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Orienteringssaker: 
 

• Foreløpig rapport Antimobbeprosjekt i grunnskolen 
• Den kulturelle skolesekken 

 
Referatsak. 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
Rakkestad, 28. 5. 2013  
 
Roger Olstad (s) 
Leder 
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7-13 MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET DEN 12.3.2013.  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/477    
 
Saksnr.:  Utvalg Møtedato 
7/13 Kultur- og oppvekstutvalget 04.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll – Kultur- og oppvekstutvalget den 12.3.13 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll 12.3.13.  
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8-13 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog  Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 13/773    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Eldrerådet 21.05.2013 
6/13 Rådet for funksjonshemmede 21.05.2013 
6/13 Ungdomsrådet 21.05.2013 
21/13 Formannskapet 22.05.2013 
12/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 04.06.2013 
8/13 Kultur- og oppvekstutvalget 04.06.2013 
/ Helse- og omsorgsutvalget 05.06.2013 
/ Administrasjonsutvalget 12.06.2013 
/ Formannskapet 12.06.2013 
/ Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 21.05.2013 sak 6/13 
 
Ungdomsrådet behandling 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte og svarte på spørsmål vedrørende 
årsberetningen. 
 
Ungdomsrådet ønsket å bemerke følgende: 
 
Ungdomsrådet synes det er positivt at alle elever i Ungdomsskolen fra neste skoleår har sin 
egen PC, men det er viktig at den grunnleggende lærerkompetansen innen IKT styrkes både 
på barne- og ungdomstrinnet. 
 
Programvaren bør også oppdateres og samkjøres slik at skolene i kommunen får mest mulig 
samme utgangspunkt. 
 
 
Ungdomsrådets uttalelse til Kultur- og oppvekstutvalget 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 22.05.2013 sak 21/13 
 
Formannskapet behandling 
Årsberetningen tas til foreløpig orientering og behandles endelig i formannskapet 12.06.2013 
- etter at bruker- og interesseutvalg og hovedutvalg har behandlet meldingen.   
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Vedlegg 
1. Årsberetning 2012, Rakkestad kommune – avlagt av rådmannen 28.3.13. 

 
 
Bakgrunn 
Rådmannen viser i denne saken til sitt forslag til «Rakkestad kommune, årsberetning, 2012. 
Saken settes opp på sakskartet til formannskapet 22.05.13, og er forventet ferdigbehandlet i 
dette organet 12.06.13.  
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9-13 LOKAL FORSKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER M.M. I RAKKESTAD 
KOMMUNE  
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: B12  
Arkivsaksnr.: 12/1691    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/13 Kultur- og oppvekstutvalget 04.06.2013 
/ Kommunestyret 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad 
kommune».  
 
Vedlegg 
1. Rådmannens utkast til lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune. 
2. Kart over skolekretsgrenser i Rakkestad kommune.  
3. Høringsuttalelser.   
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune skal i 2012 – 2016 videreutbygge «Rakkestadskolen» - med felles 
målsettinger og verdigods og likeverdige ressurser til enhetene/de enkelte skolene i 
skoleseksjonen.   
 
«Rakkestadskolen» inneholder en bygg- og anleggsteknisk dimensjon – der ambisjonene i 
2012 – 2016 er å sette skolene i den fastsatte strukturen fysisk i stand til å møte framtiden. 
Dette innebærer:  
 
1 – Rakkestad ungdomsskole.  
Siste trinn – «E-Blokk» ble i 2012 bygget ut for ca. 13 millioner kroner. Den framstår nå som 
et moderne og komplett skoleanlegg.  
 
2 – Kirkeng skole – en parallell barneskole – grendeskole – for Kirkeng krets.  
Nybygg og rehabilitering av annen bygningsmasse i 2013 og 2014. Investeringsrammen er 
på 35 millioner kroner.  
 
3 – Os skole – to parallell sentrumsnær barneskole (Os krets).  
Nybygg og først og fremst rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i 2014 og 2015. 
Investeringsrammen er på 15 millioner kroner.  
 
4 – Bergenhus skole – to parallell barneskole for primært Rakkestad sentrum.  
Gymsal står på programmet i 2015 og 2016. Det er satt av til sammen 18 millioner kroner til 
formålet.  
 
Investeringsrammen er stor, og kan ikke forsvares uten at Rakkestad kommune i sterk grad 
regulerer elevopptak/kretsgrenser for å sikre de enkelte skoler et tilstrekkelig elev- og drifts-
grunnlag. Av den grunn ble det bestemt å lage en «Lokal forskrift om skolekretsgrenser 
m.m. i Rakkestad kommune» – for å oppfylle de målsettinger og strategier som nevnt 
ovenfor.  
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Informasjon om tiltaket er gitt til oppvekstutvalget og formannskapet både i fjor og i år.    
 
 
Lokal forskrift 
Den lokale forskrift har konkret følgende formål:  
 
Lokal forskrift om kretsgrenser i Rakkestad kommune angir hvilke områder i kommunen som 
sokner til de ulike skolene – også definert som skolenes opptaksområder eller kretsgrenser. 
Når det fattes vedtak om skoleplass, tas det alltid utgangspunkt i den adressen eleven står 
oppført på i Folkeregisteret.  
 
Forskriften tar sikte på å etablere forutsigbare og funksjonelle kretsgrenser, som bidrar til 
ensartede og homogene oppvekst- og læringsmiljøer. Dette er igjen med på å skape 
trygghet og gode nettverk for både elever og foreldre.  
Lokal forskrift tar stort hensyn til at elevene skal få sin skolegang ved den nærmeste skolen. 
Der det ikke er tilfelle, kan det være topografiske eller trafikkmessige omstendigheter som 
tilsier at det er mer hensiktsmessig å gi elevene plass ved en annen skole.  
 
Videre skal forskriften sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene – slik at 
det for alle elever oppnås en tilfredsstillende kvalitet i opplæringen. Av den grunn kan det 
også være kapasitetsmessige forhold som gjør at elever tildeles skoleplass ved andre skoler 
enn den nærmeste. Det kan unntaksvis også være nødvendig å forandre på enkelte opptaks-
områder dersom forventet elevtallsvekst tilsier det.  
 
Formålet blir ivaretatt ved en rekke enkeltbestemmelser. Dette gjelder:  
 
3 – Barneskolekretsene, 
4 – Ungdomsskolekretsene.  
5 – Vedlikehold av lokal forskrift om skolekretsgrenser,  
6 – Hva saksbehandlings- og vedtaksrutinene omfatter,  
7 – Ansvarsfordeling, 
8 – Oppbevaring av opplysninger, 
9 – Første gangs vedtak om skoleplass ved barne- og ungdomsskoler,  
10 – Vedtak om skoleplass for kommende første klassinger, 
11 – Melding om skoleplass for kommende åttende klassinger, 
12 – Vedtak om skoleplass for tilflyttede elever og elever fra private skoler,  
13 – Vedtak om skoleplass ved annen skole enn nærskolen,  
14 – Vedtak i forbindelse med framskutt eller utsatt skolestart, 
15 – Bytte av skole som følge av adresseendring,  
16 – Utsettelse eller framskynding av skolebytte som følge av adresseendring,  
17 – Søknad om skolegang ved annen skole enn nærskolen,  
18 – Vedtak om skolebytte som tiltak etter opplæringslovens § 9 a,  
19 – Skolegang ved privat skole,  
20 – Skolegang i andre kommuner eller gjesteelever fra andre kommuner,  
21 – Klagebehandling,  
22 – Ikrafttredelse,   
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Innholdet i bestemmelsene kommenterer rådmannen ikke spesielt, men sammenlagt er det 
grunnlaget som kommunen trenger for å styre «Rakkestadskolen» i den ønskede retning.  
 
 
Offentlig ettersyn – høringsuttalelser 
Tidlig i mars d.å. ble utkastet til forskrift sendt ut på høring til skolenes organer. Det har 
kommet svar fra: 
 
Rakkestad ungdomsskole, rektor,  
Kirkeng skole, FAU,  
Kirkeng skole, samarbeidsutvalget,  
Bergenhus skole, samarbeidsutvalget, 
Rakkestad kommunale Foreldreutvalg 
 
Rakkestad ungdomsskole mener at grunnskolen kan sees på som et skoleløp, og at elevene 
dermed kan overføres fra barnetrinnet og til ungdomstrinnet uten vedtak (bare med en 
melding).  Samtidig er elevinformasjon taushetsbelagte opplysninger – slik at det må hentes 
inn samtykke fra foresatte før slike data sendes over til ungdomsskolen.  
 
Forskriften er korrigert for disse momentene.  
 
De øvrige uttalelser er ikke av en slik karakter at de foranledninger endringer i forslaget til 
forskrift.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen vurderer at utkastet til «Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad 
kommune» oppfyller det formål den er tiltenkt. Rakkestad kommunestyre kan følgelig vedta 
forskriften slik som den blir framlagt.   
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10/13 BARNEHAGER 2013  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: A10  
Arkivsaksnr.: 13/1155    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/13 Kultur- og oppvekstutvalget 04.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre imøtekommer i denne omgang ikke Trygge Barnehager AS’ søknad 
om drifts- og kapitaltilskudd til ny barnehage i Rakkestad kommune, og anbefaler heller ikke 
for Husbanken å yte finansiering til dette prosjektet.  
 
Rakkestad kommunestyre er på den annen side interessert i en videre dialog med Trygge 
Barnehager – slik at etableringsspørsmålet kan tas opp på nytt når vilkårene for det er til 
stede.   
 
 
Vedlegg 
Ingen.  
 
Saken omfatter 
Denne saken redegjør for: 

- Rakkestad Kommune oppgaver og ansvar på barnehageområdet. 
- Tilbudet av kommunale og ikke kommunale barnehageplasser ved hovedopptaket i 

2013. 
- Forventet etterspørsel etter barnehageplasser i 2013 og 2014.  
- Økonomi.  
- Trygge Barnehager AS’ søknad om driftstilskudd til barnehage i Rakkestad kommune.  

 
 
Grunnlag 
Rakkestad kommune er lokal barnehagemyndighet, og skal gi veiledning og påse at 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Ifølge barnehageloven, plikter kommunene å tilby plass i barnehage til barn under skolealder 
som er bosatt i kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal bestemmes av lokale 
forutsetninger.   
 
Barn har rett til barnehageplass – når det fyller ett år innen utgangen av august i det året 
som det søker om barnehageplass. Det kan kreve barnehageplass fra august det samme år.  
I dag rammefinansierer staten barnehagesektoren. Kommunene får tilskudd til barneformål 
som en del av sine generelle statlige overføringer. De fordeler disse ressursene på egne og 
ikke kommunale barnehager etter objektive kriterier. Uavhengig av eierform og –skap, sikres 
barnehagene på denne måte likeverdige driftsvilkår. 
Statlige regler og retningslinjer ligger til grunn for kommunenes forvaltning av tilskudd til 
ikke kommunale barnehager. De ikke kommunale barnehagers overføringer fastsettes etter 
hva som en kommunal barnehageplass koster. 
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Alle godkjente, ikke kommunale barnehager får tilskudd til sin ordinære drift – når de var 
godkjent før barnehagesektoren ble rammefinansiert i 2011. Samtidig kan det gis slikt 
tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter dette tidspunktet. Avgjørende for om 
tilskudd blir innvilget, er dermed om det totalt sett er et behov for nye plasser og 
barnehager.  
 
Staten utmåler sine tilskudd til barnehageformål etter det antallet barn som har rett til 
barnehageplass – slik at kommuner – som opererer med utvidede eller større tilbud – må 
dekke det selv. Dette er meget utfordrende – prioriteringsmessig sett.  
 
 
Det lokale barnehagetilbudet 
I dag er det lokale barnehagetilbudet som følger: 
 
Kommunale barnehager: Plasser: 

  Elle Melle Barnehage, 46 
Fladstad Barnehage, 54 
Bergenhus Barnehage, 63 
Byggeklossen Barnehage, 81 
Kirkeng Barnehage, 81 

  Sum, 325 

  Ikke kommunale barnehager: Plasser: 

  Noahs Ark Barnehage, 48 
Gudim Barnehage, 27 
Knertitten Barnehage, 48 
Musikktrollet Barnehage, 36 

  Sum, 159 

  Totalt,  484 
Kroner. 
 
 
Det er altså en kapasitet på 484 plasser for barn 0 – 6 år – der barn under 3 år opptar to 
plasser. Alle plasser er i bruk.  
 
Rakkestad kommune har 67,2 prosent av tilbudet, mens private aktører står for den 
resterende 32,8 prosent av kapasiteten. 
 
 
 
Med hensyn til tilbud om – etterspørsel etter plasser, er situasjonen:   
 

- Alle barn med rett til plass blir tilbudt plass. I tillegg får tre barn uten rettigheter 
plass i privat barnehage.  
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- Alle barnehager har fullt utnyttet kapasitet ved oppstart av nytt barnehageår.  

 
- To barn med rett til barnehageplass søkte etter fristen.  

 
- Sju barn uten rett til barnehageplass søkte om plass fra høsten 2013. 

 
- Seksten barn uten rettigheter har søkt om plass fra januar 2014.  

 
 

Hvis Rakkestad kommune også tilbyr barnehageplasser til barn uten rettigheter, utløser det 
store merutgifter i høsthalvåret 2013 og vårhalvåret 2014: 
 
År Driftsutgifter,  Kapitalutgifter, Sum, 

    Høst 2013, 650 000 350 000 1 000 000 
Vår 2014, 1 150 000 650 000 1 800 000 

    Sum, 1 800 000 1 000 000 2 800 000 
Kroner.  
 
Disse utgiftene er det ikke dekning for på det løpende budsjettet. Til neste år, er situasjonen 
neppe lettere. Rakkestad kommune har ingen ytterligere midler å sette inn i barnehagene.  
 
Resultatet blir budsjettmessig ubalanse og direkte økonomiske vanskeligheter. 
 
Erfaringsmessig kommer det dessuten inn enda flere søknader etter hovedopptaket. Det som 
så langt er kostnadsberegnet til 2,8 millioner kroner for neste driftsår, kan derfor fort øke på 
til totalt 4,5 – 5,0 millioner kroner.  
 
Staten yter ikke ytterligere midler til formålet.  
 
Rakkestad kommune har befolkningsvekst, men den videre utviklingen i barnekullene er 
vanskelig å prognostisere. I 2013 slutter 70 barn i barnehage for å begynne på skole, og til 
neste år (2014) er det samme tallet 100. Mest sannsynligvis betyr det, at også neste gang – 
2014 – får alle barn med rettigheter barnehageplass. 
 
Rådmannen oppsummerer framstillingen som følger: 
 

- Alle barn født 2008 – 2011 som er bosatt i kommunen og har søkt plass, og har et 
barnehagetilbud pr. 1.8.13.  
 

- Alle barn født 2012 – med rett til barnehageplass – og som er bosatt i kommunen, 
har barnehageplass pr. 1.8.13.   
 

- Det er bare barn som i dag er uten rett til barnehageplass eller som flytter til 
kommunen, som vil etterspørre barnehage i det kommende året.   
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Økonomi 
Tidligere mottok kommunene øremerkede tilskudd til etablering og drift av barnehager. I 
tillegg ble også frie inntekter brukt til formålet.  
 
Fra 2011 ble de spesielle barnehagetilskuddene lagt inn i rammeoverføringene – basert på 
det antall barn som har rett til barnehageplass og som foreldrene ikke tar ut kontantstøtte 
for i det kommende år. Kommunene disponerer disse inntektene fritt innen gitte lover og 
regler. Det løser ikke ut ytterligere ressurser om en kommune etablerer bredere tjenester 
enn statlig statistikk tilsier eller om tilbudene koster mer enn det statlige satser bygger opp 
under.  
 
På den annen side, beholder kommunen penger som den ikke bruker på formålet.  
 
Tilskudd til ikke kommunale barnehager, bestemmes av kostnadsnivået (likeverdig 
behandling) i kommunale barnehager (enhetssatser).   
 
Rakkestad kommune har lavere utgifter i sine barnehager enn det som er statlige normtall 
på området (2012):  
 

    
Kommunal 
tilskuddssats 

Statlig 
tilskuddssats 

    Små barn,  kr.  157 742 173 500 
Store barn, kr. 74 777 85 000 
Kapitalutgifter,  kr.  7 600 7 600 
Kroner.  
 
 
Rådmannen vurderer kommunens barnehagedrift som kostnadseffektiv. Det er en gevinst i 
forhold statlige tilskuddssatser. Den er brukt til å etablere flere barnehageplasser (Kirkeng 
barnehage) og til andre kommunale oppgaver (barnehage, skole og helse og omsorg).  
 
Ressursene er uansett disponert. Det var balanse mellom utgifter og inntekter i det 
opprinnelige budsjett. Økonomien er nå enda hardere presset. Hvis riktige disponeringer ikke 
blir gjort – forsiktighet ikke blir utvist – kan det bli temmelig ille.   
 
 
Trygge Barnehager AS 
Trygge barnehager AS presenterte seg for oppvekstutvalget tidligere i år.  
 
Selskapet disponerer en ferdig regulert barnehagetomt i Prestegårdsskogen Boligområde. 
Trygge Barnehager AS søker om: 
 

- Å etablere en ny 4 – 5 avdelings barnehage i kommunen – avhengig av det behovet 
som er til stede.  
 

- At barnehagen blir lagt inn i kommunens barnehageplan og vil motta drifts- og 
kapitaltilskudd.  
 

- Anbefaling overfor Husbanken – slik at finansiering av prosjektet oppnås.  
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Rådmannen viser til avsnittene «Det lokale barnehagetilbudet» og «Økonomi» ovenfor, og 
peker på at en ny barnehage i størrelsesorden fire – fem avdelinger (80 – 100 plasser) vil 
skape en alvorlig ubalanse i det lokale barnehagemarkedet. Tilbudet av plasser blir betydelig 
større enn etterspørselen – noe som resulterer i konkurranse om barn og overkapasitet i 
tjenesteområdet. Det er uheldig i et tross alt fungerende system.  
 
Enkelte barnehager må på sikt trolig legge ned sin virksomhet.  
 
Rådmannen mener dessuten at denne utviklingen øker kommunale utgifter til barnehager – 
direkte fordi mindre kapasitetsutnyttelse øker egne enhetskostnader på området og indirekte 
ved at høyere kommunale driftsutgifter utløser større tilskudd til ikke kommunale 
barnehager.  
 
Staten overfører ikke penger til et slikt tiltak, men kommunen må like fullt betale for det (jf. 
avsnittet «Økonomi»). Dette tillater ikke de økonomiske rammene i de nærmeste fire – fem 
år.  
 
I dag kan rådmannen ikke anbefale kommunestyret å imøtekomme Trygge Barnehager AS’ 
søknad. Det har for store konsekvenser for tilbudet som sådant, men også for kommunens 
totale økonomi.   
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen fraråder altså folkevalgt nivå nå å gi Trygge Barnehager AS tilsagn på drifts- og 
kapitaltilskudd til ny barnehage og anbefale Husbanken å yte finansiering til dette tiltaket.  
 
For begrunnelse vises til avsnittene «Det lokale barnehagetilbudet» og «Økonomi».  
 
Rådmannen kunne sett annerledes på spørsmålet – dersom det var ubalanse mellom tilbud 
av og barns rett til barnehageplasser, og/eller det lå an til strukturelle endringer på eiersiden 
i barnehagene. Det er ikke tilfelle nå, men det kan forandre seg til og med på kort sikt.  
 
I et – tre års horisont er det ikke utelukket en etablering av «Trygge Barnehager» stiller seg 
i et annet lys. For sin del, skal Rakkestad kommune for eksempel gjøre noen strategiske valg 
for Fladstad barnehage.  
 
Rådmannen anbefaler at Rakkestad kommune og Trygge Barnehager opprettholder dialog – 
slik at etableringsspørsmålet tas opp på nytt når forutsetningene for det er til stede.  
 
Rakkestad kommune og Trygge Barnehager AS har kommunisert om et slikt opplegg under 
behandlingen av denne saken.  
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11-13 KULTURSKOLETILBUD TIL ELEVER I 1. - 4. TRINN  
 
Saksbehandler:  Morten Vedahl/Marianne Aarum  Arkiv: A30  
Arkivsaksnr.: 13/1051    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/13 Kultur- og oppvekstutvalget 04.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Det legges en ekstra undervisningstime på 3.trinn for på gi alle elevene muligheten til å delta 
på kulturskoletimen.  
 
Kulturtilbudet skal gjennomføres i samarbeid med kulturskolen og skolen har ansvaret for å 
sette i gang prosjekter og involvere kulturskolen. 
 
 
Vedlegg 
Ingen.  
 
Bakgrunn 
 
Saksutredning: 
 
Regjeringen har med budsjettet for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et 
gratis kulturskoletilbud til elevene på 1.-4. trinn, i tilknytning til skole og/eller 
SFO, fra høsten 2013.  
 
Ansvaret for dagens kulturskoler er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6: 

 
”Alle kommuner skal, aleine eller i samarbeid med andre kommuner, ha eit musikk- og 
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet 
ellers.” 
Grunnlaget for tildelingen er Kulturløftet II hvor et av målene er at alle barn som ønsker 
det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Bevilgningene til dagens 
kulturskoler ligger i rammetilskuddet til kommunene.  

 
 
Navnet kulturskoletilbud brukes for å sikre en et samarbeid mellom kulturskole og skole og 
for å legge til rette for bruk av kulturskolens lærere i skole og/eller SFO (eller kombinerte 
stillinger). Kulturtilbudet skal gis i tilknytning til skoledagen og/eller SFO-tiden, men i tillegg 
til (ikke som del av) fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som 
ønsker det. 
 
Omfanget av tilbudet skal tilsvare 38 årstimer (60-minutterstimer), dvs. like stort omfang 
som en uketime med undervisning i skolen (38 årstimer). Hvordan disse årstimene fordeles 
på 1.-4. trinn (for eksempel på ett eller flere trinn) er opp til den enkelte kommune. 
Kommunen som er ansvarlig for både grunnskolen og kulturskolen og som må legge til rette 
for et godt samarbeid slik at tilbudet når fram til alle elever.  
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Kunnskapsdepartementet tar sikte på å lovfeste en plikt for skoleeier til å tilby elevene på 1.-
4- trinn et slikt tilbud. Departementet tar sikte på å sende forslag om dette på høring i løpet 
av våren 2013. Da vil vi komme med ytterligere konkretiseringer.  
 
 
Økonomi 
Kompensasjon til kommunene er lagt i rammetilskuddet. Til grunn for kompensasjonen er 
lærerlønn inkludert for- og etterarbeid. Kommunene får dermed disse midlene tildelt på 
samme måte som de ville fått tildelt midler til en ny time med undervisning i skolen med et 
omfang på 38 årstimer (en uketime).   

 
I beregningen av kompensasjon er det tatt utgangspunkt i hva det koster med en 
uketime/38 årstimer fordelt på alle elever på 1.-4. trinn, med et tilbud bemannet av lærere 
med for- og etterarbeid. Med andre ord samme kompensasjon som ville blitt gitt for en ny 
uketime med undervisning i skolen.  

 
I kompensasjonen til skoleeier (kommunene og private skoler) er det også lagt inn 15 % 
påslag til administrasjonskostnader, for eksempel kostnader knyttet til samarbeid mellom 
skole og kulturskole, utgifter til vikarer, undervisningsmateriell, m.m. 

 
Det er opp til kommunene hvordan midlene, herunder administrasjonskostnadene, brukes og 
fordeles mellom skole/SFO og kulturskole. Dette for å sikre gode rammer for lokal tilpasning 
av tilbudene som gis. Tilbudet skal være gratis for elevene. Det betyr at dersom tilbudet 
organiseres som en del av SFO, så kan kommunene ikke ta betalt for den tiden elevene 
mottar kulturskoletilbudet. Det gjelder også for elever som ikke deltar i SFO ellers.  

 

Administrasjonens vurdering 
Etter drøftinger med skolelederne i Rakkestadskolen ønsker vi å legge kulturskoletilbudet, 
heretter kalt kulturskoletimen, til skole og undervisningstid. Det gir en bedre kvalitet og 
sikrer oss at alle elever får reel mulighet til å delta på tilbudet.  
Skolene er aktive i forhold til kulturaktiviteter allerede og dette passer i de årsplanene som 
allerede ligger der.  
I tillegg unngår man skoleskyss som en begrensende faktor for tilbudet. Hvis tilbudet hadde 
blitt organisert i SFO tiden ville mange fått problemer med å komme seg hjem etter 
kulturskoletimen. 
Ved å utvide på dagene tirsdag, onsdag eller torsdag vil man kunne benytte eksisterende 
skoleskyss. 
 
Ved å legge kulturskoletimen til SFO kan vi oppleve det vi opplevde med leksehjelptilbudet at 
man brukte det som gratis barnevakt tilbud, noe som fører til færre elever på SFO. 
På den andre siden kan også et kulturskoletilbud gjøre SFO mer interessant og med høyere 
kvalitet, dermed trekke flere elever til SFO. Men tilbud vil bli vanskelig å organisere 
 
Rakkestadskolen ønsker å utvikle hele eleven og at elevene skal oppleve god mestring på 
ulike arenaer. Ved å legge kulturtimen inn i skolen sikrer vi oss at alle får delta. 
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For å få et så godt tilbud som mulig må skolene bidra. Det er ca. 100 elever på trinnet i 
Rakkestadskolen. Bergenhus, som den største skolen, har ca. 180 elever fra 1. -4.trinn fra 
høsten 2013. Det vil være umulig å gi et forsvarlig og godt tilbud til alle elever, hvis de 
ønsker. 
 
Rakkestadskolens ledere foreslår å legge kulturskoletimen til 3.trinn, det innebærer en 
økning på en undervisningstime pr. uke.  
 
3.trinn velges fordi 4.trinn allerede har fått en undervisningstime ekstra i engelsk.  
 
Tirsdag, onsdag og torsdag er aktuelle dager, men det må ikke gå utover leksehjelptilbudet. 
Det anbefales å bruke timene i prosjekter, slik at hver enkelt skole kan disponerer 
årsrammen på 38 timer fritt. 
 
Skolen får ikke tilført midler til den ekstra timen. 
Skolen skal selv ta initiativ til prosjekter og søke kulturskolen om støtte i form av lærerhjelp.  
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12-13 TANNHELSELOVEN OG KLINIKKSTRUKTUR - LOKALT ARBEID  
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen Arkiv: G40  
Arkivsaksnr.: 13/583    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/13 Kultur- og oppvekstutvalget 04.06.2013 
/ Helse- og omsorgsutvalget  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Hovedutvalget anmoder administrasjonen om å initiere at det inngås samarbeid med den 
offentlige tannhelsetjenesten i Østfold for å prøve å beholde mest mulig aktivitet i forhold til 
helsefremmende og forebyggende tannhelse lokalt i kommune jf pkt 2 og 3 i Fylkestingets 
vedtak. 
 
Vedlegg 
Ingen.  
 
Bakgrunn 
Kommunene i Østfold mottok 11.10.2012 «Høring. Plan for klinikker og klinikkstruktur for 
Østfold fylkeskommune 2013-2023». Høringsfristen var satt til 20.12.2012. 

 
Fylkestinget fattet 14.02.2013 følgende vedtak: 

 
1. Plan for klinikker og klinikkstruktur 2013-2023 vedtas som retningsgivende for  

fylkeskommunens arbeid med etablering av 6 nye klinikker i planperioden 2013-2023. 
Konkret fremdrift og økonomi vurderes i de kommende økonomiplaner og 
årsbudsjetter. 

2. Tannhelsetjenesten skal fortsatt drive forebyggende arbeid og undervisning  
ute i kommunene/skolene. En spesifisering av tannpleiers rolle og lokalisering av 
dette tilbudet i kommunene fremmes som egen sak i opplæring, kultur og 
helsekomiteen. 

3. I gjennomføringen av planen tas de berørte kommuner med i  
planleggingsfasen for at overgangen for pasientene skal bli enkles mulig. 
 
 

Etter at vedtak ble fattet i Fylkestinget, har Rakkestad kommune mottatt henvendelse fra 
Rakkestad kommunale foreldreutvalg og fra Rakkestad Venstre i anledning saken.  

 
Rakkestad kommunale foreldreutvalg tar opp forhold som: 

• Reisevei ved sentralisering av tannklinikker 
• Nærhet/trygghet til lokal klinikk 
• Lokal klinikk gir mulighet for bedre oversikt og mer engasjement 
• Personalet på liten klinikk får bred erfaring 
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Rakkestad Venstre tar opp forhold som: 
• Samfunnsøkonomiske sider i forbindelse reisevei 
• Samfunnsøkonomiske sider ved at foreldre må ta fri fra arbeid for å følge barna 
• Mer fravær fra skolen for skolebarn/-ungdom 

 
Da eldre – 65+ - er en stor gruppe i forhold til den offentlige tannhelsetjenestens ansvar, 
behandlet Eldrerådet i sitt møte 21.05.2013 tannhelseloven og forslag til Plan for 
klinikkstruktur 2013-20123. 
 

Eldrerådet har lest «Tannhelseplan for Østfold fylkeskommune 2012 – 2015» og 
«Forslag til plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold 2013 – 2023». Likedan er 
rådet kjent med vedtaket i Østfold fylkesting 14.02.13 om fremtidig klinikkstruktur i 
fylket. Den avtalen som i dag ligger til grunn for den offentlige tannhelsetjenesten og 
Rakkestad kommune er ikke kjent for rådet. 
 
Eldrerådet diskuterte fremtidig klinikkstruktur og hadde mange kritiske bemerkninger 
og ubesvarte spørsmål til dokumentasjon som forelå.  
 
Vedtaket om sentralisering av tannhelsetjenesten representerer det stikk motsatte av 
innholdet i samhandlingsreformen i helsesektoren. Rådet mente det var mange 
muligheter for kommunal medvirkning i fortsettelsen innenfor rammen av det 
vedtaket som var fattet av Østfold fylkesting.  

 
 

Eldrerådets uttalelse: 
Den offentlige tannhelsetjenesten bør primært være nær brukerne. 
 
Når nå Fylkestinget i sitt vedtak åpner for et samarbeid med kommunen, anmoder 
Eldrerådet kommunen om å være aktiv og pågående i det videre arbeidet. Dette ut 
fra ønsket om å beholde mest mulig av det offentlige tannhelsetilbudet i kommune. 

 
 
Eldrerådet ønsker at «Tannhelseloven og klinikkstruktur» behandles som sak, ikke bare som 
tema i Eldrerådets møte. Da Eldrerådet ikke har vedtaksmyndighet, oversendes uttalelsen til 
Helse- og omsorgsutvalget og Kultur- og oppvekstutvalget som egen sak. 
 
Andre faktaopplysninger 
Følgende grupper har rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten: 

 Barn og ungdom 0-18 år 
 Psykisk utviklingshemmede 
 Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Dette 

gjelder også offentlig institusjon for rusmisbrukere.           
 Hjemmebundne pleietrengende tilsvarende institusjonspasienter og 

personer som har stått på venteliste for institusjon i mer enn 3 
måneder. 

 
 
Det er ikke anledning til å klage på vedtaket fattet i fylkestinget 14.02.2013 , men vedtakets 
pkt 2 og 3 gir kommunen anledning til aktivt å ta initiativ til - og aktivt del i - videre arbeid 
med tannhelse og klinikkstruktur. 
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På initiativ fra Eldrerådet fremmes saken for Helse- og omsorgutvalget og Kultur- og 
oppvekstutvalget 
 
Med bakgrunn i vedtaket fattet i Fylkestinget 14.02.2013 vedrørende den offentlige 
tannhelsetjenesten og klinikkstruktur i Østfold, anmoder og forventes det at Rakkestad 
kommune tar et initiativ overfor den offentlige tannhelsetjenesten for å  

• Avklare hvilke oppgaver og tjenester som skal utføres 
henholdsvis lokalt i   

          kommunen og sentralt i en av de 6 klinikkene jf Fylkestingets vedtak pkt 2 og 3. 
• Avklare hvilken av de 6 klinikkene i Østfold Rakkestad skal 

tilhøre 
• Avklare om det er mulighet for at barn/unge/voksne/eldre med 

rett til  
behandling i den offentlige tannhelsetjenesten gis mulighet for å benytte 
privatpraktiserende tannleger i Rakkestad i stedet for den offentlige 
tannhelsetjenesten. 

 
Rakkestad kommune anmodes også om å etablere et samarbeid med de privatpraktiserende 
tannlegene i kommunen for å avklare hvilken kapasitet og mulighet tannlegene lokalt har når 
det gjelder «enklere» tannbehandling til målgruppene med rett til gratis tannbehandling.  
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Folkehelsearbeidet i tannhelsetjenesten handler om helsefremmende tiltak og forebyggende 
tiltak. I hht Lov om tannhelsetjenester skal forbyggende arbeid prioriteres. Forebyggende 
arbeid bør foregå lokalt. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det er ikke anledning til å klage på vedtaket fattet i fylkestinget 14.02.2013 , men vedtakets 
pkt 2 og 3 gir kommunen anledning til å ta en aktiv holdning i forhold til videre arbeid på 
lokalt plan. 
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