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RAKKESTAD KULTURSKOLE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune viderefører prosjektet Rakkestad kulturskole i samsvar med 
budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021.  
 
Rakkestad kulturhus er lokalitet for Rakkestad kulturskole overensstemmende med det 
skisseprosjekt som er lagt fram.  
 
En omgjøring av kinosal til kino-, konsert- og teatersal er fase to i Rakkestad kulturskole 
– idet det ikke er rom for tiltaket i fase en.  
 
 
 
Vedlegg 

- Skisseprosjekt for Rakkestad kulturskole ved og i Rakkestad kulturhus. 

- Beskrivelse av utvalgte elementer i skisseprosjekt Rakkestad kulturskole ved og i 

Rakkestad kulturhus.  

- Skisseprosjekt for Rakkestad kulturskole ved og i gymnastikksalbygget på 

Rakkestad ungdomsskole.   

 

Innledende   
Rakkestad kommunestyre har i budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 satt av 
midler til bygging av kulturskole som følger:  
 

    2018 2019 2020 2021 

      Rakkestad 
kulturskole,  kr.  5 000 15 000 5 000 0 

      Sum,  kr. 5 000 15 000 5 000 0 
1 000 kroner.  

 
Tiltaket er i hovedsak finansiert med opptak av lån.  
 
Rakkestad kommunestyre besluttet dessuten for en tid tilbake å stille til disposisjon kr. 
2 600 000 av Erling Nærbys testamentariske gave til ny kulturskole. Brutto økonomisk 



ramme til prosjektet blir på denne måte kr. 27 600 000.  
 
Som en konsekvens av en investering som denne, øker de langsiktige lån med mellom 
kr. 20 000 000 og kr. 22 500 000. Årlige utgifter til renter og avdrag av nye forpliktelser 
beløper seg til kr. 1 250 000 – kr. 1 500 000. For en kommuneøkonomi som etter hvert 
strammer seg til, medfører det forholdsvis store utfordringer. 
  
Videre koster det ca. kr. 1 040 pr. kvadratmeter (renhold, strøm m.m.) – ca. kr. 832 000 
for 800 kvadratmeter – å drifte bygningsmasse av en middels standard. Det er ikke lagt 
inn i det gjeldende budsjett og økonomiplan.   
 
 
Historikk 
Rakkestad kommunestyre har hatt Rakkestad kulturskole på sin dagsorden i lang tid.  
I forskjellig omfang og innhold er den diskutert og til dels utredet i alle fall i de siste tjue 
– tjuefem årene.   
 
Første gang i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015, satte kommunestyret av 
8 millioner kroner for å legge til rette en moderne kulturskole i etablert bygningsmasse.  
En egen administrativ – politisk gruppe gikk i 2013 – 2014 inn for å realisere et 
kulturskoleprosjekt i eksisterende og nye lokaler på Rakkestad ungdomsskole.  
 
Kommunestyret vedtok etter hvert denne utvidelse av tiltaket. I budsjett 2017 og 
økonomiplan 2017 – 2020 ble ressurser til investeringen satt av som følger:  
 

    2017 2018 2019 2020 

      Rakkestad 
kulturskole,  kr.  0 12 500 12 500 0 

      Sum,  kr. 0 12 500 12 500 0 
1 000 kroner.  
 

Rådmannen oppfatter en stor folkevalgt enighet om å bygge ny kulturskole, men det har 
vært større diskusjoner og forskjeller mellom enkeltrepresentanter og partier når det 
dreier seg om innhold, omfang, lokalisering og tidspunkt for realisering av tilbudet. Av 
den grunn har debatten om spørsmålet gått kontinuerlig og med en dagsorden som har 
blitt influert og bestemt av de ustabile rammer som har omgitt sakskomplekset. For ca. 
to år siden presenterte to private aktører således alternativer for å etablere kulturskole 
og leie ut lokaler til kommunen på langsiktige vilkår. En lengre intern prosess brakte 
dessuten på nytt på banen Rakkestad kulturhus og Rakkestad sentrum som en base for 
kulturskolen.  
 
Det politiske nivå fattet interesse for initiativene – idet de ga et potensial for å få til en 
kulturskole innen mer akseptable og forsvarlige økonomiske rammer.  
 
Rakkestad kommunestyre gjorde i «Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 – Investeringer» 
følgende vedtak:  
 



En arbeidsgruppe bestående av ordfører, gruppeledere i formannskapet og rådmann 
nedsettes for å utrede alternativer for offentlig og privat samarbeid i 
kulturskoleprosjektet mot behandling i budsjettet for 2018.  
 
Rakkestad kommune bruker inntil kr. 300 000 av ubundet investeringsfond til 
prosjektering av Rakkestad kulturskole etter nærmere vedtak av formannskapet.  
 
Rakkestad formannskap (sak nr. 60/17) og arbeidsgruppen konkluderte som følger:  
 

Ramme  

 

I den senere tid har to private aktører lagt fram alternativer for å etablere 

kulturskole i eksisterende lokaler i Rakkestad sentrum for utleie av dem til 

Rakkestad kommune.  

 

Rakkestad kulturhus gjøres til base for Rakkestad kulturskole – gjennom 

tilpasninger og ombygging av eksisterende lokaler og påbygg til anlegget.  

 

Bergenhus gamle skole – gymnastikksal  

 

Disse lokalene kan avhendes til lag og foreninger som øvingslokaler og 

foreningshus.  

 

Alternativet utredes videre.  

 

Lokaler i Rakkestad sentrum 

 

De lokaler som Rakkestad kommune har tilbud om å leie ligger på Mjørud 

Næringsområde. Det er ikke en foretrukket beliggenhet for kommunen med 

tanke på spesielt biltrafikk og jernbanetrase.  

 

Inntil at Rakkestad kulturhus som base for kulturskolen er avklart, utreder 

Rakkestad kommune ikke de to alternativene nærmere.  

 

Rakkestad kulturhus  

 

Rakkestad kommune kan gjøre ombygg og påbygg til Rakkestad kulturhus og 

oppnå et funksjonelt og formålstjenlig kulturskoletilbud.  

 

Ideen er å anvende kinosal og andre arealer i bygningen til konsertsal og 

øvingsrom.  

 

Rakkestad kommune bør utrede tiltaket nærmere – jf. kommunestyrets vedtak i 

«Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 – Investeringer» som grunnlag for en endelig 

beslutning i saken.  



 

Videre prosess 

 

Arbeidsgruppen tok til orde for å anvende kr. 200 000 av ressurser avsatt til 

planlegging og prosjektering av investeringen til videre utredninger av en 

kulturskole i Rakkestad kulturhus. 

 

Arkitektfirmaet – Eriksen & Skajaa – vant konkurransen om Rakkestad kulturskole 

og er fore-spurt også om å gjøre et skisseprosjekt av kulturhuset som 

kulturskolearena.  

 

Prosjektleder Jon Ådalen leder kommunens prosjektgruppe – der for øvrig 

seksjonsleder Kåre Kristiansen og kulturskolerektor Trond Nilsen deltar. 

 

I dette arbeidet avklares blant annet:  

 

Ombygging av kinosal til konsertsal. 

Endringer av festsal.  

Biblioteket.  

Påbygg av Rakkestad kulturhus. 

Bergenhus gamle skole – gymnastikksal – rehabiliteres og oppgraderes til base 

for kor og korps.  

Avklare Bergenhus gamle skole med hensyn til de krav for tilfluktsrom som 

gjelder.  

 

Framdrift 

 

Utredningen finner sted i uke nr. 32/17 – uke nr. 40/17 – hvoretter resultater og 

konklusjoner legges fram for politisk nivå for behandling.  

Formannskapet vedtok dette opplegget i sak nr. 60/17 – «Rakkestad kulturskole – 
Melding».  
 
 
Den siste utredning  
I samsvar med mandat har arkitektfirmaet Eriksen & Skajaa på oppdrag av kommunen 
utarbeidet et skisseprosjekt for en kulturskole i og knyttet til Rakkestad kulturhus.  Det 
ble lagt fram i mars d.å. og har blitt ytterligere bearbeidet fram til at sak nå legges fram 
for formannskap og kommunestyre. 
 
Skisseprosjekt er vedlegg til denne saken.  
 
 
Rakkestad kulturskole er planlagt som en frittstående paviljong. Den er koplet til 
Rakkestad kulturhus ved en kulvert. Det forbedrer tilgjengelighet kulturskole versus 
kulturhus – slik at garderober, kiosk, toaletter, kinosal og andre fasiliteter kan sambrukes 



mellom de to formål.  
 
Paviljongen er i to etasjer – hver på 400 kvadratmeter (til sammen 800 kvadratmeter).  
 
Den inneholder: 
 

- Fem øvingsceller på 20 kvadratmeter.  

- Ensemblerom på 60 kvadratmeter.  

- Visuell kunst/utstilling på 75 kvadratmeter.  

- Allrom for øvelser og konserter – vendt mot rådhusplassen og med muligheter for 

åpning av fasaden for konserter – på 150 kvadratmeter.  

- Liten kinosal (konferansesal/konsertrom) på 70 kvadratmeter.  

- Blackbox på 80 kvadratmeter.  

- Bandrom på 40 kvadratmeter.  

- Rom for musikkteknologi, studio, redigering på 30 kvadratmeter.  

- Ulike mindre rom – handicaptoalett, lager m.m. 

Når det gjelder nærmere beskrivelser av forskjellige elementer i musikkskolen – 
«konsertsalen», «musikkavdeling», «visuell kunst», «teaterfag» og «dans» – vises til 
vedlegg i saken.  
 
Utredningen tar videre til ordet for å oppgradere og bygge om eksisterende store kinosal 
slik at den kan anvendes til øvingsrom for kor og korps, konserter og teater.  
 
Å lokalisere kulturskolen i Rakkestad sentrum, har samfunnsmessige og direkte effekter 
for kultur-skolen og kulturlivet og kulturmiljøet mer i en helhet:  
 

- Styrker tilbudene i Rakkestad sentrum og dermed dette området som arena for 

handel og privat- og offentlig tjeneste-/servicevirksomhet og møteplass for 

befolkning og lokalsamfunn.   

 

- Kulturhuset utvikles i større grad som en helhetlig kulturarena i kommunen. 

 

- God effekt av mer utstrakt og felles bruk av forskjellig fasiliteter i kulturhuset og 

kulturskolen.   

Hva gjelder et kulturskoleprosjekt i eksisterende og nye lokaler på Rakkestad 
ungdomsskole, er det utredet i en tidligere fase. Det har likheter og forskjeller og 
fordeler og ulemper sammenlignet med det alternativ som nå er utarbeidet: 
 

- Lokalisering ved Rakkestad ungdomsskole og Rakkestadhallen – utenfor 

Rakkestad sentrum, men samtidig i et som miljø skolen og flerbrukshallen virker i 

og har etablert.  

 

Det bidrar også til å gi en kulturskole – sambruk med skole m.m. – økt potensial 

og rom.   

  



- Betydelige omgjøring av eksisterende lokaler for å oppnå tilfredsstillende 

standard – akustikk, lydtransmisjon, brann, bygningsfysikk og tekniske anlegg – 

som er kompliserte og kostnads-krevende.  

 

- Alternativet berører direkte en ny bygningsmasse på ca. 1 000 kvadratmeter – 

mot ca. 800 kvadratmeter for en ombygging og et nybygg til Rakkestad 

kulturhus. Det øker investerings-behovet potensielt med kr. 7 000 000. Da er ikke 

tatt hensyn til en ombygging av kinosal til kino-, konsert- og teatersal – anslåtte 

kostnader kr. 3 000 000 – slik at «et ungdomsskole-tiltak» altså netto ligger an til 

å bli ca. kr. 4 000 000 dyrere enn «et kulturhusprosjekt» 

Skisseprosjekt for lokalisering ved Rakkestad ungdomsskole er vedlegg til denne saken.  
Som rådmannen oppfatter det er en lokalisering ved Rakkestad ungdomsskole sett på 
som bra, men at en plassering i rådhus- og kulturhuskvartalet på ellers akseptable vilkår 
totalt sett er å foretrekke.  
 
 
Økonomi  
Rådmannen opererer med budsjettall for prosjektene på kr. 35 000 pr. kvadratmeter. 
Det medfører i så fall investeringer i Rakkestad kulturskole som følger:  
 

Lokalisering ved Rakkestad kulturhus,  kr.  28 000 000 
Lokalisering ved Rakkestad 
ungdomsskole,  kr.  35 000 000 

 
Arbeider i store kinosal og kulturhuset for øvrig – som er nødvendig for å kunne avvikle 
gymnastikksal på Gamle Bergenhus skole – er eksklusive i denne oppstillingen. Det kan 
være trinn to i et kulturskole-prosjekt. Et bortfall av driftskostnader for gymnastikksalen, 
bør gi et viktig bidrag til finansiering av en siste fase av investeringen.  
 
Anslåtte kostnader ved ombygging av kinosal til kino-, konsert- og teatersal er ca. kr. 
3 000 000.  
 
For å komme fram til tryggere størrelse av investeringen, kreves en videre prosjektering 
av tiltak(ene) og at en anbudsprosess for det valgte alternativ gjennomføres.   
 
 
Rådmannens vurderinger  
Rakkestad kulturskole er en del av budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 – hvor 
det er satt av brutto kr. 27 600 000 i 2018 – 2020 til å gjennomføre investeringen.  
 
Som det ser ut på dette tidspunkt kan en kulturskole bli en realitet innen noenlunde slike 
rammer:  
 

Lokalisering ved Rakkestad kulturhus,  kr.  28 000 000 
Lokalisering ved Rakkestad 
ungdomsskole,  kr.  35 000 000 

 



En lokalisering ved og i Rakkestad kulturhus – eksklusive omgjøringer i eksisterende 
bygg i fase en – er i så fall det aktuelle alternativ.  
 
Fordi det enda bare foreligger budsjett- eller erfaringstall, er nøyaktighet og pålitelighet i 
dem relativt lave.  
 
Rakkestad kommune bør – hvis politisk nivå beslutter å gå videre med tiltaket – sette i 
gang detaljert prosjektering, utarbeide konkurransegrunnlag og hente inn anbud og 
fastsette endelige investerings-størrelser for kulturskolen. På det grunnlag kan en 
endelig beslutning om og iverksettelse av tiltaket besluttes.  
 
Rådmannen vurderer at Rakkestad kommune fra 2018 går inn i en mer uoversiktlig og 
sannsynligvis langt mer krevende økonomisk situasjon enn den som har hersket i 2015 – 
2017 – idet kommunale utgifter til barnehage- og helse- og omsorgsformål spesielt 
ekspanderer, inntektsutviklingen i det nye inntektssystemet (etter kommunereformen) er 
svakere og det foregår, er forventninger om og plan-lagt større investeringer i skoler, 
omsorgsboliger og sykehjem fram mot 2021 – 2022. Rådmannen er redd for at det blir 
ugjørlig å holde kommuneøkonomien på rett kjøl med de ambisjoner for nye tiltak som 
er lokalt og om de verste konsekvenser av kommunereformen slår inn på inntektssiden.  
 
Å realisere Rakkestad kulturskole, utløser rente- og avdragsutgifter av nye lån på 1,25 – 
1,5 millioner kroner og drifts- og vedlikeholdsutgifter av ny bygningsmasse på kr. 
800 000 pr. år.  
 
Samlet effekt av tiltaket – drift og finans – er på denne måte minst kr. 2 000 000 p.a.  
Rådmannen respekterer like fullt de politiske vedtak som er fattet i kulturskolesaken og 
anbefaler ikke kommunestyret å legge bort prosjektet.  
 
Av hensyn til å holde en økonomisk og finansielt forsvarlig linje i kommunen, betinger en 
realisasjon av den like fullt at ressurser tilsvarende ca. kr. 2 000 000 overføres fra andre 
kommunale formål og til dekning av de drifts- og finansutgifter som følger med 
Rakkestad kulturskole.  
 
Som framtiden ser ut for Rakkestad kommune, er det tenkbart at vanskeligheter og mer 
kriselignende økonomiske situasjoner kan oppstå selv å kortere sikt. Av den grunn er det 
viktigere enn noen gang å utvise forsiktighet, og ikke blåse drifts- og finansutgifter opp 
og utover det som er eksisterende og forsvarlige nivåer. For Rakkestad kulturskole – 
som ikke er et påkrevet tiltak – medfører det at den i alle fall bør finansiers innen det 
som er de økonomiske rammene i 2018.   
 
Prosesser relatert til de foregående fire – fem avsnitt bør starte opp allerede i andre 
kvartal 2018.  
 
 
 


