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Den 21. april i år ble regjeringen og Venstre enige om et forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 
og med 2017. Forslaget har flertall i Stortinget. Rakkestad kommune mister inntekter som følge av endringer 
i inntektssystemet, men ikke så mye som i det forslaget regjeringen lanserte i midten av desember 2015. 

Rakkestad kommune har et bud- 
sjett på ca. 625 millioner kroner. 
Av det utgjør skatteinntekter og 
statlige rammeoverføringer ca. 
440 millioner kroner. Hvis det 
blir som regjeringen og Venstre 
vil, taper Rakkestad kommune 
ca. 3,2 millioner kroner pr. år av 
de inntektene den i dag har. Det 
dreier seg om knappe en prosent 
av kommunens skatteinntekter og 
rammetilskudd.

ENDRINGER I 
INNTEKTSSYSTEMET  
I rammeoverføringene får hver 
enkelt kommune i dag, liten eller 
stor, et inndelingstilskudd på 13,2 
millioner kroner. For små kom-
muner er dette tilskuddet langt 
viktigere enn for store kommuner.

Rakkestad kommune hører med 
til de kommuner som tilskuddet 
har relativt stor betydning for.

Små og mellomstore kommuner 
i befolkningstette områder vil 
miste en stor del av inndelingstil-
skuddet i inntektssystemet. Etter 
regjeringen og Venstres modell for 
nytt inntektssystem, taper Rakke-
stad kommune ca. 3,2 millioner 
kroner hvert år av inndelingstil-
skuddet fra neste år.  

Det er ca. halvparten av de 
penger som ville blitt borte hvis 

det opprinnelige forslag til nytt 
inntektssystem hadde blitt ved-
tatt. Rakkestad kommune tror  
imidlertid at Stortinget og regjerin-
gen til slutt finansierer kommune- 
reformen av de samlede årlige 
bevilgninger til kommunene. Det 
binder opp penger i spesielle tiltak 
og resulterer i at bevilgningene til 
kommunene blir noe lavere enn de 
ellers hadde blitt. Rakkestad kom-
munes samlede inntektstap pr. år 
fram til 2020 er umulig nøyaktig 
å beregne. Det avhenger sterkt av 
hvor mange kommunesammen-
slåinger som skjer rundt om i lan-
det. Totalt inntektstap som følge 
av endringen av basiskriteriet/
inndelingstilskuddet i inntektssys-
temet kan ligge i intervallet tre til 
fem millioner kroner hvert år fram 
til 2020.

PSYKISK 
UTVIKLINGSHEMMEDE
Rakkestad kommune var verts- 
kommune for en institusjon for 
psykisk utviklingshemmede fram 
til den ble avviklet i 1990. Etter 
nedleggelsen av institusjonen valg- 
te flere av beboerne å bli boende i 
kommunen. Rakkestad kommune 
har av den grunn relativt mange 
innbyggere i den aktuelle gruppe 
mennesker. I de siste 25 år har 

kommunen bygget opp et bredt 
bo-, aktivitets- og omsorgstilbud 
for psykisk utviklingshemmede og 
andre funksjonshemmede person-
er. Rakkestad kommune har tatt 
et stort samfunnsansvar på dette 
området.

Utgiftene har i stor grad blitt 
dekket gjennom det kommunale 
inntektssystemet.

Regjeringen foreslo i desem-
ber i fjor overfor Stortinget å  
redusere vekten av antall psykisk 
utviklingshemmede mennesker i 
det kommunale inntektssystemet. 
Hvis det til slutt blir resultatet, ta-
per Rakkestad kommune ytterlig-
ere ca. 6,9 millioner kroner i årlige 
statlige overføringer. Det er mye 
penger, og utgjør alene ca. 1,6 
prosent av kommunens skatte- 
inntekter og rammetilskudd.

I den avtale som regjeringen og 
Venstre nå har gjort, er forslaget 
om å redusere vekten av psykisk 
utviklingshemmede i inntektssys-
temet utsatt. Spørsmålet skal 

utredes grundigere, i det ulike 
analyser av det gir forskjellige 
resultater. Stortinget tar på et 
senere tidspunkt stilling til om 
reduksjonen av vekten av psykisk 
utviklingshemmede i inntektssys-
temet faktisk skal gjennomføres. 
Det er altså usikkerhet om dette 
spørsmålet.  

For Rakkestad kommune vil en 

inntektsreduksjon i størrelsesorden 
seks til syv millioner kroner pr. år 
som følge av at «pu-kriteriet» blir 
mindre verdt, ha store konsekvenser.  

KONSEKVENSENE
Med de endringer som det i dag 
ligger an til i inntektssystemet, 
kommer Rakkestad kommune ut 
omtrent som andre mellomstore 
kommuner i sentrale strøk. Inntek-
tene blir ca. 3,2 millioner kroner 
pr. år mindre enn i 2016. 
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NYTT KOMMUNALT INNTEKTSSYSTEM

INNTEKTSSYSTEMET

«Hvis det blir som regjeringen og 
Venstre vil, taper Rakkestad kommune 

ca. 3,2 millioner kroner pr. år av 
de inntektene den i dag har. » 
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BAKGRUNN FOR REFORMEN

Hvis det blir som regjeringen vil, 
får Norge en ny kommunestruktur 
om knappe fire år.

FÅ ENDRINGER SIDEN 
60-TALLET
Kommunene er i hovedsak de 
samme nå som de var på midten 
av 1960-tallet. Rakkestad og De-
gernes kommune ble slått sam-
men til Rakkestad kommune fra 
1.1.1965. Kommunene har fått 
flere nye oppgaver og et atskillig 
større ansvar de siste femti årene. 
De står av den grunn over-
for andre problemer og 
utfordringer, samt forvent-
ninger og krav hos sine 
brukere og innbyggere enn 
tidligere.

NYE OPPGAVER
Siden den forrige kommune- 
reformen er følgende nye, større  
oppgaver lagt til kommunene:
• Niårig grunnskole i 1969.
• Primærlege- og primærhelse- 
 tjeneste i 1985.
• Sykehjemmene i 1988.
• Omsorgen for de psykisk  
 utviklingshemmede og andre  
 funksjonshemmede i  
 1990 – 1992.
• Barnehagene i 2002 – 2011.
• NAV fra 2005 – 2009.
• Samhandlingsreformen fra  
 2010 – 2017.
Det blir til sammen ganske store 

endringer i oppgaver. I tillegg er 
det varslet enda flere oppgaver 
til større kommuner. Hvis fylkes- 
kommunene blir erstattet av nye 
regioner fra 2020, legger også det 
et press på å få større kommuner 
fra samme tidspunkt.

REGJERINGEN MENER DAGENS 
KOMMUNER ER FOR SMÅ
Regjeringen mener nå at flere 
kommuner ikke makter mange 
av oppgavene de har fått. Det er 
vanskelig å si seg uenig i det syn-

spunktet. Norske kommuner er 
mangfoldige, fra Utsira kommune 
med 200 innbyggere, til Oslo 
kommune med 660 000 innbyg-
gere. Over halvparten av Norges 
kommuner har mindre enn 5 000 
innbyggere.

Med sine 8 089 innbyggere, er 
Rakkestad kommune en mellom-
stor norsk kommune.

ROBUSTE KOMMUNER
Fra regjeringens side er det en 
målsetting at flere kommuner slår 
seg sammen til større og mer ro-
buste kommuner. De vil dermed 
kunne ta på seg og løse flere opp- 
gaver. Slik regjeringen ser det, gir 

sammenslåing gode lokalsamfunn 
som klarer sine oppgaver på egen-
hånd. Tanken er at flere oppgaver 
kan løses lokalt av lokale organer 
og tjenesteytere, framfor at de blir 
lagt til et statlig nivå.

MÅLET FOR REFORMEN
Regjeringen sier ikke noe spesifikt 
om hvor store framtidens kom-
muner bør være. Et ekspertutvalg 
konkluderte imidlertid med at nye 
kommuner bør ha minst 15 000 
– 20 000 innbyggere for å kunne 

løse de oppgavene som 
de blir tillagt på en for- 
svarlig og god måte.

Det mente videre at 
kommunene bør bygges 
opp som såkalte «funk- 

sjonelle enheter» med et sterkt 
bysentrum, slik at innbyggere, 
næringsliv og andre aktører får 
dekket flest mulig av sine behov 
innen kommunegrensene.

REGJERINGEN HAR OPPSUM-
MERT SINE MÅLSETTINGER 
MED REFORMEN SOM FØLGER:
• Gode og likeverdige tjenester  
 til innbyggerne.
• Helhetlig og samordnet  
 samfunnsutvikling.
• Bærekraftige og økonomisk  
 robuste kommuner.
• Styrket lokaldemokrati.
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For to år siden bestemte Stortinget at en kommunereform skal gjennomføres 
innen 2020. Rakkestad kommune kan enten bestå som en egen kommune, eller 
bli slått sammen med én eller flere av nabokommunene. 

BAKGRUNN

«Kommunene har fått flere nye 
oppgaver og et atskillig større 
ansvar de siste femti årene.» 
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Tre alternativer har vært aktuelle. 
1: Rakkestad består som egen 
kommune. 2: Rakkestad danner 
ny kommune med Trøgstad, Mark-
er og Eidsberg. 3: Rakkestad blir 
en del av Sarpsborg kommune.

I løpet av høsten 2014 og vin-
teren 2015 var det samtaler med 
kommunene Aremark, Halden, 
Eidsberg, Marker, Askim og Sarps-
borg. Disse møtene ble etablert for 
å kartlegge og sondere mulighe-
tene for sammenslåinger.

Det pågikk flere prosesser mel-
lom kommunene i Indre Østfold, 
og Rakkestad valgte å innlede 
samtaler med Marker, Eidsberg 
og Trøgstad – det såkalte «Indre 
Øst-alternativet». 

Det samme ble gjort med Sarps-
borg kommune, og forhandlin-

gene med Indre Øst og Sarpsborg 
har ført frem til det som kalles 
grunnlagsdokumenter. Det er do-
kumenter som ved en eventuell 
kommunesammenslåing skal gi 
viktige føringer for hvordan en ny 
kommune skal organiseres, og hva 
som skal bestå i Rakkestad. 

I tillegg er det utarbeidet et 
grunnlagsdokument for Rakkestad 
kommune, som viser både styrker 
og svakheter ved at Rakkestad skal 
bestå som egen kommune. 

Om Rakkestad skal bestå som 
egen kommune eller ikke, og 
hvem Rakkestad skal slå seg sam-
men med, avgjøres i juni 2016. 
Det er kommunestyret som har 
ansvaret og skal ta denne avg-
jørelsen, basert på faktainnhold i 
tre grunnlagsdokumenter. Innen 

1. juli 2016 skal Rakkestad kom-
mune redegjøre for Fylkesmannen 
hvilket vedtak kommunestyret har 
kommet frem til. Fylkesmannens 
vurderinger av Rakkestad og alle 

andre kommuner behandles av 
Stortinget våren 2017.  

INNBYGGERINVOLVERING
Rakkestad kommune hadde tid-
lig en innbyggerundersøkelse 
hvor 500 mennesker ble spurt 
om flere forhold rundt kommune- 
sammenslåingen. 20. april var det 

folkemøte med 450 deltakere. 
Nå har alle husstander mottatt 

denne informasjonsavisen, som 
oppsummerer reformen og vis-
er likheter og forskjeller på de 

ulike alternativene. Dette etter- 
følges av en utvidet innbygger- 
undersøkelse, hvor 1000 men-
nesker, inkludert kommunens 
16-17-åringer, spørres om hva de 
foretrekker.

RAKKESTAD KOMMUNES VEIVALG I PROSESSEN
Etter at kommunestyret behandlet igangsetting av prosjekt kommunereform høsten 2014,  
ble flere prosesser satt i gang, og ulike forslag foreligger. 

PROSESSEN

«Om Rakkestad skal bestå som 
egen kommune eller ikke, og hvem 

Rakkestad skal slå seg sammen 
med, avgjøres i juni 2016.»
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Samtidig med at Rakkestad kom-
mune har utredet å slå seg sam-
men med Sarpsborg kommune 
eller Eidsberg, Trøgstad og Marker 
kommuner i Indre Østfold, må 
kommunestyret også ta stilling 
til risiko og muligheter ved å fort-
sette som egen kommune. Det er 
et både vanskelig og sammensatt 
spørsmål.

TJENESTER OG ØKONOMI
Rakkestad kommune løser de 
fleste av sine oppgaver på egen 
hånd, men enkelte tjenester er så 
krevende å gi, at et samarbeid med 
andre kommuner er nødvendig. Det 
gjelder for eksempel opplæring av 
elever med spesielt store behov og 
legevakt og helsehus.

Selv om kommuneøkonomien 
går og alltid har gått rundt, er mar-
ginene små og aktivitets- og han-
dlingsrommet lite.  

Regjeringen varsler at nye kom-
muner blir tillagt større oppgaver. 
Det gjelder innen blant annet 

barnevern, psykisk helse og tverr- 
faglig, spesialisert rusomsorg.

Dette er krevende oppgaver – 
faglig, tjenestemessig og økono-
misk.

RAKKESTAD SOM EGEN 
KOMMUNE
Hvis Rakkestad kommune be- 
stemmer å fortsette som egen 
kommune, kan det være mulig, 
men det krever bevisste og harde 
prioriteringer og sannsynligvis at 
flere tjenester og funksjoner blir 
redusert. Like fullt er det tem-
melig sikkert mulig for Rakkestad 
kommune å bestå som egen kom-
mune. Norge vil fortsatt ha mange 
kommuner som er mindre enn  
8 000 innbyggere.

I øyeblikket går den kommunale 
økonomi i balanse. Det er situasjo-
nen som den har vært i mange år. I 
lengre tid har presset på tjeneste- 
ytelser til brukere – spesielt inn- 
en familietjenestene, forskjellige 
hjemmetjenester og sykehjemmet 

– vokst kraftig. Når inntektene frem- 
over mest sannsynlig blir mindre, 
krever det mer å holde balanse i 
økonomien.

Rakkestad kommune kan bestå 
som egen kommune, men det for-
drer tiltak av tjenestemessig og 

økonomisk karakter. Det rammer 
ledelsesnivå, stab- og støttestill-
inger, tjenesteytelser og vedlike-
hold og drift av grøntarealer, veier 
og andre anlegg.

Nivå på skole, helse- og velferd-
stjenester og vedlikehold og drift 
kan bli noe lavere enn i dag og noe 
mer lik nivået slik det er i mange 
andre kommuner.

NØDT TIL Å PRIORITERE
Rakkestad kommune er nødt til å 
prioritere sine ressurser hardere 

og mer bevisst – hvis regjerin-
gens forslag til nytt kommun-
alt inntektssystem blir vedtatt i 
Stortinget.

Bare for å kompensere for de 
inntekter som forsvinner, er en 
reduksjon på ca. 12,5 årsverk 

påkrevet. I tillegg skal kommunen 
løse større daglige utfordringer in-
nen barnehage, skole, barnevern, 
helse og velferd og på det tekniske 
området.

Det er neppe umulig for Rakke-
stad kommune å bestå som en 
egen kommune, men hverdagen 
blir utfordrende. Dagsordenen blir å 
finne fram til og tilpasse seg en helt 
annen drifts- og finansiell situasjon.

HARDE PRIORITERINGER
Selv om Stortinget og regjeringen vil ha en kommunereform, bygger den på at de enkelte kommuner selv 
bestemmer om de skal bestå som egen kommune eller om de skal slå seg sammen med andre kommuner.

RAKKESTAD FORTSETTER SOM EGEN KOMMUNE:

ALTERNATIVER

«Rakkestad kommune kan bestå 
som egen kommune, men det 

krever omfattende tiltak.»
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PRINSIPPER OG MÅL FOR DEN 
NYE KOMMUNEN
Forhandlingen med Sarpsborg 
kommune er basert på en for- 
ståelse av at Rakkestad vil være et 
tettsted i kommunen med relativt 
stor avstand til Sarpsborg sen-
trum. Det vil derfor være naturlig å 
opprettholde et lokalt tjenestetil-
bud, samt å utvikle lokalsamfun-
net Rakkestad. 

DE KOMMUNALE TJENESTENE I 
DEN NYE KOMMUNEN
Den nye kommunen skal ha så 
effektive og gode tjenester som 
mulig. For å oppnå dette skal kom-
munen ha en enhetlig ledelse og 
utvikle gode, samlokaliserte fag-
miljøer. Basistjenester som barne-
hage, skole, bibliotek, kulturskole, 
helsestasjon og omsorgstjenester 
skal være desentraliserte og vil 

være en naturlig del av lokalsam-
funnene i kommunen. Rakkestads 
tre barneskoler og Rakkestad ung-
domsskole vil bestå. 

Rakkestad vil bli en del av en 
stor kommune som pr. dags dato 
løser de aller fleste av sine kom-
munale tjenester innenfor sin 
egen virksomhet. Sarpsborg vil 
ikke være avhengig av interkom-
munale selskaper for å løse sine 
tjenesteoppgaver på en tilfredss-
tillende måte.

SAMFUNNSUTVIKLING I DEN 
NYE KOMMUNEN
Den nye kommunen har som am-
bisjon å utvikle Sarpsborg som by 
og kommune til et mer attraktivt 
område å bo i, jobbe i og besøke. 
For å oppnå det trenger kom-
munen flere gode boområder og 
næringsarealer. 

Rakkestad sentrum skal videre-
utvikles som et lokalt senter for 
handel og privat service.

Næringsutvikling vil være viktig 
for den nye kommunen. Kommu-
nen skal i samarbeid med næring-
slivet jobbe aktivt og målrettet for 
å tilrettelegge for økt næringsut-
vikling.Næringsområdene Kampe-
nes – Rudskogen, inkludert Riksvei 
111, vil prioriteres. 

Ved siden av sine urbane kvali- 
teter, vil den nye kommunen bli en 
av landets største landbrukskom-
muner. Landbruket vil bli en viktig 
basisnæring i den nye kommunen. 

Samferdsel, tog- og bussfor- 
bindelse vil være viktige satsings- 
områder.

Den nye kommunen vil priori- 
tere gode rammevilkår for lag og 
foreninger, idrettsanlegg vil bli 
ivaretatt og kommunens flotte fri-

områder skal forvaltes på en god 
måte. 

POLITISK STYRING
Den nye kommunen skal styres 
etter formannskapsmodellen og 
kommunestyret vil bestå av 49 
medlemmer. Formannskapet skal 
ha elleve representanter og de 
fire utvalg (1: miljø, landbruk og 
teknikk, 2: velferd, 3: oppvekst, 
4: kultur og nærmiljø) skal ha  
elleve representanter hver. Navnet 
på kommunen vil være Sarpsborg. 

ØKONOMI
Kommunen skal ha en bærekraftig 
økonomisk utvikling som ivaretar 
både nåtidens og fremtidens be-
hov. Det må påregnes at gebyrer, 
egenbetalinger og eiendomsskatt 
videreføres slik som det er i kom-
munene i dag.

Rakkestad og Sarpsborg har i fellesskap utredet mulighetene for å slå seg sammen til en og 
samme kommune fra 1.1.2020. Hensikten med å slå sammen de to kommunene er å skape 
en ny kommune som er bærekraftig og robust nok til å møte fremtidens krav til forvaltning, 
samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon.

ALTERNATIVER

RAKKESTAD – 
SARPSBORG
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PRINSIPPER OG MÅL FOR DEN 
NYE KOMMUNEN
Mysen vil ha en sentral beliggen-
het i den nye kommunen, og det 
er derfor naturlig å utpeke Mysen 
som kommunesenter. Rakkestad, 
Skjønhaug og Ørje skal oppretthol-
des som sterke desentrale sentre, 
hvor det skal legges til rette for 
økt bosetting, styrket handels- og 
serviceaktivitet og næringsmessig 
vekst.

DE KOMMUNALE TJENESTENE 
I DEN NYE KOMMUNEN
Den nye kommunen skal gi effek- 
tive og gode tjenester til sine inn- 
byggere. Kommunen skal samle 
den administrative ledelsen og 
samlokalisere felles fag- og spesi-
alistmiljøer. Samtidig skal basis- 
tjenester som barnehager, skoler, 
familiesentre, helsestasjoner, bib-
liotek, kulturskole og helse- og 

omsorgstjenester være desentrale 
og en naturlig del av lokalsam-
funnene. 

Det er noen tjenester som ikke 
er avklart i den nye kommunen.  
Helsehus, brann- og redning, reno- 
vasjon og legevakt drives i dag som 
store interkommunale selskaper 
(IKS) i Indre Østfold. Frem til en 
eventuell sammenslåing vil man se 
på hvordan disse tjenestene skal 
drives i den nye kommunen. Det er 
et mål om at IKS skal avvikles og 
at den nye kommunen skal drifte 
alle disse tjenesten selv.  

SAMFUNNSUTVIKLING I DEN 
NYE KOMMUNEN
Den nye kommunen skal være en 
attraktiv kommune å bo i, jobbe i 
og besøke. Kommunen skal pro-
fileres som en attraktiv og god 
bokommune, med både landlige 
og urbane kvaliteter. Det skal job-

bes aktivt med å lage flere gode 
boområder og velegnede næring-
sarealer. Den nye kommunen ser 
det som en viktig oppgave og gi 
næringslivet i den nye kommu-
nen gode rammevilkår. Ved siden 
av sine urbane kvaliteter, vil den 
nye kommunen bli en av landets 
største landbrukskommuner. 
Landbruket vil bli en viktig ba-
sisnæring i den nye kommunen. 

Kollektivtransport internt i kom-
munen og eksternt inn/ut av kom-
munen er viktig. Kommunen vil 
ta initiativ og være en pådriver og 
tilrettelegger for at det skal være 
gode kollektivtilbud og samferd-
selsløsninger på vei og jernbane i 
den nye kommunen.

Kommunen vil også prioritere 
aktiviteter for barn og unge. 

POLITISK STYRING
Den nye kommunen skal styres 

etter formannskapsmodellen, og 
kommunestyret vil bestå av 39 
medlemmer. Formannskapet skal 
ha elleve representanter og de fire 
utvalgene (1: miljø, landbruk og 
teknikk, 2: helse og velferd, 3: opp- 
vekst og undervisning, 4: næring, 
kultur og stedsutvikling) skal ha 
syv representanter hver.  

Navnet på den nye kommunen 
skal fastsettes av Fellesnemda. 

ØKONOMI
Kommunen skal ha en bærekraftig 
økonomisk utvikling som ivaretar 
både nåtidens og fremtidens be-
hov. Det må påregnes at gebyrer, 
egenbetalinger og eiendomsskatt 
videreføres slik som det er i kom-
munene i dag. 

K4 RAKKESTAD, TRØGSTAD,  
MARKER OG EIDSBERG

Rakkestad, Trøgstad, Marker og Eidsberg har i fellesskap fremforhandlet et grunnlagsdokument for en mulig 
sammenslåing av kommunene fra 1.1.2020.  Hensikten med å slå seg sammen er å skape en ny kommune 
som er bærekraftig og robust nok til å møte fremtidens utfordringer.

ALTERNATIVER
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KOMMUNEREFORMEN PÅ
Kriteriene for kommunereformen er beskrevet 
av regjeringen og ekspertutvalget gjennom ti 
punkter, som kommunene ikke har mulighet til å 
påvirke. Mindre kommuner kommer dårligere ut 
på bakgrunn av kriteriene, og større kommuner 
favoriseres. 1-2-3

HVILKE FORSKJELLER STÅR VI DA IGJEN MED?
IKS = interkommunale selskaper/samarbeid. En ordning flere kommuner står som eiere av.

GRUNNLAGSDOKUMENTENE:

Skolestruktur

Helsehus og legevakt

Renovasjon

Brann- og redningsvesen

Enhet med få IKSer

Ansattes stillingsvern

Eiendomsskatt

Vann og avløp – innbyggerbetaling (pr dagens satser)

RAKKESTAD/
SARPSBORG

«Rakkestad ungdomsskole 
og de tre barneskolene  
skal bestå.»

Sarpsborg.

Sarpsborg.

Felles og enhetlig brann-  
og redningsvesen.

I stor grad.

3 år.

Ja.

Billigere enn i dag.

4K (TRØGSTAD, MARKER, 
EIDSBERG, RAKKESTAD)

«Funksjonell og 
hensiktsmessig skolestruktur.»

«Det er ikke avklart om den 
nye kommunen på sikt skal ha 
eget helsehus og legevakt, eller 
om samarbeidet med andre 
kommuner på området skal 
opprettholdes.»

Utrede mulighetene for egen 
renovasjonsordning i den nye 
kommunen, eller videreføre 
Indre Østfold Renovasjon IKS.

Utrede mulighetene for eget 
brann- og redningsvesen i 
den nye kommunen, eller 
videreføre Indre Østfold brann 
og redning IKS. 

I mindre grad.

2 år.

Ja.

Dyrere enn i dag.

RAKKESTAD ALENE

Skolene skal bestå  
som i dag.

Sarpsborg.

Egen ordning.

Videreutvikle/Styrke 
egen ordning. 

I mindre grad.

2 år.

Ja.

Som i dag.

Måloppnåelse

RAKKESTAD/
SARPSBORG

I stor grad.

4K (TRØGSTAD, MARKER, 
EIDSBERG, RAKKESTAD)

I noe/mindre grad.

RAKKESTAD ALENE

I mindre/liten grad.

Det er mange likheter mellom 
grunnlagsdokumentene. Det er de 
samme stillingene som berøres i 
form av en eventuell sentralisering 
på ledelse-/kompetansenivå i beg-
ge retningene.

Tjenestetilbud innenfor syke- 
hjem, familiesenter, helsestasjon, 
skolehelsetjeneste, ergo- og fysio- 
terapi, organisering av psykisk 
helsearbeid, organisering av rus- 
arbeid og organisering av barne- 

vern, ivaretas med mer eller min-
dre samme ordlyd i begge doku-
mentene.

Lokale tilbud som svømme-
hall, Rakkestad kulturhus, Rakke-
stad kino, kulturskole, bibliotek, 

idrettsanlegg og leie av kommunale 
bygg til aktivitet for barn og unge, 
ivaretas i begge dokumentene.

DET ER FLERE FAKTORER DOKUMENTENE IKKE TAR HØYDE FOR, MEN SOM INNBYGGERNE MÅ TA STILLING TIL:

UT FRA REGJERINGEN/
EKSPERTUTVALGETS TI KRITERIER, 
KAN DE TRE ALTERNATIVENE 
OPPSUMMERES MED FØLGENDE 
MÅLOPPNÅELSE:

• Hvilke kostnader må  
 påregnes for å etablere den  
 nye kommunen?
• Hvilket næringsgrunnlag finner  

 man i de ulike retningene?
• Hvilket inntektsgrunnlag vil  
 den nye kommunen ha?
• I dette dokumentet omtales 

«kommunereform». Dersom det 
skulle komme ytterligere større 
reformer i et 30-års perspektiv; 
hvilken region tilhører vi da?

• Er kriteriene (statlige føringer)  
 for selve reformen relevant for  
 retningsvalget for Rakkestad?
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