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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Rode Arkiv nr. 216  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 1/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 1/11 Saknr 10/2634 Løpenr 14569/10 
 

1/11 - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON -  2011 - 2014  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 
 
2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kommunestyret følgende 4 prosjekter i 

rekkefølge i planperioden (2011 – 2014) 
 Prosjekt 1: Rutiner for postgang 
 Prosjekt 2: Byggesaksbehandling 
 Prosjekt 3: Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk 
 Prosjekt 4: Bruk av konsulenttjenester 

 
3. Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 

kontrollutvalget 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Brev m/møtebok og revisjonsplan fra Indre Østfold Kontrollutvalgs- 
  Sekretariat IKS, datert 13.12.10 
 
Bakgrunn for saken: 
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12, § 78 og forskrift om revisjon av 1. juli 
2005 kapittel 3 utføre forvaltningsrevisjon.  Etter forskriftenes § 7 innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kontrollutvalget skal i henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 10 minst én gang i 
valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret 
som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de 
ulike sektorer og virksomheter.  
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Andre opplysninger: 
 
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat fikk i oppdrag av kontrollutvalget å utarbeide 
overordnet analyse.  Kontrollutvalget behandlet analysen i møte 11.11.10.  Ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderingen i den overordnede analysen, ble det fattet vedtak om å gå videre 
med områdene 

 Kommunens rutiner for postgang 
 Rakkestadhallene AS – sett opp mot politiske vedtak og kommunens leiekontrakt 
 Oppfølging av økonomiske vedtak og mål innen teknisk sektor 
 Byggesaksbehandling 
 Bruk av konsulenttjenester 

 
Med bakgrunn i den overordnede analysen har revisjonen utarbeidet en plan for 
forvaltningsrevisjon.  
 
Kontrollutvalget valgte på sitt møte den 9.12.10 å gå videre med fire prosjekter: 

 Kommunens rutiner for postgang 
 Oppfølging av økonomiske vedtak og mål innen teknisk sektor 
 Byggesaksbehandling 
 Bruk av konsulenttjenester 

 
I følge uttalelse fra Kommunal- og Regionaldepartementet i brev til Halsa kommune 
24.2.2006, tolker departementet lovbestemmelsen (Kommunelovens § 77 nr 6 - 
Kontrollutvalg) slik at rådmannen ikke skal avgi innstilling i saker der kontrollutvalget er 
pålagt å avgi rapport til kommunestyret i forbindelse med forvaltningsrevisjon.  
Kontrollutvalget fremmer sin innstilling direkte til kommunestyret. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. H12  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 3/11 26.01.2011 
KOMMUNESTYRET 2/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 2/11 Saknr 10/1841 Løpenr 768/11 
 

2/11 - HELSE- OG OMSORGSSEKSJONENE - TILTAK I 2011 OG 2011-2014  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre bevilger til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og de 
hjembaserte tjenester – tidsrommet 1.1. – 31.8.11 – for å ta unna større pasienttilstrømming 
og pasientgrunnlag:  
 
Kr. 1 825 000.  
 
Tiltaket er dekket av disposisjonsfondet.  
 
Rakkestad kommunestyre bevilger til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og de 
hjembaserte tjenester – tidsrommet 1.9. – 31.12.11 – til nye omsorgsboliger (10 enheter) og 
nye sykehjemsplasser (12 enheter):  
 
Kr. 2 940 500.  
 
Tiltaket er finansiert av disposisjonsfondet.  
 
Omgjøring av bygninger m.m. (jf. første avsnitt) dekkes av investeringsbudsjett 2011.  
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomite for tiltak i helse og 
omsorg 2011 – 2013:  
 
1 –  
2 –  
3 –  
4 –  
 
Rådmannen oppnevner selv to medlemmer til plan- og byggekomiteen.  
 
Ansatte-/tillitsvalgtsiden tiltrer plan- og byggekomiteen med et medlem.  
 
Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede tiltrer plan- og byggekomiteen med en 
representant hver med møte- og talerett. 



  Sak 2/11 
 

  Side 6 av 42   

 
Rakkestad kommunestyre gir plan- og byggekomiteen følgende mandat:  
 
Plan- og byggekomiteen operasjonaliserer kommunestyrets vedtak på området, og 
planlegger, setter i verk, følger opp, avslutter og rapporterer på de prosjekter (bygg-
/anleggsmessige, administrative og økonomiske parametere) som blir bestemt gjennomført.  
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Dagfinn Søtorp (SP) foreslo Peder Harlem som medlem av plan- og byggekomiteen.  Han 
forslo samtidig Harlem som leder.   
Berit Moen Bull (Krf) foreslo John Thune 
Ellen Solbrække (AP) foreslo Øyvind Furuheim 
Fremskrittspartiet foreslo Vidar Storeheier 
 
Rådmannens innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre bevilger til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og de 
hjembaserte tjenester – tidsrommet 1.1. – 31.8.11 – for å ta unna større pasienttilstrømming 
og pasientgrunnlag:  
 
Kr. 1 825 000.  
 
Tiltaket er dekket av disposisjonsfondet.  
 
Rakkestad kommunestyre bevilger til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og de 
hjembaserte tjenester – tidsrommet 1.9. – 31.12.11 – til nye omsorgsboliger (10 enheter) og 
nye sykehjemsplasser (12 enheter):  
 
Kr. 2 940 500.  
 
Tiltaket er finansiert av disposisjonsfondet.  
 
Omgjøring av bygninger m.m. (jf. første avsnitt) dekkes av investeringsbudsjett 2011.  
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomite for tiltak i helse og 
omsorg 2011 – 2013:  
 
1 – Peder Harlem (leder) 
2 – John Thune 
3 – Øyvind Furuheim 
4 – Vidar Storeheier 
 
Rådmannen oppnevner selv to medlemmer til plan- og byggekomiteen.  
 
Ansatte-/tillitsvalgtsiden tiltrer plan- og byggekomiteen med et medlem.  
 
Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede tiltrer plan- og byggekomiteen med en 
representant hver med møte- og talerett 
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Rakkestad kommunestyre gir plan- og byggekomiteen følgende mandat:  
 
Plan- og byggekomiteen operasjonaliserer kommunestyrets vedtak på området, og 
planlegger, setter i verk, følger opp, avslutter og rapporterer på de prosjekter (bygg-
/anleggsmessige, administrative og økonomiske parametere) som blir bestemt gjennomført.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune står i de nærmeste månedene og årene overfor store oppgaver i sine 
helse- og omsorgstjenester. Umiddelbart dreier det seg om:  
 
1 – Kapasitet – plassituasjon – i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter.  
2 – Finansiering av personal- og andre driftsmessige konsekvenser av utvidede tilbud –  
      primært i sykehjemmet, men mer indirekte også i hjembaserte tjenester.  
 
Personalspørsmålene som sådanne er ikke tema i dette saksframlegget. De løses midlertidig 
og permanent innen de rammer som blir stilt til rådighet for formålet.  
 
Med hensyn til det langsiktige og strategiske gjelder:  
 
I budsjett 2011 og økonomiplan 2011 -2014 er det bevilget 16 millioner kroner (2011) og stilt 
til rådighet ytterligere 44 millioner kroner (2012 og 2013) til totalt 30 nye omsorgboliger og 
sykehjemsplasser i perioden. Det har til hensikt først å løse opp de kapasitetsbegrensingene 
som er i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, og dernest løfte antallet 
sykehjemsplasser i kommunen minst opp til landsgjennomsnittet. Rakkestad kommune 
manglet pr. 31.12.09 ca. 15 enheter på å oppfylle denne målsettingen.  
 
Sånn som rådmannen ser det, gir investeringsressursene (2011 – 2013) og tankene omkring 
de bygnings- og anleggstekniske løsningene rom for til sammen 22 nye sykehjemsplasser. I 
opplegget inngår direkte og indirekte også omfattende tiltak i hjembaserte tjenester og bo- 
og aktivitetstjenester.  
 
Budsjett og økonomiplan inneholder drifts- og investeringsmessige konsekvenser av planene 
– hvorav eiendomsskatt (2012) er en høyst aktuell finansieringskilde av personal- og andre 
løpende utgifter.  
 
Kapasitet – plassituasjon – i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter  
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har kapasitet til 55 pasienter, men det er nå 60 
pasienter i institusjonen. Det innebærer altså pr. dato et overbelegg på 5 pasienter.  
 
I disse dager tas to nye pasientrom i bruk på midlertidig grunnlag – etter at de er tilpasset og 
bygget om til formålet. Like fullt er ”tomannsrom” og pasienter i korridor i øyeblikket en del 
av hverdagen i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Dette er naturlig nok ingen 
holdbar situasjon.  
 
Omgjøringene er dekket av investeringsbudsjett 2011.  
 
Rakkestad kommune bør regne med at etterspørsel etter sykehjemsplasser og omsorgsboliger 
med tilhørende tjenester er høy og voksende – som følge av samfunnsutviklingen (flere eldre 
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og omsorgstrengende eldre) og samhandlingsreformen. Sånn sett er dagens pasienttall neppe 
noe langsiktig tak. De samme resonnementer gjelder for de hjembaserte tjenestene.  
 
Hva gjelder pasienter på langtidsopphold, fastsetter kvalitetsforskriften – hjemlet i 
kommunehelsetjenesteloven – retten til enerom ved opphold i institusjon. Rakkestad 
kommune oppfyller til enhver tid ikke forskriftens og lovens forutsetninger på det punkt.  
 
Vedtatt investeringsramme 2011 – 2013 er på 60 millioner kroner. Det første trinn – 10 nye 
omsorgsboliger – ferdigstilles på arealer mellom Rakkestad kulturhus og Rakkestad dagsenter  
(gruppeboligen) ultimo august 2011. På den måte, frigjøres 12 enheter som sykehjemsplasser 
i Skautunkomplekset fra samme tidspunkt.  
 
I øyeblikket gjennomføres en anbudsprosess på tiltaket – slik at investeringsomfang ennå er 
langt er temmelig uavklart.  
 
Når helse- og omsorgsprosjektet som helhet er avsluttet (2013), er meningen at de aktuelle 
omsorgsboligene står til bo- og aktivitetstjenesters disposisjon.  
 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og hjembaserte tjenester legger opp en pasient 
logistikk m.m. i forhold til disse betingelsene 1.1. – 31.8.11.  
 
Finansiering av personal- og andre driftsmessige konsekvenser av utvidede tilbud 
(2011)  
Rakkestad kommune pådrar seg større personal- og andre driftsutgifter som følge av at 
pasienttallet ligger opp mot 10 prosent over regulær kapasitet. Det har budsjett- og 
regnskapsmessige konsekvenser i 2011. For Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er 
merutgifter beregnet til:  
 
1 – Opp til 59 pasienter 
 
Lønn,  kr. 35 000
Tariffmessige tillegg, "  9 000
Ferievikarer,  " 5 000
Andre vikarer,  " 3 000
Sosiale utgifter,  " 18 000
   
Sum,  kr.  70 000
 
 Utgifter pr. måned 1.1. – 31.8.11. 
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2 – 59 – 62 pasienter 
 
Lønn,  kr.  111 000
Tariffmessige tillegg, " 21 000
Ferievikarer,  " 13 000
Andre vikarer,  " 9 000
Sosiale utgifter,  " 54 000
   
Sum,  kr.  208 000
 
Utgifter pr. måned 1.1. – 31.8.11.  
 
I tillegg er utgifter utenom lønn beregnet til kr. 231 000 for 1.1. – 31.8.11.  
 
Så langt er ”1 – Opp til 59 pasienter” satt i verk, men hvis utviklingen fortsetter vil neste steg 
– ”2 – 59 – 62 pasienter” – aktualisere seg raskt.  
 
Andre trinn (”2 – 59 – 62 pasienter”) og endringer pasientgruppen, kan utløse styrkning av 
nattjenesten i sykehjemmet og hjembaserte tjenester i fellesskap. Det er ikke inkludert i 
framstillingen over. Effekten er:  
 
Lønn,  kr.  55 000
Tariffmessige tillegg, " 15 500
Andre vikarer,  " 10 000
Sosiale utgifter,  " 28 000
   
Sum,  kr.  108 500
 
Utgifter pr. måned 1.1. – 31.8.11.  
 
Drift av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser 1.9. – 31.12.11 er ikke inklusive i denne 
framstillingen.  
 
 
Rådmannens vurdering: 
Direkte refererer problemstillinger og utfordringer i dette sakskomplekset seg ikke til 
samhandlingsreformen – selv om det indirekte vil være flere berøringspunkter.  
 
Rådmann og seksjonsledelse ser på tiltakene som nødvendige for å opprettholde en forsvarlig 
drift og aktivitet i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og hjembaserte tjenester – med 
den bruker- og pasientutviklingen som er nå. Det blir naturlig nok fokusert på å minimere 
merutgifter mot det opprinnelige budsjettet, men det vil på denne annen side hele tiden 
måtte avveies mot forsvarligheten i tjenesteytelsene. Hva det innebærer i et budsjett og 
planperspektiv er vanskelig å fastslå. Til det er forutsetningene for uforutsigbare og ustabile.  
 
I tidsrommet 1.1. – 31.8.11 er potensialet for merutgifter: 
 
Beste fall:  Kr.    560 000.  
Worst case:  Kr. 2 763 000.   
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Rådmannen mener at merutgifter 1.1. – 31.8.11 på grunn av økte bruker- og pasienttall i 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og hjembaserte tjenester er i størrelsesorden 75 
prosent av worst case scenarioet. Det innebærer kr. 2 075 000.  
 
Til fradrag kommer brukerbetaling – som avhenger av pasientsammensetningen, og som er 
anslått til kr. 250 000 for året som helhet. Finansieringsbehovet reduseres på denne måte til 
kr. 1 825 000.  
 
En annen utvikling, kan forandre denne prognosen.  
 
Finansiering er av disposisjonsfondet.  
 
Fra 1.9.11 tas nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser – som er inkludert i det økonomiske 
opplegget (økonomiplanen) fra 1.1.12 – i bruk. For siste tertial d.å. er ikke finansiering av 
tiltaket fastsatt – slik at utgifter – størrelsesorden kr. 2 940 000 – vil måtte dekkes inn 
ekstraordinært også for dette intervallet.    
 
Finansiering er av disposisjonsfondet.  
 
Ifølge budsjett og økonomiplan står Rakkestad kommune foran investeringer på 60 millioner 
kroner i 2011 – 2013. Det er tale om betydelige prosjekter – med konsekvenser for store 
deler av kommunens velferdstilbud i lang tid framover. I det perspektivet går rådmannen inn 
for å etablere en politisk ledet styringsgruppe for investeringstiltakene – slik at valg av 
strategier og prioriteringer av løsninger – innen rammene av kommunestyrets vedtak – blir 
forankret på det nivå.    
 
Rådmannen anbefaler følgende sammensetning:  
 
Fire representanter oppnevnt av kommunestyret.  
To representanter oppnevnt av rådmannen (rådmann og seksjonsleder for Skautun 
rehabiliterings- og omsorgssenter.  
En representant fra ansatte-/tillitvalgtsiden.  
 
I tillegg gis eldrerådet og rådet for funksjonshemmede møte- og talerett i plan og 
byggekomiteen. 
 
Mandatet er å operasjonalisere kommunestyrets vedtak på området, og planlegge, sette i 
verk, følge opp, avslutte og rapportere på de prosjekter (bygg-/anleggsmessige, 
administrative og økonomiske parametere) som blir bestemt gjennomført.  
 
Dette gir styringsgruppen handlingsrom og ivaretar kommunestyrets styringsbehov/-krav i 
sakskomplekset.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Terje O. Eriksen Arkiv nr. G10  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 2/11 26.01.2011 
KOMMUNESTYRET 3/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 3/11 Saknr 10/2436 Løpenr 13257/10 
 

3/11 - POLITISK FORANKRING OG STYRING AV FOLKEHELSEARBEIDET I 
RAKKESTAD  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Formannskapet utvider sitt virkeområde til også å være Rakkestad Kommunes 
Folkehelseutvalg. 

2. Folkehelseutvalget suppleres med 3 deltakere fra frivillige - representert ved lag og 
foreninger og som velges for 2 år i den 4 årlige valgperioden. Fram til valget fungerer 
formannskapet alene som folkehelseutvalg. 

3. Folkehelseutvalget har møte 2 –to – ganger pr år, et i vår – og et i høsthalvåret 
4. Folkehelseutvalget har egen møteprotokoll og egen sekretær 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 

1. Formannskapet utvider sitt virkeområde til også å være Rakkestad Kommunes 
Folkehelseutvalg. 

2. Folkehelseutvalget suppleres med 3 deltakere fra frivillige - representert ved lag og 
foreninger og som velges for 2 år i den 4 årlige valgperioden. Fram til valget fungerer 
formannskapet alene som folkehelseutvalg. 

3. Folkehelseutvalget har møte 2 –to – ganger pr år, et i vår – og et i høsthalvåret 
4. Folkehelseutvalget har egen møteprotokoll og egen sekretær 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
Utrykt vedlegg: Referat fra administrativt Nettverksmøte nr.1 og nr. 2 – 2010, vedrørende 
Folkehelse og Trygt Lokalsamfunn i Rakkestad Kommune. 
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Bakgrunn for saken: 
Folehelsearbeid i Rakkestad kommune  

For folkehelsearbeidet i Rakkestad kommune har seksjonsleder for familiesenteret en 
koordinerende oppgave. ”Basen” for folkehelsearbeidet er familiesenterseksjonens enheter. 
For at folkehelse skal framstå som et satsingsområde i denne perioden, er arbeidsformen 
basert på nettverksarbeid - der relevante seksjoner i kommunen er representert.   
Formålet med nettverksarbeidet er: 

 Å fokusere på Folkehelsearbeidet/Østfoldhelsa og Trygt Lokalsamfunns tiltak og 
oppgaver som Rakkestad kommune faktisk utøver i dag. Det vises til årsberetningene 
for både Folkehelse og Trygt Lokalsamfunn.  

 Å stimulere til positiv identifisering i kommunens seksjoner og avdelinger hva gjelder 
forebyggende tiltak og målrettet arbeid innen dette felt. 

 Å være deltagende i Østfold nettverket (partnerskapsavtalen) - ”Østfoldhelsa” og i 
samhandling med norske og nordiske kommuner i Safe Communities – konseptet = 
Trygge Lokalsamfunn.          

 Å etablere en kommunal, administrativ arena som har utøvende kraft og som kan 
inspirere til politisk og folkelig engasjement. 

 
Aktørene i Nettverk er oppnevnt i Rådmannens ledergruppe, Nettverket ledes av 
seksjonsleder, familiesenter, Gunvor Halstvedt og seniorrådgiver Terje O. Eriksen. 
Seksjonene, som er representert i nettverket med 2 – to aktører hver, er: 
NAV, Rakkestad, skole, barnehage, kultur, familiesenteret, hjembasert tjeneste, teknikk miljø 
og landbruk og avdeling for utvikling og beredskap  
 
Hovedsatsingsområder for Folkehelse - og Trygge Lokal Samfunns - tiltak i et 
langtidsperspektiv, vil være: 

 Integrasjon, inkludering, samhold og mangfold. 
 Videreutvikling av arbeidsmodellen ”jobbkarusell” rettet mot målgruppa, ”drop - outs” 

-elever i videregående skole. 
 Friskhetstiltak for barn, unge og gamle. 
 Trafikk-kunnskap og opplæring (i kreativ form) for 15-25 åringer 
 Utjevne helse- og sosiale forskjeller – ”hva kan vi gjøre i Rakkestad?” 
 Forebygge fallskader og brannfarer blant eldre. 
 Frivillighetsressurs, en utfordring for kommune, helse- og folketrivsel. 
 Folkehelse og skadeforebyggende arbeid forankres i kommunens planverk, på alle 

nivåer  
Ny handlingsplan for folkehelse i Rakkestad kommune skal utarbeides og vedtas i 2011. 
 
Det administrative folkehelsearbeidet, begynner å finne sin form, i ledelse og seksjonsansvar,  
Tilbakerapporteringer til de politiske arenaer ved årsmeldinger, handlings og økonomiplan og i 
kommuneplanen, fungerer informativt og er retningsgivende for arbeidet. 
 
Imidlertid tilrås det fra helsedirektoratet og fylkeskommunen (partnerskapet Østfoldhelsa) at 
det opprettes folkehelsekomitéer, med politisk ledelse - der frivillige ressurser og administrativ 
folkehelseledelse er representasjon. 
Et annet alternativ e å etablere Formannskapet som et politisk folkehelseutvalg, med egen 
sekretær, protokoll og med representasjon av frivillige organisasjoner, tre i tallet, som velges 
for en 2 års periode. 
Møteantall: 2 i året, vår og høst, og høstmøtet kombineres med et seminar med 
formannskapet/folkehelseutvalget og det administrative nettverket. 
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Rådmannen vil foreslå at formannskapet får funksjonen som folkehelseutvalg.   
 
Kommunens ansvar for saken: 
Den nye plan og bygningsloven legger større vekt på folkehelsearbeid. Formålsparagrafen 
forplikter kommuner og fylkeskommuner til å arbeide for en bærekraftig utvikling, og i lovens 
forarbeider er det tydeliggjort at dette også handler om folkehelse. 
Loven forplikter kommuner og fylkeskommuner til å planlegge utjevning av sosiale 
helseforskjeller og forebygging av kriminalitet. 
 
Ny samhandlingsreform – ”Rett behandling – på rett sted – til rett tid” (St.meld. nr 47 – 2008 
– 2009)” vil få betydning for folkehelsearbeidet. Den er opptatt av forebygging tidlig i 
sykdomsforløpet for å redusere behov for senere behandling. Reformen legger vekt på å øke 
helsetjenestens evne til et mer helhetlig og tverrsektorielt folkehelsearbeid. 
Samhandlingsreformen er planlagt å gå inn i en fulldriftsfase fra 2012. 
 
Folkehelseloven for fylkeskommuner ble vedtatt av Stortinget i 2009. Den forplikter 
fylkeskommunene til å arbeide med helseovervåking, implementere folkehelsearbeidet på 
tvers av egen , og koordinere et regionalt folkehelsearbeid, eksempelvis gjennom 
partnerskapsstrategier. Loven forplikter fylkeskommunen til å arbeide for å redusere sosiale 
helseforskjeller. 
 
Ny Folkehelselov er lagt ut på høring nå, og lovens iverksettelsestidspunkt er 01.01.2012 
Med forslag om ny folkehelselov etableres et nytt fundament for å styrke folkehelsearbeidet i 
politikk og samfunnsutvikling og i planarbeid ut fra regionale og lokale utfordringer og behov. 
Det foreslås blant annet krav til å ha god oversikt over helseutfordringene i den enkelte 
kommune og at disse utfordringene skal danne grunnlag for strategier, mål og tiltak forankret 
i plansystemet etter plan og bygningsloven. Videre legges det gjennom lovforslaget et 
grunnlag for bedre samordning mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. 
 
Hovedtrekk i lovforslaget er at: 

 Ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i 
kommunen ved sin helsetjeneste. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle 
sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. 

 Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte 
kommunens egne helseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosesser 
etter plan og bygningsloven. 

 Kommunens ansvar for å ha oversikt helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir 
konkretisert slik at de får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i 
den enkelte kommune. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre 
opplysninger tilgjengelig og understøtte kommunene. 

 En drøfting av kommunens helseutfordringer skal blant annet danne grunnlaget for 
lokal planstrategi. På samme måte skal en drøfting av fylkets helseutfordringer inngå i 
regional planstrategi. 

 Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer. En bedre 
balanse mellom behandling og forebygging over tid, vil føre til at færre vil bli syke og 
at sykdom utsettes. Det vil være vesentlige menneskelige og velferdsmessige 
gevinster ved lavere sykelighet og dødelighet og en mer funksjonsfrisk og 
arbeidsdyktig befolkning. Mange forebyggingstiltak kan forhindre alvorlig sykdom og 
unngå tap av mange leveår med god helse. Tilsvarende vil manglende oppfølging av 
helseutfordringene kunne medføre tap av mange leveår med god helse. 
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Andre opplysninger: 
Rakkestad kommune er sammen med alle Østfoldkommuner, deltakende i partnerskap med 
Østfold Fylkeskommune. Partnerskapet ”Østfoldhelsa” ble dannet i 2006, og arbeidsformen 
evalueres i 2011. 
 
Rakkestad Kommune ble re-godkjent som et Trygt Lokalsamfunn/Safe Community i november 
2010, for en 5 års-periode. Dette gjelder 3 Østfoldkommuner, og 22 kommuner på landsplan. 
”Trygt lokalsamfunn” er en internasjonal organisasjon i FN`s WHO–avsnitt. 
Norge har et eget sekretariat (skadeforebyggende forum) i Oslo, og det er etablert eget 
partnerskap i Østfold. (Spydeberg, Fredrikstad, Rakkestad og Fylkeskommunen.  
Kriminalforebyggende råd er styringsgruppe for det kommunale arbeidet. 
 
Rammebetingelser: 
Rakkestad kommune er lovhjemlet forpliktet til folkehelsearbeid, og dette vil bli forsterket ved 
egen Folkehelselov med virkningstidspunkt 01.01.2012. 
Rakkestad Kommune har forpliktelser (gjensidig kommuner og Fylkeskommune) i 
partnerskapet ”Østfoldhelsa”. 
Rakkestad Kommune er re-godkjent som ”Trygt Lokalsamfunn”. 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r: 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Forhåpentligvis meget positivt 
 
Økonomi: 
Gitt godkjennelse, vil det fra fylkeskommunen - ved folkehelseutvalget, gis tilskudd på kr 
100 000 pr år. 
 
Staten har på landsbasis lagt inn 230 mill i kommunens ramme i 2010. Beløpet videreføres i 
2011. Intensjonen var og er å styrke folkehelsearbeidet i kommunene. 
Økonomisk forutsigbarhet er ikke konkretisert. Dette gjelder i forhold til forslag til ny 
Folkehelselov, ny lov om kommunale Helse og Omsorgstjenester, samt 
samhandlingsreformens konsekvenser for kommunene. Virkningstidspunkt er satt til 
01.01.2012, og i skrivende stund, sett fra Rådmannens ståsted, er de økonomiske 
vurderingene i ovenstående lovforslag og melding, som retningsgivende å betrakte.  
 
Andre faglige vurderinger: 
Folkehelse i kommunearbeidet må/bør ha følgende grunnpilarer å stå på: 

 Solid politisk forankring og – medvirkning - vedrørende plan/mål og 
utviklingspremisser. 

 Tverrfaglig sektorielt engasjement og handlekraft. 
 Deltakelse fra frivillige (lag og foreninger). 
 Folkehelsearbeidet i kommunen må ha en koordineringsressurs, som er forankret i 

Rådmannens ledergruppe. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannen vil foreslå Formannskapet som den rette arena til å være et Folkehelseutvalg, 
med analog struktur lik Administrasjonsutvalget. Dette begrunnes med at Folkehelsetiltak er 
et lovhjemlet ansvar som vedrører alle seksjoner i kommunen, og folkehelse må betraktes 
som en utvidet helse definisjon, hvor tydelig politisk forankring er viktig og nødvendig. 
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Det foreslås at deltakerne fra de frivillige lag og foreninger velges for 2 år om gangen i 
valgperioden.  Siden det er kommunevalg høsten 2011 foreslås det at representantene fra lag 
og foreninger tiltrer etter valg av råd og utvalg høsten 2011.  Fram til valget fungerer 
formannskapet alene som follkehelseutvalg.   
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Gunvor Halstvedt Arkiv nr. 233 F4  
Utvalg Saknr Møtedato  
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET 2/11 13.01.2011 
FORMANNSKAPET 4/11 26.01.2011 
KOMMUNESTYRET 4/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 4/11 Saknr 10/2705 Løpenr 143/11 
 

4/11 - SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER - BARNEVERN  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre viser til at Rakkestad kommune på levekårsindekser scorer lavt 
både i Østfold- og landmålestokk, og at det kommunale barnevernet på sentrale 
rapporteringsparametre ikke oppfyller statlige krav og forventninger i omgivelsene på sitt 
område.  
 
Rakkestad kommunestyre viser også til at Rakkestad kommune andel av stillinger med 
fagutdanning i barnevernet (pr. 1 000 barn 0 – 17 år) er under både Østfold- og landstall.  
 
Rakkestad kommune søker Fylkesmannen i Østfold – ”Barne-, familie- og 
inkluderingsdepartmentets rundskriv Q-31/2010 – Retningslinjer for satsing på kommunalt 
barnevern 2011” – om øremerket tilskudd til finansiering av 2,0 nye årsverk i barnevernet. 
 
Rakkestad kommunestyre søker likeledes om kr. 100 000 i øremerket tilskudd til 
gjennomføring av kompetanse-/opplæringsplan i barnevernet.  
 
 
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs innstilling til 
formannskapet:  
 
Rakkestad kommunestyre viser til at Rakkestad kommune på levekårsindekser scorer lavt 
både i Østfold- og landmålestokk, og at det kommunale barnevernet på sentrale 
rapporteringsparametre ikke oppfyller statlige krav og forventninger i omgivelsene på sitt 
område.  
 
Rakkestad kommunestyre viser også til at Rakkestad kommune andel av stillinger med 
fagutdanning i barnevernet (pr. 1 000 barn 0 – 17 år) er under både Østfold- og landstall.  
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Rakkestad kommune søker Fylkesmannen i Østfold – ”Barne-, familie- og 
inkluderingsdepartmentets rundskriv Q-31/2010 – Retningslinjer for satsing på kommunalt 
barnevern 2011” – om øremerket tilskudd til finansiering av 2,0 nye årsverk i barnevernet. 
 
Rakkestad kommunestyre søker likeledes om kr. 100 000 i øremerket tilskudd til 
gjennomføring av kompetanse-/opplæringsplan i barnevernet.  
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Kultur-, utdanning- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre viser til at Rakkestad kommune på levekårsindekser scorer lavt 
både i Østfold- og landmålestokk, og at det kommunale barnevernet på sentrale 
rapporteringsparametre ikke oppfyller statlige krav og forventninger i omgivelsene på sitt 
område.  
 
Rakkestad kommunestyre viser også til at Rakkestad kommune andel av stillinger med 
fagutdanning i barnevernet (pr. 1 000 barn 0 – 17 år) er under både Østfold- og landstall.  
 
Rakkestad kommune søker Fylkesmannen i Østfold – ”Barne-, familie- og 
inkluderingsdepartmentets rundskriv Q-31/2010 – Retningslinjer for satsing på kommunalt 
barnevern 2011” – om øremerket tilskudd til finansiering av 2,0 nye årsverk i barnevernet. 
 
Rakkestad kommunestyre søker likeledes om kr. 100 000 i øremerket tilskudd til 
gjennomføring av kompetanse-/opplæringsplan i barnevernet.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
                1.  Barne-, familie- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-31/2010  
                    Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern barnevern 2011. 
 
Bakgrunn for saken: 
Stortinget bevilget i inneværende års statsbudsjett 240 millioner kroner til styrking av det 
kommunale barnevernet. Nye stillingshjemler har hovedprioritet, men kommuner med 
tilstrekkelig stillingsdekning kan søke om ressurser til andre tiltak på området.  
 
Ifølge barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv (Q-31/2010) blir 
bevilgningen videreført også utover 2011. 
 
Fylkesmannen fordeler midlene etter søknad fra kommunene. 
 
Østfold er tildelt kr. 13 395 000 av totalpotten.  
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunestyret gjør det endelig vedtak i saken – etter at den først er behandlet i kultur-, 
utdanning- og omsorgsutvalget og formannskapet.  
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Andre opplysninger: 
Gjennomgående er Østfold svakt plassert på nasjonale levekårsindekser.   
 
Rakkestad kommune scorer lavt på flere levekårsvariabler både i fylkes- og landsmålestokk – 
blant utdanningsnivå, antall barnevernstiltak, andel uføretrygdede og dødelighet i 
befolkningen. Det er en dokumentasjon på betydelig sosial problematikk i lokalsamfunnet.  
 
Fra 2000 – 2008 falt verdien på Statistisk Sentralbyrås levekårsindeks fra 5,4 til 7. 
Andel barn med barnevernstiltak er 6,5 prosent, mens tallene for landet er 3,9 prosent og 
Østfold 6,5 prosent.  
 
Rakkestad kommunes bemanningsdekning i barnevernet er under så vel fylkes- som 
landsgjennomsnittet. Andelen stillinger med fagutdanning (pr. 1 000 barn 0 -17 år) er 2,4 
prosent – mot 2,7 prosent for Østfold og 2,8 prosent for Norge.   
 
Over tid er det rapportert om fristoverskridelser i undersøkelsessaker – relatert til ikke 
overholdte krav om tiltaksplaner for alle barn og manglende intern kontroll system. Antall 
saker per saksbehandler er i overkant av det som er forvaltnings- og tjenestemessig 
forsvarlig. Ikke minst er tiltaksarbeidet lidende.   
 
De siste fire rapporteringene til fylkesmannen illustrerer denne utviklingen:  
 
Årstall 2.halvår 

2008 
1.halvår 
2009 

2.halvår 
2009 

1.halvår 
 2010 

Undersøkelser og 
tiltak per fagstilling 

30  28 27 29 

Barn uten 
lovpålagt 
tiltaksplan 

30% 26% 51% 50% 

Fristoverskridelser i 
undersøkelsessaker 

10% 6% 16% 23% 

 
Rakkestad kommune trenger å bygge ut barnevernstjenesten – for å heve kapasitet og 
kompetanse i tjenesten og i det hele tatt gjøre området mer bærekraftig og robust. 
Levekårsindeksen tatt i betraktning, bør tilbudene dimensjoneres i overkant av fylkes- og 
landstallene. Det har ikke lyktes, selv om barn- og ungdomsspørsmål er prioritert i budsjett- 
og økonomiplansammenheng i 2007 – 2010.  
  
Nye utfordringer i Rakkestad kommune i de siste årene:  
 
En gruppe barn med særskilte behov på alle dagliglivets arenaer – der barnevernet og andre 
av kommunens tjenesteområder burde gjøre en koordinert tiltaksinnsats.  Dette er et 
forebyggende arbeid, som finner sted uavhengig av hvilken arena barna befinner seg på. 
 
Rakkestad kommune sikter på å utvide sin saksbehandlerskapasitet med barnevernfaglig 
kompetanse – som både utøver regulær saksbehandling og tiltaksrettet arbeid.  
 
Målsettingen er å oppnå resultater på flere målbare parametere – blant annet unngå 
fristoverskridelse i forskjellige typer saker og hindre svikt med hensyn til å oppfylle lovkrav. I 
tillegg er siktemålet å intensivere forebyggende barnevern og øke ansattes kompetanse.  
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Plan for økt fagkompetanse: 
 

Rakkestad kommune vil gjennomføre et opplæringsprogram som gir grunnleggende 
kompetanseheving i barnevernet. Den overordnede målsetting er å sette i verk tiltak så tidlig 
som mulig – slik at barna får hjelp før problemene blir for store.   

 
Programmet skal ikke bare øke den generelle barnevernkompetansen. Det vil også gi større 
kunnskap om treffsikker metodikk, og øke samarbeidskompetanse og det tverrfaglige 
samarbeid mellom de ansatte i barneverntjenesten.  
 
Dette blir sett på som viktig for den videre utviklingen i egen organisasjon.  
 
Kompetanseplanen tenkes gjennomført via ekstern foreleser og veileder, som følger 
barneverntjenestens ansatte over tid (minst et halvt år). 
 
 
Rammebetingelser: 
Barne-, familie og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-31/2010, ”Retningslinjer for 
satsing på kommunalt barnevern 2011”. 
 
Barnevernloven. 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Økonomi: 
Fylkesmannen fordeler stillingene på kommunene, og legger til grunn utgifter på kr. 600 000 
pr. årsverk. Rådmannen vurderer – med basis i levekårsvariabler (indekser), andel stillinger 
med fagutdannet personell og de problemer som er med å oppfylle statlige krav og 
omgivelsenes forventninger på området – at Rakkestad kommune blir tildelt ressurser til 
finansiering av 2,0 nye årsverk.  
 
Dette bør være i noenlunde tråd med kommunens status og utfordringer innen barnevernet 
slik de fortoner seg i dag.   
 
Tiltakene har en permanent karakter.   
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Anne-Grethe Schau Arkiv nr. A10  
Utvalg Saknr Møtedato  
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET 1/11 13.01.2011 
FORMANNSKAPET 5/11 26.01.2011 
KOMMUNESTYRET 5/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 5/11 Saknr 10/2670 Løpenr 14648/10 
 

5/11 - LOKALE RETNINGSLINJER OM LIKEVERDIG BEHANDLING VED 
TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE 
BARNEHAGER 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar de lokale retningslinjene slik de foreligger. 
 
 
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs behandling: 
Seksjonsleder Anne-Grethe Schau ga en orientering om det nye finansieringssystemet for 
ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs innstilling til 
formannskapet:  
 
Rakkestad kommunestyre vedtar de lokale retningslinjene slik de foreligger. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Kultur-, utdanning- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre vedtar de lokale retningslinjene slik de foreligger. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
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1. Endringer i barnehageloven §§ 8 og 14 (hentet fra www.lovdata.no) 
2. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager (hentet fra www.lovdata.no) 
3. Forslag til lokale retningslinjer ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager i Rakkestad kommune 
 
Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok 16. juni 2009 nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 
rammefinansiert sektor. Det baserer seg på lovendring i barnehagelovens §§ 8 og 14. Av 
kommuneproposisjonen for 2011 går det fram at hovedtyngden av de statlige tilskuddene til 
barnehager skulle innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Ny forskrift om likeverdig 
behandling av barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd ble fastsatt i statsråd 29.oktober 
2010. Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.  
 
Lovendringen omfatter ikke-kommunale barnehager, det vil si alle private, fylkeskommunale 
og statlige barnehager. Staten varslet i statsbudsjettet 2010 at den tar sikte på å oppnå 
likeverdig behandling gjennom en opptrappingsplan over fem år. Inntil det fullt ut er innfaset, 
vil overgangsregler gjelde.  
 
Kunnskapsdepartementet redegjør for innholdet i forskrift om likeverdig behandling ved 
tildeling av offentlig tilskudd i Rundskriv F-14/2010.  
 
Rakkestad kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen, 
det vil si at ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale 
barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Reglene for finansieringen av ikke-kommunale 
barnehager er tilpasset en rammefinansiert barnehagesektor. Hva som menes med likeverdig 
behandling defineres i nasjonale forskrifter og lokale retningslinjer. Kommunen har ansvar for 
at det utbetales tilskudd i tråd med gjeldende regelverk. 
 
Rakkestad kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrebeskrivelser i henhold til 
lovvedtak og forskrifter. I de lokale retningslinjene er det gjort valg innenfor de områdene der 
forskriften legger føringer for dette, blant annet har kommunen gjort følgende valg: 
 
- Utarbeidet en lokal modell hvor alle kostnader i kommunale barnehager synliggjøres 
- Definert begrepet ”store aktivitetsendringer” 
- Rapporteringstidspunkter for beregning av antall heltidsplasser i bruk i den enkelte 
barnehage 
- Bruk av nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader 
- Tidspunkter for utbetaling av tilskudd og justering av tilskuddssatser 
- Det skal utarbeides samarbeidsavtale mellom kommunen og den enkelte barnehage 
 
I forslag til lokale retningslinjer er det tatt utgangspunkt i forskriftens paragrafer. Det er tatt 
med både statlige bestemmelser og lokale valg. De lokale valgene er uthevet med kursiv tekst 
i vedlegg 3; Lokale retningslinjer for Rakkestad kommune tilknyttet forskrift om likeverdig 
behandling. 
  
Rådmannen understreker at de lokale retningslinjene er en forlengelse og et supplement – en 
konkretisering – av de sentrale forskrifter og lovverket på området. Samtidig innebærer de en 
tolkning av og i noen grad et valg – noen prioriteringer som innebærer at ordningen i 
Rakkestad kommune ikke blir helt lik løsningen i andre kommuner. 
 
Det vises til retningslinjene for konkret informasjon.  



  Sak 5/11 
 

  Side 22 av 42   

 
Andre opplysninger: 
Ved innføring av lovendring legger Kunnskapsdepartementet opp til at det skal bli et enklere 
system å administrere. På denne måten kan det i fremtiden frigjøres ressurser til konstruktiv 
dialog med fokus på kvalitet mellom kommunen og de private barnehagene. 
 
Rammebetingelser: 
Kunnskapsdepartementet startet arbeidet med ny forskrift høsten 2009. Forskriften ble 
vedtatt 29.oktober 2010. Rundskriv ble sendt ut fra departementet 3. november 2010. Det 
har vært et intensivt arbeid og omleggingen vil stille nye krav til politikere og administrasjon i 
kommunene. Disse betingelsene innebærer at kommunen har kort tid på seg til å sette seg 
inn i praktiseringen av det nye regelverket.  
 
Rakkestad kommune har gitt informasjon til alle de ikke-kommunale barnehagene fortløpende 
fra publisering av informasjon fra Kunnskapsdepartementet. I desember gjennomførte 
barnehageadministrasjonen et kombinert informasjons- og høringsmøte med de ikke-
kommunale barnehagene. Forslag til lokale retningslinjer ble grundig presentert. Det har 
kommet en skriftlig tilbakemelding på mail fra en barnehage der antall telletidspunkter 
bemerkes.    
 
Økonomi: 
Rammefinansiering av barnehagesektoren 
Rammefinansiering innebærer en innlemming av tidligere øremerkede tilskudd i kommunenes 
rammetilskudd fra staten. Tilskudd som innlemmes er statlig driftstilskudd, tilskudd til barn 
med nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler til drift av barnehager.  
 
Endringer i den enkelte kommunes inntekstsystem er beregnet ut fra en delkostnadsnøkkel 
som tar hensyn til følgende kriterier: 
 
- antall barn, bosatt i kommunen mellom 3 og 5 år     – vektes 0,5286 
- antall barn, bosatt i kommunen mellom 1 og 2 år uten kontantstøtte  – vektes 0,3572 
- antall innbyggere over 16 år med universitets- og høgskoleutdanning – vektes 0,1142 
 
Det kommunale tilskuddet 
Det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal dekke kostnader til ordinær 
drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det 
beregnes ut fra de kommunale barnehagenes kostnader. Rakkestad kommune har ikke plikt 
til å gi tilskudd per heltidsplass som overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i 
gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.  
 
Finansieringsmodellen baserer seg på at kommunen skal fastsette separate tilskuddssatser for 
drift og kapital. For drift skal det fastsettes en sats for små barn med heltidsplass og en sats 
for store barn med heltidsplass. Tilskuddssatsene for drift blir beregnet på bakgrunn av 
kommunens budsjetterte kostnader til drift av egne barnehager det enkelte år. For kapital 
skal det fastsettes en sats per barn med heltidsplass, uavhengig av barnets alder.  
 
Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med årsbudsjettet, og satsene 
skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret.  
 
Kommunens ansvar for saken: 
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Lokale retningslinjer om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd i ikke-
kommunale barnehager behandles i kultur-, utdannings- og omsorgsutvalget, formannskapet 
og kommunestyret. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rakkestad kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrer på bakgrunn av 
statlige forskrifter ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. De lokale 
retningslinjene skal danne grunnlag for en samarbeidsavtale mellom Rakkestad kommune og 
den enkelte ikke-kommunale barnehage. På sikt vil dette gi økonomisk forutsigbarhet for 
både de ikke-kommunale barnehagene og kommunen. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. U01  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 6/11 26.01.2011 
KOMMUNESTYRET 6/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 6/11 Saknr 11/105 Løpenr 613/11 
 

6/11 - RAKKESTAD UTVIKLING - ETABLERING  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens utkast til mandat og andre rammer for 
Rakkestad Utvikling 2011 – 2013.  

 
2. Til styringsgruppen for prosjektet blant kommunestyrets medlemmer oppnevnes (i 

henhold til diskusjon og konklusjon i formannskapet):  
 

Ordfører, Peder Harlem, 
Bjørn Erik Studsrud, 
Vidar Storeheier, 
John Thune, 
Ellen Solbrække.  

 
3. Ordfører er leder av styringsgruppen.  

 
4. Funksjonstid:  Ut kommunestyreperioden 2007 – 2011.  Det velges politiske 

representanter til styringsgruppen på nytt i forbindelse med valg av styrer, nemnder 
og råd etter kommunestyrevalget 2011.  

 
5. Styringsgruppen tilkjennes møtegodtgjørelse etter reglene i ”Reglement for for  

godtgjørelse til folkevalgte i Rakkstad kommune” (Vedtatt i kommunestyret 11.10.07, 
sak 48/07), pukt 5.1.  Utgiftene belastes Rakkestad Utviklings budsjett.   

 
 

6. Etter forslag fra det lokale næringslivet oppnevnes til styringsgruppen:  
 

1 –  
2 –  

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Peder Harlem (SP) foreslo Øyvind Vatvedt og Olav Grefslie som næringslivets representanter 
til styringsgruppen. 
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Rådmannens innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens utkast til mandat og andre rammer for 
Rakkestad Utvikling 2011 – 2013.  

 
2. Til styringsgruppen for prosjektet blant kommunestyrets medlemmer oppnevnes (i 

henhold til diskusjon og konklusjon i formannskapet):  
 

Ordfører, Peder Harlem, 
Bjørn Erik Studsrud, 
Vidar Storeheier, 
John Thune, 
Ellen Solbrække.  

 
3. Ordfører er leder av styringsgruppen.  

 
4. Funksjonstid:  Ut kommunestyreperioden 2007 – 2011.  Det velges politiske 

representanter til styringsgruppen på nytt i forbindelse med valg av styrer, nemnder 
og råd etter kommunestyrevalget 2011.  

 
5. Styringsgruppen tilkjennes møtegodtgjørelse etter reglene i ”Reglement for for  

godtgjørelse til folkevalgte i Rakkstad kommune” (Vedtatt i kommunestyret 11.10.07, 
sak 48/07), pukt 5.1.  Utgiftene belastes Rakkestad Utviklings budsjett.   

 
 

6. Etter forslag fra det lokale næringslivet oppnevnes til styringsgruppen:  
 

1 –  Øyvind Vatvedt 
2 –  Olav Grefslie 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen  
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre gjorde i møte 4. november f.å., sak nr. 46/10, følgende vedtak:  
 
Rakkestad kommunestyre ber rådmannen engasjere nødvendig hjelp i arbeidet med å styrke 
sentrum og lokalt næringsliv i tidsrommet fra 1.1.11 – 31.12.13. Rakkestad kommunestyre gir 
formannskapet fullmakt til å være styringsgruppe og å utforme prosjektet konkret. Rakkestad 
kommunestyre fastsetter økonomisk omfang av prosjektet i budsjett 2011 og økonomiplan 
2011 – 2014.  
 
I budsjett 2011 er det bevilget kr. 750 000 til formålet, mens det i økonomiplan 2011 – 2014 
er stilt til disposisjon ytterligere kr. 750 000 til tiltaket i 2012 og 2013.  
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Styringsgruppa (formannskapet) behandlet i møter 29.11.10 og 15.12.10 de organisatoriske 
spørsmål for prosjektet ”Rakkestad Utvikling”. Den bestemte å etablere et kommunalt foretak 
for å løse oppgaven – etter at rådmannen først anbefalte en partnerskapsmodell og deretter 
en regulær prosjektorganisering.  
 
Begrunnelsene for rådmannens holdning er:  
 
1 – Prosjektet er tidsavgrenset, mens et kommunalt foretak etter sitt formål og i sin form er 
      er en permanent organisasjon.  
 
2 – Det er krav om å stille opp en åpningsbalanse ved opprettelse av kommunale foretak.  
      Hensikten med å legge ut aktivitet i foretak, er blant annet å synliggjøre utgifter og  
      inntekter knyttet til virksomheten og framvise en balanse som gjenspeiler foretakets  
      verdier.  
 
      Disposisjonen er naturlig nok av teknisk karakter – idet foretak er en del av kommunen  
      som juridisk person.  
 
      I forhold til Rakkestad Utvikling som foretak, blir slike krav illusoriske og fordekkende.  
 
3 – Bestemmelser om foretakenes budsjetter og regnskaper går fram av egne forskrifter  
      (foretaksforskriften), og gjelder for foretak etablert etter kommunelovens kapittel 11.  
 

Kommunestyret fastsetter årsbudsjettet for hele kommunens virksomhet, og det     
omfatter også foretakets budsjett. Dette innebærer at kommunestyret bestemmer de 
økonomiske rammene for foretakets drift og investeringer.  

 
Foretak som driver næringsvirksomhet er regulert av regnskapsloven og reglene for god        
regnskapsskikk – ikke de kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter. Like fullt må        
kommunen av hensyn til kostrarapporteringen, også avlegge regnskap for foretaket etter 
de kommunale forskriftene.   

 
Rakkestad Utviklings formål er – innen rammer fastsatt av kommunestyret – å arbeide   
for utvikling og vekst i Rakkestad sentrum og i det lokale næringslivet som helhet.  
Direkte dreier det seg ikke om næringsvirksomhet, men berøringspunkter mot 
næringsrelaterte  spørsmål og store deler av næringslivet er tenkelige. Det er derfor ikke 
usannsynlig at aktiviteten etter hvert tar en retning der den blir definert som 
næringsvirksomhet.  

 
I dette perspektivet anbefaler rådmannen ikke formelt å etablere et kommunalt foretak  
på  området.  

 
4 – Kommunale foretak utløser særskilte etablerings- og revisjonskostnader – som kan  
       unngås med en annen organisering 
  
5 – I sammenheng med merverdiavgiftskompensasjon er regelverket for kommunale foretak  
      mer sammensatt og komplisert enn for ordinær kommunal virksomhet – hvilket har  
      resultert i at mange kommuner på det grunnlaget har gått bort fra  foretaks-      
      organiseringen.    
 
      Kommunene kan kreve kompensasjon for inngående merverdiavgift på anskaffelser av  
      varer og tjenester til egen bruk. Det er atskillig enklere å håndtere innen den ordinære  
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      virksomhet. 
 
 
Andre opplysninger: 
Rådmannen går på basis av punktene ”1 – 5” ikke inn for å etablere Rakkestad Utvikling som 
et kommunalt foretak, men derimot som et regulært prosjekt. I forhold til den selvstendighet 
og fleksibilitet som er etterspurt, oppnås i virkeligheten de samme effekter ved prosjekt- som 
ved foretaksorganisering.  
 
Momenter som nevnt i forrige avsnitt, er ikke noen argumenter for å velge foretak framfor 
prosjekt. Ramme og faktiske forutsetninger i modellene er så godt som identiske. Rakkestad 
Kommunale Skoger er et eksempel på det. Den ble omdannet fra kommunalt foretak til en 
ordinær kommunal virksomhet for noen år siden, og holder i gang en aktivitet i det daglig 
helt uavhengig av rådmann, formannskap og kommunestyre. Det nye opplegget er billigere 
og enklere enn Rakkestad Kommunale Skoger KF var.  
 
Rådmannen oppfatter ingen materielle fordeler med fortaksmodellen framfor en regulær 
prosjektorganisering i sammenheng med Rakkestad Utvikling.  
 
 
Prosjektet: 
 
Rådmannens forslag er som følger: 
 
Navn:  
 
Rakkestad Utvikling.  
 
Eier:  
 
Rakkestad kommunestyre.  
 
Varighet: 
 
Fra 1.1.11 – 31.12.13.  
 
Formål:  
 
Rakkestad Utvikling arbeider – innen rammer fastsatt av Rakkestad kommunestyre –  
for utvikling og vekst i Rakkestad sentrum og det lokale næringslivet som en helhet.  
 
Prosjektets ledelse:  
 
Rakkestad Utvikling ledes av en styringsgruppe på fem medlemmer – der kommunestyret 
velger fem medlemmer blant sine medlemmer og to medlemmer etter forslag fra det lokale 
næringslivet.  
 
Ordfører leder styringsgruppen for Rakkestad Utvikling.  
 
Rådmannen stiller sekretær til disposisjon for prosjektet – som innkaller til og fører referater 
fra styringsgruppas møter. Kontraktsadministrasjon og budsjett- og regnskapsoppfølgning 
hører også inn under sekretærens oppgaver. 
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Rapportering:  
 
Rakkestad Utvikling rapporterer til kommunestyret 1.5., 1.9 og 1.1. hvert år om status og 
utvikling i sin virksomhet.  
 
 
Avsluttende kommentarer 
Via prosesser på slutten av 2010 og tidlig i 2011, har formannskapet utpekt folkevalgte 
representanter til styringsgruppen for prosjektet – jf. utkastet til vedtak.  
 
Rakkestad Utviklings ramme er på kr. 750 000 fra 1.1. – 31.12.11. Det samme beløpet er stilt 
til disposisjon til formålet i 2012 og 2013. Til å realisere prosjektets strategier og aktiviteter, 
er meningen å engasjere en prosjektleder for prosjektet som en helhet eller prosjektledere for 
flere delprosjekter. Det er opp til styringsgruppen å velge metode og modell på dette 
området.  
 
Med hensyn til kjøp av disse tjenestene, er Rakkestad kommune og Rakkestad Utvikling 
regulert av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende regelverk. Sånn som rådmannen 
vurderer det, bør styringsgruppen innen 15. februar d.å. ha gjennomført i alle fall den første 
del av anskaffelsesprosessen for 2011. Det elementet må formelt på plass så raskt det lar seg 
gjøre.   
 
I tillegg forventer rådmannen at Rakkestad Utvikling har full budsjett- og utgiftskontroll innen 
rammen på kr. 750 000. Så langt har sentrums- og næringslivsprosjektene i større 
utstrekning vært aktivitets- enn budsjettstyrt. Dette kan ikke videreføres til 2011 – 2013.  
 
Rådmannen forutsetter at styringsgruppen følger opp også på dette punkt.   
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 027  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 7/11 26.01.2011 
KOMMUNESTYRET 7/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 7/11 Saknr 11/167 Løpenr 771/11 
 

7/11 - RAKKESTAD ENERGI AS - EIERSKAPSMELDING  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjoner i saken.  
 
Som opposisjonens representant i eierforumet velges:  
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Formannskapet foreslo at setningen ”Ordningen – tilskudd til allmennyttige formål – opphører 
fra 2011” strykes.  Eierforumet bes om å ta temaet opp til vurdering. 
Formannskapet foreslo Øyvind Furuheim som opposisjonens representant i eierforumet. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt.  Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjoner i saken – 
bortsett fra at setningen  
”Ordningen – tilskudd til allmennyttige formål – opphører fra 2011” strykes.   
Eierforumet bes om å ta temaet opp til vurdering. 
 
Som opposisjonens representant i eierforumet velges:  

 Øyvind Furuheim 

 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – Rakkestad Energi AS – Vedtekter.  
               2 – Rakkestad Energi AS – Årsrapport 2009  
 
Bakgrunn for saken: 
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Det vises til vedlegg: ”1 – Rakkestad Energi AS – Vedtekter” og ”2 – Rakkestad Energi AS – 
Årsrapport 2009”.  
 
Gjennomgang av vedtekter – særlig at selskapenes formål er i samsvar med 
kommunens forutsetninger for eierskapet – jf. punktet ”Formål” i 
styringsdokumentet:  
 
Om ”Formål” heter det i styringsdokumentet:  
 
Rakkestad kommunes formål er å være forvaltningsorgan, tjenesteyter, planmyndighet, 
samfunnsbygger/samfunnsutvikler og næringsutvikler på sine områder i lokalsamfunnet. 
 
Aksjeselskap er et virkemiddel for Rakkestad kommune i sin oppgaveløsning.  
 
Rakkestad kommune gjør i tidsrommet 1. april – 30. juni hvert år vurderinger og beslutninger 
om eierskap i de selskaper som går fram av punkt 3 – ”Hvilke selskaper er omfattet” etter 
følgende dimensjoner:  
 
* Forvaltningsorgan,  
* Tjenesteyter, 
* Planmyndighet, 
* Samfunnsbygger/samfunnsutvikler, 
* Næringsutvikler, 
 
Vurderinger og beslutninger etter de samme dimensjoner gjøres ved investeringer i nye 
selskaper. 
 
Rakkestad kommune kan ikke være eier av og/eller investere i aksjeselskaper, uten at det er 
begrunnet i samfunnsbygger-/samfunnsutvikler- og/eller næringsutviklerrollen. Hvis 
Rakkestad kommune skal engasjere seg i aksjeselskaper på basis av rollen som 
forvaltningsorgan, tjenesteyter eller planmyndighet, skal det være særskilt begrunnet.  
 
Hvis eierskapet ikke faller inn under ett eller flere av punktene som nevnt i forrige avsnitt, 
skal det avvikles eller ikke etableres.  
 
Rakkestad Energi AS’ vedtekter sier om selskapets formål:  
 
Selskapets virksomhet er å drive energiforsyning, herunder kjøp og salg av elektrisk kraft 
samt eie og drive tekniske installasjoner som er anskaffet for å sikre nettdriften samt å drive 
nettvirksomhet.  
 
Rådmannen vurderer at paragrafen er i samsvar med ”Formål” ovenfor – jf. 
styringsdokumentet. Dog vises til framstillingen nedenfor.  
 
Organiseringen av selskapet: 
 
Rakkestad kommune eier 67 prosent og Hafslund ASA 33 prosent av Rakkestad Energi AS.  
 
Rakkestad kommune har negativt flertall i selskapet, men det foreligger en aksjonæravtale 
mellom eierne som i noen grad modifiserer denne kontrollen. I de elleve årene som er gått 
fra Hafslund ASA ervervet sin aksjepost, har det ikke utgjort noen alvorlig problemstilling eller 
utfordring.  
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Rakkestad Energi AS er ledet av en administrerende direktør og avdelingsledere i henholdsvis 
driftsavdelingen, installasjonsavdelingen og økonomiavdelingen.  
 
Selskapet har egne ansatte som utfører tilsyn, vakt og beredskap. Det er en bevisst strategi 
på å ha nødvendig pålagt kompetanse i egen organisasjon.  
 
Rakkestad Energi AS hadde 32 ansatte pr. 31.12.09. I tillegg var det en lærling og en 
midlertidig ansatt ved dette årets utgang.  
 
I 2010 startet Rakkestad Energi AS på nytt opp med salg av strøm – i første rekke på det 
private markedet. Det skjer etter en strategi og profil som sikter mot å minimere risiko for tap 
for selskapet på området.  
 
At selskapets virksomhet – ifølge årsmeldingen/årsrapporten, årsplaner og 
langtidsplaner – bidrar til å realisere kommunens målsetting med eierskapet.  
 
I sammenheng med disse vurderingene, kan Rakkestad kommune hente inn en 
rapport fra kommunalt nominerte – og derav valgte – styrerepresentanter: 
 
Sånn som rådmannen ser det, er grunnlaget for kommunale engasjement i kraftbransjen ikke 
det samme som før dereguleringen av dette markedet på begynnelsen av nittitallet. Samtidig 
er nettselskapene ennå et sentralt element i samfunnets infrastruktur – slik at kommunalt 
eierskap i slike bedrifter framdeles har stor gyldighet.  
 
Utbytter i en størrelsesorden 3,0 – 3,8 millioner kroner pr. år (67 prosent eierskap) genererer 
en avkastning på kapital som det er vanskelig – enn si umulig – å oppnå ved alternative 
plasseringer uten å ta svært stor risiko – jf. tidligere vurderinger av fortsatt eierskap eller 
salg.  
 
Nettvirksomheten er monopolisert og rammevilkårene er gode. I dag er nettselskap nesten 
ikke til salgs – uten at det er knyttet til statlige rammer for Statsnetts og Statskraft framtidige 
roller.  
 
Rådmannen påpeker at kommunens finansielle interesse for eierskapet er voksende – slik at 
et fortsatt rimelig og stabilt utbytte – 3,25 millioner kroner – 3,75 millioner kroner hvert år – 
er den beste sikkerhet for at kommunen opprettholder sin eierandel i selskapet og sitt 
samfunnsøkonomiske og samfunnsmessige ansvar på kraftfeltet.  
 
Primærformålet med eierskapet i Rakkestad Energi AS er et stabilt, godt utbytte på sin 
kapital, mens kommunen er også i høy grad bevisst sitt samfunnsøkonomiske og 
samfunnsmessige ansvar på området.  
 
Utbytte-/resultatkravet realiseres med en moderat – men akseptabel – risikoprofil.  
 
Rakkestad Energi AS’ formål er ikke av ”verdi- eller allmennyttig karakter” – herunder å sette 
av del av bedriftens ressurser/overskudd til allmennyttige tiltak eller ”subsidiere” visse 
brukere.  
 
Det tilligger Rakkestad kommune å fordele egne – direkte og indirekte – ressurser på tredje 
(frivillig) sektor i lokalsamfunnet. Rakkestad Energi AS’ styre og administrerende direktør har 
som sådanne ingen rolle i denne sammenheng.  
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Ordningen – tilskudd til allmennyttige formål – opphører fra 2011.  
 
 
Resultatvurderinger  
 
Formuessituasjon – brutto så vel som netto formuessituasjon:  
 
Rakkestad Energi AS framstår i dag som et meget veldrevet selskap – der driften virker å 
være godt i samsvar med selskapets formål og Rakkestad kommunes forventninger som 
majoritetseier.  
 
Rakkestad Energi AS er solid, og gir eierne bra avkastning på sine investeringer i bedriften. I 
budsjett og økonomiplaner definerer Rakkestad kommune sine utbyttekrav. For 2011 – 2014, 
ligger de i størrelsesorden 3,25 – 3,75 millioner kroner hvert år.    
 
Rakkestad Energi AS’ totale rentabilitet var på 3,4 prosent i 2005, men for selskaper av denne 
type bør størrelsen – korrigert for forholdet mellom nettdel og annen produksjon – ligge på 5 
– 6 prosent. Dette har innvirkning på det årlige utbyttenivået, og må avpasses i forhold til 
eiernes utbyttekrav.  
 
Rekruttering til styret:  
 
Rakkestad kommunes eierskap i Rakkestad Energi AS er først og fremst forretningsmessig 
motivert, men politisk og administrativt nivå er seg samtidig bevisst sitt samfunnsmessige 
ansvar på området.  
 
Framover bør det derfor vektlegges i større utstrekning å rekruttere ”profesjonelle” 
medlemmer til styret fra kommunal side.  
 
Dialog Rakkestad kommune – Rakkestad Energi AS:  
 
Rakkestad kommunestyre og Rakkestad Energi AS har i dag ingen formell dialogarena.  
 
Mellom Rakkestad Energi AS’ styreleder og administrerende direktør og ordfører og rådmann 
er det systematisk og god kommunikasjon. Mer sporadisk er også formannskapet trukket inn.  
 
Rakkestad kommunestyre har ikke instruksjonsmyndighet overfor styret, men kan instruere 
kommunens representanter i styret. Disse er aktører bedriftens styre som kollegium.  
 
Det betyr at kommunestyret må forholde seg til sin generalforsamlingsrepresentant – det vil 
si ordføreren – dersom det ønsker å signalisere eller direkte instruere styret på ulike områder.  
 
Rådmannen anbefaler i denne sammenhengen:  
 
Ordføreren tar innkallingen til generalforsamlingen opp til diskusjon i formannskapet– slik at 
det eksplitt kan avlevere sine styringssignaler eller instrukser før møtet (generalforsamlingen) 
avvikles.  
 
Styreleder og administrerende direktør orienterer en gang hvert år formannskapet om status, 
utvikling og strategier/planer i Rakkestad Energi AS.  
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Videre går rådmannen inn for:  
 
Rakkestad kommunestyre etablerer et eierforum – ordfører, representant for opposisjonen i 
kommunestyret, rådmann – som sammen med styreleder i Rakkestad Energi AS utarbeider en 
visjon og et hovedmål for selskapet.  
 
Denne forankres til slutt i kommunestyret.   
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 151  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 9/11 26.01.2011 
KOMMUNESTYRET 8/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 8/11 Saknr 11/181 Løpenr 885/11 
 

8/11 - BUDSJETT 2011 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 - 
OPPFØLGING  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar de korreksjoner av budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 
2014 som går fram av avsnittet ”Bakgrunn” i saksframlegget.  
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre vedtar de korreksjoner av budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 
2014 som går fram av avsnittet ”Bakgrunn” i saksframlegget.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen  
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre fastsatte i møte 9. desember f.å. – sak nr. 55/10 – budsjett 2011 
og økonomiplan 2011 – 2014. I den politiske behandlingen ble det fremmet forslag og fattet 
vedtak – der utgifter og inntekter ikke henger sammen. Rådmannen ser seg derfor nødt til å 
fremme denne ”salderingsproposisjonen”.  
 
Det er lagt vekt på at forslaget ikke forandrer aktivitetsnivået i kommunen i perioden.  
 
Endringsutkastet er som følger:  
 
1 – Kirkegårdsgraver – kr. 250 000 i 2011 og 2012 (totalt kr. 500 000) – finansieres av  
     disposisjonsfondet.  
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2 – PC’ er på åttende skoletrinn – kr. 200 000 hvert år i perioden (totalt kr. 800 000) – 
dekkes av disposisjonsfondet.  
 
3 – For Lyngrabben og Degernes omsorgsboliger flyttes finansiering av tiltaket fra 2013 og  
      2014 til 2012 og 2013.  
 
      Driftsmessige konsekvenser av Lyngrabben og Degernes omsorgsboliger dekkes av økt   
      husleie.  
 
For øvrig gjør rådmannen tekniske og/eller følgesendringer av punktene 1, 2 og 3 både i 
drifts- og investeringsdelen av budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014.   
 
Rådmannens vurderinger:  
Rådmannen anbefaler kommunestyret å gjøre de endringene i budsjett 2011 og økonomiplan 
2011 – 2014 som går fram av avsnittet ”Bakgrunn” ovenfor.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Knut Østby Arkiv nr. K46  
Utvalg Saknr Møtedato  
VILT- OG UTMARKSUTVALGET 8/10 07.12.2010 
FORMANNSKAPET 72/10 15.12.2010 
KOMMUNESTYRET 9/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 9/11 Saknr 10/2511 Løpenr 13370/10 
 

9/11 - KOMMUNAL MÅLSETTING HJORTEVILTFORVALTNING - RAKKESTAD 
KOMMUNE  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommune vedtar at ny kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Rakkestad 
gjøres gjeldene fra og med jaktsesongen 2011.  
 
 
VILT- OG UTMARKSUTVALGETs behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
VILT- OG UTMARKSUTVALGETs innstilling :  
 
Rakkestad kommune vedtar at ny kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Rakkestad 
gjøres gjeldene fra og med jaktsesongen 2011.  
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Saken har vært til behandling i Vilt- og utmarksutvalget som har innstillings-/vedtaksrett i 
saker i hht Viltloven. 
 
Vilt- og utmarksinnstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommune vedtar at ny kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Rakkestad 
gjøres gjeldende fra og med jaktsesongen 2011. 
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Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
Uttalelser fra: 
Degernes elgjaktlag v/ Carsten Thiis 
Melleby elgjaktlag v/ Ellen Næristorp 
Smaalene skogeierlag 
Marker kommune 
Halden kommune 
 
Høringsbrev  
Oversikt over høringsinstansene.  
Saksframlegg med vedtak fra møtet 09.06.10 
Forslag til kommunal målsetting.  
 
Bakgrunn for saken: 
Viltforvaltningen i Rakkestad kommune vedtok på møte 09.06.10 høringsforslag til ny 
kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning i Rakkestad.   Forslaget er sendt ut på høring 
og det har til sammen kommet 5 uttalelser.    
All hjorteviltforvaltning skal å størst mulig grad forvaltes etter planer utarbeidet av 
rettighethaverne.  I henhold til rundskriv om forvaltning av hjortevilt og bever skal disse 
planene basere seg på en kommunalt vedtatt målsetting.   Målsettingen skal sørge for at 
hjorteviltstammene er tilpasset de naturgitte forhold og at skadeomfanget holdes innen et 
tilfredsstillende nivå.  
 
Administrasjonen i Rakkestad kommune var av den oppfatning at det nå var nødvendig å 
foreta en endring av den kommunale målsetting for hjorteviltforvaltning i kommunen.  
Bakgrunnen for dette er å tilpasse seg ulvestammen som har etablert seg her og den 
påvirkning denne har på elgstammen.  
 
Vilt og utmarksutvalget hadde forslaget til behandling i møte den 09.06.10 og vedtok å sende 
forslaget ut på høring.       
 
Administrasjonens vurdering: 
Ingen av de som har svart har noen tydelige innvendinger til forslaget.  Det vesentligste går 
på hvordan jakta skal gjennomføres på bakgrunn av usikkerhet i forhold gjennomføring av 
jakta med henhold på jakt på ungdyr og hvordan jakten skal gjennomføres i områder med 
ulv. 
 
Degernes elgjaktlag v/ Carsten Thiis: Har en kommentar om at målsettingen må inneholde at 
økt uttak av kalv må gå på bekostning av voksne dyr og at det er ønskelig med en høyere 
uttak av hanndyr.    
 
Kommentar: 
Foreløpig har en liten kunnskap om hvilke konsekvenser ulvestammen har på elgstammen.  
En antar at her er det mye som må læres og at en må gå forsiktig fram.   Hvor mange og 
hvilke dyr som skal skytes hvert år må vurderes hvert år.  Ut i fra erfaringer fra andre 
områder er det viktig å ta vare på eldre produksjonsdyr.  Likeledes er det like viktig som før å 
opprettholde en riktig kjønnsfordeling – all erfaring tilsier at dette gir dyr med best kondisjon.  
 
Melleby elgjaktlag v/ Ellen Næristorp: Hvis ulven tar "alle" kalvene skal da jakten avlyses. 
Skulle vi da ha skutt alle kalvene vi så i år for å kunne jakte på eldre dyr? 
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Kommentar: Viser til forrige kommentar og at de foreslåtte ordninger må forklares nærmere.  
 
Smaalene skogeierlag: Hvordan er det tenkt hvis det er slik at rovdyra vesentlig forsyner seg 
av kalvene. Vil vi ikke da få en elgstamme med veldig få kalver og dermed vil det være 
umulig å drive jakt på gjenværende elgstamme?  
 
Kommentar: Viser til forrige kommentar og at de foreslåtte ordninger må forklares nærmere.  
 
Marker kommune: Har selv utarbeidet nye målsettinger for hjorteviltforvaltningen med 
bakgrunn i den nye situasjonen som har oppstått etter at ulven har kommet til kommunen.   
Det påpekes at kommunale målsettinger bør være mest mulig like over flere kommuner og 
bør før de kommer til behandling i kommunen bør være forankret i elgregionen.   Dette for at 
rettighetshavere og jegere skal oppfatte forvaltningen mest mulig som enhetlig.   
 
Kommentar: Vi har full forståelse for og ser betydningen av ensartede og felles målsettinger 
for flere kommuner og større områder.  Bakgrunnen for at prosessen ble igangsatt nå var at 
det var nødvendig å vise rettighetshavere og jegere at en ny situasjon var oppstått og at 
tidligere vedtatt målsettinger og planer for deler av kommunen ikke lenger var gjeldene.   Det 
vil bli arbeidet for å få til en målsetting som kan passe for hele regionen. 
 
Halden kommune: Ser positivt på Rakkestad kommunes forslag til ny målsetting til 
hjorteviltforvaltning og er selv i gang med å etablere en målsetting mye lik det forslaget som 
er foreslått i Rakkestad. 
 
Høringssvarene viser at det er små innvendinger til forslaget til ny målsetting og at forslaget 
derfor bør vedtas.     
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr. U63  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 1/11 12.01.2011 
KOMMUNESTYRET 10/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 10/11 Saknr 10/2467 Løpenr 14525/10 
 

10/11 – SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 
GRUPPE 1 - BUNNPRIS RAKKESTAD AS 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
I K Lykke AS, Munkegt 48, 7011 Trondheim org.nr 996094138 gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 til Bunnpris Rakkestad, Storgt 20, Rakkestad. 
Salgsareal: 1360 m2. 
 
Tor Haugen f.06.03.63 og Bjørn Magne Stevning f. 07.05.62 godkjennes som henholdsvis 
styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
I K Lykke AS, Munkegt 48, 7011 Trondheim org.nr 996094138 gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 til Bunnpris Rakkestad, Storgt 20, Rakkestad. 
Salgsareal: 1360 m2. 
 
Tor Haugen f.06.03.63 og Bjørn Magne Stevning f. 07.05.62 godkjennes som henholdsvis 
styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Som utrykt vedlegg: 

1. Søknad fra I K Lykke AS 
  2. Uttalelse fra lensmannen i Rakkestad 
 
Bakgrunn for saken: 
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Rakkestad kommune har mottatt søknad for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra firmaet I 
K Lykke AS. Firmaet åpner forretningen Bunnpris Rakkestad i løpet av våren 2011. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunestyret fatter vedtak i saken etter innstilling fra Formannskapet. 
 
Rammebetingelser: 
Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
Forskrift til lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
Kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2011 (Ksak 65/08) 
 
Bevillingen etter alkoholloven gis til ”den for hvis regning virksomheten drives”, dvs at 
bevillingen gis til den som har det økonomiske ansvaret for virksomheten. Dette kan for 
eksempel være et aksjeselskap eller et enkeltmannsforetak. 
 
En bevillingshaver kan ha flere bevillinger, men det må være en godkjent styrer og 
stedfortreder for hvert bevillingssted. Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap 
om alkoholloven m.v.(kunnskapsprøve). 
 
Enkeltsøknader behandles på bakgrunn av innhentede uttalelser og innen rammen av 
alkohollov-/forskrifter og kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. 
 
Andre opplysninger: 
Bevillingssøknaden gjelder: 
 
Bunnpris Rakkestad  
Utsalgssted:   Storgata 20, Rakkestad 
Bevillingssøker:  I K Lykke AS, Munkegat 48, 7011 Trondheim 
    Org.nr 996094138 
Styrer:    Tor Haugen, Holbergs vei 48, 1412 Sofiemyr 
Stedfortreder for styrer: Bjørn Magne Stevning, Jerpefaret 7, 1388 Borgen 
Salgsareal:   1360 m2 
 
Lovpålagte undersøkelser er innhentet og det er ikke noe å bemerke. 
 
Det foreligger dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Søknaden gjelder dagligvareforretning og oppfyller dermed de krav som er satt til salgssted i 
kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. 
 
Søknaden anbefales. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr. X42  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 8/11 26.01.2011 
KOMMUNESTYRET 11/11 10.02.2011 
 
 
Utvalgssak 11/11 Saknr 11/100 Løpenr 550/11 
 

11/11 - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - MEDDOMMER I TINGRETTEN - 
SADET SHABANI 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre gir Sadet Shabani, Ytre vei 27 d, 1890 Rakkestad, fritak fra vervet 
som meddommer i Sarpsborg Tingrett med umiddelbar virkning. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre gir Sadet Shabani, Ytre vei 27 d, 1890 Rakkestad, fritak fra vervet 
som meddommer i Sarpsborg Tingrett med umiddelbar virkning. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Utrykt vedlegg: Søknad fra Sadet Shabani 
  
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret valgte i sak 06/08 domsmenn, meddommere og jordskiftedommere for 
perioden 01.05.08-31.12.12. 
 
Sadet Shabani var en av meddommerne som ble oppnevnt fra Rakkestad kommune. 
 
Shabani har av helsemessige årsaker søkt om fritak fra vervet som meddommer i Sarpsborg 
Tingrett. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Domstolsloven § 68 refereres: 
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Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder 
valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med    § 
67. 

 
Domstolsloven § 74 refereres: 

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettsmedlemmer 
eller meddommere i to perioder tidligere. 
 
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen. 

 











































































Lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-
kommunale barnehager)  

       I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager blir det gjort følgende endringer:  

§ 8 sjette ledd skal lyde:  

       Kommunen forvalter de statlige øremerkede tilskuddene til ikke-kommunale barnehager i 
kommunen. Kommunen kan ikke avkorte det kommunale tilskuddet etter § 14 som følge av et slikt 
statlig tilskudd.  

 

§ 14 skal lyde:  
 

§ 14. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager  

       Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i 
kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt 
rammefinansiert.  

       Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren 
er rammefinansiert.  

       Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med 
kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere 
bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.  

       Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta 
tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak 
om tilskudd.  

       Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen.  

 

       Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.  

Fra 1 jan 2011 iflg. res. 29 okt 2010 nr. 1378.  
 

Databasen sist oppdatert 27. des 2010 
 



 

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager  

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 29. oktober 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 
barnehager § 14 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet.  

§ 1. Formål og virkeområde  

       Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med 
kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd.  

       Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager 
etter barnehageloven § 14 første og andre ledd.  

§ 2. Kommunens ansvar  

       Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen behandles 
likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til ordinær drift etter denne 
forskriften. Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i samsvar med denne forskriften.  

§ 3. Det kommunale tilskuddet til ordinær drift  

       Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av 
andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift omfatter driftskostnader, 
kapitalkostnader og administrasjonskostnader.  

       Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den 
gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. 
Tilskuddet skal utgjøre minimum 88 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i 
gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.  

       Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den ikke-
kommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i 
offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har lavere foreldrebetaling enn i 
tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke differansen.  

       Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke får tilskudd for flere 
barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Store aktivitetsendringer i den ikke-
kommunale barnehagen medfører at kommunen må beregne tilskuddet til barnehagen på nytt.  

§ 4. Tilskudd til driftskostnader  

       Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet 
skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende 
kommunale barnehager. Kommunale barnehager med budsjetterte driftskostnader som er minimum 
25 prosent høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale 
barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Kommunen skal gi et påslag for 
administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet til driftskostnader. Kommunen skal fastsette 
tilskuddssatser til driftskostnader per heltidsplass. Satsene skal beregnes i samsvar med forholdstall 
for finansiering av plasser for barn over og under tre år fastsatt av departementet.  



       Det skal være egne satser per heltidsplass for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne 
barnehager. For ordinære barnehager og familiebarnehager skal det settes én sats for barn over tre 
år, og én sats for barn under tre år. For åpne barnehager skal det settes én felles sats gjeldende for 
barn over og under tre år. Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet.  

       Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til 
alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene 
om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader.  

       Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne 
barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader fastsatt av 
departementet ved beregningen av tilskudd til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager.  

§ 5. Tilskudd til kapitalkostnader  

       Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per 
heltidsplass.  

       Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per 
heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale 
gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet.  

       Der kommunen gir tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i egne tilsvarende 
kommunale barnehager skal det være én sats for ordinære barnehager, én for familiebarnehager og 
én sats for åpne barnehager. Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet.  

       Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til 
alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om 
fastsatte tilskuddssatser for kapitalkostnader.  

       Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager med høye 
kapitalkostnader.  

§ 6. Reduksjon av kommunalt tilskudd  

       Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet dersom barnehagen foregående regnskapsår 
hadde vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende 
kommunale barnehager og eier av barnehagen hadde avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig 
godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen.  

       Med urimelig utbytte og arbeidsgodtgjørelse menes at normal kompensasjon for arbeid og 
kapitalinnsats i barnehagen overstiges.  

       Reduksjonen i det kommunale tilskuddet skal stå i forhold til den kostnadsbesparelsen 
barnehagen har, jf. første ledd.  

§ 7. Opplysningsplikt  

       Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, 
barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen 
danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. Kommunen kan bestemme at slik 
rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i 
løpet av året. Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer.  

       Ikke-kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, blant annet 
opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde fra til kommunen.  

§ 8. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene  



       Kommunen skal én gang per år fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager i samsvar 
med § 4 og § 5.  

       Kommuner som i løpet av året endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunale barnehager, skal 
samme året fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.  

       Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det 
som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter § 4 og § 5, skal kommunen i forbindelse 
med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager. Etterjustering av tilskudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre 
ledd skal hensyntas.  

§ 9. Vilkår for kommunalt tilskudd  

       Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunalt 
tilskudd.  

§ 10. Tilbakebetaling  

       Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal etter vedtak fra 
kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller neste 
års utbetaling av tilskudd.  

§ 11. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner  

       Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, 
har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre 
offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt. Refusjonen skal baseres på nasjonale 
gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader og kapitalkostnader fastsatt av departementet.  

§ 12. Klage til fylkesmannen  

       Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd etter 
denne forskriften til fylkesmannen.  

§ 13. Endringer i forskriften  

       Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med gjeldende års 
budsjettvedtak.  

§ 14. Ikraftsetting  

       Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. mars 2004 nr. 
539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd.  

 
 

Databasen sist oppdatert 20. des 2010 
 



Lokale retningslinjer for Rakkestad kommune 
 

knyttet til forskrift om likeverdig behandling 
 
Vedtatt av Rakkestad kommunestyre 10.02.11, sak nr.  
 
 
§ 1  Formål og virkeområde - Bestemmelsen sikrer likeverdighet mellom 
kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rakkestad kommune 
 
Rakkestad kommune har som mål: 

- at barnehagetilbudet i kommunale og ikke-kommunale barnehager skal ha god kvalitet 
- å legge til rette for forutsigbare økonomiske rammer for hver enkelt barnehage 
- å bruke tid på samarbeid om vilkår og rutiner – utarbeide samarbeidsavtale 
- å utarbeide rutiner som sikrer at forskriften følges – unngå klagebehandling  

 
Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften: 

- Ellemelle barnehage - godkjent for 36 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Gudim barnehage - godkjent for 24 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Knertitten barnehage - godkjent for 36 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Noahs Ark barnehage - godkjent for 48 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Musikktrollet barnehage - godkjent for 36 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- RingsbyTunet barnehage - godkjent for 54 barn, dersom alle barna er o/ 3 år  

 
Ved endringer i det etablerte ikke-kommunale barnehagetilbudet i Rakkestad kommune som krever ny 
godkjenning vil det foretas skjønnsmessige vurderinger i henhold til statlig forskrift.  
 
Ikke-kommunale barnehagers inntekter vil fra 01.01.2011 omfatte kommunalt tilskudd og 
foreldrebetaling.  
I tillegg til det kommunale driftstilskuddet som reguleres av barnehageloven § 14, kan ikke-
kommunale barnehager søke kommunen om tilskudd til barnegrupper som trenger 
forsterkning, herunder:  

- tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage  
- tilskudd til minoritetsspråklige barn  
- kompetansemidler 

 
 
§ 2 Kommunens ansvar – Bestemmelsen beskriver kommunens ansvar 
 
Kommunen skal ivareta kravet til likeverdig behandling overfor godkjente ikke-kommunale 
barnehager.  
Rakkestad kommune ivaretar bestemmelsen gjennom: 

- vedtak om utbetaling av tilskudd 
- dokumentasjon på at tildeling er i samsvar med forskriften vedlegges vedtaket 

 
 
§ 3  Det kommunale tilskuddet til ordinær drift - Bestemmelsen regulerer 

hvilke kostnader det kommunale tilskuddet skal dekke innenfor drift, kapital og 
administrasjon 

 
Kommunen skal sikre hvilke kostnader som skal regnes med og trekkes fra. Dette gjøres 
gjennom en lokal modell hvor alle kostnader synliggjøres.   
 



Kommunen skal fastsette den ikke-kommunale prosentandel 
Rakkestad kommune utbetaler prosentsats i henhold til forskriften i 2011;  

Januar til juli:  88 % 
August til desember: 91 %  

 
Rakkestad kommune skal fastsette kostnader ved nedleggelse eller opprettelse av kommunal 
barnehage dersom det blir aktuelt 
 
Kommunen skal beregne nytt tilskudd ved store aktivitetsendringer.  
Rakkestad kommune definerer ”store aktivitetsendringer” som: 

o en økning eller reduksjon i antall barn som samlet sett opptar 18 plasser eller mer  
o midlertidig stengning i mer enn en måned, av hele barnehagen eller minst 18 plasser  
o endring som følge av ny godkjenning 

 
Kommunen skal sørge for at for mye utbetalt driftstilskudd blir tilbakebetalt. 
 
 
§ 4  Tilskudd til driftskostnader - Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar 

for utmåling av tilskudd til driftskostnader 
 
Rakkestad kommune fastsetter tilskuddsats til ordinære ikke-kommunale barnehager innen 
1. februar. Det fastsettes tilskuddssatser for drift av ordinære barnehager i 2011. 
 
Tilskuddsatsen beregnes ut fra følgende kriterier: 

- pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader 
o med småbarnsplass menes barnehageplass for barn under 3 år. 
o med storbarnsplass menes barnehageplass for barn over 3 år 
o barn regnes som under 3 år til og med det året de fyller 3 år 

- beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av 15.12- og 01.08- rapportering, 
gjeldene fra 01.01 og 01.08  

- forholdstallet ved fordeling av kostnader mellom små og store barn: 1,8 
 
Rakkestad kommune beregner antall oppholdstimer per år ved hjelp av SSB nøkkel: 
 

Oppholdstid  
0-8 timer per uke = 6 timer 
9-16 timer per uke = 13 timer 
17-24 timer per uke = 21 timer 
25-32 timer per uke = 29 timer 
33-40 timer per uke = 37 timer 
41 timer eller mer = 45 timer 
 
Ved beregning av antall oppholdstimer per år tas det utgangspunkt i at barnehagene er åpne i 48 uker 
(11mnd) i året. Antall oppholdstimer per år fremkommer ved å multiplisere antall barn i hver 
oppholdskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. 
 
Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober. 
Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober (2.tertial) 
 
Dokumentasjon av hvordan tilmålingen er foretatt vedlegges, og skal inneholde: 

- regneark hvor det fremkommer alle budsjetterte kostnader til ordinær drift av kommunale 
barnehager  

- beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk ved rapporteringstidspunktet 
 
 
 



§ 5 Tilskudd til kapitalkostnader - Bestemmelsen fastsetter kommunens 
ansvar for utmåling av tilskudd til kapitalkostnader 

 
Rakkestad kommune skal  benytte nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av 
kapitalkostnader. 
 
 
§ 6  Reduksjon av kommunalt tilskudd - Bestemmelsen kan redusere det kommunale 
tilskuddet 
 
Rakkestad kommune kan avkorte tilskuddet dersom de vilkår som er nevnt i merknaden til forskriften 
er tilstede. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor beregninger gjøres i forbindelse med levering av 
årsregnskap. Det kan være nødvendig å innhente informasjon fra barnehagen. 
 
 
§ 7 Opplysningsplikt - Bestemmelsen angir opplysningsplikter for eier og kommunen 
 
Rakkestad kommune skal gi opplysninger innen 31.12 om antall rapporteringer neste 
kalenderår og hva som skal til for at tilskuddet endres 

- det skal gjennomføre 2 rapporteringer i 2011;  
o antall barn per 15.12, frist 07.01, gir grunnlag for tilskudd jan – juli  
o antall barn per 01.08, frist 15.08, gir grunnlag for tilskudd aug – des  

- tilskuddet kan endres dersom det er store aktivitetsendringer mellom 01.01 og 31.07, og 
mellom 01.08 og 31.12 

- tilskuddet endres 01.01 og 01.08, som følge av rapporteringene 
 
Barnehagen skal gi opplysninger om: 

- antall barn, barnas alder, oppholdstid 
- det maksimale antall barn som kan være tilstede samtidig 
- lokalenes størrelse 
- personal- og pedagogisk bemanning 

 
15.12-rapporteringen skjer elektronisk på fastsatt skjema av departementet gjennom BASIL 
(www.basil.no). En papirutskrift av skjemaet som rapporteres elektronisk signeres med eiers 
orginalunderskrift og sendes kommunen innen 07.01 
 
01.08-rapporteringen skjer på kommunens skjema. Skjema underskrives av eier og sendes kommunen 
innen 15.08. 
 
Månedlig rapportering skjer på fastsatt skjema innen den 15. i hver måned. Denne rapporteringen 
gjelder opplysninger i henhold til Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av 
beregning og utbetaling av kontantstøtte og Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i 
barnehage. 
 
Kommunen som barnehagemyndighet skal: 

- Kontrollere opplysninger gitt av eier 
- Føre tilsyn om at opplysningene er i overensstemmelse med de faktiske forhold og 

godkjenningen 
- Invitere til informasjonsmøte minst 1 gang per år 

 
 
§ 8  Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddsatsene 
 
Vedtak om utmåling av tilskuddssatser fattes for ett år av gangen, og kommunen skal velge 
tidspunkt for en etterjustering, foruten ved oppgjør av  årsregnskapet.  



 
Rakkestad kommune kan velge å etterjustere tilskuddsatsene dersom det er betydelig merforbruk / 
mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader i de kommunale barnehagene etter behandling av 
andre tertialrapportering og ved den årlige fastsettelsen av årsregnskapet. 
 
 
§ 9  Vilkår for kommunalt tilskudd 
Bestemmelsen fastsetter kommunen rett til å sette vilkår for barnehagedrift for kommunalt 
tilskudd 
 
Rakkestad kommune velger å ikke sette spesielle krav for barnehagedriften i den enkelte barnehage 
utover det forskriften tilsier. 
 
§ 10  Tilbakebetaling 
Bestemmelsen fastsetter eiers plikt til tilbakebetaling av tilskudd den urettmessig har mottatt 
ved feil fra eier side og ved feil fra kommunens side.  
 
Rakkestad kommune vil vurdere krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd i henhold til 
forskriftens merknader, og ved en konkret rimelighetsvurdering i det enkelte tilfelle.  
 
 
§ 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 
Bestemmelsen fastsetter kommunens rett til refusjon fra andre kommuner 
 
Rakkestad kommunen har utarbeidet følgende rutiner: 

- utarbeider oversikt over barn fra andre kommuner med plass i ikke-kommunale barnehager. 
Det sendes eget skjema til barnehagene i forbindelse med rapporteringene. 

- kommunen sender krav til kommuner som har barn med barnehageplass i Rakkestad – det 
skal benyttes nasjonale satser 

- kommunen refunderer krav fra andre kommuner for barn fra egen kommune som benytter 
barnehageplass i annen kommune – det skal benyttes nasjonale satser 

 
De ikke-kommunale barnehagene er gitt mulighet til å spesifisere opptakskriterier i barnehagens 
vedtekter innen 31.01.11.  
 
 
§ 12  Klage til fylkesmannen 
Bestemmelsen gir eier av ikke-kommunal barnehage rett til å påklage vedtak om tildeling av 
tilskudd. Rakkestad kommune har utarbeidet prosedyrer for klagebehandling. 
  
 
§ 13  Endringer i forskriften 
Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å øke minimumsforpliktelsen til kommunen 
 
 
§ 14  Ikraftsettelse 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. De lokale retningslinjene vedtas januar 2011, med 
virkning fra 1.januar 2011. Det underskrives samarbeidsavtale mellom Rakkestad kommune 
og den enkelte ikke-kommunale barnehage. 
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Særutskrift 
  
Arkivsak: 10/1261 
 
Saksbehandler Knut Østby Arkiv nr. K46  
Utvalg Saknr Møtedato  
VILT- OG UTMARKSUTVALGET 3/10 09.06.2010 
  
NY KOMMUNAL MÅLSETTING FOR HJORTEVILTFORVALTNING - 
HØRINGSFORSLAG  
Arkivsak 10/1261 Løpenr 6430/10  
 
Saksopplysninger: 
 
 
Vedlegg: Forslag til ny kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i 
Rakkestad   
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunene skal forvalte hjorteviltet etter en vedtatt målsetting.  Alle bestandsplaner 
og forvaltning av hjortevilt skal basere seg på den kommunale målsetting.  
 
I 2003 ble det vedtatt en kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Rakkestad 
kommune.  Denne målsettingen har fram til nå fungert på en tilfredsstillende måte, 
men en ser at det nå er behov for forenkling og endring av målsettingen.  Bakgrunn 
for dette er rettighethavernes mer aktive deltagelse i forvaltningen og kommunen har 
fått en mer kontrollerende oppgave.  Samtidig det har etablert seg en ulvestamme i 
kommunen.  Begge disse forhold medfører at det er behov for å revidere og forenkle 
målsettingen.      
 
Den kommunale målsetting burde egentlig ikke revideres før det skulle utarbeides 
nye planer i 2012. På bakgrunn av ulvens etablering i kommunen det siste året er det 
nå nødvendig å legge fram et nytt forslag til kommunal målsetting.  
 
Andre faglige vurderinger: 
 
Fra kommunens ståsted er det viktig å understreke at forvaltningen skal basere seg 
på et naturlig høstbart overskudd i en hjorteviltstamme, uten at konfliktene med 
andre samfunnsinteresser blir for store.    De andre samfunnsinteressene er skader 
på skog og innmark og trafikkulykker hvor hjortevilt er innbladet.  Samtidig må det 
også vektlegges elgens påvirkning av biologisk mangfold og faren for overbeite og de 
konsekvenser dette medfører.   
 
 
Administrasjonens vurdering: 
I og med ulvens tilstedeværelse i kommunen vil andelen av elg som kan høstes av 
jegerne bli mindre.   Utfordringen vil bli å finne fram til det som måtte være et 
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høstbart overskudd.   En ser i den sammenheng at det for enkelte områder i 
kommunen kan bli problemer med å følge de vedtatte bestandsplanene.  Det må fra 
kommunens side legges vekt på smidige løsninger tilpasser seg denne situasjonen.  
 
Det er helt vesentlig at jegere og grunneiere har forståelse for og ønsker å 
gjennomføre den kommunale målsetting.   For å få dette til og ha den nødvendige 
kontroll over elgstammen må jegerne og grunneierne kjenne til og ta i bruk de 
virkemiddel som er nødvendige for å skaffe seg dette.  Sammen med den kommunale 
målsettingen er det listet opp en del helt nødvendige registreringer og 
beskatningsprinsipper som må gjennomføres for å ha kontroll over elgstammen - 
samtidig som en får størst mulig utbytte.   
 
Kommunal målsetting skal ut på høring til de organisasjoner og instanser som det er 
naturlig å få en uttalelse fra.  
 
En vil foreslå at følgende organisasjoner får forslag til ny målsetting for 
hjorteviltforvaltning på høring: 
 
 

 Rakkestad skogeierlag 
 Degernes skogeierlag 
 Rakkestad bondelag 
 Degernes bondelag 
 Samtlige elgjaktlag i kommunen 
 Samtlige grunneierlag i kommunen. 
 Rakkestad og Degernes jeger og fiskeforening 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Rakkestad viltnemnd går inn for at det vedtas en ny kommunal målsetting for 
hjorteviltforvatning i Rakkestad kommune og at det fremlagte forslag sendes ut på 
høring.   
 
VILT- OG UTMARKSUTVALGETs behandling: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
VILT- OG UTMARKSUTVALGETs vedtak:  
Rakkestad viltnemnd går inn for at det vedtas en ny kommunal målsetting for 
hjorteviltforvatning i Rakkestad kommune og at det fremlagte forslag sendes ut på 
høring.   
 
Melding om vedtak sendt: 
Saksbehandler for videre oppfølging, seksjonsleder teknikk-, miljø- og landbruk. 
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