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4-12 BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN       
2013-2016  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2013 

og handlings- og økonomiplan 2013-2016 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 
2013-2016 side 54 og 55 (Budsjettskjema 1B) og side 63 og 64 (Økonomiplan: Per 
rammeområde og totalt for perioden 2013-2016) – totalt kr 380 165 942 for 2013.  

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2013 og handlings- og 
økonomiplan 2013-2016 side 68. 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 71 til og med side 88 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent. 
5. Investeringsbudsjettet for 2013 og 2013-2016 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 

av budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 45-49 
(Investeringsbudsjettet – sammendrag) og side 56 og 57 (Budsjettskjema 2B) – totalt  
kr 74 850 000 i 2013 til investeringer i anleggsmidler.  

6. Det godkjennes låneopptak på kr 55 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2013 – se side 70 i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – Forslag til budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
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Rakkestad kommunes budsjett 2013 med forslag til gebyrer, egenbetalinger og avgifter for 
budsjettåret, samt handlings- og økonomiplan 2013-2016. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens kapittel 8, 
§§ 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 
Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele 
kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
 
Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket treffes 
på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 
 
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal 
legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.  
 
Oppvekstutvalget, omsorgsutvalget, teknikk- og miljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg og bruker- og 
interesseutvalg skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av 
kommunestyret.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet ”Budsjett 2013 og Handlings- og 
økonomiplan 2013-2016. Rådmannens forslag”.  
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5-12 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG 
OMRÅDER 2013 - 2016  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 

 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Prioritert handlingsprogram 2013-2016. 
A: Nærmiljøanlegg. 
B. Ordinære anlegg. 

2. Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i et 10-12 års perspektiv. 
3. Uttalelse fra Rakkestad idrettsråd. (Ettersendes). 

 
 
Bakgrunn for saken 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2020 ble vedtatt av kommunestyret 
18.12.2008. Den skal revideres hvert fjerde år. Arbeidet med ny plan startet vår 2012. Planen 
har blitt utsatt et år grunnet ønske om større brukermedvirkning. Sak 46/12. Ny plan skal 
vedtas desember 2013. 
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”Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv” skal rulleres og 
vedtas av kommunestyret hvert år. Programmet er retningsgivende ved tildeling av 
kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse 
oversendes fylkeskommunen for behandling. 
 
 
Kommunens ansvar for saken 
Handlingsprogrammet må være vedtatt av kommunestyret innen 15.januar 2013. Det er 
fristen for innlevering av søknad om spillemidler. 
 
 
Andre opplysninger 
Forslaget til revidert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet for 
årene 2013-2016 er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling. 
 
Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i 
handlingsprogrammet: 
 
 
Nærmiljøanlegg 
 
Aktivitetsbane ved Rakkestadhallen /Ungdomsskolen 
I 2012 ble det gjort et forarbeid for å få til en aktivitetsbane på grusbanen på utsiden 
Rakkestadhallen/ungdomsskolen. Prosjektet fikk navnet Møteplassen. Det skulle være et 
spleiselag mellom Sparebankstiftelsen, Rakkestad kommune og spillemidler. Prosjektet ble 
stoppet grunnet avslag fra Sparebankstiftelsen. Det søkes på nytt i løpet av 2013 og det er 
aktuelt for Rakkestad kommune å søke tippemidler i 2014.  
 
5’er- bane på Os skole 
Oshaug idrettslag og Os skole ønsker en ballbane ved Os skole. Skolebygningene skal bygges 
på i 2013 og i den forbindelse blir hele uteområdet ved skolen evaluert og endret. Det søkes 
tippemidler om til en ballbane i 2014. 
 
 
Ordinære anlegg 
 
Blytjern skytebane – elektroniske skiver 100 m 
Det er ønske om elektroniske skiver til ungdommene. Tiltaket er budsjettert til kr 540 000. 
 
Utbygger er Degernes skytterlag. De fikk avslag i 2012 og sender fornyet søknad 2013. 
 
 
Blytjern skytebane – felthurtigbane 
Det er ønske om en regional feltskytterbane på Blytjern anlegget. Tiltaket er budsjettert med 
kr 480 000. Det innbærer noen justeringer på nåværende anlegg.  
 
Utbygger er Degernes skytterlag. De fikk avslag i 2012 og sender fornyet søknad 2013. 
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Rehabilitering av kunstgressbanen på Rakkestad stadion 
Kunstgressbanen ble anlagt i 2005. Den har fått en ujevn overflate og må rehabiliteres i 
2015. Det må gjøres et grundig forarbeid i forhold til grunnarbeid, type dekke og mulig 
undervarme. Det er derfor ikke foreløpig budsjettert med noen sum.  
 
Rakkestad kommune er utbygger og det søkes midler i 2015. 
 
 
Rammebetingelser 
Ved vurdering av søknader om spillemidler brukes ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet – 2012”. Den er utgitt av kulturdepartementet.  
 
Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig 
kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste 
målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år.) 
 

K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r 
 
Økonomi 
Det presiseres at det gjennom kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ikke blir tatt noe 
endelig standpunkt til kommunens økonomiske deltagelse i prosjektene. Kommunal 
deltakelse vi alltid avhenge av kommunens økonomi og prioriteringer i årene fremover. 
 
Imidlertid er handlingsprogrammet og kommunedelplanen et styringsverktøy for kommunen 
når det gjelder prioriteringer og langsiktighet i planleggingen av anlegg. Kommunens 
eventuelle engasjement i de enkelte anlegg vil bli behandlet i rulleringen av handlings- og 
økonomiplanen og de enkelte års budsjett. 
 
Det er ikke økonomi til å gi kommunalt tilskudd til tippemiddelsøknadene for 2013.  
 
 
Andre faglige vurderinger 
Rådmannen har i sitt forslag til prioritering av anlegg fulgt tidligere planer samt lagenes 
behov og ønsker for anlegg. 
 
Det vises ellers til vedlagte skjematiske fremstilling av handlingsprogrammet. 
 
 
 



 
 
 
Vedlegg 1 til Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 – 2020 – Rakkestad kommune. 
 
Prioritert handlingsprogram 2013 – 2016 
Utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Rakkestad kommune de nærmeste 4 år 
 
A.  Nærmiljøanlegg 
 
K:  Kommunalt tilskudd   MM:  Miljømidler  
*):  Tilskudd fra andre   S:  Spillemidler 
P:  Private midler    x:  Søknadssum  
 
 

Anleggstart -finansiering 

Anlegg 
Tilrettelegging 

Kostn. i  
1.000 kr 

2013 2014 2015 2016 

  K S P K S P K S P K S P 

Aktivitetsbane ved Rakkestad 
ungdomsskole 

2 000’    400’ 600’ 1 000*
 

      

5’er bane Os skole 
Oshaug IL 

800’    200’ 200’ 600’       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
B. Ordinære anlegg (OA) og rehabiliteringsanlegg MED MER 
 
K:  Kommunalt tilskudd   P:  Private midler 
MM:  Miljømidler   S:  Spillemidler 
*):  Bevilgede midler  x:  Søknadssum  
 
 

Anleggstart–finansiering 

Anlegg 
Tilrettelegging 

Kostn. I  
1.000 kr 

2013 2014 2015 2016 

  K S P K S P K S P K S P 

Blytjern skytebane  
Elektroniske skiver 100m 

540’  180’ 360’          

Blytjern skytebane 
felthurtigbane 

480’  160’ 320’          

Rehabilitering av 
kunstgressbanen på 
Rakkestad stadion 

?       ? ? ?    

 
 
 
 
 
 



VEDLEGG 2 Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i Rakkestad kommune i 10 – 12 års perspektiv   
Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Rakkestad kommune 2013 – 2024. 
Kategori:  N = nærmiljøanlegg.  OA = ordinære anlegg .  R = rehabiliteringsanlegg 
 
KAT ANLEGGSTYPE STED EIER/UTBYGGER ANSLÅTT 

UTBYGGINGS- 
KOSTNAD 

ANSLÅTTE 
DRIFTSUTG. 

PR ÅR 

KOMMENTAR 

OA O-kart Revidering av 
Galborgen 

Skaukam Kr 150 000   

OA O-kart  
 

Nytegning rundt 
Bjørnstad camping 

Skaukam Kr 170 000   

OA O-kart Revidering av 
Rakkestad sentrum 

Skaukam Kr 50 000   

OA O-kart Revidering av Jonsrud Skaukam Kr 50 000   
OA O-kart Revidering av Kirkeng 

skole 
Skaukam Kr 50 000   

OA O-kart Revidering av 
Bredholtkartet 

Skaukam Kr 50 000   

OA O-kart Nytegning av 
Stikksmoen 

Skaukam 170 000   

OA Belysning  
 

Os Idrettspark Oshaug Kr 800 000   

OA Flytte duepress på 
lerduebane 

Slettemoen RDJFF Kr 300 000   

OA 7-er bane kunstgress RIF-anlegget RIF ?   

OA Rideanlegg – 
vannforsyning 

Haugstad Rakkestad kjøre og 
rideklubb 

Kr 200.000   

N Dørjestien - forlengelse Dørja Rakkestad kommune ?   

N Friplassen, friidrettsanlegg RIF-anlegget RIF ?   
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