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RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
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Utvalg Saknr Møtedato  
Ungdomsrådet 5/12 05.11.2012 
Eldrereådet 13/12 05.11.2012 
Rådet for funksjonshemmede 6/12 05.11.2012 
Oppvekstutvalget 16/12 13.11.2012 
Omsorgsutvalget 13/12 14.11.2012 
Teknikk- og miljøutvalget 31/12 13.11.2012 
Formannskapet 47/12 21.11.2012 
Formannskapet 53/12 12.12.2012 
Kommunestyret 56/12 13.12.2012 
 
 
Utvalgssak 56/12 Saknr 12/3134 Løpenr 14886/12 
 

56-12 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG 
OMRÅDER 2013 - 2016  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 

 
Etter utsettelsesvedtaket i Formannskapet den 21.11.12 har rådmannen vurdert innkommet 
søknad. Rådmannen opprettholder sitt forslag til vedtak. 
 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Ungdomsrådets uttalelse til Oppvekstutvalget :  
Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 

 
 
Eldrereådets behandling:    
Eldrerådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
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Eldrereådets uttalelse til Omsorgsutvalget :  
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
  

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 

 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:    
Funksjonshemmedes råd tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning. 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Omsorgsutvalget :  
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 

 
 
Oppvekstutvalgets behandling:    
Uttalelse fra Rakkestad Idrettsråd ble utdelt i møtet (vedlegg 3). 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekstutvalgets innstilling til Formannskapet :  
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 

 
 

Omsorgsutvalgets behandling:    
Representanten Knut Magne Bjørnstad (Ap) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6 
annet ledd bokstav e og fratrådet Omsorgsutvalget under behandlingen av saken.  
 
Omsorgsutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til Formannskapet :  
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
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 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 

 
 
 
Teknikk- og miljøutvalgets behandling:    
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til Formannskapet :  
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 

 
 
Formannskapets behandling (21.11.12):    
Rådmannen la fram brev fra Rakkestad Motorpark AS (mottatt 20.11.2012) med søknad om 
støtte fra spillemidlene til oppføring av garderobe/sanitærbygg på Rudskogen.   
 
Representantene Dagfinn Søtorp (SP) og John Thune (Krf) ba seg dermed vurdert som 
innhabile etter forvaltningslovens § 6 første ledd, bokstav e (styreleder og styremedlem i 
Rakkestad Motorpark. 
 
Ordfører foreslo at saken utsettes og behandles i formannskapet 12. desember og 
kommunestyret 13. desember for å få tid til å vurdere søknaden nærmere. 
 
Formannskapets vedtak (21.11.12) :  
Saken utsettes og behandles i formannskapet 12.12.2012. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
Formannskapet behandler saken i møte 12.12.2012 og Formannskapets innstilling til 
Kommunestyret legges fram i møtet. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Prioritert handlingsprogram 2013-2016. 
A: Nærmiljøanlegg. 
B. Ordinære anlegg. 

2. Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i et 10-12 års perspektiv. 
3. Uttalelse fra Rakkestad idrettsråd.. 

 
 
Bakgrunn for saken 
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Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2020 ble vedtatt av kommunestyret 
18.12.2008. Den skal revideres hvert fjerde år. Arbeidet med ny plan startet vår 2012. Planen 
har blitt utsatt et år grunnet ønske om større brukermedvirkning. Sak 46/12. Ny plan skal 
vedtas desember 2013. 
 
”Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv” skal rulleres og 
vedtas av kommunestyret hvert år. Programmet er retningsgivende ved tildeling av 
kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse 
oversendes fylkeskommunen for behandling. 
 
 
Kommunens ansvar for saken 
Handlingsprogrammet må være vedtatt av kommunestyret innen 15.januar 2013. Det er 
fristen for innlevering av søknad om spillemidler. 
 
 
Andre opplysninger 
Forslaget til revidert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet for 
årene 2013-2016 er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling. 
 
Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i 
handlingsprogrammet: 
 
 
Nærmiljøanlegg 
 
Aktivitetsbane ved Rakkestadhallen /Ungdomsskolen 
I 2012 ble det gjort et forarbeid for å få til en aktivitetsbane på grusbanen på utsiden 
Rakkestadhallen/ungdomsskolen. Prosjektet fikk navnet Møteplassen. Det skulle være et 
spleiselag mellom Sparebankstiftelsen, Rakkestad kommune og spillemidler. Prosjektet ble 
stoppet grunnet avslag fra Sparebankstiftelsen. Det søkes på nytt i løpet av 2013 og det er 
aktuelt for Rakkestad kommune å søke tippemidler i 2014.  
 
5’er- bane på Os skole 
Oshaug idrettslag og Os skole ønsker en ballbane ved Os skole. Skolebygningene skal bygges 
på i 2013 og i den forbindelse blir hele uteområdet ved skolen evaluert og endret. Det søkes 
tippemidler om til en ballbane i 2014. 
 
 
Ordinære anlegg 
 
Blytjern skytebane – elektroniske skiver 100 m 
Det er ønske om elektroniske skiver til ungdommene. Tiltaket er budsjettert til kr 540 000. 
 
Utbygger er Degernes skytterlag. De fikk avslag i 2012 og sender fornyet søknad 2013. 
 
 
Blytjern skytebane – felthurtigbane 
Det er ønske om en regional feltskytterbane på Blytjern anlegget. Tiltaket er budsjettert med 
kr 480 000. Det innbærer noen justeringer på nåværende anlegg.  
 
Utbygger er Degernes skytterlag. De fikk avslag i 2012 og sender fornyet søknad 2013. 
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Rehabilitering av kunstgressbanen på Rakkestad stadion 
Kunstgressbanen ble anlagt i 2005. Den har fått en ujevn overflate og må rehabiliteres i 
2015. Det må gjøres et grundig forarbeid i forhold til grunnarbeid, type dekke og mulig 
undervarme. Det er derfor ikke foreløpig budsjettert med noen sum.  
 
Rakkestad kommune er utbygger og det søkes midler i 2015. 
 
 
Rammebetingelser 
Ved vurdering av søknader om spillemidler brukes ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet – 2012”. Den er utgitt av kulturdepartementet.  
 
Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig 
kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste 
målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år.) 
 

K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r 
 
Økonomi 
Det presiseres at det gjennom kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ikke blir tatt noe 
endelig standpunkt til kommunens økonomiske deltagelse i prosjektene. Kommunal deltakelse 
vi alltid avhenge av kommunens økonomi og prioriteringer i årene fremover. 
 
Imidlertid er handlingsprogrammet og kommunedelplanen et styringsverktøy for kommunen 
når det gjelder prioriteringer og langsiktighet i planleggingen av anlegg. Kommunens 
eventuelle engasjement i de enkelte anlegg vil bli behandlet i rulleringen av handlings- og 
økonomiplanen og de enkelte års budsjett. 
 
Det er ikke økonomi til å gi kommunalt tilskudd til tippemiddelsøknadene for 2013.  
 
 
Andre faglige vurderinger 
Rådmannen har i sitt forslag til prioritering av anlegg fulgt tidligere planer samt lagenes 
behov og ønsker for anlegg. 
 
Det vises ellers til vedlagte skjematiske fremstilling av handlingsprogrammet. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 216  
Utvalg Saknr Møtedato  
Formannskapet 54/12 12.12.2012 
Kommunestyret 57/12 13.12.2012 
 
 
Utvalgssak 57/12 Saknr 12/3251 Løpenr 16395/12 
 

57-12 REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 
MELDING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Meldingen tas til orientering. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
Formannskapet behandler saken i møte 12.12.2012 og Formannskapets innstilling til 
Kommunestyret legges fram i møtet. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1. Prosjektbeskrivelse ”Bruk av konsulenttjenester” 
  2. Prosjektbeskrivelse ”Oppfølging av politiske vedtak og mål innen    
      teknisk”.  
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre vedtok i sak 1/11 den 10.2.2011 ”Plan for forvaltningsrevisjon 2011 
– 2014” . 
   
Følgende prosjekter ble vedtatt: 
 

 Prosjekt 1:  Rutiner for postgang 
 Prosjekt 2:  Byggesaksbehandling 
 Prosjekt 3:  Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk 
 Prosjekt 4:  Bruk av konsulenttjenester 
 Prosjekt 5:  Rakkestadhallene AS – sett opp mot politiske vedtak og kommunens 

leiekontrakt. 
 
I senere saksbehandling ble rekkefølgen på prosjektene endret, slik at prosjekt 1, 2 og 5 er 
ferdigbehandlet i kommunestyret.   
 
Gjenstående prosjekter er ”Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk” og ”Bruk av 
konsulenttjenester”. 
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Kommunens ansvar for saken: 
Det er ikke foretatt noen endringer av prosjekter i Plan for forvaltningsrevisjon 2011 -2014 
siden planen ble vedtatt i februar 2011.  Rekkefølgen er endret i henhold til politiske vedtak 
og to prosjekter gjenstår. 
Det er avklart med leder av kontrollutvalget og Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat at det 
dermed ikke er nødvendig med en revisjon av planen som medfører nytt vedtak i 
kommunestyret, men at kommunestyret gis melding om status i behandlede og gjenstående 
prosjekter.  Kommunestyret har like fullt mulighet til andre prioriteringer.  For øvrig har 
kontrollutvalget fullmakt til å endre planen ved behov. 
 
Gjenstående prosjekter er: 
 

 Prosjekt 3:  Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk 
 Prosjekt 4:  Bruk av konsulenttjenester 

 
 Prosjektbeskrivelsene for prosjektene følger som vedlegg. 
 
Da saken ikke omhandler endring av planen sendes saken via formannskapet til 
kommunestyret.  
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