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Stein Bruland (s)  
Leder 
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13/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 
DEN 16.10.2013.  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/2079    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/13 Helse- og omsorgsutvalget 27.11.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den 16.10.2013 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Protokoll fra 16.10.2013. 
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14/13 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER FRA 2014 
- 2017  
 
Saksbehandler:  Grethe Torstensen Arkiv: D11  
Arkivsaksnr.: 13/2254    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/13 Ungdomsrådet 18.11.2013 
12/13 Rådet for funksjonshemmede 18.11.2013 
11/13 Eldrerådet 18.11.2013 
18/13 Kultur- og oppvekstutvalget 26.11.2013 
23/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
14/13 Helse- og omsorgsutvalget 27.11.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) 
for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014: 

 
 Tiltak /Sted      Utbygger 
 

1. Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen Rakkestadhallene AS 
2. Rudskogen – sanitæranlegg   Rakkestad motorpark 
3. Os skole - Kunstgress 7’er-bane    Oshaug 

   
2. Rakkestadhallene AS får rett til bruk av grunn som tilhører Rakkestad kommune. 

Området ligger sør for Skateparken ved Rakkestad ungdomsskole. 
 

3. Oshaug idrettslag får rett til bruk av grunn som tilhører Rakkestad kommune. 
Området ligger nord for fotballbanen på Os skole. 

 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 18.11.2013 sak 12/13 
 
Ungdomsrådets behandling 
Seksjonsleder Grethe Torstensen orienterte om saken. 
 
Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak for 2014.  
 
Dersom 7-bane ved Os skole ikke innvilges midler i 2014, ønsker Ungdomsrådet at for 2015 
skal bane 2 ved RIF-anlegget prioriteres foran 7-bane på Os skole. Dette for å samle alt på 
et sted i sentrum. 
 
Ungdomsrådet uttalelse til Kultur- og oppvekstutvalget  
Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak for 2014.  
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Dersom 7-bane ved Os skole ikke innvilges midler i 2014, ønsker Ungdomsrådet at for 2015 
skal bane 2 ved RIF-anlegget prioriteres foran 7-bane på Os skole. Dette for å samle alt på 
et sted i sentrum. 
 
 
Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 18.11.2013 sak 12/13 
 
Rådet for funksjonshemmede behandling 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen informerte om ”Prioritert handlingsprogram 
(anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014. 
 
Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning. 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning. 
 
 
 
Behandling i Eldrerådet den 18.11.2013 sak 11/13 
 
Eldrerådet behandling 
Eldrerådet ber om at det ut fra statlige føringer og behov for lokale idrettsanlegg bør 
vurderes om Os skole – Kunstgress 7’er bane bør prioriteres foran Rudskogen - 
Sanitæranlegg 
 
Eldrerådets uttalelse til helse- og omsorgsutvalget 
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til vedtak med følgende innspill:  
 
Eldrerådet ber om at det ut fra statlige føringer og behov for lokale idrettsanlegg bør 
vurderes om Os skole – Kunstgress 7’er bane bør prioriteres foran Rudskogen - 
Sanitæranlegg 
 
 
 
Vedlegg 
1. Prioritert handlingsprogram 2013-2016. 

A: Nærmiljøanlegg. 
B. Ordinære anlegg. 

2. Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i et 10-12 års perspektiv. 
3. Bilde av Møteplassen ved Rakkestad ungdomsskole 
4. Uttalelse fra Rakkestad idrettsråd. (Ettersendes). 
 
 
Bakgrunn 
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. 
Grunnet stort fravær på seksjon kultur er planen utsatt til 2014. Den ligger som en del av 
planprogrammet til Rakkestad kommune. 
 
”Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv” skal rulleres og 
vedtas av kommunestyret hvert år. Programmet er retningsgivende ved tildeling av 
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kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse 
oversendes fylkeskommunen for behandling. 
 
 
Hjemmel 
Handlingsprogrammet skal til høring i Ungdomsrådet, Rådet for funksjonshemmede og 
Eldrerådet. 
 
Det skal til innstilling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget, Helse- og omsorgsutvalget,   
Kultur-, oppvekst- og utdannigsutvalget og Formannskapet. 
 
Handlingsprogrammet skal til slutt vedtas i Kommunestyret innen 15.januar 2014. Det er 
fristen for innlevering av søknad om spillemidler. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
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.) 
 
Forslaget til revidert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet for 
årene 2014-2017 er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling. 
 
Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i 
handlingsprogrammet: 
 
 
Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen 
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 er nå bestemt at Rakkestadhallene AS skal bygge, eie og drifte anlegget som består av 
basketbane, håndballbane, sandvolleyballbane og sittegruppe. Anlegget tilknyttes 
skateparken som allerede er bygd på området. 
 
Det søkes om spillemidler i 2014. 
 
 
Kunstgress 7’er- bane på Os skole 
Oshaug idrettslag og Os skole ønsker en 7’er fotballbane ved Os skole. Dette er for å 
opprettholde et idrettsmiljø på kveldstid og dessuten vil det være et flott tilskudd for Os 
skole til bruk i friminutt og gymtimer. 
 
Oshaug idrettslag er utbygger og det søkes spillemidler i 2014. 
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Rudskogen – sanitæranlegg 
Rakkestad motorpark vil bygge et sanitæranlegg ved motorsportsenteret på Rudskogen. 
Rakkestad Motorpark er utbygger, eier og drifter av anlegget. 
 
Det søkes om spillemidler i 2014. 
 
 
Rehabilitering av kunstgress 11’er banen 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. 
 
 
Kunsrgress 9’er bane ved Rakkestad stadion. 
Det er behov for en kunstgress 9’er bane ved Rakkestad stadion. Fotballforbundet legger opp 
til kamper på denne type anlegg. Banen er tenkt bygget ved avlastningsbanen. 
 
Det er Rakkestad idrettsforening som blir eier av anlegget og det søkes om spillemidler i 
2016. 
 
 
Ny ballbinge i Degernes 
Degernes idrettslag ønsker å bygge en ny stor ballbinge på grusbanen ved Degerneshallen. 
Det innbærer at nåværende ballbinge ved Kirkeng skole og barnehage rives og at området 
rundt hallen, skolen og barnehagen oppgraderes.  
 
Utbygger, drifter og eier blir Degernes idrettslag og det søkes om spillemidler i 2015. 
 
 
Rehabilitering av Degerneshallen. 
Det er behov for oppussing av tribunen, bytte taklys og bytte hallgulv i Degerneshallen.  
 
Rakkestadhallene AS er utbygger, drifter og eier av anlegget og det søkes spillemidler i 2016. 
 
 
Lysanlegg i skiløypa ved Rakkestad stadion. 
Det er ønskelig med nytt lysanlegg i skiløypa som går nord for Rakkestad stadion.  
Utbygger er Lysløypelaget. 
 
Det søkes spillemidler i 2016. 
 
 
Løpebane/friidrettsanlegg ved Rakkestad stadion 
For å aktivisere friidrettsmiljø i Rakkestad er det ønskelig med et anlegg for dette ved 
Rakkestad stadion. Flere utøvere herfra drar til Askim eller andre friidrettsklubber for å utøve 
sin idrett i dag. 
 
Det søkes om spillemidler i 2017. 
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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 være avhengig 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. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
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. 
 
Det har vært mange diskusjoner i idrettsmiljø i Rakkestad angående plassering av kunstgress 
fotballbaner. Det var også egen sak på siste møte i Rakkestad idrettsråd. Det var enighet 
omfølgende tre anlegg: 
 

1. 11’er bane på Rakkestad stadion 
2. 9’er bane på Rakkestad stadion 
3. 7’er bane på Os skole 

 
Samtidig er det viktig å minne om rehabiliteringen av Rakkestad stadion i 2015 som vil 
innebære store gravearbeider grunnet drenering. Det vil da være naturlig å drenere og 
planlegge for en bane til. Det har vært innspill om to 11’er baner der hvor bane 2 kan være 
et multianlegg for fotball: 
 
Bane 1: 11’er  
Bane 2: 11’er  

9’er 
7’er + 7’er  
 

Det er dessuten innspill om løpebane /friidrettsanlegg i dette området. 
 
Rådmannen prioriterer utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som følger i 2014: 
 

1. Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen 
2. Rudskogen – sanitæranlegg 
3. Os skole – kunstgress 7’er bane 
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15/13 BUDSJETT 2014 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017  
 
Saksbehandler:  Lars Vidar Hennum Hansen Arkiv: 151  
Arkivsaksnr.: 13/1179    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/13 Formannskapet 13.11.2013 
13/13 Rådet for funksjonshemmede 18.11.2013 
12/13 Eldrerådet 18.11.2013 
14/13 Ungdomsrådet 18.11.2013 
25/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
19/13 Kultur- og oppvekstutvalget 26.11.2013 
15/13 Helse- og omsorgsutvalget 27.11.2013 
/ Arbeidsmiljøutvalget  
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2014 

og handlings- og økonomiplan 2014-2017 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 
2014-2017 side 51 (Budsjettskjema 1A) og side 53 (Budsjettskjema 1B)  
Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2014-2017 – i henhold 
til budsjettskjema 1A og 1B, hhv side 51 og 53 i dokumentet. 
 

2. Rådmannen gis fullmakter iht. punkt 7 bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 
 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 side 60 til og med side 76 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 
 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,4 prosent. 
 

5. Investeringsbudsjettet for 2014 og 2014-2017 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 
av budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 side 42-45. 
(Investeringsbudsjettet – sammendrag), og side 53 og 54 (Budsjettskjema 1B og 2B) – 
totalt kr 86 410 000 i 2014 til investeringer i anleggsmidler.  
 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 65 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2014. 
 

7. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med kommunens hovedbank om trekkrettighet 
på 25 mill. kroner. 
 

8. Punktene A – K nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. 
 
 

A. BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 
 
Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget. 
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Nye driftstiltak; side 49 
Nye investeringstiltak; side 50. 
 
Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a og 1b – se side 60 til og med 
side 76. 
 
B. RAMMEOMRÅDER 
Budsjettet for 2014 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: 
 

– Rådmannens team 
– Kommunikasjon og service 
– Økonomi og personal 
– NAV 
– Skole 
– Barnehage 
– Kultur 
– Familiesenter 
– Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
– Hjembaserte tjenester 
– Bo- og aktivitetstjenester 
– Teknikk, miljø og landbruk 
– Næring og sysselsetting 
– Kirker og Trossamfunn 
– Fellesutgifter- og inntekter 
 
Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under 
obligatoriske oversikter. 
 
 
C. SKATTØRE 
Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2014 beregnes i 
henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget.  
 
 
D. FULLMAKTER 
1. Ordfører og rådmann disponerer budsjettposten for møter og konferanser. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentralt avsatt pott i forbindelse med håndtering av 

variasjoner eller økninger i tjenesteytelser. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom 

rammeområdene. 
6. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom 

rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). 
 
 

E.  TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER 
a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.019,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) 
b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.164,- per kommunestyrerepresentant. 
c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i 

statsbudsjettet. 
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F.  OPPMUNTRINGSPENGER 
Oppmuntringspenger for brukere med vedtak om sysselsetting innen rus- og 
psykiatritjenesten – kr 18 per time.  
 
 
G. TIMESATSER FOR STØTTEKONTAKTER OG FRITIDSASSISTENTER 
Timesats støttekontakter og fritidsassistenter kr 90.15. 
I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse.  
 
 
 
H.  TILSKUDDSSATSER PRIVATE BARNEHAGER 
Iht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager § 4.4 skal kommunen kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at 
årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. 
 
Satsene er foreløpige og endelige satser kunngjøres innen 1. februar 2014. Endring i 
barnetallet, oppholdstid, kostnader eller inntekter vil føre til endring av tilskuddssatsene. 
 
 
Tilskuddsats Drift inkl adm. Kapital Drift inkl adm Kapital 
Ordinære 
barnehager, små 
barn 

Kr 78,33 
pr time 

Iht. nasjonale 
satser  

Kr 169 187,- 
per heltidsplass 

Iht nasjonale 
satser 

Ordinære 
barnehager, store 
barn 

Kr 37,56  
pr time 

Iht. nasjonale 
satser 

Kr 81 135,- 
Pr heltidsplass 

Iht nasjonale 
satser 

 
 
 
I.  EIENDOMSSKATT 
Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - 
å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2014. 
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2014 til:  
 
4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier.  
 
5,25 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier.  
 
 
J.  LIKVIDITET 
Rakkestad kommune sitt disposisjonsfond anslås å være 15 - 17 mill. kroner per 31.12.13. 
Samtidig anslås premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift å utgjøre ca. 25,0 mill. kroner for 
samme periode. Premieavvik er kostnadsført i regnskapet, men ikke utbetalt. 
I budsjett 2014 vil det akkumulerte premieavviket øke til om lag 36,5 mill. kroner, noe som 
medfører en ytterligere likviditetsbelastning på 11,5 mill. kroner i 2014.  
 
Med ett disposisjonsfond stort kr. 15 - 17 mill. kroner og en ikke-bokført premie på 36,5 mill. 
kroner, vil kommunen i perioder ha problemer med å innfri løpende forpliktelser. 
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Rådmannen ber derfor om fullmakt til å undertegne en trekkrettighet stor kr. 25.000.000,- i 
Marker Sparebank med virkning fra budsjettvedtak, for å ivareta kommunens 
betalingsforpliktelser i enkelte perioder.   
 
 
 
K.  LÅN 
Rakkestad kommune tar opp lån på kr 60.000.000,- til investeringer pluss kr 5.000.000,- til 
startlån i 2014.  
 
Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 50.7 a; 
Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for 
kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens 
anleggsmidler ved siste årsskifte.  
 
Samlet lånegjeld avdras over 33 år og 3 måneder.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de 
rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 13.11.2013 sak 65/13 
 
Formannskapet behandling 
Formannskapet ble forelagt uttalelse fra Hovedtillitsvalgte i Rakkestad kommune datert 
07.11.2013 ang. rådmannens forslag til budsjett, spesielt i forhold til reduksjon av stillinger. 
 
Ved behandling av budsjett 2015 – Økonomi- og handlingsplan 2015 – 2018 er det ønske om 
at utvalgene deltar i budsjettprosessen i mye sterkere grad enn i år. 
 
Representanten John Thune (Krf) fremmet et felles forslag fra Arbeiderpartiet, Venstre, 
Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: 
 

1. Rakkestad kulturskoles fremtidige lokalisering utredes i løpet av 2014 i forbindelse 
med utarbeidelse av virksomhetsplan. 

 
2. Rådmannen innarbeider lønns og pensjonsendringer i fremtidige budsjett for kirker 

og trossamfunn. 
 

3. Degernes helse -og velferdssenter rives når barnehagen har flyttet i nye lokaler.  
Tomten selges til boligformål. 

 
Representanten John Thune (Krf) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 
Kristelig Folkeparti følgende forslag:  
 

4. Kirkelig fellesråds ramme økes med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden. 
 

5. Kulturrammen økes med 250 000 kroner hvert år i økonomiplanperioden. 
 
Tiltakene finansieres ved at «Avsetninger/overføring til investering» i driftsbudsjettet 
reduseres med 576 000 kroner hvert år.  
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Representanten John Thune (Krf) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti følgende forslag:  
 

6. Teknikk-, miljø og landbruksseksjonens ramme økes med 2,5 millioner kroner  
i 2014 til asfaltering av veien Førrisdahl – Øverby. 

 
Kulturseksjonens ramme til idrettsformål økes med 0,4 millioner kroner i 2014.   

 
Totalt 2,9 millioner kroner 

 
Finansiering: 

 
Salg av Østbygda skole, 1,2 millioner kroner 
Salg av aksjer 0,6 millioner kroner 
Momsrefusjon 06,millioner  
«Udisponerte ressurser» 0,5 millioner kroner 

 
Totalt 2,9 millioner kroner   

 
  
Representanten Sølvi Brekklund Sæves (V) fremmet på vegne av Venstre følgende forslag:  
 

7. Det nedsettes en gruppe som ser på hvilke økonomiske konsekvenser: 
 

a) Differensiering av eiendomsskatt ut fra tilhørighet til offentlig vann/kloakk 
b) Bunnfradrag 

 
     vil kunne få for beregning av eiendomsskatt. 
 
 

8. Møtegodtgjørelse for politikere reduseres med 20%. Reduksjonen gir en besparelse 
på 138 400 kroner som benyttes til å øke jordmorressursen på Familiesenteret.    

 
  
Votering: 
Det ble først votert over forslag ang. utredning om Rakkestad kulturskoles framtidige 
lokalisering (forslag 1). 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang. å innarbeide lønns- og pensjonsendringer i fremtidige budsjett for kirker og 
trossamfunn (forslag 2) ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang. riving av Degernes helse- og velferdssenter (forslag 3) ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang å øke Kirkelig fellesråds ramme med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden 
(forslag 4) ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  Mindretallet besto av representantene fra 
Venstre og Høyre. 
 
Forslag ang. å øke kulturrammen med 250 000 hvert år i økonomiplanperioden (forslag 5) 
ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag ang. asfaltering av vei Førrisdahl – Øverby samt økning av kulturseksjonens ramme 
til idrettsformål (forsalg 6) ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslaget ang. å nedsette en gruppe som ser på konsekvensene ved eiendomsskatt (forslag 
7) ble enstemmig vedtatt 
 
Forslag ang. reduksjon av møtegodtgjørelse og økning av ressurs til jordmorstilling (forslag 
8) falt med 6 mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Høyre og Venstres representanter. 
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 vedtas 
med følgende endringer/tillegg: 
 

1. Rakkestad kulturskoles fremtidige lokalisering utredes i løpet av 2014 i forbindelse 
med utarbeidelse av virksomhetsplan. 

 
2. Rådmannen innarbeider lønns og pensjonsendringer i fremtidige budsjett for kirker 

og trossamfunn. 
 

3. Degernes helse -og velferdssenter rives når barnehagen har flyttet i nye lokaler.  
Tomten selges til boligformål. 
 

4. Kirkelig fellesråds ramme økes med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden. 
 

5. Kulturrammen økes med 250 000 kroner hvert år i økonomiplanperioden. 
 

6. Teknikk-, miljø og landbruksseksjonens ramme økes med 2,5 millioner kroner  
     i 2014 til asfaltering av veien Førrisdahl – Øverby. 

 
    Kulturseksjonens ramme til idrettsformål økes med 0,4 millioner kroner i 2014.   

 
    Totalt 2,9 millioner kroner 

 
    Finansiering: 

 
    Salg av Østbygda skole, 1,2 millioner kroner 
    Salg av aksjer 0,6 millioner kroner 
    Momsrefusjon 06,millioner  
    «Udisponerte ressurser» 0,5 millioner kroner 

 
    Totalt 2,9 millioner kroner  
  
7. Det nedsettes en gruppe som ser på hvilke økonomiske konsekvenser: 

a) Differensiering av eiendomsskatt ut fra tilhørighet til offentlig vann/kloakk 
b) Bunnfradrag 

 
          vil kunne få for beregning av eiendomsskatt. 
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Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 18.11.2013 sak 13/13 
 
Rådet for funksjonshemmede behandling 
I fellesmøte for brukere og interesseutvalgene – Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet og 
Ungdomsrådet ga rådmann Alf Thode Skog en orientering om saken: Rådmannens forslag til 
budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017. 
 
Utvalgene gikk deretter til hvert sitt møterom for å utarbeide sin uttalelse til budsjettsaken. 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte om Formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Rådet for funksjonshemmede har følgende bemerkning til budsjettet. 

• Øke timesatsen for støttekontakter til kr 120,- pr. time jfr tidligere års bemerkninger. 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Kommunestyret 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse er i samsvar med Rådmannens forslag til vedtak 
med formannskapets forslag til endringer / tillegg.  
 
I tillegg ønsker Rådet for funksjonshemmede at følgende bemerkning blir vurdert i 
budsjettarbeidet: 
 

• Øke timesatsen for støttekontakter til kr 120,- pr. time jfr tidligere års bemerkninger. 
 
 
 
Behandling i Eldrerådet den 18.11.2013 sak 12/13 
 
Eldrerådets behandling 
I fellesmøte for brukere og interesseutvalgene – Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet og 
Ungdomsrådet ga rådmann Alf Thode Skog en orientering om saken: Rådmannens forslag til 
budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017. 
 
Utvalgene gikk deretter til hvert sitt møterom for å utarbeide sin uttalelse til budsjettsaken. 
 
Eldrerådet ber om at det ses på muligheter for å fremskynde utbyggingen av Skautun. 
Kommunen må revurdere sine investeringer. 
 
 
Eldrerådets uttalelse til Kommunestyret 
Eldrerådets støtter rådmannens forslag til vedtak for Budsjett 2014 og Handlings- og 
økonomiplan 2014-2017 med følgende innspill :  
 

• Eldrerådet ber om at det ses på muligheter for å fremskynde utbyggingen av 
Skautun. Kommunen må revurdere sine investeringer. 
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Behandling i Ungdomsrådet den 18.11.2013 sak 14/13 
 
Ungdomsrådets behandling 
Rådmann Alf Thode Skog orienterte om Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlings- 
og økonomiplan 2014-2017 felles for Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet. 
 
Ungdomsrådet synes det var positivt at problemet med mangelen på egne faste lokaler for 
Rakkestad kulturskole nå blir satt på dagsordenen og at fremtidig lokalisering blir utredet i 
2014. Rådet mente kulturskolen burde være samlet på et sted i sentrum av Rakkestad. 
 
Ungdomsrådets uttalelse for øvrig er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Ungdomsrådet uttalelse til Kommunestyret 
Ungdomsrådet støtter rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 
for 2014 – 2017 med følgende innspill: 
 
• Ungdomsrådet synes det var positivt at problemet med mangelen på egne faste lokaler 

for Rakkestad kulturskole nå blir satt på dagsordenen og at fremtidig lokalisering blir 
utredet i 2014. Rådet mente kulturskolen burde være samlet på et sted i sentrum av 
Rakkestad. 

 
 
 
 
Vedlegg 

1. Forslag til budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017.  
 

Bakgrunn 
Rakkestad kommunes budsjett 2014 med forslag til gebyrer, egenbetalinger og avgifter for 
budsjettåret, samt handlings- og økonomiplan 2014-2017. 
 
 
Hjemmel 
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  
på bakgrunn av at økonomiplanen utgjør samfunnsplanens handlingsdel 
legges ut til alminnelig ettersyn i minst 30 dager før den behandles i kommunestyret.  
 
Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknikk-, miljø- og 
landbruksutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og bruker- og interesseutvalgene skal uttale seg til 
budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret.  
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Administrasjonens vurdering 
Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet ”Budsjett 2014 og Handlings- og 
økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag”. 
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16/13 KVALITETSMÅL FOR MILJØ- OG BOTJENESTEN  
 
Saksbehandler:  Anne Sofie Andersen Arkiv: F00 &34  
Arkivsaksnr.: 13/2366    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/13 Helse- og omsorgsutvalget 27.11.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Helse- og omsorgsutvalget vedtar kvalitetsmål for bo- og miljøtjenesten som fremlagt. 
 
 
Vedlegg 

- Kvalitet i miljø- og botjenesten, Rakkestad kommune 
 
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsutvalget vedtok i sak 10/13 kvalitetsmål for pleie- og omsorgstjenestene 
basert på kravene i forskrift for kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. 
I denne sakn legges tilsvarende dokument gjeldende for miljø- og botjenester. Dette er 
tjenester primært under seksjon BOAK. 
 
 
Hjemmel 
Helse- og omsorgsutvalget fatter vedtak i saken i henhold til Arbeidsdelings- og 
delegasjonsreglementet for Rakkestad kommune. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Dokumentet er utarbeidet for å oppfylle krav til kvalitet i tjenestene i henhold til 
Kvalitetsforskriften. 
 
Dokumentet er utarbeidet på en slik måte at det skal være oversiktlig og lett tilgjengelig 
først og fremst for ansatte, men også for brukere og pårørende. 
 
Kvalitetsdokumentet er et godt verktøy i arbeid med tjenesteutvikling, bevisstgjøring og 
kompetansearbeid i personalgruppene. 
  
For miljø- og botjenestene er det dessuten utarbeidet serviceerklæring som en del av 
dokumentet. Serviceerklæring for tjenestene er først og fremst rettet mot brukerne, og hva 
de kan forvente av tjenestene. Serviceerklæring vil inngå i informasjons- og 
kommunikasjonsarbeid med brukere og pårørende. 
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