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4-13 ÅRSMELDING 2012 FOR KONTROLLUTVALGET I RAKKESTAD KOMMUNE  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/425    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13  Kommunestyret 11.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 
Årsmelding 2012 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune vedtas. 
 
 
Vedlegg 
1. Brev fra Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat datert 22.2.2013 vedlagt 

kontrollutvalgets årsmelding for 2012. 
 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalgets årsmelding avgis i henhold til praksis og forskrift om kontrollutvalg. 
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5-13 PLAN FOR KONTROLLUTVALGET I RAKKESTAD  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/424    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13  Kommunestyret 11.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 
Plan for kontrollutvalget i Rakkestad vedtas. 
 
 
Vedlegg 
1. Brev fra Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, datert 22.02.2013 vedlagt møtebok 

fra kontrollutvalget, sak 13/8 – Plan for kontrollutvalg Rakkestad og «Plan for 
Kontrollutvalget i Rakkestad kommune. For perioden 2011 – 2015» 

 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget har valgt å utarbeide et dokument som inneholder handlingsplan for sitt 
arbeid i valgperioden. Hensikten med dokumentet er å gi kommunestyret og andre aktuelle 
politiske organ, kommunens administrative ledelse og andre - kunnskap om kontrollutvalgets 
ansvar, oppgaver og arbeidsform.  Det vises for øvrig til kontrollutvalgets plan som 
inneholder: 

• Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 
• Mål for kontrollutvalgets arbeid 
• Kontrollutvalgets møtevirksomhet og arbeidsform 
• Handlingsplan 
• Møteplan 

 
 
Andre faktaopplysninger 
Kontrollutvalgets prioriterte oppgaver for inneværende valgperiode er: 

• Utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. 
• Gjennomføre forvaltningsrevisjon i henhold til vedtatt plan. 
• «Overvåke» kommunens anseelse ved bl.a. å følge opp administrasjonens 

saksbehandling, rapportering og økonomistyring. 
• Kvalitetssikring av kommunens økonomirutiner ved å følge opp den interne 

kontrollen. 
• Møtevirksomhet ute i virksomhetene og samtaler med rådmann og 

virksomhetsledere. 
• Samtaler med ordfører og hovedutvalgsledere. 
• Oppfølging av vedtak, kommunestyre og hovedutvalg. 
• Holde seg oppdatert ift. samhandlingsreformen. 
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6-13 RAKKESTAD FLYPLASS AS - FINANSIERING AV NYTT FAST DEKKE PÅ 
FLYSTRIPEN  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: Q65  
Arkivsaksnr.: 12/1593    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13  Formannskapet 27.2.2013 
6/13  Kommunestyret 11.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre avslår Rakkestad Flyplass AS’ søknad om kommunal finansiering 
av nytt fast dekke på rullebanen på Rakkestad Flyplass.   
 
 
Behandling i Formannskapet den 27.2.2013 sak 8/13 
 
Formannskapets behandling 
Representanten Vidar Storeheier (Frp) ble erklært inhabil ihht forvaltningslovens § 6 første 
ledd, bokstav e. Hanne Bull Fladstad (H) tiltrådte som vararepresentant under behandlingen 
av saken. 
 
Ordfører Ellen Solbrække ønsker å innkalle til et eiermøte i Rakkestad Flyplass AS for å 
avklare eiernes framtidig strategi mht drift av flyplassen.  På bakgrunn av resultat fra 
eiermøtet kan det være grunnlag for Rakkestad Flyplass AS å fremme ny søknad. 
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre avslår Rakkestad Flyplass AS’ søknad om kommunal finansiering 
av nytt fast dekke på rullebanen på Rakkestad Flyplass.   
 
 
 
Vedlegg  
Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad Flyplass AS søker kommunal finansiering – kr. 3 070 000 – til nytt fast dekke på 
flystripen. Det eksisterer knapt andre måter å skaffe kapital til veie på. Hvis tiltak ikke blir 
satt i verk, er det risiko for at luftfartsmyndighetene ikke fornyer konsesjonene/tillatelsene 
for selskapet. I så fall kan flyplassen bli stengt for trafikk. 
  
Søknaden er ikke kvalitetssikret – utover det Rakkestad Flyplass AS selv har gjort. 
Hvordan et slikt tiltak står seg etter regelverket om offentlig støtte til privat virksomhet, er 
rådmannen usikker på. Det er langt fra sikkert at det faller ned på riktig side av streken.     
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Grunnlag 
Rakkestad Flyplass AS ble etablert i 1997, og flystripen og de tilliggende bekvemmeligheter 
bygget ut i 1998 og 1999. 
 
Rakkestad kommune er – med en eierandel på nærmere 70 prosent – største aksjonær i 
selskapet. Det ble investert til sammen 3 millioner kroner (kjøp av aksjer) i prosjektet for 
seksten år siden.  
 
Norrønafly Rakkestad AS er nest største aksjonær i Rakkestad Flyplass AS.  
Utbyggingen av flyplassen, ble finansiert av aksjekapital/egenkapital og fylkeskommunalt (kr. 
500 000) og statlig tilskudd (kr. 7 000 000). Fra statens side, var motivasjon og begrunnelse 
for engasjementet å finne andre løsninger for småflyaktivitet og ulike former for luftsport på 
Østlandet etter nedleggingen av Fornebu Lufthavn. På Oslo Lufthavn, Gardermoen, er det 
ikke noe tilbud for disse brukergruppene. 
 
Rakkestad Flyplass er derfor en flyplass for såkalt «ikke allmenn bruk». Rådmannen mener 
det er riktig å si at tiltaket i det aktuelle perspektivet ikke har blitt det som forventningene og 
utsiktene var på slutten av nittitallet. Rakkestad Flyplass har neppe stor og avgjørende for 
disse miljøene i dag.  
 
Så vidt rådmannen kjenner til, er det pr. 2013 ingen bindinger eller heftelser – som påvirker 
eiernes eller selskapets handlefrihet – som følge av de tilskudd som i sin tid ble gitt.  
Norrønafly Rakkestad AS er lokalisert til flyplassen. Fra kommunal side var en stor del av 
motivasjonen bak utbyggingstiltaket i 1998 og 1999 å styrke infrastrukturen for denne 
bedriften. Det har lyktes langt bedre. Norrønafly Rakkestad AS sysselsetter i dag ca. 20 
årsverk. 
 
I tillegg driver Norrønafly Rakkestad AS flystripen på kontrakt med Rakkestad Flyplass AS. 
Det er eneste måten kompetansemessig og faktisk å holde virksomheten i gang på. 
Rakkestad Flyplass AS har gått med røde tall i størrelsesorden kr. 100 000 pr. år hvert år 
etter åpningen i 1999. 
 
Ennå har Rakkestad Flyplass AS solid egenkapital, men det er sånn som rådmannen ser det 
snakk om en kapital som ikke har noen alternativ kommersiell/økonomisk verdi. Det finnes 
ingen private aktører – utenom muligens Norrønafly Rakkestad AS – som er interessert i å 
plassere penger i tiltaket. Utsiktene til å hente utbytte eller høste gevinst av investeringen, er 
ikke til stede. Dette er de harde fakta i saken. 
 
 
Forlengelse av flystripen 
I 2007 finansierte Rakkestad kommune en forlengelse av rullebanen på flyplassen med ca. 
400 meter. Det kostet kr. 3 000 000.  
Som et resultat av tiltaket flyttet Blom Geometics AS arbeidsplasser og virksomhet til 
Rakkestad – uten at rådmannen tror at ringvirkningene for lokalsamfunnet som helhet er all 
verden. I alle fall ser det ikke ut til å ha slått ut på lønnsomheten til flyplasselskapet. 
Det var stor politisk uenighet om prosjektet som nevnt.  
 
 
Rådmannens vurdering 
Rakkestad Flyplass er først og fremst et infrastrukturtiltak for en del av det lokale næringsliv, 
og det har opplagt sin store betydning i særdeleshet for Norrønafly Rakkestad AS og Blom 
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Geometics AS. Muligens er det også utsikter til noen nye etableringer. Ytterligere effekter er 
– sånn som rådmannen vurderer det – marginale.  
 
Rakkestad kommune har både som samfunnsaktør og eier interesse i selskapet, og har tatt 
stort ansvar både ved etablering og utvikling av det i et par runder tidligere. Etter hvert blir 
et slikt opplegg mer problematisk. Rakkestad kommune kan ikke «stable penger på beina» 
hver gang ulike aktører på stedet enten trenger fornyelse av asfaltdekket eller forbedringer 
av anlegget som sådant. Bedriftene nyter godt av og tjener forhåpentlig gode penger på 
bekvemmelighetene, og bør følgelig ved landingsavgifter og andre brukerbetalinger svare for 
hva det koster å holde dem i orden. Dette gir i neste runde Rakkestad Flyplass AS finansiell 
bærekraft for sin virksomhet. 
 
Fra Rakkestad kommunes ståsted som eier, bør disse forventningene til Rakkestad Flyplass 
AS og de private bedriftene ved flyplassen slås fast en gang for alle. 
 
Rakkestad kommune er i en stram økonomisk og finansiell stilling, og har i tillegg mer enn 
nok drifts- og investeringsoppgaver å bruke tilgjengelige ressurser på. I 2013 – 2016 er 
utfordringene så mange og store at det vil være langt over grensen til det uforsvarlige å 
kanalisere ytterligere kapital til flyplassen. Rakkestad Flyplass AS er i posisjon til selv å reise 
nødvendig kapital – forutsatt at brukerne er villig til å betale det som det koster å drive 
anlegget.   
 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å avslå søknaden. 
Hvis politisk nivå likevel går inn på tiltaket, bør det skje innenfor investeringsbudsjettets 
rammer. I så tilfelle kan påkostninger av veier og bygg utsettes i tid, og frigjorte ressurser 
brukes til aksjekjøp i Rakkestad Flyplass AS.  
 
Rådmannen støtter ikke slike prioriteringer, og tilrår derfor ikke denne løsningen.  
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7-13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 131 B10  
Arkivsaksnr.: 12/2127    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13  Kultur- og oppvekstutvalget 12.3.2013 
7/13  Kommunestyret 11.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Rakkestad kommune til 
orientering. 
 
 
Behandling i Kultur- og oppvekstutvalget den 12.3.2013 sak 5/13 
 
Kultur- og oppvekstutvalget behandling 
Konstituert skolesjef Lars Fagerhøi presenterte og utdypet innholdet i rapporten.  
 
Utvalget uttrykte tilfredshet med det arbeidet som nå gjøres i Rakkestadskolene, og synes at 
rapporten dokumenterer godt. Utvalget ønsket at det fokuseres ytterliggere på 
forebyggingsarbeid på ungdomstrinnet for å reduseres frafall i den videregående skole, og at 
dette arbeidet, med resultater, fremkommer i senere tilstandsrapporter.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Rakkestad kommune til 
orientering. 
 
 
 
Vedlegg 
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Rakkestad kommune 

 
 

Bakgrunn 
Rakkestad kommune skal som skoleeier hvert år behandle en rapport om tilstanden i 
grunnskolen i kommunen. Den skal omhandle læringsresultater, eksamensresultater og 
forhold i elevenes læringsmiljø framkommet i elevundersøkelsen. Videre inneholder 
rapporten data om overgangen til videregående skole, status vedrørende den kommunale 
skoleutviklingsplanen og systemer for oppfølging, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling av 
Rakkestadskolen.  
 
I tillegg til å gi et bilde av tilstanden i skolene, skal rapporten danne grunnlaget for lokal 
skoleutvikling. Den blir i løpet av vårhalvåret lagt fram for det lokale skoletinget som 
grunnlag for å drøfte videre utvikling av Rakkestadskolen. Her møter i tillegg til kommunens 
ledelse og representantene i OPU, brukerrepresentanter fra alle skoler, leder og nestledere i 
elevråd og medlemmer av foreldrerådets arbeidsutvalg på alle skoler. Det lokale skoletinget 
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skal med bakgrunn i blant annet tilstandsrapporten kunne komme med innspill til videre 
utvikling av Rakkestadskolen.  
 
Tilstandsrapporten skal i følge lovteksten drøftes av skoleeier – det vil si kommunestyret.  
Selve rapporten er skrevet i et web basert verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet i 
Skoleporten. Her genereres automatisk data fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen og 
grunnskolens informasjonssystem (GSI) inn i tilstandsrapporten.   
 
 
Hjemmel 
I henhold til opplæringslovens § 13-10 skal kommunen som en del av oppfølgingsansvaret 
som skoleeier utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnopplæringa i kommunen. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Med hensyn til så vel fakta som vurderinger i saken vises til tilstandsrapporten. 
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8-13 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM RAKKESTAD IDRETTSRÅD OG RAKKESTAD 
KOMMUNE  
 
Saksbehandler:  Anne Sofie Andersen Arkiv: C21  
Arkivsaksnr.: 13/474    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13  Kultur- og oppvekstutvalget 12.3.2013 
8/13  Kommunestyret 11.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar samarbeidsavtale mellom Rakkestad Idrettsråd og 

Rakkestad kommune som fremlagt. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide mindre korrigeringer i avtalen etter behandling i 
Idrettsrådet. Større endringer som fremkommer etter Idrettsrådets behandling krever 
fornyet vedtak i kommunestyret. 

 
 
 
Behandling i Kultur- og oppvekstutvalget den 12.3.2013 sak 6/13 
 
Kultur- og oppvekstutvalget behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar samarbeidsavtale mellom Rakkestad Idrettsråd og 

Rakkestad kommune som fremlagt. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide mindre korrigeringer i avtalen etter behandling i 
Idrettsrådet. Større endringer som fremkommer etter Idrettsrådets behandling krever 
fornyet vedtak i kommunestyret. 

 
 
 
Vedlegg 
1. Utkast til Samarbeidsavtale mellom Rakkestad Idrettsråd og Rakkestad kommune 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad Idrettsråd har etter oppfordring fra Østfold idrettskrets bedt kommunen om en 
formalisering av samarbeidet gjennom en samarbeidsavtale.  

Vedlagte utkast til samarbeidsavtale er basert på forslag fra Rakkestad Idrettsråd, og bygger 
på mal fra Norges idrettsforbund og anbefalinger fra KS. 

 
 
 



  Sak 8/13 
 

Side 11 av 17 
 

Økonomi 
Samarbeidsavtale formaliserer allerede eksisterende samarbeidsformer, og endrer ikke på 
økonomiske rammebetingelser for samarbeidet. 

 
Kommunens ansvar i saken 
En samarbeidsavtale mellom Idrettsrådet og kommunen må vedtas både av Årsmøte for 
Rakkestad Idrettsråd og kommunestyret i Rakkestad kommune. 
 
Rakkestad idrettsråd behandler samarbeidsavtalen på sitt årsmøte i mars. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rakkestad kommune har et godt etablert og velfungerende idrettsråd i tråd med idrettens 
eget regelverk.  
 
Opprettelse av Idrettsråd følger av Lov om Norges idrettsforbund (NIF-loven) kap. 8.  I hht 
§8-1 skal kommuner med mer enn 3 selvstendige idrettslag har et koordinerende og 
samlende Idrettsråd. 
 
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal 
være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom idretten og de kommunale 
myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.  
 
Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale 
myndigheter, være høringsinstans for prioritering i tiltaksplanen knyttet til Tippemidler og 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt avgi innstilling på fordeling av 
kulturtilskudd til idrettslagene.  
 
Administrasjonen støtter at samarbeidet videreføres og formaliseres gjennom en 
samarbeidsavtale.



  Sak  9/13 
 

Side 12 av 17   

9-13 REGELVERK OG PRISER FOR UTLEIE AV JAKT I RAKKESTAD 
KOMMUNESKOGER  
 
Saksbehandler:  Knut Østby Arkiv: K40  
Arkivsaksnr.: 13/300    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13  Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 12.3.2013 
9/13  Kommunestyret 11.4.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Alle ordninger vedr småviltjakt og rådyrjakt i kommuneskogen videreføres.  Mindre 
endringer av ordningene tillates dersom dette skjer innen vedtatte rammer. 

2. Priser for salg av jaktkort med samme pris som forrige periode: 
a. Småviltkort innenbygdsboende kr 1000,-  
b. Rådyrkort innenbygdsboende kr 1250,-  
c. Småviltkort utenbygdsboende kr 1500,-  
d. Rådyrkort utenbygdsboende kr 1500,-  
e. Døgnkort småvilt for personer over 20 år kr 175 pr dag, for personer under 20 

år kr 50 pr dag. 
f. Døgnkort rådyr personer over 20 år kr 250 pr dag, personer under 20 år kr 

100,- pr dag. 
g. Ved felling av rådyr ved kjøp av døgnkort er prisen kr 750,- for felt kalv, kr 

2000,- for felt bukk og kr 2500,- for felt geit. 
3. Prisen for salg av elgkjøtt i forbindelse med utleie av grunn til elgjakt settes til kr 

57,50 pr kg.  
4. Retningslinjer og priser for jakt i kommuneskogen tas opp til ny politisk behandling 

om fire år.  
 
 
 
Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 12.3.2013 sak 8/13 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets innstilling til kommunestyret 

1. Alle ordninger vedr småviltjakt og rådyrjakt i kommuneskogen videreføres.  Mindre 
endringer av ordningene tillates dersom dette skjer innen vedtatte rammer. 

2. Priser for salg av jaktkort med samme pris som forrige periode: 
a. Småviltkort innenbygdsboende kr 1000,-  
b. Rådyrkort innenbygdsboende kr 1250,-  
c. Småviltkort utenbygdsboende kr 1500,-  
d. Rådyrkort utenbygdsboende kr 1500,-  
e. Døgnkort småvilt for personer over 20 år kr 175 pr dag, for personer under 20 

år kr 50 pr dag. 
f. Døgnkort rådyr personer over 20 år kr 250 pr dag, personer under 20 år kr 

100,- pr dag. 
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g. Ved felling av rådyr ved kjøp av døgnkort er prisen kr 750,- for felt kalv, kr 
2000,- for felt bukk og kr 2500,- for felt geit. 

3. Prisen for salg av elgkjøtt i forbindelse med utleie av grunn til elgjakt settes til kr 
57,50 pr kg.  

4. Retningslinjer og priser for jakt i kommuneskogen tas opp til ny politisk behandling 
om fire år.  

 
 
Vedlegg 
1. Retningslinjer for salg av jaktkort, utleie av jaktareal i kommuneskogen. 
 
 
Bakgrunn 
Styret for Rakkestad kommuneskoger har hatt en praksis hvor en har foretatt en revisjon av 
jaktreglene for kommuneskogene hvert andre år.    Dette for at avtalene om utleie av 
kommunal grunn til elgjakt skulle tilpasses planperiodene som det er lagt opp til i 
elgforvaltningen i kommunen.    Ettersom det er etablert et nytt betalingssystem for leie av 
kommunal grunn til elgjakt, trenger ikke lenger reguleringstidspunktet å knyttes opp mot 
planperiodene.  
 
Med bakgrunn i lav inflasjon og stabil etterspørsel ser en at revisjon av regler og regulering 
av satser kan skje med lengre intervaller.   Hvert fjerde år kan synes å være passende – da 
blir det også midt i den kommunale valgperiode.  Skulle det oppstå vesentlige endringer i 
forutsetningene kan saken tas opp når det foreligger behov. 
 
Av kommuneskogens inntekter utgjør jaktinntektene en ikke ubetydelig del.  I 2012 bidro 
dette med i underkant av 195 000,- kroner.  Elgjakten gir et utbytte på ca. 105 000 kroner, 
mens småvilt og rådyrjakt gir et utbytte på ca 90 000,- kroner 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Rakkestad kommuneskoger har følgende ordninger for utleie av jakt.  Alle priser i 
saksframstillingen er inkludert merverdiavgift. 
 

• Elgjakta leies ut ved at arealet leies ut til et naturlig tilliggende elgjaktlag – leien 
fastsettes ved å beregne kommuneskogens arealandel av det totale kjøttutbytte.  
Dette utbyttet faktureres med kr 55 pr kg. 

• Hoveddelen av småvilt og rådyrjakta leies ut ved salg av jaktkort som administreres 
av kommunen.   Det benyttes to prisnivåer – et for innenbygdsboende og et for 
utenbygdsboende.  Prisene for rådyrjakt er kr 1250 for innenbygdsboende og kr 1500 
for utenbygdsboende.  For småviltjakt er prisen henholdsvis kr 1000 og 1500. 

• To skogsområder - Dalen skog og Holmetjern/Laksen jaktområde er kommuneskogen 
med i en felles jaktsammenslutning hvor utbytte fordeles etter areal. 

• Sandakerskogen leies ut til Tiuråsen viltvernlag som selger småviltkort til 
allmennheten. 

• Rådyrjakta i Sandakerskogen (åtte dyr) leies ut til høystbydende etter 
anbudsprinsippet.  Ordningen ble etablert for å skape større inntekter fra jakta i 
kommuneskogen.  

• I Storetorpskogen er det etablert en ordning med salg av rådyrjakt gjennom INATUR.  
INATUR er en organisasjon som formidler salg av jakt og fiske over internett.  Prisen 
på jaktkortene er satt til kr 250 pr døgn for voksne personer og kr 100 pr døgn for 
ungdom under 20 år.   
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• Ved felling av dyr er prisen kr 700 for kalv, 2000 for bukk og 2500 for geit.  
 

• I de øvrige av kommunens skoger hvor det ikke er samarbeid med andre selges det 
døgnkort på småvilt gjennom INATUR ordningen.  Prisen her er kr 175 for voksne og 
kr 50 for ungdom under 20 år. 
 
Det ble solgt jaktkort i 2012 gjennom Inatur ordningen for 18 540,- kr.  De fleste av 
de som kjøper kort gjennom Inatur er utenbygdsboende. 

 
 
Rakkestad kommune vedtok i 1995 en målsetting for jakt og fiske i kommuneskogene, 
målsettingen er som følger: 
 

• Jakt og fiske i Rakkestad kommuneskoger skal tilrettelegges på en slik 
måte at det blir til beste for bygdas innbyggere. 

 
• Utleie av jakt og fiske i kommunens skoger skal ikke være prisledende i 

forhold til annen jakt og fiske i nærområdet. 
 

• Kommuneskogen skal innen de områder det er naturlig, samarbeide med 
tilstøtende grunneierorganisasjoner for en rasjonell utnyttelse av jakt og 
fiske. 

 
• Fiskevann som eies av Rakkestad kommune skal dekkes av et fiskekort.   

 
 
Administrasjonens vurdering 
Etterspørselen etter jakt i kommuneskogen har gått noe ned de siste årene.  Bakgrunnen for 
dette kan være varierende. En ser på landsbasis at etterspørselen etter jakt går noe ned for 
den type jakt som tilbys av kommuneskogen.  Videre er etterspørselen etter jakt i de 
områder hvor ulven ferdes gått vesentlig tilbake.  I tillegg er vi i en periode hvor det er 
relativt lite med småvilt og rådyr i de større skogsområdene, dette bidrar også til lavere 
interesse.   Videre ser vi også at folks vaner rundt jakt har endret seg de siste årene.  Til 
tross for dette selges det bra med jaktkort.  Det samlede antall jaktkort i kommuneskogen 
inkludert de jaktkort som selges sammen med andre grunneiere ble 160 solgte kort for siste 
sesong. 
 
Samlet sett er administrasjonen av den oppfatning at jakttilbudet i kommuneskogen har en 
sammensetning som gir et tilbud til de fleste og i tråd med den kommunale målsetting for 
jakt og fiske i kommuneskogene.      
 
Utbyttet fra jakta kunne blitt større, men da ville dette gått på bekostning av vedtatte 
prinsipper.   
 
En utfordring for grunneiere og jegerstanden er at det rekrutteres for få jegere her i landet, 
dette betyr at gjennomsnittsalderen går opp og at det på sikt blir færre jegere. Jakt er etter 
manges oppfatning en sunn og meningsfylt hobby, det er viktig at kommuneskogen benyttes 
som en arena for å rekruttere nye jegere.   Dette er bakgrunnen for at det er differensierte 
priser for personer over og under 20 år. 
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Forslag til priser og vilkår for de neste 4 år.  
 
 
Elgjakt 
Rakkestad kommune bør ikke ha egne jaktfelt.  Jaktretten leies ut til naturlig tilhørende 
jaktlag for den relative andelen av kjøtt som tilfaller kommuneskogen.  Jaktlaget får kjøpe 
kjøttet og prisen for dette ble fastsatt i 2010 og ble satt til kr 55,- pr kg. Konsumprisindeksen 
har siden forrige prisfastsettelse økt med 2 % hvilket utgjør ca 1 krone.        
 
En foreslår at ordningen med utleie av kommunal grunn til elgjakt naturlig tilliggende 
elgjaktlag videreføres. Prisen for kjøttet som jaktlagene kjøper økes til kr 57,50 pr kg.      
  
 
Småvilt og rådyrkort  
Den etablererte ordningene med salg av jaktkort direkte fra kommuneskogen, og i 
samarbeid med andre der dette er naturlig, skal være hovedprinsippet for salg av småviltjakt 
og rådyr i kommuneskogen.   På bakgrunn av at alle jaktkort ikke blir solgt bør ikke prisen på 
disse jaktkortene økes de neste årene.   Prisen på kortene blir derfor for innenbygdsboende 
kr 1000 for småviltjaktkort og kr 1250 for rådyrkort.  For utenbygdsboende bør prisen være 
kr 1500 for både rådyr og småviltjakt.  
 
Ordningen med utleie av Sandakerskogen til høyest bydende videreføres de neste fire år.   
Skogbestyrer gis mulighet til å dele skogen inn i jaktfelt dersom dette er hensiktsmessig.  
 
Samarbeide om utleie av jakt med Dalen grunneierlag, Tiuråsen viltvernlag og 
Holmtjern/Laksen viltområde videreføres dersom de andre samarbeidspartene ønsker å 
videreføre dette.  
 
Salg av døgnkort på jakt i kommuneskogen gjennom Inatur videreføres og at alle døgnkort 
selges gjennom ordningen.  Prisen settes til kr 175,- for voksne og kr 50,- for ungdom under 
20 år.   
 
Det fortsettes også med salg av døgnkort på rådyr i Storetorpskogen gjennom Inatur.  Prisen 
på kr 250 pr dag for voksne og kr 100 for ungdom under 20 år fortsetter.  Prisen for felte dyr 
settes til 750 for kalv, 2000 for voksen bukk og 2500 for voksen geit.  Dersom det forefinnes 
tilgjengelige rådyrjakt i de øvrige av kommunens skoger gis skogsbestyrer mulighet for å 
etablere ordninger med salg av døgnkort på rådyr også der. 
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Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar endringene i selskapsavtalen for Indre Østfold Krisesenter 
IKS. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 27.2.2013 sak 11/13 
 
Formannskapet behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar endringene i selskapsavtalen for Indre Østfold Krisesenter 
IKS. 
 
 
 
Vedlegg 
1. Revidert selskapsavtale, datert 6.2.2013. 

 
 
Bakgrunn 
Indre Østfold Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale 
selskaper, eid av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, 
Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad kommuner. Selskapet ble opprinnelig etablert 10.12.1984 – 
da som en frivillig organisasjon.   
 
 
Hjemmel 
Selskapsavtalen er opprettet etter reglene i § 4 i Lov om interkommunale selskaper.  
 
Selskapsavtalens § 16 beskriver behandlingen av endring av selskapsavtalen: «Endringer i 
selskapsavtalen krever tilslutning av 2/3 av eierne (målt etter stemmevekt) gjennom 
beslutning i de respektive kommunestyrer». 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Forslag til endringene er vedtatt i representantskapet i november 2012.  Endringene er 
uthevet i teksten (vedlegg) og er gjort i § 2 – Formålsparagraf,  punkt 2 og 6, § 3 
Selskapsform og eiere, § 7 – Styret – valg, funksjonstid og forretningsorden og § 11 – 
Økonomiplan – budsjett. 
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Forrige selskapsavtale ble vedtatt i kommunestyret i 2010.  Endringene i formålsparagrafens 
punkt 2 er et tilleggspunkt i forhold til avtalen fra 2010: «Krisesenteret skal oppfylle de krav 
som er gitt deltakerkommunene i lov om kommunalt krisesentertilbud med de begrensninger 
eventuelle retningslinjer fra kommunene gir».   
 
Punkt 3 i forrige avtales formålsparagraf er fjernet: «Krisesenteret skal i sitt arbeid være 
partipolitisk nøytral og ikke tilknyttet bestemte organisasjoner eller trossamfunn».   Denne 
formuleringen var relevant tidligere – da Krisesenteret var en frivillig organisasjon.  Som IKS 
styres dette av generelt lovverk og vedtektsfesting av det aktuelle moment er derfor ikke 
lenger nødvendig.  
 
Formålsparagrafens punkt 6 i ny avtale har fått et tillegg: «…og som en følge av dette, være 
medlem i Krisesentersekretariatet».  
 
I § 3 – Selskapsform og eiere er tidspunktet for justering av eierandelen endret fra hvert år 
til hvert fjerde år. Eierandelen baserer seg på innbyggertall.  
 
§ 7 – Styret er endret slik at styret nå skal ha 6 medlemmer mot 5 tidligere.  Det er presisert 
at varamedlemmene skal velges i rekkefølge og styremedlemmene skal velges for 4 år og 
kan gjenvelges én gang; maks 8 års styretid.  Tidligere var bestemmelsen at 
styremedlemmene velges for 2 år og kunne gjenvelges inntil to ganger (maks 6 års styretid). 
 
Antall medlemmer som må være til stede for å være beslutningsdyktig er endret fra 3 til 4 
medlemmer, og det er lagt inn en bestemmelse om at styreleder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet.  
 
I ny avtale er det styrets forslag til budsjett/økonomiplan som skal være oversendt eierne 
innen 10. oktober.  Tidligere formulering var vedtatt budsjett. 
 
 
Økonomi 
Endringene i avtalen har ingen økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Endringene i selskapsavtalen anses som mindre endringer.  På sikt kan endringene i § 7 – 
Styret - valg, funksjonstid og forretningsorden ha en praktisk betydning.  
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