selvbetjent vinmonopol i Rakkestad kommune. 
 

1.3 Det kan gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol til 
dagligvareforretninger hvor alkoholholdig drikk omsettes som tilleggsvare. Det er en 
forutsetning at dagligvareforretningen også selger alkoholfri og alkoholsvak drikk. 
 

1.4 Det gis ikke salgsbevilling til bensinstasjoner, gatekjøkken eller kiosker, herunder også 
såkalte storkiosker eller bensinstasjoner som fører et rimelig utvalg av dagligvarer 
 

 
 
 
2. Skjenkebevillinger 
Skjenkebevilling kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. I Rakkestad kommune 
gis det skjenkebevilling for følgende kombinasjoner: 
 

1) Øl (inntil 4,7 volumprosent alkohol) 
2) Øl og vin (alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhol enn 22 volumprosent ) 
3) Øl, vin og brennevin 

 
Det er ikke satt tak for antall skjenkebevillinger i Rakkestad kommune. Det er ønske om 
”alkoholfrie soner”  på steder i umiddelbar tilknytning til lokaler/plasser der barn/ungdom 
oppholder seg eller har sitt daglige virke.  
 
I utgangspunktet må man ha skjenkebevilling for å drikke eller servere alkohol når dette skjer 
utenfor det private rom. Dette gjelder lokaler:  
・        som vanligvis er tilgjengelige for alle 
・        som er forsamlingslokaler eller andre festlokaler 
 
Det er ikke nødvendig å søke bevilling for skjenking av alkohol til arrangementer som opprinnelig 
kunne ha vært holdt hjemme, for eksempel bryllup, jubileum, konfirmasjon eller lignende, når 
skjenkingen skjer uten betaling.  
 
Skal det arrangere fest i sluttet selskap i forsamlings- eller festlokalet er det videre et krav om at 
den som låner eller leier ut lokalet ikke er involvert i arrangementet på annen måte enn ved å 
stille lokalet og tilhørende utstyr til disposisjon. Skal utleier/ utlåner også sørge for innkjøp av mat 
og/eller drikke, eller servere, kreves skjenkebevilling. 
 
I lokaler hvor det drives serveringsvirksomhet kreves det i utgangspunktet alltid bevilling. 
Unntaket er sluttede selskaper hvor eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk.   
 
Bedrifter som skjenker i egne lokaler uten betaling for skjenkingen trenger ikke søke bevilling. 
 
Bedrifter, organisasjoner og lignende som leier et offentlig lokale til feiring av for eksempel 
jubileum, er bevillingspliktige. 
 
 
 
Bevilling for en enkelt anledning (til deltakere i åpent arrangement)  



Kommunen kan gi bevilling for en enkelt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt 
begivenhet og det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. 
 
Hva som kan defineres som en ”enkelt bestemt anledning” avgjøres i forhold til tidsperiode. 
Departementet har i den anledning uttalt: ”Generelt kan det sies at arrangementer som strekker 
seg over perioder på 3-6 dager etter omstendighetene kan betraktes som en enkelt anledning” 
 
Ambulerende bevilling (til deltakere i lukket arrangement) 
Kommunestyret kan opprette et bestemt antall ambulerende bevillinger som først i forbindelse 
med enkeltsøknad kobles til person og lokale. Ambulerende bevillinger kan gis for øl, vin og 
brennevin, men bare til sluttede selskaper. 
Det er i dag opprettet 4 ambulerende bevillinger for øl, vin og brennevin i Rakkestad kommune. 
 
Bestemmelser: 
2.1 Det settes ikke tak for antall skjenkebevillinger i Rakkestad kommune 

 
2.2 Alminnelig skjenkebevilling kan gjelde for 

 1) Alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 
 2) Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 3) All alkoholholdig drikk 
Det forutsettes at bevillingshaver har et tilfredsstillende utvalg av alkoholfri og alkoholsvak 
drikk. 

2.3 Ordensvakter 
Politiet eller Rakkestad kommune som bevillingsmyndighet kan stille krav om ordensvakter 
for serveringsbevilling med skjenkebevilling som en fast ordning, samt for bevillinger som gis 
for en bestemt anledning/arrangement. 
 

2.4 Skjenkesteder – begrensninger 
Det gis ikke skjenkebevilling til serveringssteder i tilknytning til kjøpesentra, gatekjøkken, 
storkiosker, arrangement knyttet til idrettslig aktivitet, til arenaer for barneidrett eller på 
steder i umiddelbar tilknytning til lokaler/plasser der barn/ungdom oppholder seg eller har 
sitt daglige virke eller der er en overveiende del av publikum. Skal alkohol serveres ved slike 
arrangement, må det skje i lukkede rom hvor barn ikke har tilgang. 
I kommunens egne bygninger/virksomheter tillates kun fast skjenkebevilling i Kulturhuset.  
 

2.5 Skjenking utendørs 
Det kan tillates skjenking på plass utendørs når plassen har direkte tilknytning 
serveringsstedet som har skjenkebevilling og uteplassen er fysisk avskjermet. Uteplassen må 
være klart definert i bevillingsvedtaket. 
 

2.6 Bevilling for enkelt anledning 
Kommunen kan gi bevilling for enkelt bestemt anledning, med ”enkelt anledning” menes 
arrangement som maksimalt strekker seg over en periode inntil 6 dager. 
Før søknaden blir behandlet skal det innhentes uttalelse fra politiet. 
 

2.7 Ambulerende bevilling 
a) Det gis 4 ambulerende skjenkebevillinger for all alkoholholdig drikk. 
b) Ambulerende skjenkebevilling kan gis til sluttede selskap – både for de som innehar fast 

bevilling, og i forbindelse med skjenking av alkohol i lokaler hvor man ikke utøver fast 
skjenkerett (klubbhus og lignende). 

c) Ordinær behandlingstid av søknad er 2 uker. Søknaden må være 
kommuneadministrasjonen i hende før den tid. 

 
3. Bevillingsperiode 



Kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. 
juni året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. 
 
Kommunen kan også gi bevilling for en bestemt del av året. 
 
Bestemmelse: 
3.1 Kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør 

senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. 
 

 
 
4. Salgs- og skjenketider i kommunen 
Alkoholloven har bestemmelser om normal- og maksimaltider for salg og skjenking av 
alkoholholdig drikk. Kommunen står fritt til å bestemme sine salgs- og skjenketider. 
Begrensningene ligger i lovens maksimaltider. 
 
Salgs- og skjenketiden for Rakkestad kommune er gitt i kommunal forskrift av 8. desember 2005. 
 
Salgstider for Rakkestad kommune følger Alkohollovens maksimaltider. 
 
Skjenketider for Rakkestad kommune ligger mellom normaltiden og maksimaltiden i Alkoholloven, 
og skal i henhold til den kommunale forskriften opphøre kl 01.30.  
 
Serveringsstedene skal stenge kl 02.00, således utløper skjenketiden en halv time før 
lukningstiden. 
 
Bestemmelser: 
4.1 Salgstider for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 
 Mandag til fredag kl 08.00 – 20.00 
 Lørdag  kl 08.00 – 18.00 
 Dager før søn- og helligdag med unntak av 

Kristi Himmelfartsdag 
Salgstid som gjelder for vedkommende 
ukedag, dog ikke lenger enn til kl 18.00. 

 Det er ikke salg eller utlevering av øl på søn- og helligdager, 1. og 17.mai og på 
stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning 
vedtatt ved lov. 
 

4.2 Skjenking for alkoholholdig drikk med lavere alkohol enn 22 volumprosent 
 Alle ukedager kl 09.00 – 01.30 
 Nyttårsaften Inntil kl 02.00 
 Skjenking utendørs kl 09.00 – 01.30 

 
4.3 Skjenking for alkoholholdig drikk over 22 volumprosent  
 Alle ukedager kl 13.00 – 01.30 
 Nyttårsaften Inntil kl 02.00 
 Skjenking utendørs kl 13.00 – 01.30 

 
4.4 Skjenketid for enkelt anledning / ambulerende bevillinger:  

Skjenketid for enkelt anledning / ambulerende bevillinger følger skjenketiden i henhold til 
pkt 4.2 og pkt 4.3 ovenfor 
Kommunen kan ut fra arrangementets art fastsette kortere skjenketid i enkelttilfeller. 

      
 
5. Gebyr for salg og skjenking 



Etter alkoholloven skal bevillingshaverne betale et årlig gebyr for rett til salg av øl og skjenking av 
alkoholholdig drikk beregnet i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 
 

Gruppe 1 Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 
Gruppe 2 Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 
Gruppe 3 Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 

 
Bestemmelser: 
5.1 Gebyr for salg og skjenking beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, 

fastsatt av Departementet. For tiden utgjør satsene: 
Salg 
Gruppe 1         0,17 kr pr vareliter 
 
Skjenking  
Gruppe 1 0,34 kr pr vareliter 
Gruppe 2 0,94 kr pr vareliter  
Gruppe 3 3,07 pr vareliter 
 

5.2 Minstegebyret er i henhold til alkoholforskriften kr 1 200 for salg og kr 3 500 for skjenking. 
 

5.3 Steder som får bevilling fra 1. august betaler halv minsteavgift. Bevillinger som tas i bruk 
fra 1. desember slipper årsavgift, men betaler etter omsetning. 
 

5.4 For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende 
bevilling kreves inn et gebyr på kr 250,- pr gang. Gebyret skal være innbetalt før 
bevillingen utøves. 

 
 
6. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger  
I henhold til alkoholloven har kommunene ansvaret for å utøve kontroll med salgs- og 
skjenkebevillinger. Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, 
aldersgrensebestemmelsene og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart 
påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold 
som synes hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold. 
 
Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres 
minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har 
salgs- og skjenkesteder. 
 
Bestemmelser: 
6.1 For kontroll med salgs- og skjenkebevillinger gjelder de til enhver tid gjeldende forskrifter, 

fastsatt av Departementet. 
 

6.2 Hvert salgs- og skjenkested skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal utføre 
minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder. Salgs-
/skjenkestedets internkontrollsystem kontrolleres en gang pr år. 
 

6.3 Rådmannen gis fullmakt til å administrere kontrollene i henhold til forskriften, herunder 
iverksette kontroll utover minimumskravene. 
 

 
 
 
7. Reaksjoner ved overtredelse 



Kommunen kan fastsette nærmere retningslinjer for hvordan kommunen skal behandle 
sanksjoner for brudd på alkoholloven (innenfor rammen av det forskriftene gir adgang til).  
 

Ved vurdering av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt 
på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen 
og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering 
av bevillingen. 
Dersom bevillingsmyndigheten får informasjon fra Politiet om brudd på alkoholloven/- forskriften 
eller kommunens alkoholpolitiske retningslinjer, tar bevillingsmyndigheten opp forholdene med 
bevillingshaver i henhold til bestemmelsene i alkoholpolitiske retningslinjer pkt 7.1. 
 
Bestemmelser: 
7.1 a) Tilskriving 

Ved enklere overtredelser, som for eksempel overtredelse ved reklameforbud eller at 
drikkekart mangler eller ikke er tilfredsstillende, tilskrives virksomheten med beskjed om 
å rette opp forholdet innen fristen. 

b) Skriftlig advarsel 
Dersom overtredelsen virker bevisst, eller man ikke retter opp forholdet under a), gis 
det skriftlig advarsel. 

c) Inndragning 
Ved flere gjentagelser av forhold nevnt under a) og b), eller ved grove overtredelser, 
kan bevillingen inndras for kortere eller lengre tid. 

  

Som grove overtredelser regnes blant annet salg/skjenking til mindreårige, salg/skjenking 
til overstadig påvirket, skjenking utover skjenketiden, gjentatt omsetning av narkotika i 
lokalene. 

- Førstegangsinndragning kan være fra 1 dag til 3 uker avhengig av overtredelsens 
grovhet. 

- Ved ny gjentagelse vurderes bevillingen inndratt fra 3 uker til resten av 
bevillingsperioden. 

- Ved gjentagelse av alvorlig/grov overtredelse, inndras bevillingen for resten av 
bevillingsperioden. 

 

Ved salg og skjenking av mindreårige inndras bevillingen uten varsel. 
 

7.2 Manglende innbetaling av gebyr 
Ved manglende innbetaling av bevillingsgebyr, sendes først en skriftlig purring. Dersom 
gebyret fortsatt ikke blir betalt innen fastsatt frist, inndras bevillingen midlertidig for inntil 
14 dager.  
Dersom gebyret fortsatt ikke er betalt, inndras bevillingen til gebyret er betalt, eller etter 
vurdering for resten av perioden. 
 

7.3 Behandling 
Inndragning av bevilling behandles av Omsorgsutvalget som Kontrollutvalg for 
alkoholsaker. 
Inndragning på grunn av manglende innbetaling av bevillingsgebyr, delegeres til 
rådmannen. 
Rådmannen har fullmakt til å foreta tilskriving etter pkt 7.1. a) og skriftlig advarsel etter 
pkt 7.1. b) 
 

7.4  Klage  
Vedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling er enkeltvedtak som i henhold til 
alkoholloven kan påklages til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er 
innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. 
Tilskrivning og advarsler kan ikke påklages til Fylkesmannen. 

8. Delegasjon 



 
Bestemmelser: 
8.1 Vedtak om salgs- og skjenkebevillinger 

Kommunestyrets myndighet etter alkoholloven delegeres til rådmannen i enkeltsaker og 
ikke prinsipielle saker så langt loven tillater det, med følgende unntak:  

- Alle søknader om skjenkebevilling – med unntak av ambulerende bevilling og 
enkeltanledninger – skal behandles av kommunestyret. 

- Søknader om salgsbevilling til nye forretninger som ikke tidligere har hatt 
salgsbevilling, skal behandles av kommunestyret. 

- Søknader om salgsbevilling til forretninger som tidligere har fått bevilling – for 
eksempel ved eierskifte – kan avgjøres av rådmannen. 

 
8.2 Vedtak om fornyet salgs- og skjenkebevilling 

For hver ny bevillingsperiode (hvert fjerde år) skal alle søknader om fornyelse av salgs- og 
skjenkebevillinger behandles av kommunestyret. 
 

8.3  Inndragning av salgs- og skjenkebevilling 
Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger for kortere eller lengre tidsrom delegeres til 
Omsorgsutvalget som Kontrollutvalg for alkoholsaker. 
 
Dog gis rådmannen fullmakt til å inndra bevilling på grunn av manglende innbetaling av 
bevillingsgebyr.  
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