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1-14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 
DEN 26.11.2013.  
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/2373    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/14 Kultur- og oppvekstutvalget 28.01.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra møte i Kultur- og oppvekstutvalget den 26.11.2013 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll fra 26.11.2013.  
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2-14 KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR  
 
Saksbehandler:  Grethe Torstensen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 14/19    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/14 Kultur- og oppvekstutvalget 28.01.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Melding om praksis for tildeling av tilskudd tas til orientering. 
 

2. Retningslinjene for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur revideres i henhold til 
vedlegg 1. 
 

Tidligere særvedtak, vedtak som for øvrig ikke harmonerer med vedtak i denne sak og 
hevdbundet rettighet i forhold til kulturmidler, nullstilles. Alle formål behandles fra og med 
2014 etter vedtatte retningslinjer. 
 
 
Vedlegg 
1. Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur med foreslåtte endringer. 
2. Oversikt over tildelte kulturmidler 2012 og 2013, medlemstall og egenkapital for lag og 

foreninger. 
 
 
Bakgrunn 
Under behandling av sak 15/13 i Kultur- og oppvekstutvalget – vedrørende kommunale 
tilskuddsordninger generelt - ba utvalget om  tilleggsinformasjon vedrørende kulturmidler 
spesielt, samt tildelingspraksis for disse siste 2 år. Dette er her opprettet som egen sak. 
 
Sak vedrørende ulike tilskuddsmidler i Rakkestad kommune generelt, fremmes parallelt for 
uttalelse i Kultur- og oppvekstutvalget, og med vedtak i Formmannskapet.  
 
Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur ble revidert i 2010 og vedtatt av 
Rakkestad kommunestyre i 09.02.2011, sak 13/11.  
Retningslinjene legges frem i denne sak som vedlegg 1 og med innstilling på noen 
redaksjonelle endringer. 
 
 
Hjemmel 
I henhold til Arbeidsdeling- og delegasjonsreglementet sluttbehandles denne saken i Kultur- 
og oppvekstutvalget. 

Side 3 av 11   



  Sak 2/14 
 

Andre saksopplysninger 
Vedtak om tilskudd til lag og foreninger er i henhold til Arbeidsdelings- og 
delegasjonsreglementet delegert til rådmannen, og behandles etter rådmannens 
administrative delegasjonsreglement i seksjon kultur.  
Ramme for kulturtilskudd samlet sett vedtas i kommunebudsjettet årlig.  
 
Kulturtilskudd ytes til frivillige lag og foreninger, inkludert idrettsformål, samt kulturminner. 
Tilskudd tildeles i henhold til vedtatte retningslinjer (vedlegg 2) og på bakgrunn av søknad. 
Annonsert søknadsfrist er i mars hvert år. 
Tilskudd til lag og foreninger kan gis til følgende formål:  

• Aktivitetsstøtte 
• Vedlikehold/drift av egne lokaler/anlegg 
• Større utstyrsanskaffelser 
• Lekeplasser og andre nærmiljøtiltak 
• Islegging 
• Vedlikehold og oppkjøring av skiløyper 

 
Ved behandling av søknadene skal aktivitet som retter seg mot barn og ungdom og 
funksjonshemmede i henhold til retningslinjene prioriteres. Andre grupper kan også 
prioriteres hvis det er i tråd med kommunens mål- og planverk for øvrig. Søknadene 
behovsvurderes ved at egenkapital skal være en del av vurderingsgrunnlaget. 
 
I henhold til retningslinjene for kulturtilskudd, samt samrbeidsavtale mellom Rakkestad 
kommune og Rakkestad idrettsråd, er Idrettsrådet rådgivende organ i tildelingen av tilskudd 
til idrett. Idrettsrådet fordeler i sin innstilling etter NIFs fordelingsnøkkel som er basert på 
medlemstall. 
 
I tillegg til årlig tildeling av kulturtilskudd, behandles løpende søknader til andre formål i 
henhold til retningslinjene. Dette dreier seg om: 
 

• Oppstartstilskudd – nyopprettet lag eller aktivitet 
• Underskuddsgarantil / arrangementsstøtte til enkeltarrangementer 
• Lederutdanning for tillitsvalgte i lag og foreninger 

 
Økonomi 
Samlet økonomisk ramme for kulturtilskudd vedtas gjennom budsjettet årlig. 
I 2012 utbetalte Rakkestad kommune totalt sett ca. kr. 1.200.000 i direkte kulturtilskudd. 
Tilsvarende sum er delt ut i 2013. 
I tillegg kommer utbetaling til arrangementstøtte og andre søknader som sakebehandles 
løpende. 
 
Administrasjonens vurdering 
Vedtatte retningslinjer tjener hensikten som veiledende dokument for behandling av 
tilskuddssøknader årlig. Praksis for tildeling er i tråd med retningslinjene. Tildeling følger i all 
hovedsak prioritering av barne- og ungdomsaktivitet, samt tar hensyn til det driftsgrunnlaget 
foreningene selv har i form av egenkapital. 
Idrettsrådets innstilling gjøres på bakgrunn av NIFs fordelingsnøkkel, og det er bare 
unntaksvis at kommunal saksbehandling ønsker eller ser grunn til å endre på Idrettsrådets 
innstilling. Innstillingen er imidlertid ikke vurdert opp mot egenkapital i foreningene, og dette 
avviker derfor i forhold til saksbehandlingen på tildelingen til øvrige kulturformål. Særlig når 
det gjelder tilskudd til større utstyrsanskaffelser og tilskudd til drift og vedlikehold av egne 
anlegg bør denne praksisen revurderes. 

Side 4 av 11 
 



  Sak 2/14 
 

 
I revisjon av retningslinjene er Tilskudd til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg  fjernet. 
Dette var en statlig ordning med kommunal fordeling som er avviklet. 
 
Retningslinjene er for øvrig lagt frem med forslag til noen presiseringer i kapitelet om 
«Retningslinjer for tildeling av gavepremier til norgesmestere og internasjonale mestere». 
Tildeling de siste årene har vist uklarheter og uklar praksis knyttet til følgende hvor mange 
mesterskap det honoreres for, lagsmedlemmer knyttet til lag utenfor kommunen og hvorvidt 
deltagere på lag får individuell tildeling eller lagspremie. 
Rådmannen ønsker en tydeliggjøring på at individuell honorering skjer en gang årlig, 
uavhengig av hvor mange mesterskap som er oppnådd. 
Når det gjelder lag mener rådmannen det er riktig å fokuserer på lagprestasjonen, og 
honorere lag med deltagere bosatt i Rakkestad kommune på lik linje med lag tilhørende 
Rakkestad. Dette begrunnes med at Rakkestad ikke kan tilby instruksjon på toppnivå 
innenfor alle idrettsgrener. Det er derfor viktig at våre talenter får utviklet seg og får 
kompetanse i miljøer i nabokommunene. Nå har Rakkestad talenter innenfor blant annet turn 
og riding som representerer klubber utenfor vår kommune. De har vunnet NM-titler for andre 
lag, men er bosatt i Rakkestad.  
 
Tildeling av kulturmidler for øvrig har de siste årene vært preget av at det ved siden av den 
administrative vedtaksmyndigheten, har eksistert særforhold for enkeltorganisasjoner – 
enten i form av formelle politiske vedtak, i henhold til gamle formelle og uformelle avtaler og 
praksis som har gitt en form for hevd. 
Grunnlaget for tildeling endrer seg over tid. Nye organisasjoner kommer til, og samlet 
ramme for kulturtilskudd har vært uendret eller noe redusert.  
Slik vedtak og/eller hevd er pr. dato tilfelle for følgende organisasjoner: 

• Bøndernes hus i Degernes (gammel avtale) 
• Hjemmefrontmuseet (gammel avtale) 
• Rakkestad skolekorps (budsjett 2011) 
• Radio 5 (gammel avtale om betaling for sending av kommunestyremøter) 

 
De nevnte organisasjoner vil uavhengig av særvedtak være berettiget til tilskudd i større 
eller mindre grad. Tildeling de siste årene viser imidlertid en til dels stor skjevhet mellom 
ellers direkte sammenlignbare forhold på bakgunn av gamle vedtak eller hevd. Som det 
fremkommer av vedlegg 2 til saken (oversikt over tildeling 2012 og 2013) varierer for 
eksempel  tilskudd til drift og vedlikehold av egne lokaler fra gjennomsnittlig kr. 10.000 til 
enkeltvedtak på opp mot kr. 80.000.  
Det er nå hensiktsmessig at disse gamle vedtakene nullstilles, og at det blir tatt en vurdering 
på tildeling utfra nåværende situasjon likt for alle lag og foreninger i Rakkestad. 
 
Søknader de siste årene viser dessuten påtrykk på kulturmidler fra grupper og formål som 
ikke kommer direkte inn under idretts- og kulturformål. Eksempler på dette er bruker- og 
interesseorganisasjoner som naturlig hører hjemme under folkehelseperspektivet. 
Søknader om arrangementstøtte viser dessuten en utydelig grense mellom 
kulturarrangementer og rent komersielle arrangementer. 
Dette søkes løst gjennom egen sak som legger grunnlaget for tydeligere skille mellom 
kulturtilskudd, folkehelsetilskudd og næringstilskudd, samt gi tydelige retningslinjer for hver 
enkelt ordning.

Side 5 av 11 
 



  Sak  3/14 
 

3-14 KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR, HELSE OG NÆRING  
 
Saksbehandler:  Anne Sofie Andersen Arkiv: 243  
Arkivsaksnr.: 14/138    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/14 Kultur- og oppvekstutvalget – til uttalelse 28.01.2014 
/ Formannskapet  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Kommunale tilskudd fordeles fra og med 2014 på følgende områder: 

• Kulturmidler til frivillige lag og foreninger og kulturformål 
• Folkehelsemidler til bruker- og interesseorganisasjoner innen helse- og omsorg, 

samt andre folkehelsetiltak 
• Næringsmidler til næringsformål og kommersielle arrangementer  
• Særskilt tilskudd til TV-aksjonen avsatt i budsjett med kronebeløp/innbygger 

 
2. Vedtak om tildeling av tilskudd i henhold til saken her gjøres administrativt på bakgrunn 

av søknad, og innenfor vedtatte budsjettrammer. 
 

3. Tidligere særvedtak, vedtak som for øvrig ikke harmonerer med vedtak i denne sak og 
hevdbundet rettighet i forhold til kulturmidler nullstilles, og alle formål behandles fra og 
med 2014 etter vedtatte retningslinjer. 
 

4. Det utarbeides egne retningslinjer for folkehelsetilskudd i henhold til denne saken. 
Retningslinjene legges frem for vedtak i Helse- og omsorgsutvalget første halvår 2014. 
 

5. Det fremmes egen sak for Formannskapet for hvordan næringsmidler skal behandeles. 
Sak behandles første halvår 2014. 
 

6. Tildeling av alle typer tilskudd rapporteres som eget vedlegg i Årsberetning hvert år. 
 
 
Bakgrunn 
I henhold til tidligere vedtatte budsjetter yter Rakkestad kommune årlig flere typer tilskudd 
til ulike målgrupper. 
De ulike ordningene mangler noe samordning. Dette medfører både utflytende målgrupper 
for hver enkel ordning, men også manglende samordning av søknader mellom poster i 
budsjettet. 
Det er ulikt hvorvidt det er vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningene. 
Det er ulikt hvorvidt tilskudd tildeles på bakgrunn av søknad, og om vedtak fattes på 
administrativt eller politisk nivå. 
Det er ønskelig å tydeliggjøre skille mellom kulturformål, næringsformål og helseformål. 
  

Side 6 av 11   



  Sak 3/14 
 

Hjemmel 
Grunnelementer i saken er tidligere fremmet for Formannskapet som vedtok å utsette 
behandling til etter behandling av særskilt sak om kulturmidler var behandlet i Kultur- og 
oppvekstutvalget. 
 
Kultur- og oppvekstutvalget har saken til uttalelse da den vesentligste andelen av 
kommunens tilskuddsordninger er innen kultur og idrett. 
Formannskapet fatter vedtak i denne saken.  
Vedtak utløser nye saker til Helse- og omsorgsutvalget og Formannskapet. 
 
 
Økonomi 
I 2012 utbetalte Rakkestad kommune ca. kr.1.600.000 kroner fordelt på følgende 
tilskuddsformål: 
 

• Tilskudd til diverse lag og foreninger, inkl. TV-aksjonen,                                   
tildeling fra Formannskapet: 

kr.     60.000 

• Tilskudd til næringsdrivende:  kr.   110.000 
• Tilskudd til organisasjoner – tidligere psykiatrimidler: kr.     50.000 
• Kulturtilskudd – ulike formål, inkl. idrett  kr.1.200.000 
• Folkehelseformål kr.     20.000 

 
Kommunen yter dessuten tilskudd til andre formål i henhold til sentrale retningslinjer eller 
lokale avtaler. Dette omfatter blant annet tilskudd til politiske organisasjoner, trossamfunn, 
Insperia Science senter. 
Denne type avtalefestede tilskudd omfattes ikke av denne sak. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Kulturtilskudd 
Kulturtilskudd ytes til frivillige lag og foreninger, inkludert idrettsformål, og kulturminner. 
Tilskudd tildeles etter søknad med annonsert søknadsfrist mars hvert år. Tilskudd tildeles 
etter retningslinjer vedtatt i kommunestyret. 
Tilskudd til lag og foreninger dekker formålene aktivitetsstøtte, drift/vedlikehold anlegg og 
større utstyrsanskaffelser. 
Kulturmidler ytes dessuten gjennom hele året til arrangementer – enten som direkte tilskudd 
eller som underskuddsgaranti. 
Uten spesifikke retningslinjer for andre tilskuddsordninger, og på grunn av relativt stor post 
til kulturmidler, kommer søknadene fra grupper som ikke kommer direkte under idretts- og 
kulturformål. Eksempler på dette er bruker- og interesseorganisasjoner som naturlig hører 
hjemme under folkehelseperspektivet. 
Arrangementssøknader har dessuten en utydelig linje mellom kulturarrangementer og rent 
kommersielle arrangementer. 
Tildelinger under dette ansvaret er preget av at enkelte formål eller foreninger tildeles etter 
særskilte politiske vedtak som det i forhold til eksisterende budsjettrammer ikke er grunnlag 
for eller gir en svært ulik tildeling til elles sammenlignbare formål.  
For videre tildelinger er det et behov for å kunne behandle alle formål likeverdig og etter 
søknad. Det er derfor ønskelig å nullstille tidligere særvedtak og hevd i tildelinger. 
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Næringstilskudd 
Tilskudd til næringsliv og tilstøtende arrangementer har de siste årene variert mye. Tilskudd 
ble tidligere behandlet gjennom eget næringsfond, en periode 2010-2012 gjennom 
Rakkestad utvikling, og for 2013 ble den største enkelttildelingen gitt til Rakkestad 
Handelstand.  
Nå er Rakkestad næringsråd etablert og Rakkestad kommune etablerer eget vekstprosjekt 
fra 2014. 
Formålet mangler tydelig og forutsigbar avsetning i budsjettet, og enkeltarrangementer som 
naturlig hører hjemme under dette formålet har blitt løst gjennom kulturtilskudd. Dette gir et 
uklart bilde mellom kulturformål og kommersielle formål. 
Sammen med avsetning i budsjett 2014 er det behov for en avklaring gjennom egen sak 
eller egne retningslinjer hvordan søknader om næringstilskudd og tilskudd til komersielle 
arrangementer skal behandles. Dette vil også være avklarende for behandling av 
kulturtilskudd. 
 
 
Folkehelsetilskudd 
Sammen med nytt fokus på folkehelsearbeid er det ønskelig med en samling av ulike mindre 
tilskuddsposter til samlet og bevisst tildeling til folkehelseformål. 
Kommunen har inntil 2014 ikke hatt egen særskilt budsjettpost for folkehelsemidler. 
Inntil 2012 ble kommuner tilsluttet folkehelsa tildelt folkehelsemidler på bakgrunn av 
rapportert og planlagt aktivitet. Tildelte midler ble fritt disponert av kommunen til folkehelse 
fomål. Fra og med 2013 er disponible midler i Østfoldhelsa lagt om til tilskuddsmidler tildelt 
etter søknad og øremerket konkrete formål/prosjekter. Østfoldhelsa tildeler etter egne 
retningslinjer og med søknadsfrist en gang i året. 
Som en videreføring etter Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2009 er det videreført 
en budsjettpost som yter tilskudd til organisasjoner som jobber innen rus- og psykiatri. 
For tildelinger under denne posten har det blitt vektlagt at organisasjonen har lokallag i 
Rakkestad, eller har medlemmer i Rakkestad og gjennomfører lokale aktiviteter. Utover dette 
mangler tilskuddsordningen retningslinjer, og ordningen er ikke annonsert med gitt 
søknadsfrist. Denne budsjettposten foreslås overført til ansvar Folkehelse og videreført som 
tilskuddsordning innen folkehelseperspektivet. 
Det er videre behov for retningslinjer for tildeling av folkehelsemidler, og dette foreslås 
fremmet som egen sak til Hovedutvalg for Helse- og omsorg. 
 
 
Tilskudd til TV-aksjonen 
Rakkestad kommune har lang tradisjon for å yte bidrag til den årlige TV-aksjonen. Tilskudd 
vedtas i Formannskapet som egen sak hvert år. 
Formålet foreslås avsatt som egen post i budsjettvedtaket. Tilskuddet foreslås beregnet som 
et fast kronebeløp pr. innbygger pr. 1. oktober forutgående år.  
Etter vedtak de siste 3 årene vil beløpet ligge på ca. 4 kroner pr. innbygger. 
 
 
Ulike tilskudd tildelt av Formannskapet 
Formannskapet disponerer ved siden av avsetning til TV-aksjonen en mindre budsjettpost 
som tildeles på slutten av året til ulike ideelle organisasjoner og formål. 
Flere av formålene kunne med tydeligere retningslinjer blitt behandlet som folkehelsetiltak. 
Budsjettposten foreslås derfor overført til Folkehelse og tildelt etter retningslinjer for denne 
ordningen. Retningslinjer fremmes som egen sak.
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4-14 SJUMILSSTEGET FOR UTSATTE BARN OG UNGE - FYLKESMANNEN 
INVITERER TIL NETTVERK FOR TVERRFAGLIG INNSATS  
 
Saksbehandler:  Anne Sofie Andersen Arkiv: F40  
Arkivsaksnr.: 13/2576    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/14 Kultur- og oppvekstutvalget 28.01.2014 
2/14 Helse- og omsorgsutvalget 29.01.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommune søker om deltagelse i Sjumilssteget - Fylkesmannens krafttak for 
tverrfalig innsats rundt utsatte barn og unge. 
 
Vedlegg 

1. Informasjonsbrev fra Fylkesmannen i Østfold vedrørende Sjumilssteget 
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen i Østfold har invitert samtlige kommuner til å delta i Sjumilssteget – et 
krafttak for tverrfaglig innsats rundt barn og unge. 
Sjumilssteget er utarbeidet som tverrfaglig samarbeidsmetode hos Fylkesmannen i Troms 
basert på FNs barnekonvensjon. 
Fylkesmannen i Østfold ønsker å bli neste fylke som arbeider samordnet etter Sjumilssteget 
til det beste for utsatte barn og unge. For å lykkes med dette kreves tilslutning fra 
kommunene. 
 
Hjemmel 
Søknad om tilslutning til Sjumilssteget forutsetter politisk vedtak i kommunen. 
I henhold til arbeidsdelings- og delegasjonsreglemenetet gjøres vedtak i Helse- og 
omsorgsutvalget og Kultur- og oppvekstutvalget. 
 
Andre faktaopplysninger 
FNs barnekonvensjon er ratifisert som norsk lov, og består av 42 artikler om barn og unges 
rettigheter. 
Arbeidet i Troms har systematisert og tilrettelagt verktøy for hvordan kommunene kan 
ivareta barnekonvensjonen gjennom sitt tverrfaglige tiltaksarbeid. Dette er gjort gjennom en 
forenkling og samling til 7 steg (områder) å jobbe på: 
  

Steg 1: Medbestemmelse 
 Steg 2: God omsorg 
 Steg 3: Særskilt vern og støtte 
 Steg 4: Vern mot vold og overgrep 
 Steg 5: Fullverdig liv 
 Steg 6: God helse 
 Steg 7: God utdanning 
 
Det første kommunene må gjøre i arbeidet med Sjumilssteget er å gjennomføre en 
Kommuneanalyse med egenkontroll-spørsmål til hvert av stegene.  
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Fylkesmannen i Østfold utarbeider nå på bakgrunn av erfaringene fra Troms egne analyser 
med felles kontrollspørsmål for alle kommuner i Østfold som tilslutter seg Sjumilssteget. 
På bakgrunn av status som fremkommer av analysen, må kommunene innarbeide mål og 
tiltak for barne- og ungdomsarbeidet i sitt ordinære planverk. 
 
Sjumilssteget er tilrettelagt med egen grafikk, egne symboler for hvert steg og egen nettside 
med nyttig presentasjon av hvert steg, hvilke artikler i konvensjonen som ivaretas under 
hvert steg, og nyttige tips om hvordan kommunene kan legge opp sin tverrfaglige innsats 
under hvert steg. Siden har adresse: http://www.sjumilssteget.no 
Så langt har 5 fylker opprettet egne sider under sjumilssteget.no. Østfold fylke ønsker å bli 
den neste, men trenger da kommunenes tilslutning. Målet er etablering av Østfoldsider på 
nettportalen i løpet av 2014. 
 
Søknadsfrist for kommunene til Fylkesmannen i Østfold er 28. februar 2014. 
 
 
Økonomi 
Sjumilssteget er en måte å jobbe på og ikke et tiltak eller en egen tjeneste. Sjumilssteget er 
således i utgangspunktet dekket innenfor de rammene kommunen har for tiltaksarbeid blant 
barn og unge. 
Fylkesmannen har signalisert at 25% av potten for skjønnsmidler i år og kommende år vil bli 
avsatt til tiltak innenfor Sjumilssteget. Kommunene kan gjennom egne prosjekter søke 
økonomisk støtte her. 
Fylkesmannen har dessuten signalisert at søknader med fokus innenfor Sjumilssteget vil bli 
prioritert for de postene hvor Fylkesmannen gjør innstilling overfor departementene. 
 
Ved å delta i Sjumilssteget forplikter kommunen seg til å oppnevne en 
kontaktperson/koordinator som er bindeleddet mellom kommune og Fylkesmannen, og som 
deltar i nettverksarbeid hos Fylkesmannen.  
Kommunen skal dessuten gjennomføre statuskartlegging i egen kommune etter mal fra 
Fylkesmannen. I Rakkestad kommune gjennomføres dette innenfor egne tjenester, men det 
må likevel søkes etablert innsats som styrkes gjennom utløsning av tilskuddsmidler. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
For kommunene er det på ingen måte nytt å jobbe tverrfaglig med tiltak rundt barn og unge. 
Rakkestad kommune har flere samarbeidsarenaer og arbeidsmetoder som støtter opp under 
helhetstenkning, og i all vesentlig grad er vårt arbeid i tråd med barnekonvensjonen.  
 
Medbestemmelse trekkes frem som et svært sentralt tema i Sjumilssteget. Rakkestad 
kommune har eget Ungdomsråd, og det godt etablerte Skoletinget har inkludert 
elevrepresentanter. Elever deltok sentralt i Plansmie-arbeidet og har vært delaktige i 
sentrumsarbeidet.  Dette er eksempler på representasjon og arenaer som allerede er på 
plass, men som helt klart kan videreutvikles slik at medvirkning kan løftes til reel 
medbestemmelse. 
 
Tverrfaglig innsats er imidlertid alltid komplisert, og blir vanskeliggjort av et til dels 
fragmentert lovverk med begrenset samkjøring, krav til særvedtak for hvert område og krav 
til taushetsplikt. 
For statlige myndigheter er tverrfaglig samordning på tvers av departementene nyere. 
Fylkesmannen har for første gang mottatt oppdragsbrev som - i forhold til fokus og mål er 
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samordnet mellom 4 departementer, og 6 departementer står nå sammen om rundskrivet 
«Forebyggende innsats blant barn og unge» (Q16/2013). 
 
Rakkestad kommune har deltatt på Fylkesmannens presentasjonsmøte i januar. 
Fylkesmannen i Østfold ønsker å være et foregangsfylke i å lykkes med samordnet innsats, 
og har så langt gjort et grundig forarbeid for å legge til rette for arbeid etter Sjumilssteget. 
 
Initiativet fra Fylkesmannen på denne form for innsats ønskes velkommen i kommunene.  
Etter første informasjonsmøte hos Fylkesmannen forventes det at de fleste – kanskje 
samtlige – kommuner i Østfold kommer til å søke tilslutning.  
Dette vil styrke våre forutsetninger for å lykkes med tverrfaglig samarbeid. Rådmannen tilrår 
derfor at kommunen søker deltagelse. 
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Rakkestad kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kultur- og oppvekstutvalget 
 

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 26.11.2013 
Tid:            19:00 – 20:30 

 
Til stede på møtet 
 
Møteleder  Roger Olstad 
 
 
Funksjon    Navn Forfall Møtt for 
Medlem  Elin Gjerberg (V)  
Medlem  Kaisa Storeheier (V) 
Medlem  Eli Uttakleiv (H) 
Medlem  Heidi Saxegård Eriksen (H) 
Medlem  Andreas Graff (Krf)   X  
Medlem  Peder Harlem (Sp) 
 
 
Administrasjonen 

 
 
Rådmann Alf Thode Skog, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli  

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 17/13 - t.o.m. sak 22/13 
 

Protokoll  Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes i neste 
møte i utvalget.  

 
Merknader  
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

17/13 13/2063   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I KULTUR- OG 
OPPVEKSTUTVALGET DEN 15.10.2013.  
 

18/13 13/2254   

 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 
FRA 2014 - 2017  

 

19/13 13/1179   

 BUDSJETT 2014 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014 - 
2017  

 

20/13 13/2153   

 VALG AV 17. MAI KOMITÈ 2014  

 

21/13 13/2252  

 KULTURSTIPEND 2013  

 

22/13 13/2073  

 KULTUR- OG FRIVILLIGHETSPRIS 2013  
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17/13   
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET DEN 
15.10.2013.  
 
 
Rådmannens  forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Kultur- og oppvekstutvalget den 15.10.2013 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets vedtak  
Møteprotokoll fra møte i Kultur- og oppvekstutvalget den 15.10.2013 godkjennes. 
 
  
 
 
18/13   
PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER FRA 2014 - 2017  
 
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 
Idrettsrådets uttalelse forelå ikke på møtedagen, men ut fra referat fra Rakkestad Idrettsråd 
opplyste rådmannen at idrettsrådet ønsket denne prioriteringen: 
 

1. Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen Rakkestadhallene AS 

2. Os skole - Kunstgress 7’er-bane   Oshaug 

3. Rudskogen – sanitæranlegg   Rakkestad motorpark 

 

Utvalget fremmet forslag om følgende endring i rådmannens forslag: 
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Os skole – Kunstgress 7’er-bane settes som prioritet 1. 
 
 
Rådmannens forslag med utvalgets endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse til Formannskapet 
 

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

 
 Tiltak /Sted      Utbygger 
 

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

   
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. 

 
 
 
  
19/13   
BUDSJETT 2014 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017  
 
 
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.  
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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. 
 
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. 
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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. 
 
 
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:  
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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. 
 
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 
Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse er i samsvar med Rådmannens forslag til vedtak og 
Formannskapets endringer og innstilling. 
 
Representanten Peder Harlem (Sp) fremmet følgende forslag: 
 

Kultur- og oppvekstutvalget ønsker for budsjett/handlings- og økonomiplan for 2015 
og fremover – at utvalget får innstille til formannskap. 

 
 
Harlems forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse til Kommunestyret 
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Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse er i samsvar med Rådmannens forslag til vedtak og 
Formannskapets endringer og innstilling, med følgende tillegg: 
 
 Kultur- og oppvekstutvalget ønsker for budsjett/handlings- og økonomiplan for 2015 og 

fremover – at utvalget får innstille til formannskap. 
 

 
 
  
20/13   
VALG AV 17. MAI KOMITÈ 2014  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Som nye medlemmer i 17.mai-komiteen i Rakkestad velges:  

 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 

 
Funksjonstid 2014 og 2015.  
 

2. Som nytt medlem etter Terje Holt med funksjonstid kun for 2014 velges  
 
 ______________________ 
 

3. Som leder for 17. mai komiteen i Rakkestad 2014 velges  

 ______________________ 

 
4. Enhetsleder stabstjenester Oppvekst og kultur deltar på møter i komiteen etter 

behov.  
 
 
Behandling 
 
Utvalget foreslo følgende nye medlemmer til 17. mai komite for 2014 og 2015: 
 
- Roger Olstad 
- Kristine Andreassen 
- Andreas Graff 
 
Som nytt medlem etter Terje Holt for 2014 velges Eli Uttakleiv. 
 
Som leder av 17. mai komiteen i Rakkestad 2014 velges Peder Harlem  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets vedtak  

1. Som nye medlemmer i 17.mai-komiteen i Rakkestad velges:  

 Roger Olstad 
 Kristine Andreassen 
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 Andreas Graff 
 
Funksjonstid 2014 og 2015.  
 

2. Som nytt medlem etter Terje Holt med funksjonstid kun for 2014 velges  
 
 Eli Uttakleiv 
 

3. Som leder for 17. mai komiteen i Rakkestad 2013 velges  

 Peder Harlem  

 
4. Enhetsleder stabstjenester Oppvekst og kultur deltar på møter i komiteen etter 

behov.  
 
 
 
  
21/13   
KULTURSTIPEND 2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling 
Det utdeles ikke kulturstipend for 2013.  
 
Kultur- og oppvekstutvalgets vedtak  
Det utdeles ikke kulturstipend for 2013.  
 
 
 
  
22/13   
KULTUR- OG FRIVILLIGHETSPRIS 2013  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling 
Ett enstemmig Kultur- og oppvekstutvalg ønsket å tildele kultur- og frivillighetsprisen til Lions 
Club Rakkestad. 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets vedtak 
Kultur- og frivillighetsprisen for 2013 tildeles Lions Club Rakkestad. 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rakkestad kommune   
 

Retningslinjer for tildeling av tilskudd 
og gaver innen kultur 
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Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
         

OVERSIKT OVER TILSKUDDSORDNINGENE 

 
 
KOMMUNAL TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL (søknadsfrist 15. 

mars):  
 Aktivitetsstøtte 

 Vedlikehold/drift av egne lokaler/anlegg 
 Større utstyrsanskaffelser 
 Lekeplasser og andre nærmiljøtiltak 
 Islegging 
 Vedlikehold og oppkjøring av skiløyper 

 
ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD (ingen søknadsfrist): 

 Oppstartstilskudd 
 Underskuddsgaranti / arrangementsstøtte 
 Lederutdanning 
 Ledsagerbevis for funksjonshemmede 

 
 
STATLIGE TILSKUDD TIL BYGG OG ANLEGG  
(søknadsfrist 15. oktober): 

 Ordinære anlegg 
 Nærmiljøanlegg 

 
 
STATLIGE TILSKUDD TIL MINDRE NÆRMILJØANLEGG  
(ingen søknadsfrist): 

 Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg 

Avsnittet strykes da denne ordningen ikke lengre er gjeldende. 

 

 

 
For tilskuddsordninger med fast søknadsfrist, gjøres fristen kjent på kommunens nettsider og 
ved annonser i lokalpressen minst 1 måned før fristens utløp.  Søknadsfristene må 
overholdes. 



  

 

KOMMUNALE TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL  
 

GENERELT 

Det kan gis økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver kulturarbeid i Rakkestad 
kommune.  Støtten gis innenfor de budsjettrammer som er gitt av kommunestyret. Søknad 
om støtte avgjøres av rådmannen. 
Det kan også gis støtte til kulturtiltak som spenner over et geografisk område, når dette kan 
sies å ha betydning for kulturlivet i Rakkestad og for bredden av kulturtilbudet. 
 

Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller 
økonomiske interesser. 
 

Ved fordeling av økonomisk støtte prioriteres lag, foreninger og tiltak som retter seg mot 
barn og ungdom, funksjonshemmede og/eller andre grupper Rakkestad kommune ønsker å 
prioritere.  
Egenkapital vil også være en del av tilskuddsvurderingen. 
 

Ved tildeling av tilskudd innhentes uttalelser fra Rakkestad Idrettsråd og eventuelt andre 
sammenslutninger.  

 
 
AKTIVITETSSTØTTE 
Det kan gis aktivitetsstøtte til lag, foreninger og institusjoner som har kultur som 
hovedmålsetting.  Barne- og ungdomsorganisasjoner gis støtte uten krav om kultur som 
hovedmålsetting. 
 

Aktivitetsstøtte gis til kulturorganisasjoner som driver fast virksomhet i kommunen.  Støtte 
gis bare til hovedlag eller hovedorganisasjon innen kommunen.  Opplysninger om antall 
medlemmer og aktivitet i undergrupper må tas med i hovedlagets/-foreningens søknad. 
 

Som vedlegg til søknaden skal medfølge årsmelding, regnskap og balanse for siste avlagte 
drifts- og regnskapsår sammen med opplysninger om eventuelle nye aktiviteter.  Det må 
også legges ved budsjett for det året det søkes om tilskudd til.  Dersom årsmøtet holdes 
etter søknadsfristen, kan vedlegg ettersendes etter avtale med kulturadministrasjonen. 
 
 

Kriterier for vurdering av søknadene (i uprioritert rekkefølge): 

 Foreningens aktive medlemstall  
 Virksomhetens omfang – undergrupper m.m. 
 Tiltak rettet mot barn og ungdom 
 Tiltak rettet mot funksjonshemmede og andre prioriterte grupper 
 Aktivitet som er av særlig betydning for bredden og mangfoldet i kulturlivet i 

Rakkestad.  Dette gjelder foreninger som i særlig grad konsentrerer sin virksomhet 
om utadrettet kulturformidling. 

 

Arrangementer og/eller aktiviteter som tar sikte på økonomisk vinning, gir ikke grunnlag for 
støtte. 
 

Søknad sendes på elektronisk skjema: ”Kulturmidler, tilskudd til kulturformål og 
nærmiljøanlegg, kommunale midler - elektronisk skjema” som finnes på våre nettsider: 
www.rakkestad.kommune.no  
 

Søknadsfristen 15. mars.  

http://www.rakkestad.kommune.no/


  

TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD / DRIFT AV EGNE LOKALER OG ANLEGG – 
KOMMUNALE MIDLER 
 

Det kan søkes støtte til vedlikehold og drift av eget anlegg.  Med søknaden må følge 
regnskap og arbeidsrapport for vedlikehold for foregående driftsår, samt budsjett og 
arbeidsplan for vedlikehold for det år søknaden gjelder.  Utbetaling av evt. tilskudd skjer 
etter avlagt regnskap og arbeidsrapport for foregående driftsår.  
 
Søknaden blir vurdert i sammenheng med tildeling av evt. statlige og/eller fylkeskommunale 
tilskudd.   
 
Søknad sendes på elektronisk skjema: ”Kulturmidler, tilskudd til kulturformål og 
nærmiljøanlegg, kommunale midler - elektronisk skjema” som finnes på våre nettsider: 
www.rakkestad.kommune.no  
 

Søknadsfristen 15. mars.  
 
 
 
TILSKUDD TIL STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG ANDRE TILTAK 
 

Det kan søkes om tilskudd til større utstyrsanskaffelser og andre tiltak.  Med andre tiltak 
menes for eksempel mindre arbeider som ikke kommer inn under bestemmelsene om 
tilskudd til bygg og vedlikehold av egne lokaler og anlegg (spillemidler). 
 
Alt utstyr i denne sammenheng skal være lagets/foreningens eiendom, og ikke tilhøre 
medlemmer av laget. 
 
Dugnad eller bortsatt arbeid kan inngå i beregningsgrunnlaget under forutsetning av et 
framlagt, detaljert kostnadsoverslag eller pristilbud. 
 
Det kan gis inntil 50 % tilskudd til utgiftene ved anskaffelser/tiltak over kr 15.000.  for 
mindre anskaffelser/tiltak gis det ikke tilskudd. 
 
Tilskudd som bevilges må i utgangspunktet utbetales samme budsjettår.  Det kan søkes om 
forlenget frist for bruk av midlene dersom særlige grunner tilsier det.   
 
Søknad sendes på elektronisk skjema: ”Kulturmidler, tilskudd til kulturformål og 
nærmiljøanlegg, kommunale midler - elektronisk skjema” som finnes på våre nettsider: 
www.rakkestad.kommune.no  
 

Søknadsfristen 15. mars.   
 
 
 

http://www.rakkestad.kommune.no/
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TILSKUDD TIL LEKEPLASSER OG ANDRE NÆRMILJØTILTAK 
 
1. Søknad om tilskudd til opprustning/nyanlegg av lekeplasser 
Det kan gis tilskudd til:  

• Tiltak som styrker oppvekstmiljøet for barn og unge (lek, løkke, akebakke o.l.)  
• Tiltak som stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra beboerne i planlegging 

og gjennomføring  
• Tiltak med åpen profil som skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i  
   lokalmiljøet  
• Tiltak rettet mot vanskeligstilte grupper  

 
Det gis ikke tilskudd til:  

• Tiltak som gjelder enkeltpersoner  
• Ordinær drift (f.eks. utskifting av sand i sandkasser, maling av gjerder og utstyr 

o.l.)  
• Tiltak som kan medføre arbeidsgiveransvar eller driftsansvar for kommunen 

 
Søknad sendes på elektronisk skjema ”søknad om tilskudd til opprustning/nyanlegg av 
lekeplasser” som finnes på våre nettsider: www.rakkestad.kommune.no  
 
Søknadsfrist 15. mars. 
 
 
2. Tilskudd til andre nærmiljøtiltak 
Eksempler på nærmiljøtiltak (utemiljø) er planting av trerekker, alléer, utforming av 
grøntanlegg, etablering av møteplasser, planlegging av slike tiltak.  Forhold som støtter opp 
om å skape et estetisk sett vakrere nærmiljø blir vektlagt. 
  
Søknaden kan gjerne knyttes opp mot statlige/fylkeskommunale naturforvaltnings- eller 
friluftsmidler, jfr. årlige rundskriv fra Direktoratet for naturforvaltning.  Totale tilskudd skal 
ikke overstige 75% av kostnadsoverslaget.  Enkelt sluttregnskap og tiltaksrapport sendes 
kommunen etter at tiltaket er gjennomført. 
 
  
Tilskuddet gjelder søknadsårets kommunale budsjett.  
 
Søknad sendes på elektronisk skjema: ”Kulturmidler, tilskudd til kulturformål og 
nærmiljøanlegg, kommunale midler - elektronisk skjema” som finnes på våre nettsider: 
www.rakkestad.kommune.no  
 
Søknadsfrist 15. mars. 
 
 
 

http://www.rakkestad.kommune.no/
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TILSKUDD TIL ISLEGGING OG SKILØYPER 
 
1. Islegging 
Rakkestad kommune kan gi tilskudd til lag/forening som islegger baner og plasser for 
skøyteaktivitet.  
 
Følgende prinsipper legges til grunn: 
 

 Størrelsen på islagt bane/plass 
 Eventuelle utgifter til islegging foregående år 
 At isleggingen vedlikeholdes 
 Antall islagte baner i nærmiljøet 

 
Søknaden vedlegges regnskap for islegging siste sesong og planer om islegging for 
søknadsåret. 
 
Søknad fremmes på eget skjema: ”Islegging av baner - skjema for utskrift” som finnes på 
våre nettsider: www.rakkestad.kommune.no.  
 
Søknadsfrist 15. mars. 
 
 
2. Vedlikehold og oppkjøring av skiløyper 
Rakkestad kommune kan gi tilskudd til lag/foreninger som vedlikeholder og kjører opp 
skiløyper i Rakkestad. 
 
Det er ikke utarbeidet eget skjema. 
 
Søknad bør inneholde overslag over omfang og kostnader. 
 
Søknadsfrist 15. mars. 

http://www.rakkestad.kommune.no/


  

 

ANDRE KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER  
 
 
OPPSTARTSTILSKUDD 
 

Det kan søkes støtte til opprettelse av nye foreninger innen kulturområdet eller nye 
kulturtiltak.  Oppstartingstilskudd kan også gis til reorganiserte lag når driften tas opp igjen 
etter minst 2 års stans.  Styrets sammensetning, foreningens vedtekter/formål og budsjett 
skal følge søknaden. 
 

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema. Søknad med vedlegg sendes Rakkestad kommune, 
Pb 264, 1891 Rakkestad. 
 
 
 
UNDERSKUDDSGARANTI / ARRANGEMENTSSTØTTE 
 

Det kan gis tilskudd til kulturarrangementer som er åpne for publikum.  Arrangør må i 
søknadsskjemaets budsjett vise til egeninnsats i form av inngangspenger/deltakeravgift eller 
annen inntekt.  Arrangementsstøtten gis som en underskuddsgaranti.  I helt spesielle tilfeller 
kan arrangementsstøtten gis som et direkte tilskudd.  Organisasjoner som ikke er berettiget 
til annen kulturstøtte kan søke om arrangementsstøtte til kulturarrangementer for sine 
medlemmer.   
 

Søknad om arrangementsstøtte må fremmes før arrangementet avholdes.  
 

Søknad fremmes på elektronisk skjema: ”Underskuddgaranti/arrangementsstøtte” som finnes 
på våre nettsider www.rakkestad.kommune.no.  
 
 
 
STØTTE TIL LEDERUTDANNING 
 

For arrangør: 
Kulturorganisasjoner i Rakkestad som ønsker å arrangere egne lederutdanningskurs, kan få 
økonomisk støtte på inntil 50 % av godkjente utgifter som lokalleie, kursmateriell og 
instruktørutgifter. 
 

Det forutsettes: 

 at utdanningstiltak som er berettiget voksenopplæringsmidler benytter seg av dette 
 at kursene dreier seg om typiske lederfunksjoner 
 at tiltaket samler minst 5 deltakere over 14 år 

 
For deltakere: 
Kulturorganisasjoner i Rakkestad kan få støtte til delvis dekning av sine medlemmers 
deltakelse på lederutdanningskurs.   
 

Refusjon for kurs avviklet i Østfold er maksimalt kr 1.500 pr deltaker for inntil 3 deltakere fra 
samme forening. 
Refusjon for kurs avviklet utenfor Østfold er maksimalt kr 2.000 pr. deltaker for inntil 2 
deltakere fra samme forening. 
 

Det gis ikke tilskudd til dekning av utgifter til transport, bespisning og kursmateriell. 

http://www.rakkestad.kommune.no/


  

 
Søknad må være fremmet på forhånd – senest 2 uker før kurset/utdanningen starter 
Kursplan og kostnadsoverslag vedlegges søknaden 
Utbetaling skjer på bakgrunn av kvittering for utgiftene, evt. regnskap 
 
 
Veiledende kommentarer: 
 

Lange reiser og kostbare opphold vil ikke være grunnlag for støtte når det gjelder elementær 
lederutdanning. 
Årsmøter, generalforsamlinger og konferanser som regelmessig hører med til organisasjoners 
naturlige virksomhet betraktes ikke som lederutdanning, men som en del av driften, og kan 
således ikke få lederutdanningsstøtte. 
Refusjonens størrelse vil bli vurdert ut fra kursets innhold og varighet.  Organisasjonens 
behov for den aktuelle lederutdanning vil også være et vurderingsgrunnlag. 
Ved prioritering av søknader vil organisasjoner som sjelden har mottatt støtte til 
lederutdanning bli prioritert framfor organisasjoner som har benyttet refusjonsordningen 
ofte. 
Det er utarbeidet eget søknadsskjema: ”lederutdanning” som finnes på våre nettsider: 
www.rakkestad.kommune.no. 
 
Søknader må fremmes på forhånd. 
 
 
 
LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 

Retningslinjene følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer og merknader gitt av det 
statlige ”Rådet for funksjonshemmede” 
 

Formålet med ledsagerbevis er å forebygge isolasjon og å bidra til økt livskvalitet for den 
funksjonshemmede.   
 

Ledsagerbeviset utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den 
funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer i 
Rakkestad. Ledsagerbeviset utstedes gratis. Nedre aldersgrense for søkeren er normalt 8 år. 
Ledsageren bør være over 18 år. Den funksjonshemmede kan i enkelte tilfeller innvilges to 
ledsagere. 
 

Passfoto må vedlegges søknaden. Rakkestad kommune forbeholder seg retten til å be om 
uttalelse fra lege/spesialist dersom det er tvil om funksjonshemmingen er berettiget til 
ledsagerbevis.   
 

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som 
aksepterer ordningen, og hvor det offentlig fastsatte symbolet for ledsager er slått opp.   
 

Ledsagerbeviset er gyldig i inntil 4 år. 
  

Søknad fremmes på eget skjema: ”Ledsagerbevis til funksjonshemmede” som finnes på våre 
nettsider www.rakkestad.kommune.no. Det er ingen spesiell søknadsfrist. 
 
 

http://www.rakkestad.kommune.no/
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GAVEPREMIER TIL  
NORGESMESTERE OG INTERNASJONALE MESTERE 
 
Individuelle norgesmestere bosatt i Rakkestad kan gis en gavepremie inntil kr 1.000 pr. år 
uavhengig av hvor mange mesterskaps som oppnås. 
 
Lag hjemmehørende i Rakkestad eller med deltagere bosatt i Rakkestad kan gis en 
lagspermie på inntil kr. 2.000 ved oppnådd norgesmesterskap. 
 
Gaver til internasjonale mestere vurderes særskilt.  
 

Mesterskapet må være gitt offisiell status. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra denne 
bestemmelsen. Når oppmerksomheten gis til idrettsutøvere, skal det som hovedregel kun 
være mesterskap i idrettsgrener underlagt NIF. 
Mesterskapet må være et A-mesterskap for seniorer og de forskjellige aldersbestemte 
klasser. 
Det kan gjøres vurdering for premiering av andre særskilte prestasjoner/plasseringer i store 
mesterskap.  
 
Rakkestad Idrettsråd, samt lag og foreninger informerer Rakkestad kommune om aktuelle 
kandidater. Ordningen bekjentgjøres i tillegg i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. 
 
Det sendes en gratulasjon så snart Rakkestad kommune har fått kjennskap til mesteren. 
Ordføreren, eller den han/hun utpeker, overrekker kommunens gavepremie i tilknytning til 
kommunestyrets siste møte før jul.   
 
 
 
 
RETNINGSLINJER FOR KULTUR- OG FRIVILLIGHETSPRIS 
 

Rakkestad kommune kan årlig dele ut kommunens kultur- og frivillighetspris.  
Prisen er på kr 15.000.- Kommunestyret kan eventuelt fastsette et annet beløp ved den 
årlige budsjettbehandling. Med prisen følger en plakett. 
 
Formålet med kultur- og frivillighetsprisen er å gi heder til en person eller organisasjon som 
har betydd eller betyr mye for kulturlivet i bygda. Alle grener av kulturlivet stilles likt. 
Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som arbeider 
innen kulturområdet. 
 
Rakkestad kommunes kultur- og frivillighetspris kan bare oppnås én gang.  
 
Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kultur- og 
frivillighetspris. Forslagsfrist er 1. oktober. 
Forslag må fremmes skriftlig og må inneholde forslagsstillers navn og adresse, kandidatens 
navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget.    
 
Vedtak om tildeling er endelig og ikke gjenstand for klage eller krav om ytterligere 
begrunnelse. Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker prisen i tilknytning til 
kommunestyrets siste møte før jul. 
 
 
 



  

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTIPEND 
 

Rakkestad kommune kan årlig dele ut kulturstipend til barn og ungdom i alderen 15-25 år. 
Tildeling skjer etter innstilling fra Ungdomsrådet. 
 

Stipendet er på inntil kr 15.000. Kommunestyret kan eventuelt fastsette et annet beløp ved 
den årlige budsjettbehandling. Stipendet kan deles på flere mottakerne.  
 

Formålet med kulturstipendet er å bidra til bedre vilkår og tjene som en inspirasjon til videre 
arbeid. Det legges vekt på ønske om og muligheter for utvikling innen et kulturområde som 
utøver eller som leder. 
 

Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kulturstipend. 
Enkeltpersoner kan også selv søke om kulturstipend. Frist for søknad/forslag er 1. oktober. 
Forslag/søknad må fremmes skriftlig og må inneholde forslagsstillers/søkers navn og 
adresse, kandidatens navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget/søknaden.    
 
Vedtak om tildeling er endelig og ikke gjenstand for klage eller krav om ytterligere 
begrunnelse. Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker stipendet i tilknytning til 
kommunestyrets siste møte før jul. 
 
 
 
RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE GAVER VED JUBILEER OG LIGNENDE 
 

Alle registrerte og etablerte foreninger, lag og institusjoner i Rakkestad kommune tildeles 
kommunale gaver ved jubileer. 
 

Jubileumsgaver utdeles etter følgende satser: 
10 år  kr  1.000,- 
25 år  kr  2.000,- 
50 år  kr  3.000,- 
75 år  kr  4.000,- 
100 år  kr  5.000,- 
125 år  kr  8.000,- 
150 år  kr 10.000,- 
 
Jubileumsgaver gis til hovedforening og utdeling av jubileumsgaver skjer uavhengig av om 
jubileet markeres med arrangement.  Imidlertid må kommunen få beskjed om jubileet, enten 
i form av en invitasjon eller ved annen melding. 
 
Andre begivenheter/arrangementer hvor kommunen innbys, markeres med en 
blomsterhilsen og en gave begrenset oppad til kr 1.000,-. 
 
Gaver ved jubileer, markeringer m.v. utenfor Rakkestad vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
 
Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker gaven på vegne av kommunen. 



  

 

STATLIG TILSKUDD TIL BYGG OG ANLEGG  
 
Rakkestad kommune kan gi tilskudd til bygging av nye idretts- og friluftsanlegg og til 
utbedringer av disse.  Det kan gis tilskudd til de søkere og de anlegg som til enhver tid 
kommer inn under Kulturdepartementets regelverk om stønad av spillemidlenes overskudd 
og andre statlige tilskuddsordninger.  Det gis tilskudd til  
 

 ordinære anlegg   Idrettsanlegg, områder og anlegg for friluftsliv.   
Rehabilitering, omgjøring av eldre anlegg.  

 nærmiljøanlegg  Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet,  
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller  
oppholdsområder   

 Mindre kostnadskrevende Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert, 
nærmiljøanlegg  fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning 

til bo- og/eller oppholdsområder 
 
Definisjoner og andre opplysninger om spillemidler finnes i ”Forskrift og bestemmelser om 
tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv”.  Departementet utarbeider nye 
forskrifter hvert år, se www.idrettsanlegg.no.  
 
Prosjekter det søkes om tilskudd til må inngå i handlingsdelen i ”Kommunedelplan for idrett 
og fysisk aktivitet” som rulleres i desember hvert år.  
 
På samme måte som til idrettsanlegg, kan det gis tilskudd til lokale kulturbygg etter 
regelverk utarbeidet av Kulturdepartementet.  
 
Kulturbygg som leies ut og er åpne for alle typer aktiviteter vil bli prioritert.  Det vil også de 
deler av kommunen som er dårligst dekket med forsamlingslokaler, eller der det ikke er 
mulighet for å leie andre lokaler. 
 
For både lokale kulturbygg og anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet kan det søkes 
om kommunalt tilskudd med inntil 1/3 av anleggets kostnad, begrenset til de 
maksimumsbeløp som til enhver tid gjelder for tildeling av spillemidler eller andre statlige 
tilskuddsordninger.    
 
Prosjektet det søkes om tilskudd til skal være behandlet av ordinært/ekstraordinært årsmøte 
i lagene.    
 
Den estetiske og miljømessige kvaliteten ved anlegg som bygges med kommunal støtte skal 
tillegges vekt.   
 
Med søknad skal følge: 
 

 Tegninger som viser planløsning og anleggets plassering i terrenget  
 Tegninger/plan/oversikt over opprydding og endelig utforming av anlegget og dets 

nærmeste omgivelser (vegetasjonsplan).  Tegninger som viser planløsning må på 
forhånd være godkjent av kommunen. 

 Kostnadsoverslag 

 Finansieringsplan 
 Plan over universell utforming (innendørs og utendørs) 

 

http://www.idrettsanlegg.no/


  

Bevilgede midler må benyttes innen 2 år etter at bevilgningen er gitt.  Dersom bevilgningen 
ikke benyttes innen 2 år, inndras den uten nærmere forvarsel.  Det kan søkes om forlenget 
frist for bruk av midlene dersom særlige grunner tilsier det.  Slike søknader avgjøres av 
rådmannen. 
 
Tilskuddet kan etter søknad utbetales i form av delutbetalinger. Søknaden må inneholde en 
rapport om framdriften og en regnskapsoppgave over påløpne utgifter.  Utbetaling 
begrenses av det beløp som til enhver tid er avsatt i kommunens budsjett. 15% av 
kommunes tilskudd holdes uansett tilbake til anlegget er ferdigstilt.  
 
Prosjekter som lagene ønsker å utsette/ikke realisere må umiddelbart meddeles kommunen 
skriftlig.  
 
Søknad om tilskudd fremmes før arbeidene igangsettes.  Dispensasjon fra dette kravet kan 
gis etter søknad.  Anlegg som er igangsatt uten at det på forhånd er gitt tilsagn om 
kommunalt tilskudd eller dispensasjon, kan ikke påregne tilskudd. 
 
Søknader fremmes på eget elektronisk søknadsskjema: ”Søknad om spillemidler til 
idrettsanlegg” som finnes på www.idrettsanlegg.no.    
 
Søknadsfrist 15. oktober.  
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