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8-12 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013-
2024 - MELDING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Meldingen tas til orientering. 
 
 
UNGDOMSRÅDETs behandling: 
Utvalgleders innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Ungdomsrådet diskuterte evnt. plassering av 7-bane. Denne ønsket et enstemmig 
Ungdomsråd skulle plasseres ved sandvolleyballbanen/avlastningsbanen til RIF. 
 
 
UNGDOMSRÅDETs uttalelse til Oppvekstutvalget:  
Meldingen tas til orientering. 
 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs uttalelse til Omsorgsutvalget:  
Meldingen tas til orientering. 
 
 
ELDRERÅDETs behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
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ELDRERÅDETs uttalelse til Omsorgsutvalget:  
Meldingen tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune utsetter revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
2013-2024 med ett år, grunnet behov for en bredere og mer helhetlig planprosess.  
 
Fylkeskommunen har godkjent utsettelsen med ett år. Nåværende kommunedelplan vil gjelde 
ut 2013. 
 
Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg fremmes som vanlig til politisk behandling i 
desember 2012. Det er grunnlagsdokumentet for spillemiddelsøknadene som sendes i januar 
2013.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Omsorgsutvalget 
   
  
Saksbehandler Anne Sofie Andersen Arkiv nr. G01  
Utvalg Saknr Møtedato  
ELDRERÅDET 9/12 10.09.2012 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3/12 11.09.2012 
Omsorgsutvalget 9/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 9/12 Saknr 12/2008 Løpenr 9921/12 
 

9-12 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET 
ØSTFOLD OG 17 KOMMUNER I ØSTFOLD - GODKJENNING AV 
AVTALE OG RETNINGSLINJER 

 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom 
Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt 
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
 
ELDRERÅDETs behandling: 
Eldrerådet tar saksframstillingen med rådmannens forslag til vedtak og kommunalsjef Anne 
Sofie Andersens orientering til etterretning. 
 
 
ELDRERÅDETs uttalelse til Omsorgsutvalget:  
 

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom 
Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt 
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs behandling: 
Rådet for funksjonshemmede tar saksfremstillingen med rådmannens forslag til vedtak og 
kommunalsjef Anne Sofie Andersen sin orientering til etterretning. 
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RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs uttalelse til Omsorgsutvalget:  
 

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom 
Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt 
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Rakkestad 
kommune og Sykehuset Østfold (standard avtale inntil signert versjon foreligger fra 
Sykehuset Østfold). 
Følgende retningslinjer følger avtalen:  
- retningslinje 1  Oppgavedeling 
- retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med  

behov for koordinerte tjenester 
- retningslinje 3  Innleggelse i Sykehuset Østfold 
- retningslinje 4 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 
- retningslinje 5  Utskrivning fra Sykehuset Østfold 
- retningslinje 6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk 
- retningslinje 7 Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid 
- retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester 
- retningslinje 9 Samarbeid om IKT-løsninger 
- retningslinje 10 Samarbeid om forebygging 
- retningslinje 11  Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 
- retningslinje 12  Samarbeidsformer 
 

2. Kopi av søknad sendt Helsedirektoratet vedrørende Tilskudd til etablering og drift av 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre vedtok i nr. sak 3/12, 2. februar 2012 Overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende 5 retningslinjer mellom Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold. 
Endelig frist for å ha alle retningslinjer på plass var satt til 1. juli 2012. 
Dette arbeidet er sluttført, og således legges i denne saken revidert samarbeidsavtale med 
fullstendig sett retningslinjer frem for vedtak i kommunestyret. 
 
 
Arbeid med avtaleverket: 
De etablerte samarbeidsorganer mellom Sykehuset Østfold og kommunene har hatt ansvar 
for å revidere overordnet samarbeidsavtale og utarbeide resterende 7 retningslinjer. 
Overordnet samarbeidsutvalg har gitt Administrativt samarbeidsutvalg oppdraget. Arbeidet 
har vært gjennomført i partssammensatte grupper med representanter fra kommunene og 
Sykehuset Østfold.  Fastlegerepresentant og brukerrepresentant har deltatt i 
arbeidsgruppene. Medlemmer fra Administrativt samarbeidsutvalg har hatt lederansvaret, og 
det har vært jurister tilknyttet arbeidet ved behov. 



  Sak 9/12 
 

  Side 6 av 14   

 
 
Arbeidet har blitt fulgt fortløpende av Administrativt samarbeidsutvalg våren 2012.  
Administrativt samarbeidsutvalg godkjente ny overordnet samarbeidsavtale 22. juni 2012. 
Saken ble deretter behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg 25. juni hvor følgende vedtak ble 
fattet:  

”Samarbeidsavtale med nye retningslinjer er godkjent uten endringer i overordnet 
samarbeidsutvalg.” 

 
Overordnet samarbeidsutvalg anbefaler at avtalen med retningslinjer vedtas i 
kommunestyrene/ styret i Sykehuset Østfold. 
 
Det var opprinnelig planer om å revidere retningslinje 3 og 5 innen 1. juli 2012, men begge 
parter ønsket mer erfaring med retningslinjene før revidering. Det er nedsatt et klinisk utvalg 
som våren 2012 startet sitt arbeid. Administrativt samarbeidsutvalg følger prosessen 
underveis, og endelig rapport leveres høsten 2012. 
 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Sykehus og kommuner er gjennom samhandlingsreformen og ny helse og omsorgstjenestelov 
av 14. juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtaler.  
Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold inngikk samarbeidsavtale allerede i 2005. 
Partene tok i bruk ny overordnet samarbeidsavtale med retningslinjene 1, 3, 5, 11 og 12 fra 
1. januar 2012.  
 
 
Økonomi: 
Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter regulerer økonomien. 
Forskriften legger opp til varsling fra sykehus til kommune 24 timer i døgnet og 7 dager i 
uken. Kommunens betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar. 
 
Kommunene får ansvar øyeblikkelig døgnopphold fra 2016. Det har fra statens side vært et 
ønske med gradvis innføring og opptrapping mot 2016, blant annet initiert gjennom 
tilskuddsmidler for etablering og drift av kommunalt tilbud frem til 2016. Fra 2016 vil nytt 
kommunalt ansvar være finansiert 50 % fra midler overført fra Sykehuset Østfold og 50 % 
statlig finansiering gjennom rammetilskudd. 
Sykehuset Østfold og alle kommuner i Østfold har samlet søkt tilskuddsmidler for innfasing av 
senger til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (vedlegg 2). Østfold har samlet sett mottatt nesten 
24 millioner kroner til etablering og drift for 2012. Tilskuddet er garantert frem til overføring i 
rammetilskudd fra 2016. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Avtalen er et fremforhandlet resultat, og er bredt forankret i kommunene og i Sykehuset 
Østfold gjennom arbeidet i ulike partsammensatte grupper. Den består av overordnet 
samarbeidsavtale med tilhørende 16 retningslinjer.  
 
Retningslinjene punkt 1-11 er strukturert etter § 6 – 2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I 
tillegg er retningslinje nr. 12 Samarbeidsformer revidert.  
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Retningslinjer som var etablert før 2012, og som tidligere er vedtatt i administrativt 
samarbeidsutvalg, har fått nummereringen 13 – 16. Disse videreføres uten endringer, og er 
dermed ikke vedlagt saken.  
 
Retningslinje 4 – Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene – omfatter kommunens 
ansvar fra 2016. Det skal inngås egen avtale mellom kommunen og Sykehuset Østfold om 
hvordan ansvaret skal ivaretas. Gjennom Administrativt samarbeidsutvalg har Østfold som 
helhet valgt å starte opptrapping av øyeblikkelig hjelp døgnopphold tilknyttet lokalmedisinske 
sentra i hvert av de 5 legevaktsdistriktene i fylket med gradvis opptrapping fra 2012.  
Den modellen som er valgt tydeliggjør Rakkestad kommunes valg av regionstilknytning i 
helsesammenheng, og etableringstilskudd er derfor søkt sammen med Sarpsborg kommune. 
Ø-hjelp-senger tilknyttet lokalmedisinsk senter og legevakt i Sarpsborg vil representere 
overflytting av nye oppgaver til kommunen som i dag løses i sykehus. Dette kommer i tillegg 
til det tilbudet som Rakkestad kommune allerede har etablert med egne senger for 
utskrivingsklare pasienter ved Skautun. Rakkestad kommune vil måtte samarbeide tett med 
fastleger og Sarpsborg kommune i etablerings- og opptrappingsperioden om avklaring på 
riktig bruk av de ulike nivåene. 
 
Østfolds nye samarbeidsavtale ivaretar kravene i nytt lovverk og er utarbeidet innen 
tidsfristen 01.07.12. Arbeidet er utført partssammensatt, det har vært brukerrepresentasjon 
og representant fra fastlegene. Begge parter har bidratt med juridisk kompetanse. Det 
foreligger nå en omforent samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset 
Østfold. 
 
Avtalen ivaretar Østfolds gode erfaringer med samhandling og samarbeidsavtale siden 2005. 
Denne felles samarbeidsavtalen viser at kommunene i Østfold står samlet som en sterk og 
likeverdig aktør overfor SØ. For SØ betyr avtalen at innbyggerne i Østfold kan få likeverdige 
helsetjenester, uavhengig av i hvilken kommune de bor.    
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Omsorgsutvalget 
   
  
Saksbehandler Rune Kyrdalen Arkiv nr. F01  
Utvalg Saknr Møtedato  
Omsorgsutvalget 10/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 10/12 Saknr 12/2748 Løpenr 12515/12 
 

10-12 ARBEID FOR SOSIALHJELP  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar å gjennomføre prosjektet arbeid for sosialhjelp i perioden 
01.09.12- 31.08.14. til en kostnad av kr 660 000 pr. år. Beløpet dekkes av NAV Rakkestad sitt 
sosialhjelpsbudsjett. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Bakgrunn for saken: 
NAV Rakkestad har ansvar for utbetaling av økonomisk sosialhjelp til personer bosatt i 
Rakkestad kommune som ikke på annen måte klarer å forsørge seg selv økonomisk. Dette er 
en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV. 

Etter lov om sosiale tjenester i NAV § 20 første ledd kan det settes vilkår for tildeling av 
økonomisk sosialhjelp, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende 
arbeidsoppgaver i bostedskommunen. 

NAV Rakkestad ønsker å sette som vilkår for mottakere av økonomisk sosialhjelp at de deltar i 
en arbeidsgruppe med en arbeidsleder i regi av NAV Rakkestad. Tiltaket vil særlig innrettes 
mot unge sosialhjelpsmottakere uten annet tilbud om aktivitet, men tiltaket vil også kunne 
settes som vilkår for andre mottakere av økonomisk sosialhjelp. 

Arbeidsgruppen vil bestå av ca 10 mottakere av økonomisk sosialhjelp og vil bli ledet av en 
arbeidsleder som vil ansettes av ASVO Rakkestad AS. NAV Rakkestad vil kjøpe denne 
tjenesten av bedriften. Det er avklart med ASVO Rakkestad AS at de ønsker og evner å levere 
denne tjenesten. 

Arbeidet skal ikke fortrenge det ordinære arbeidsmarkedet. Eksempler på oppgaver kan være 
vedlikehold av uteområder eller bygningsmasse som ellers ikke ville blitt prioritert av 
kommunen, snømåking for eldre og uføre, ungskogpleie o.a 

I tillegg vil det være en dag pr. uke med jobbsøkingsaktiviteter på en datastue som 
kommunen stiller til rådighet. 
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Det er ønskelig med et toårig prøveprosjekt i første omgang, med en evaluering av tiltaket i 
etterkant. 

 
Kommunens ansvar for saken: 
Saken behandles i omsorgsutvalget som innstiller til kommunestyret. 
 
Rammebetingelser: 
Lov om sosiale tjenester i NAV. 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
 
Økonomi: 
I 2012 har NAV Rakkestad et justert budsjett på kr 5 196 000 til økonomisk sosialhjelp og et 
justert budsjett på kr 1 187 000 til sosialhjelp til strøm. 

Årsprisen på kjøp av tjenesten fra Rakkestad ASVO vil ligge på ca kr 660 000. 

Erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført tilsvarende tiltak viser at det vil bli en 
betydelig innsparing på sosialhjelpsbudsjettet som følge at det stilles vilkår for ytelsen.  

Administrasjonens vurdering: 
Konsekvenser av å innføre vilkår om arbeid:  

 Økt livskvalitet for de som får tilbud om arbeid. 

 Reduserte utbetalinger av sosialhjelp grunnet overgang til ordinært arbeid. 

 Verdiskaping for kommunen gjennom utført arbeid. 

 Erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført tilsvarende opplegg tilsier at 
enkelte brukere vil flytte ut av kommunen. 

 Økte driftsutgifter gjennom oppfølging av sosialhjelpsmottakerne i arbeid (ca kr 
660 000 pr. år) 

Konsekvenser av å ikke innføre vilkår om arbeid:  

Fortsatt lav overgang til arbeid for sosialhjelpsmottakere og ingen reduksjon i 
sosialhjelpsutgiftene.
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Omsorgsutvalget 
   
  
Saksbehandler Anne Sofie Andersen  Arkiv nr. F31  
Utvalg Saknr Møtedato  
Omsorgsutvalget 11/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 11/12 Saknr 12/1706 Løpenr 13015/12 
 

11-12 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013- 2016  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 
1. For perioden 2013 -2016 bosetter Rakkestad kommune flyktninger som følger: 

 2013:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2014:  4 enslige mindreårige flyktninger 
 2015:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2016:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 

2. Tiltakene innarbeides i budsjett 2013 og Handlings- og økonomiplan 2013-2016. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
1. Anmodningsbrev fra Imdi datert 16. mai 2012  
2. Anmodningsbrev fra Imdi datert 11.september 2012 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune har bosatt flyktninger årlig siden 1988. I 2010 fattet kommunestyret 
vedtak om ikke å motta flyktninger i 2011 og 2012. Dette for å komme ajour med bosettings- 
og integreringstiltak, og fordi bosettingsbelastningen en periode hadde vært betydelig – ikke 
minst på grunn av stor menge sekundærflyktninger tilflyttet Rakkestad. 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) anmoder kommunene årlig om å ta i mot et 
antall flyktninger til bosetting og integrering. 
Imdi har i sitt årlige anmodningsbrev til kommunene, datert 16. mai 2012, bedt Rakkestad 
kommune fortsette med å bosette enslige mindreårige flyktninger. Deres anmodning er 
basert på antagelse om at etablerte tiltak vil være ledig på grunn av barnas alder allerede i 
2013. 
I et forsterket anmodningsbrev til alle kommuner, datert 11.september 2012, opplyser Imdi 
at det er et økende antall bosettingsklare i Norge, og at dette forutsetter at alle kommuner 
bosetter etter Imdis anmodning. Unntak og ønsker om spesielle bosettinger må begrunnes fra 
kommunens side. 
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Kommunens ansvar for saken: 
Saken behandles i Omsorgsutvalget med endelig vedtak i Kommunestyret. 
Tiltak innarbeides i og vedtas gjennom budsjett 2013/Handling- og økonomiplan 2013 – 
2016. 
 
 
Andre opplysninger: 
I Kommuneplan 2012-2021 fremkommer følgende mål og tiltak for integrering og inkludering 

 
Rakkestad kommune er et flerkulturelt samfunn, der forskjellige kulturer lever 
sammen og respekterer hverandre. Innbyggerne sikres likeverdige levevilkår og 
muligheter til å delta i arbeid, utdanning og samfunnsliv.  

 
Tiltak:  

 Øke kvaliteten i barnehage og skole slik at barn og unge gis god sosial og kulturell 
kompetanse.  

 Stimulere til at det ordinære, frivillige organisasjons- og kulturliv i sterkere grad via sin 
virksomhet rekrutterer, aktiviserer og sosialiserer fremmedkulturelle i lokalsamfunnet.  

 Arbeide med likestillingsspørsmål og –temaer i egen organisasjon, innvandrermiljøene og 
Rakkestad-samfunnet som en helhet.  

 Integrasjon av innvandrere i arbeidslivet – aktivitet rettet mot arbeidssøkere/-kraft og 
lokale bedrifter.  

 I økende grad – via Husbankens ordninger – legge til rette for at innvandrere kommer inn 
på, og klarer seg på boligmarkedet.  

 
 
Innvandrerrådet behandlet i forrige kommunestyreperiode mål for integreringsarbeid i 
Rakkestad kommune, og formulerte følgende målsetninger: 

 Hovedmål er selvstendiggjøring av familier/enkeltpersoner slik at de på sikt kan klare seg 
selv 

 Hovedmål er en høyere grad av verdsetting av flerkulturelle verdier i lokalsamfunnet 
 

 
Noen nøkkeltall for bosetting og integrering (Pr 01.01.12) 
 

De siste 8 årene har Rakkestad kommune bosatt som følger: 
 2012: 0 
 2011: 0 
 2010: 6 
 2009: 15 
 2008: 10 
 2007: 20 
 2006: 7 
 2005: 9 

I 2010 bosatte Rakkestad kommune 4 enslige mindreårige flyktninger i en felles bolig 
underlagt barnevernet. Tiltaket har videre blitt fulgt opp som en barnebolig, og utgifter til 
bemanning, livsopphold og aktivitet blir i stor grad statlig refundert. 
Ut i fra de bosattes alder vil tiltaket avvikles som barnebolig i 2014.  
 
Innvandrere totalt i kommunen: 837 pr. 01.01.12.  
Dette utgjør 10,9% av befolkningen. Av disse er 315 registrert med vestlig bakgrunn og 522 
med ikke-vestlig bakgrunn. 
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Antall sosialhjelpsmottakere i perioden 01.01.08-30.06.12 med innvandrerbakgrunn 
(vestlige+ ikke-vestlige): 138 av 474= 29,1% 
 
Helsestasjonens tall 01.01.2007 – 13.08.2012: 
81 barn hvor begge foreldrene er fremmedspråklige eller har fremmedspråklig aleneforsørger. 
 
Skole: Ca. 10% av elevene er fremmedspråklige/tospråklige. 
 
Tiltaksapparat 
Bosetting og integrering av flyktninger er tiltak som i stor grad berører hele kommunens 
tjenesteapparat – på tvers av samtlige seksjoner. Følgende seksjoner og ressurser 
representerer primært tiltaksapparat i bosettingssaker og integreringstiltak: 
   
NAV:  Flyktningkonsulent i 100% stilling for hjelpetiltak til vedtatt bosetting. Har nå kapasitet 

til å jobbe med flere saker 
 Boveileder 100% stilling med blant annet bosettingssaker som prioritet for oppfølging. 

Bidrar til praktisk hverdagskompetanse på en rekke områder. 
SKOLE:  Gjennomsnittlig 10 % fremmedkulturelle elever  

 Verdensklassen ved ungdomsskolen som spesialtilpasset opplæring for 
fremmedspråklige. Favner også noen elever på barnetrinnet – ellers tilsvarende 
enkelttiltak i hver enkelt skole 

BARNEHAGE:  Åpen barnehage i Familiesenteret – tilbud til barn og foresatt uten barnehageplass. 
Tiltaket har stor deltagelse blant fremmedspråklige, og er derfor av stor betydning for 
både barn og mødre 

KULTUR:  Kontakt med internasjonal forening og andre interesseforeninger 
 Tilskuddsordningene 
 Kontaktet med lag og foreninger 

FAMILIESENTER:  Åpen barnehage sammen med seksjon barnehage  
 Helsestasjon – kontakt med alle småbarnsfamilier 
 Andre fagtjenester i forhold til bosatte med oppfølgingsbehov 
 Fritid med bistand 
 Frivillig sentral med Kvinnegruppe og andre tiltak 

UTVIKLING OG  
BEREDSKAP: 

 Legetjenesten  

 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
Økonomi: 
 
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2012: 
 Integreringstilskudd  Bosettingsår  Sats 

 År-1 (2012) 

 kr. 156 500 (voksen)* 
 kr. 135 000 (barn)* 
 kr. 210 000 (enslig voksen) 
 kr. 156 500 (enslig mindreårig) 

 År-2 (2011)  kr. 156 500 
 År-3 (2010)  kr. 135 000 
 År-4 (2009)  kr. 80 000 

 
 
 
 
 

 År-5 (2008)  kr. 70 000 
 Skoletilskudd  kr. 11 000 
 Barnehagetilskudd  kr. 21 800 (engangstilskudd) 
 Eldretilskudd  kr. 143 000 (engangstilskudd) 
 Særskilt tilskudd enslige mindreårige  kr. 126 840 

 Personer med kjente funksjonshemminger 
 Tilskudd 1: kr. 160 000 (engangstilskudd)  
 Tilskudd 2: Inntil kr. 800 000 i inntil 5 år 
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Integreringstilskuddet skal dekke kommunens utgifter til midlertidig livsopphold, 
flyktningtjenester, tolketjenester, boligtjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, 
barnehagetjenester, helsetjenester og kulturtiltak for flyktninger. 
Personer som får innvilget familiegjenforening gjennom UDI utløser også integreringstilskudd 
til kommunen. 
Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.  
 
I tillegg til disse finnes det: 

 Tilskudd til norskopplæring 
 Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere (2012)  
 Tilskudd til frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  
 Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og 

samhandling (2012)  
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Inn mot 2010 var bosetting og tiltak til integreringsarbeid en økende belastning for det totale 
kommunale hjelpeapparatet. Denne belastningen var først og fremst knyttet til 
sekundærflyktninger som kom til kommunen uten mulighet for planlegging, og som i denne 
perioden hadde store bistandsbehov fra offentlige tjenester. 
 
I siste 2-årsperiode har tilfeller av sekundærtilflytting til kommunen blitt betydelig redusert, 
særlig i forhold til tilflyttinger med stort bistandsbehov. Dette har også lettet belastning på 
bosettingstjenester betraktelig, og NAV opplever nå kapasitet til nye bosettinger. 
Når det gjelder det totale antallet av fremmedspråklige i kommunen har bildet de siste årene 
dreid noe mot arbeidsinnvandring. Dette er familier som er selvhjulpne for bosetting og 
livsopphold. Arbeidsinnvandring representerer økt antall fremmedspråklige innen barnehage 
og skole.  
 
 
Planarbeid 
Samtidig med vedtaket om stopp i bosetting for 2011 og 2012 startet tjenesteapparatet 
planlegging av bedre tjenester for integrering i Rakkestad. Arbeidet er gjort på grunnlag av  
målsetningene i Kommuneplanen og fra Innvandrerrådet i 2011. 
Dette arbeidet har resultert i en del samordningstiltak og rutiner for bedre samhandling 
mellom tjenester og instanser.  
Spørsmålet om egen plan for integreringsarbeid er vurdert sammen med pågående arbeid 
med Planstrategi for Rakkestad kommune, og ikke konkludert. 
Så langt er imidlertid status at tiltak og tjenester best planlegges og fremkommer i 
eksisterende planer og rullering av disse fremfor en særplan for målgruppen innvandrere. 
Med dette menes at skoletiltak fremkommer av Skoleutviklingsplan, tiltak i barnehage 
fremkommer i Barnehageplan, forebyggende tjenester vil inngå i en Folkehelseplan, 
boligspørsmål i Boligsosial handlingsplan og så videre.  
 
 
Boligspørsmål 
I rådmannens innstilling til vedtak fremkommer et forbehold i antall til bosetting avhengig av 
om det bosettes enslige eller familier. Dette forbeholdet er først og fremst knyttet til 
boligspørsmålet og muligheten til å skaffe hensiktsmessige boliger. 
Å bosette enslige krever flere boenheter, men kan i større grad gjøres innenfor kommunens 
egne boliger. Å bosette familier krever færre boliger, men medfører ofte at kommunen må gå 
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til anskaffelse av passende bolig på det åpne boligmarkedet. Dette har medført boligstørrelse 
og kostnader som gjør det vanskeligere for de bosatte å overta bolig selv etter 
integreringsperioden – noe som er et mål. Bolig til bosetting bør være av en verdig størrelse 
og standard, og slik at det gir den bosatte mulighet til og motivasjon for å skaffe seg 
tilsvarende eller bedre bolig selv på sikt.  
 
 
Tjenester 
Generelt er kommunen bedre på tjenester for tidlig sats og tiltak i barnehage og skole enn 
tjenester til voksne når det gjelder integreringsspørsmål. Dette er i tråd med kommunens mål 
om tidlig innsats for god forebygging. 
Arbeidsinnvandring gir skole store utfordringer med å rigge tilpasset opplæring på kort tid, 
men totalt sett mestres dette innenfor eksisterende rammer på en tilfredsstillende måte. 
Forutsatt videre bosetting må kommunen likevel vektlegge utvikling av noen tjenester. 
Nytt fokus på folkehelse sammen med samhandlingsreformen og nytt lovverk fra 2012 har 
trukket frem innvandrere som en risikogruppe for utvikling av sosiale helseforskjeller. Det er 
ikke grunnlag for å tro at Rakkestad kommune skiller seg ut i forhold til denne statistikken fra 
Helsedirektoratet, jf. kommuneprofilene fra Folkehelseinstituttet. 
Innvandrere generelt, og ikke bare de som omfattes av et bosettingsvedtak, må trekkes frem 
som en særskilt målgruppe i arbeidet med Folkehelseplan. 
 
Språkpraksis og mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet er av avgjørende betydning for 
å bidra til å gjøre flyktninger selvhjulpne i samfunnet etter integreringsperioden. 
NAV har et særlig fokus på aktivisering av sosialhjelpsmottakere, jf. nye tiltak for arbeid for 
sosialstønad. Tiltaket bidrar til tidlig arbeidspraksis for alle – også innvandrere. 
Rakkestad kommune har videre inngått avtale med NAV Østfold om 3 plasser i egen klasse 
for innvandrerkvinner til helsefagarbeiderutdanning. Opplegget starter høst 2012, og 
kommunen forplikter seg til praksisplasser og fast ansettelse ved endt utdanning. Tiltaket 
samsvarer med behov for helsefagarbeidere kommende år. 
Språkopplæring foregår i Sarpsborg, og dette har erfaringsmessig bidratt til praktiske 
problemer både med transport og kombinasjon med barnehageplasser. NAV vil ha fokus på 
praktiske løsninger for dette videre, inkludert bedre heldagsopplegg lokalt med avisgrupper, 
leksegrupper med mer. 
 
Videre har en fadderordning for innvandrere tidligere vært etterlyst. Røde kors har lang og 
god erfaring med dette fra andre kommuner. Det er nå etablert eget lokallag i Rakkestad 
kommune, og det vil være naturlig å innlede et samarbeid med denne eller tilsvarende 
frivillige organisasjoner om et slikt tiltak. Røde kors arbeider allerede med en egen 
kvinnegruppe for innvandrere i Rakkestad kommune. 
 
Siste bosetting i 2010, fire enslige mindreårige, har i all vesentlig grad blitt gjennomført etter 
plan og målsetninger. Tiltaket har utover det planlagte ikke vært en belastning for 
tjenesteapparatet. Dette er grunnlaget både for Imdis anmodning og rådmannens forslag til 
vedtak om å benytte etablerte tiltak til å videreføre bolig for enslige mindreårige flyktninger 
når nåværende tiltak avvikles på grunn av barnas alder – antatt gjennomført i 2014. 
 
Rådmannen mener på bakgrunn av den statusen NAV nå rapporterer, og Imdis forsterkede 
anmodning til alle kommuner pr. september 2012, at det er grunnlag for igjen å bosette en 
begrenset antall flyktninger i Rakkestad kommune fra 2013. 
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