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28-10 KOMMUNEPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2009 - 
2020 PRIORITERT HANDLINSPROGRAM FOR ANLEGG OG 
OMRÅDER 2011 - 2014 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011”: 
 
 Tiltak    Sted     Utbygger 
 

1. Gokart- bane    Rudskogen   Rakkestad motorpark AS 
2. Rehab. av Degerneshallen Degerneshallen  Rakkestadhallene AS 
3. Skatepark   Ungdomsskolen  Rakkestad kommune  

 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 

1. Uttalelse fra Rakkestad idrettsråd (ettersendes) 
2. Prioritert handlingsprogram 2011-2014 
3. Utbyggingsprogram 10-12 års perspektiv 

 
Bakgrunn for saken: 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2020 ble vedtatt av kommunestyret 
18.12.2008. Den skal revideres hvert fjerde år slik at arbeidet med ny plan starter vår 2012.  
 
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. Handlingsprogrammet må derfor være vedtatt 
av kommunestyret innen 15.januar, som er fristen for innlevering av søknad om spillemidler. 
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Kommunens ansvar for saken: 
Saken skal opp i kultur-, utdanning og omsorgsutvalget, formannskapet og til slutt vedtas i 
kommunestyret. 
 
Andre opplysninger: 
Forslaget til revidert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet for årene 2011-2014 er 
forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling. 
 
Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i 
handlingsprogrammet: 
 
Nærmiljøanlegg 
 
Sentrumstien 
Det har i mange år blitt arbeidet med å etablere et stisystem rundt Rakkestad sentrum.    
Så langt har følgende stier blitt etablert: 
 

 Dørjestien 
 Vanntånrnstien 
 Elvestien 
 Kirkelundstien 

 
Det er et mål å knytte disse stiene sammen og lage et helt stisystem som dekker hele 
sentrum.  Stiene går delvis i skog, på innmark og nødvendigvis noe på vei for å knytte dette 
sammen.  Det gjenstår nå ikke så mye før målet er nådd.  Men en ser at det kan være behov 
for noen nye strekninger for å gjøre stiene enda mer attraktive.   Når hele opplegget er ferdig 
vil det være tilgjenglig ca 30 km med stier rundt Rakkestad sentrum. 
 
Rakkestad kommune samarbeider med Rakkestad Rotary om deler av stisystemet.   
Det er et mål å ferdigstille dagens stiplaner i 2012.   
 
Rakkestad kommune er utbygger. Mulig tippemiddelsøknad i 2012.  
 
Ordinære anlegg og rehabiliteringsanlegg 
 
Gokart-bane på Rudskogen. 
Rakkestad motorpark AS ønsker å oppgradere dagens gokart-bane. Dette er et krav fra 
Norges bilsportforbund og det internasjonale bilsportforbundet FIA.  
Gokartbanen er ikke blant de anlegg som får tilskudd direkte fra KKD, til nasjonalt 
motorsportanlegg.  
 
Rakkestad motorpark er utbygger og det søkes midler i 2011. 
 
Rehabilitering av Degerneshallen 
Det søkes tippemidler til rehabilitering av tak og VVS.  
 
Rakkestadhallene AS er utbygger og det søkes midler i 2011. 
 
Skatepark 
Det skal bygges en skatepark på grusbanen ved ungdomsskolen. Arbeidet er forventet startet 
i mars – april 2011. Sak 45/10 i kommunestyret. 
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Rakkestad kommune er utbygger og det søkes midler i 2011. 
 
7’er-bane kunstgress i Degernes 
Degernes idrettslag ønsker å bygge en 7’er-bane i kunstgress på nåværende grusbane ved 
Degerneshallen.  
 
Degernes idrettslag er utbygger og det søkes midler i 2012. 
 
O-kart Haraldstad syd 
Det skal lages et helt nytt kart. Forrige utgave er fra 1973 og er dermed foreldet. 
Det er Skaukam som skal ha kartet og de søker midler i 2012. 
 
Anlegg med kostnadsramme under kr 80 000. 
For rimeligere anlegg (under 80 000 kroner) kan man søke spillemidler hele året etter eget 
regelverk. Det er ikke et krav om at disse søknadene må inn kommunal plan for anlegg og 
områder. Rakkestad kommune har derimot valgt å ta med denne oversikten i 
anleggsprogrammet. 
 
Det er ikke innmeldt noen anlegg i Rakkestad kommune med kostnadsramme under 80 000 
kroner pr i dag.  
 
 
Rammebetingelser: 
Ved søknad om spillemidler brukes ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet – 2010”. 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 : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: Ingen 
 
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. 
 
 
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. 
 
Administrasjonens vurdering: 
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Rudskogen er i rivende utvikling og med en oppdatert gokart-bane vil Rudskogen være et 
attraktivt sted for motorsport. Dette gir også ringvirkninger for Rakkestad ved at det trekker 
folk fra hele Norge. 
 
Det er innmeldt to anlegg i Degernes denne gangen. Det ene er en rehabilitering av 
Degerneshallen. Det er tak og VVS som trenger utskifting og arbeidet igangsettes i 2011.  
 
Det andre anlegget i Degernes er en 7’er kunstgressbane. Kunstgressbanen vil være et godt 
supplement til eksisterende aktivitet og den skal plasseres på nåværende grusbane.  
 
Skateparken ved ungdomsskolen er allerede under prosjektering og er planlagt ferdigstilt i 
mai 2011. Det er igangsatt en brukergruppe med flere ungdommer fra skatemiljø og det er 
stor aktivitet for å få dette så bra som mulig.  
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