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Rådmannens innledende kommentarer 
Rådmannen legger budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 fram til vedtak i formannskap 
og kommunestyre.  
 
Grunnlaget for produktet er: 
 

- Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017. 

- Utviklingen i kommunens økonomi i 2014 – jf. egne orienteringer til formannskapet i 

mars og mai 2014, økonomisamling i september 2014 og halvårsrapport 2014. 

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. 

 

Både Rakkestad kommune og kommunesektorens som helhet, er i en vanskelig situasjon – 
fordi skatteinntektene svikter til dels dramatisk, pensjonsutgiftene holder seg på et høyt nivå 
og det er økende utfordringer på barnehage-, skole-, familie- og helse- og omsorgsområdet. 
Når regnskapene gjøres opp om tre – fire måneder, ser rådmannen ikke bort fra at mange 
kommuner må bokføre betydelige underskudd.  
 
Det kan også bli tilfelle for Rakkestad kommune. 
 
Med hensyn til utviklingen i skatteinntekter fra 2014 – 2015, viser rådmannen til redegjørelse 
under «Rådmannens team».  
 
Også om eiendomsskatt vises til «Rådmannens team». 
 
Som nevnt er den driftsmessige stilling anstrengt ved overgangen 2014 – 2015. Rådmannen 
påpeker følgende hovedretninger i budsjettet og økonomiplan: 
 

- NAV Rakkestad og Bo- og aktivitetstjenester har blitt prioritert i det økonomiske 

opplegget for 2015: 

 
- For NAV Rakkestad har det følgende årsaker: 

En sterk vekst i sosialhjelpsutgiftene fra 2012 – 2014 – som følge av at staten har 

utvidet grunnlaget for beregning av sosialhjelp. Det resulterer i flere mottakere av 

sosial hjelp og høyere gjennomsnittlige utbetalinger pr. mottaker av sosialhjelp.  

 

Staten strammer – som ledd i å få flere mennesker i arbeid og aktivitet og ha færre 

på stønad – inn på sine ordninger. Det øker på den andre siden etterspørselen etter 

og presset på de kommunale ytelsene.  

 

Rådmannen foreslår bevilgningen til sosialhjelp økt med ca. 2 millioner kroner fra 

2014 – 2015.  

 

- For Bo- og aktivitetstjenester har det følgende årsaker:  

Seksjonen gir tjenesteytelser til stadig «flere eldre mennesker» og «brukere med 
sammensatte og tunge behov», og har i 2012 – 2014 opplevd sin virksomhet som 
mer og mer utfordrende.  
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Denne situasjon er fulgt tett gjennom 2014 – med sikte på å styrke aktiviteten med 

virkning fra 1.1.15.  

 
Rådmannen har vært bekymret for at deler av Bo- og aktivitetstjenesters virksomhet 
kunne bryte sammen i 2014.  
 
Bo- og aktivitetstjenester sin budsjettramme er økt med ca. 1,5 millioner kroner fra 
2014 – 2015.  

 
- For de øvrige seksjoner er det i hovedsak ikke realvekst. Den etablerte driften er like 

fullt videreført (konsekvensjustert).  

 
- Rådmannen legger opp til en reduksjon på 3,5 administrative stillinger (i hovedsak 

stabene) i 2015.  

 

- I tillegg vil rådmannens ledergruppe arbeide med den enkelte seksjon sin økonomi i 

første kvartal 2015 – med sikte på å realisere besparelser på kr. 175 000 pr. seksjon 

– til sammen kr. 1 575 000 – på årsbasis.  

 
På de forutsetninger som nevnt i dette avsnitt («Rådmannens innledende kommentarer») og 
i de øvrige kapitler i dokumentet («Økonomiske forutsetninger», «Rådmannens team» og 
«stabenes» og «seksjonenes» avsnitt), mener rådmannen at det foreslåtte økonomiske 
opplegg for Rakkestad kommune for 2015 og 2015 – 2018 tross alt har blitt forholdsvis godt. 
 
Alle utfordringer er på langt nær løst, men det er tatt tak i mange av de problemstillingene 
som kommunen har stått ovenfor i de siste årene.   
 
Budsjettet er i balanse – uten at det er noe å gå på for ytterligere vekst. 
 
For investeringer, vises til avsnittet investeringer.  
 
 
 
Rakkestad 18.10.14,  
 
 
Alf Thode Skog, 
rådmann  
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Del 1 - Rammebetingelser        

 
   
Økonomiske forutsetninger   
 
 
Føringer i statsbudsjettet 
I forslag til statsbudsjett for 2015 legges det opp til en samlet vekst på 6,2 milliarder kroner.  
De frie inntektene øker med 4,4 milliarder kroner. Det er på nivå med den gjennomsnittlige 
stigningen i de siste årene. 
 
Denne utviklingen er likevel ikke større enn at kommunene fortsatt må foreta stramme 
prioriteringer og sørge for fortsatt effektivisering av driften.  
 
I all hovedsak går merinntektene med til å dekke opp for lønns- og prisvekst og demografisk 
vekst. 
 
Likevel melder regjeringen at det også er lagt inn midler til følgende satsinger: 
 
- Styrking av forebyggende tjenester i helse- og omsorg – 200 millioner kroner. 
- Styrking av den psykiske helsetjenesten – 200 millioner kroner. 
- Et mer fleksibelt barnehageopptak – 100 millioner kroner. 
- Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser – 200 millioner kroner.  
- Nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens – 62 millioner kroner. 
- Innføring av rett til BPA – 300 millioner kroner.  
 
De sviktende skatteinntektene i 2014 kompenseres ikke. Kommunene må dekke opp for 
2014 års skattesvikt også i 2015. Årsaken er at regjeringen bygger sitt vekstanslag på 
regnskap 2013 i stedet for prognosetall for 2014.  
 
Rakkestad kommune må dermed selv håndtere den reelle underdekningen på 3,5 millioner 
kroner. Dette kommer i tillegg til lokale utfordringer i tjenesteproduksjonen som ikke fanges 
opp av inntektssystemet 
 
 
Beregning av kommunens frie inntekter 2015 

Kommuneopplegget 

2015

Frie 

inntekter 

2014

Innbygger 

tilskudd

Skjønntilskudd 

fylkesmannen

Utgifts- 

utjevning

Trekk til 

finansiering

Skatte 

inntekter

Skatte 

utjevning

Frie inntekter 

2015

Rakkestad kommune 412 067 179 578 1 100 40 595 -850 166 000 34 200 420 623  
 
 
Rådmannen har lagt til grunn statsbudsjettets beregninger av kommunens frie inntekter i sitt 
budsjettforslag. Her er det videre budsjettert med en lønnsvekst på 3,3 prosent, en prisvekst 
på 2,4 prosent og dermed en kommunal deflator på 3,0 prosent. 
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Sentrale poster i budsjett 2015 

Fellesinntekter Fellesutgifter 

Skatteinntekter 166.062.000 Lønnsvekst inkl. AGA 8.960.450 

Rammetilskudd inkl. 
utjevning 

254.850.000 Pensjonspremie 44.629.556 

Eiendomsskatt 27.950.000 Amortiseringskostnad 3.982.765 

Utbytte 3.075.000 Premieavvik inkl. 
AGA 

-9.323.872 

Amortiseringstilskudd 2.736.000 Renter 19.150.000 

Integreringstilskudd 2.436.000 Avdrag 17.560.000 

 
Prisveksten er i budsjettet anslått til 2,4 prosent, mens lønnsveksten er satt til 3,3 prosent.  
Med denne forventningen lagt til grunn, blir forventet reallønnsvekst 2,8 prosent i 2015. 
Overhenget fra sentralt lønnsoppgjør 2014 er tilført rammene til seksjonene, mens den delen 
av lønnsveksten som avhenger av lønnsoppgjøret i 2015, samt lokale forhandlinger 2014 er 
avsatt sentralt, og fordeles på seksjonene når de faktiske konsekvensene av lønnsoppgjøret 
er kjent. 
 
Pris- og lønnsvekst er i statsbudsjettet angitt med en veid utgiftsvekst for kommunal sektor i 
2015 på 3,0 prosent. (Kommunal deflator).  
Hvis ikke annet fremgår av Vedlegg 1 (Priser for kommunale varer og tjenester) er alle 
satsene økt med deflatoren. 
 
 
Kommunestruktur (planperioden) 
I samsvar med merknader fra flertallet i Stortinget, vil Regjeringen starte arbeidet med 
utredning av et regionalt folkevalgt nivå. Dette vil skje parallelt med arbeidet med en 
stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Regjeringen vil 
komme tilbake til dette i den planlagte meldingen om oppgaver til kommunene våren 2015. 
 
Departementet legger i det videre arbeidet til grunn at overføring av nye oppgaver til 
kommunene vil bidra til redusert byråkrati og økt effektivitet.  
 
Det tas sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres til 
større og mer robuste kommuner i en melding til Stortinget våren 2015. Stortinget vil 
dermed ha behandlet forslaget om nye oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre 
sine lokale vedtak om sammenslåing. Det tas deretter sikte på å legge fram en samlet 
lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017 – samtidig med en proposisjon om ny 
kommunestruktur. 
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Budsjettprosess          
Budsjett- og økonomiplanprosessen i Rakkestad kommune følger de anbefalinger som er gitt 
etter god kommunal regnskapsskikk, samt lover og forskrifter gitt i kommuneloven. 
 
I budsjett- og økonomiplanprosessen 2015-2018 har det vært lagt opp til et løp som har som 
mål å forbedre kvaliteten på arbeidet knyttet til planperioden. Dette som et steg i strategien 
om å flytte fokus fra «ekspederingsprinsippet», til i større grad å styre mot langsiktige mål.  
 
Nedenfor følger en grov oversikt over fremdriftsplanen knyttet til prosessen: 
 

Tidsperiode Delprosess Aktiviteter 

April – Juni Strategiske planer og vurderinger Gjennomgang driftsøkonomi 
Endring i rammebetingelser 
Beregning av tiltaksnivå 
Valg av strategi 
Involvering av Politikere 
Skape felles ståstedsoppfatning 
Målsettinger – øk.plan - grovt 

Juni – August Systemtilrettelegging 
 

Tilrettelegging av budsjettgrunnlag 
Presentasjon av fremdriftsplan 
Kontroll av hjemmelsbudsjett 
Øk. Effekt av politiske vedtak 
Øk. Effekt av administrative. Vedtak 

August - September Konsekvensjustert budsjett Rydding i artsbudsjetter 
Kons.just lønnsbudsjett 
Kons.just driftsbudsjett 
Kons.just inntektsbudsjett 
Driftseffekt av investeringer 

August – September Tiltaksarbeid Foreslå driftstiltak 
Foreslå investeringstiltak 
Konsekvensbeskrivelser 
Prioritere drifts/investeringstiltak 
Kontroll av kons.just nivåer 
Utarbeidelse av pris/gebyr-regulativ 
Utarbeidelse av kalkyler og satser 
Målsettinger – øk.plan - detaljert 

Oktober Statsbudsjett Eventuell salderingsrunde  
Konklusjon 

September - Oktober Dokumentarbeid Budsjettbeskrivelse seksjoner 
Rammebetingelser 
Betalingsregulativ 
Rådmannens innledning 
Vinkling på budsjettet 
Økonomiske oversikter/skjemaer 
Driftsbudsjett / Investeringsbudsjett 
Kalkyler og satser 

Oktober Ferdigstillelse/trykk/distribusjon Kvalitetskontroller 
Valg av presentasjonsform 
Rådmannens presentasjon 

November – Desember Vedtak Formannskapets innstilling 
Vedtak i Kommunestyret 

 
Budsjett- og handlingsplanarbeidet har via involvering i prosessen sikret at alle med 
budsjettansvar har opparbeidet eierskap til dokumentets innhold, og tatt ansvar for at 
målene nås. Dokumentet fremlegges dermed som et omforent dokument med felles 
aksepterte målsettinger og prioriteringer. 
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Demografi, statistikk og analyse       
En viktig faktor i budsjett- og handlingsplaner er forhold knyttet til demografi. Herunder 
befolkningsutvikling, befolkningssammensetning og befolkningsframskrivinger. 
 
 
Befolkningsutvikling 
Antall registrerte innbyggere i Rakkestad var 1. januar 2014 7.974 i følge SSB. 
Til sammenligning var det registrert 7.860 innbyggere 1. januar 2013, og 7.284 innbyggere 
1. januar 2004. 
 
Dette gir en jevn befolkningsøkning på gjennomsnittlig 57 personer pr. år, eller 0,85 prosent 
pr. år de siste 10 årene. Det er likevel slik at befolkningsveksten har vært høyere de 2-3 siste 
årene enn i starten av 10-årsperioden. 
 
 
Befolkningssammensetning 
Graf nedenfor viser utviklingen de siste 4 årene i ulike aldersgrupperinger i Rakkestad 
kommune. Antall små barn (barn i barnehagealder) har økt de siste to årene, mens barn i 
grunnskolealder har blitt færre. 
 
Det går også fram av grafen at antall eldre (67-79 år), og de eldste eldre (over 80 år) også 
har økt de siste par årene. 
 
 

  
* Endring i prosentpoeng 
 
 
Dette er aldersgrupper som tradisjonelt sett benytter seg av kommunalt tjenestetilbud 
(Barnehage, skole, helse- og omsorgstjenester), og demografiske endringer i disse 
aldersgruppene vil normalt innvirke på kommunens driftsbudsjetter. 
 
Videre er intensjonen bak inntektssystemet (statens finansieringsform til kommunene) slik at 
reelle endringer i demografiske forhold (slik som alder) vil føre til reelle endringer i 
overføringene. (Rammetilskuddet) 
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Befolkningsframskrivinger 
I følge SSB sin befolkningsframskriving vil det i 2040 være i overkant av 9 600 innbyggere i 
Rakkestad kommune. Målt i prosent utgjør dette om lag like stor vekst de neste 25 årene 
som det har vært de siste 10 årene.  
 

2014 2015 2016 2017 2018 2030 2040

0-5 år 540 530 545 540 550 585 602

6-15 år 953 968 952 936 942 994 1015

16-66 år 5248 5271 5296 5334 5350 5489 5596

Over 67 år 1223 1251 1284 1321 1343 2196 2460

Sum 7964 8020 8077 8131 8185 9264 9673

% vis endring pr år 0,70 0,71 0,67 0,66 0,60 0,44  
 
 
Den generelle befolkningsveksten antas altså å fortsette omtrent som nå og gir dermed 
ingen indikasjon på behovet for større strukturelle tiltak i kommunen. 
 
Hvis oppmerksomheten derimot rettes mot den demografiske utviklingen mellom de ulike 
aldersgrupperingene, viser prognosene en enorm utvikling i antall eldre (over 67 år).  
 
Dette viser – at selv med moderat og jevn befolkningsvekst totalt sett – vil kommunene stå 
ovenfor store utfordringer når det gjelder pleie- og omsorgstilbudet i årene fremover. 
Antall barn i barnehage og grunnskole forventes å være noenlunde stabilt.   
 
 

 
 
*Det er verdt å merke seg at her legges til grunn middels nasjonal vekst, middels 
nettoinnvandring, middels aldring og middels flytting. 
 
 
I kommunens langsiktige planlegging er det viktig å ha fokus på den demografiske 
utviklingen. Dette gjelder så vel planlegging av driftsoppgaver som planlegging av 
investeringsoppgaver.  
 
Kostra (kommune-stat-rapportering) samler i dag tjenestedata fra ulike 
rapporteringsinstanser. Foruten egen tjenesterapportering direkte til Kostra, samler SSB inn 
og sammenstiller data fra blant annet Iplos (helse) og GSI (skole). Disse dataene holdes 
sammen med kommunenes offisielle regnskapsrapportering på art og funksjon. 
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Kvalitet og produktivitet 
 

Kvalitetsindikatorer - Kostra 2013 Rakkestad

Kostragruppe 

10 Østfold

Landet 

u/Oslo

2013 2013 2013 2013

Barnehager

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,5 89,1 87,5 90,8

Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag 100 41,1 77,3 35,4

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 100 86,9 95,6 88,4

Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning 38,9 31,1 29,6 30,2

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 5,4 5,8 5,2 5,6

Skoler

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,2 39 39 40

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 13,2 12,9 13,9 13,5

Kommunehelse

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 100 82 92 85

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,55 0,39 0,63 0,47

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,42 0,32 0,35 0,37

Pleie og omsorg

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 88,2 94 90,2 93,7

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 88,2 78,2 83,1 81,9

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 78 75 75 75

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet 34 31 33 34

Barnevern

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 4 3,6 4 3,9

Fysisk planlegging

Alder for kommuneplanens arealdel 2 6 3 16

Alder for kommuneplanens samfunnsdel 2 5 5 30

Kultur

Besøk i folkebibliotek per innbygger 2,2 4,4 3,2 4,3

Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 4,4 5,1 4,4 4,7

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 691 1 535 1 508 1 906

Kirken

Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger 0,9 1,3 0,7 1

Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger 4,8 3,5 1,8 2,5

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner 736 591 485 554

Samferdsel

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 57,8 46,4 15,5 33,7

Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innbygger 13 15 11 14

Bolig

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 31 21 20 21

Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere 71 62 71 51

Brannforebygging

Andel A-objekter som har fått tilsyn 123,5 78,4 74,3 79,5

Andel piper feiet 49,9 50,3 48,3 42,5

Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter 100 94,6 91,6

 
 
Som en grunnleggende konklusjon: Rakkestad kommune kommer relativt godt ut i 
kvalitetssammenligningen. Kvalitetsindikatoren i Kostra sier dog ikke noe om hvilken 
ressursinnsats som legges til grunn for å oppnå denne kvaliteten på tjenestene. 
 
Nedenfor vises oversikt over de finansielle nøkkeltall, prioriteringer og produktivitetsmål 
basert på regnskapet for 2013. 
 
Tallene viser et relativt lavt driftsresultat, høy lånegjeld og i all hovedsak lavere kostnader pr. 
tjenestemottaker sammenlignet med andre kommuner – med unntak av barnevernstjenesten 
og kommunehelsetjenesten. 
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Disse to områdene har vært satsingsområder de siste årene. 
 

Produktivitetsindikatorer - Kostra 2013 Rakkestad

Kostragruppe 

10 Østfold Landet

2013 2013 2013 2013

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,4 1,5 1,5 1,8

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,5 2,2 0,7 2,4

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 207,6 205,4 192,6 202

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 62 107 45 568 43 804 46 985

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 95 129 112 337 107 629 118 852

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år 105 050 100 890 94 651 98 916

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2 815 2 066 1 909 2 160

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 18 187 17 157 16 084 15 561

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 3 958 2 339 3 821 2 975

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 10 513 7 331 8 641 7 194

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 3 663 3 996 3 497 4 036

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 140 439 155 761 159 651 162 216

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 104 403 105 806 93 844 100 288

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 14,2 13,7 14,7 14,3

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 173 923 233 942 235 838 222 601

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 924 265 941 318 968 771 967 230

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 486 2 997 2 516 3 210

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 3 494 3 731 4 121 3 563

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 103 2 385 2 057 2 593

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 59 735 81 259 121 974 120 936  
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Del 2 - Tjenester fordelt på økonomiske rammeområder 
 
Rådmannens team 
 
Økonomi 

Rådmannens team Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 33 521 28 192 28 754 29 617 30 505 31 420

    Herav:

Lønn 15 757 10 918 21 996 22 656 23 336 24 036

Driftsutgifter 23 830 22 457 11 348 11 688 12 039 12 400

Bruttoramme 39 587 33 375 33 344 34 344 35 375 36 436

Driftsinntekter -6 066 -5 183 -4 590 -4 728 -4 870 -5 016

Nettoramme 33 521 28 192 28 754 29 617 30 505 31 420

Antall ansatte

Antall årsverk 12,56 12,56

 
 
Mål/tiltak 
 
Rådmannens team leder avdelinger og seksjoner   
 

- plan,  
- samfunnsutvikling og samfunnsutbygging, 
- forvaltningsvirksomhet, 
- tjenesteytelser,  

 
innen rammer fastsatt av politisk nivå og kommunestyret.  
 
 
Kommentarer 
 
Frie inntekter 
Rakkestad kommune sine hovedinntektskilder er skatter og statlige overføringer innenfor det 
generelle inntektssystemet. I fjor høst (2013) ble de beregnet til kr. 414 870 000 for 2014.  
 
Kommunenes skatteinntekter svikter til dels dramatisk i 2014.  
 
I det reviderte nasjonalbudsjettet – lagt fram i mai d.å. – uttaler regjeringen at utviklingen i 
norsk økonomi er langt svakere enn forventet. Som en følge av det, kan kommunenes 
skatteinntekter bli 1,25 millioner kroner lavere i 2014 enn tidligere anslått. For Rakkestad 
kommune, utgjør en slik inntektssvikt kr. 1 870 000.  
 
I statsbudsjettet for 2015 – lagt fram i oktober d.å. – sier regjeringen at kommunenes 
skatteinntekter blir ytterligere 900 millioner kroner lavere enn tidligere beregnet. Dette 
påfører i så fall Rakkestad kommune en ny inntektssvikt på 1,1 millioner kroner.  
 
Slik situasjonen er i dag, taper Rakkestad kommune skatteinntekter på temmelig nøyaktig kr. 
4 000 000 fra 1.1.14 – 31.12. 14. Verre er det at kommunen drar med seg denne 
inntektssvikten inn i 2015. Rakkestad kommune har dermed nesten ikke realvekst i sine 
inntekter fra 2014 – 2015 (opprinnelige budsjetter).  
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Den reelle økning av skatter, inntektsutjevnende tilskudd og rammeoverføringer er på bare 
1,8 millioner kroner i 2015. Det finansierer verken befolkningsvekst (demografikostnader) 
eller nye oppgaver som kommunen har fått.   
 
Rådmannen er derfor på ingen måte fornøyd med «statens økonomiske opplegg overfor 
kommunene» i 2015. 
 
 
Eiendomsskatt 
Rakkestad kommunestyre innførte eiendomsskatt i hele kommunen fra 01.01.12. Den skulle 
etableres over en tre års periode – slik at den altså nådde sitt tilnærmet maksimale nivå fra 
01.01.14. Skattesatsene har utviklet seg som følger fra 2012 – 2014:  
 

  2012 2013 2014 

    Bolig- og 
fritidseiendommer, 2 3,15 4,75 

Næringseiendommer,  2 4 5,25 

Promille.  
 
Inntektene av eiendomsskatt utgjorde:  
 

  2012 2013 2014 

    Næringseiendommer,  1 900 581 3 346 400 4 482 725 

Bolig- og fritidseiendommer,  9 712 878 14 729 281 22 909 524 

    Sum, 11 613 459 18 075 681 27 392 249 

Kroner. 
 
Eiendomsskatt utgjør 4,9 prosent av kommunens budsjetterte brutto driftsinntekter i 2014.  
 
Ifølge opplegget fra 2012, skal eiendomsskatt framover ligge på 2012 nivå. Det er følgelig 
bare aktuelt å gjøre mindre korreksjoner i skattesatsene – når kommunens totale 
økonomiske stilling krever at disse inntektene justeres for forandringen i pengeverdien i 
samfunnet. 
 
Rådmannen gjør en sånn regulering av eiendomsskatteinntektene i 2015 – rett og slett fordi 
skatteinntekter og rammeoverføringer utvikler seg svakt fra 2013 – 2014.  
 
Kommunene drar denne inntektssvikten med seg inn i 2015. Det er en alvorlig situasjon.  
 
Skattesatser: 
 
Bolig- og fritidseiendommer: 4,8 promille. 
Næringseiendommer: 5,4 promille.  
 
I samsvar med kommunestyrets vedtak i budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017, har 
rådmannen utredet «bunnfradrag i eiendomsskatt» og «differensierte skattesatser avhengig 
av tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett» som en del av eiendomsskatteordningen.  
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Politisk nivå valgte ikke noen gruppe – jf. vedtaket – til å delta i saksforberedelsesprosessen 
– noe som er årsaken til at rådmannen legger fram en ren administrativ sak på temaet.   
 
Dette blir behandlet som enkeltsak – parallelt med budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 
2018.  
 
Eventuelle endringer kan tidligst skje fra 2016.     
 
 
Utbytte m.m 
Utbytte fra Rakkestad Energi AS og resultatet fra Rakkestad Kommunale Skoger er 
budsjettert på samme nivå som tidligere år. 
 
 
Selvkostområdet 
Årsgebyrer på selvkostområdet utvikler seg som følger fra 2014 til 2015: 
 

Vann,  3,5 prosent 

Avløp, 5 prosent 

Slam, 3 prosent 

Renovasjon, 3 prosent 

 
 
Vekst i Rakkestad og Rakkestad Næringsråd 
«Vekst i Rakkestad» og «Rakkestad Næringsråd» har startet opp sin virksomhet – 
overensstemmende med forutsetningene for prosjektene. De arbeider etter fastsatte 
aktivitetsplaner og andre rammer for tiltakene (herunder kommunestyrets vedtak i saken).  
 
Rapporter leveres til «styringsgruppe for næringsutvikling» to ganger pr. halvår og en egen 
redegjørelse for resultatene av aktivitetene legges fram for kommunestyret i årsskiftet 2014 
– 2015 og 2015 - 2016.  
 
I august d.å. vedtok «formannskapet» og «styringsgruppen for kommunereformprosjektet» 
at «Vekst i Rakkestad» skulle stå i spissen for «innbyggerinformasjon» og innbyggerhøring» i 
dette prosjektet.  
 
Rakkestad kommune mottar egen statlig tilskudd på kr. 100 000 til dette formålet.  
 
«Vekst i Rakkestad» og «Rakkestad Næringsråd» er finansiert av disposisjonsfondet i 2014. 
 
 
Folkehelse 
Grunnlagsdokument for folkehelse legges fram for vedtak i kommunestyret i første kvartal 
2015.  
 
I andre halvår 2014 er folkehelse tema i kultur- og oppvekstutvalg, helse- og omsorgsutvalg 
og teknikk-, miljø- og landbruksutvalg – etter at det ble gjort en første presentasjon av dette 
emnet i et eget kommunestyremøte i mai s.å. 
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Folkehelseplan og – strategi er det neste trinn prosjektet. Det blir et element i revisjonen av 
kommuneplan 2011 – 2022. Når denne prosessen starter opp, er ennå ikke helt avklart. Det 
bør også vurderes i relasjon til «den varslede kommunereformen».  
 
Politisk nivå prioriterer deretter «de lokale folehelsetiltakene» – ikke minst via sine budsjett- 
og økonomiplanvedtak.   
 
 
Helsekoordinator 
Helsekoordinator ble – gjennom omprioriteringer av budsjettrammen – etablert fra 01.01.14.  
 
Stillingen er besatt fra 01.10.14.  
 
 
Kommunal medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten 
Samhandlingsreformen ble innført fra 1.1.12.  
 
Et av de største elementene i denne oppgaveendringen, er «kommunal medfinansiering av 
utgifter til spesialisthelsetjenesten». Rakkestad kommune bruker ca. kr. 9 000 000 til dette 
formålet i 2014.  
 
Staten dekket kommunenes utgifter til dette tiltaket – via overføringer i inntektssystemet.  
 
Fra 1.1.15 blir medfinansieringsordningen avviklet. Kommunenes utgifter til formålet faller 
bort. Staten gjør uttrekk i rammeoverføringene effekten av endringen.  
 
Rakkestad kommune taper noe på denne oppgavekorreksjonen – rett og slett fordi den har 
brukt mer enn «gjennomsnittet av landets kommuner» på denne ordningen.   
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Stabsenhetene 
 
Stabsområdet er organisert i 4 enheter: 
Dokument og forvaltning 
Informasjon og IT 
Personal 
Økonomi 
 
Disse 4 stabsenhetene utgjør ett felles økonomisk rammeområde, og det er derfor utarbeidet 
ett felles avdelingsbudsjett for disse 4 stabsenhetene. 
 

Stabsenheter Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 30 196 31 652 30 125 31 029 31 960 32 918

    Herav:

Lønn 22 690 24 462 22 384 23 056 23 747 24 460

Driftsutgifter 11 663 9 698 10 020 10 321 10 630 10 949

Bruttoramme 34 353 34 160 32 404 33 376 34 377 35 409

Driftsinntekter -4 157 -2 508 -2 279 -2 347 -2 418 -2 490

Nettoramme 30 196 31 652 30 125 31 029 31 960 32 918

Antall ansatte

Antall årsverk 34,21 30,52  
 
 
 
Dokument og forvaltning 
 
 
Mål – tiltak 

 
 Etablere elektronisk arkiv fra 01.01.16. 

 
- Gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.  

 
 Prosjekt for gradvis å innføre digital kommunikasjon til innbyggere og næringsliv i 

2016. 
 

 Avslutte prosjekt for ordning av kommunens bortsettingsarkiver og eldre/ avsluttende 
arkiver i 2015. 
 

 Sentralisere og digitalisere dokumenthåndteringen i kommunens digitale fagsystemer 
og de tilhørende arkiver.  

 
 
Kommentarer 
 
Overordnet 
Rådmannen tilrår – som ledd i salderingen av budsjettet – en reduksjon i møtegodtgjørelser 
til medlemmer av folkevalgte organer (satser kr. 1 200 / kr. 800) på 20 prosent fra 01.01.15.  
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Tiltaket har en effekt på kr. 120 000 pr. år.   
 
For den totale sammenhengs skyld gjør rådmannen oppmerksom på (uten at det har noe 
med denne stab å gjøre) at det blir gjort reduksjoner i 3,5 administrative stillinger først og 
fremst i stabene i tidsrommet 01.01.15 – 01.09.15 (se «Rådmannens innledende 
kommentarer). 
 
 
Etablere elektronisk arkiv fra 01.01.16 
Rakkestad kommunes etablerer «elektronisk arkiv» pr. 1.1.16.  
 
Tiltaket blir trinnvis etablert.  
 
 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2015 
Kommunevalget er et relativt ressurskrevende tiltak – fordi valgloven er endret slik at 
listekandidater ikke kan ha oppgaver i valglokalet. De kan følgelig ikke lenger velges til 
stemmemottakere eller valgfunksjonærer. 
 
En utvidet administrativ deltakelse i valget krever grundig opplæring. Færre stemmesteder å 
administrere er på den annen side avlastende. 
 
 
Digital kommunikasjon 
Stortinget har vedtatt forandringer i forvaltningsloven – som gjør «digital kommunikasjon» til 
hovedregelen når stat og kommuner skal holde kontakt med innbyggere og næringsliv.  
 
Målsettingen er en forenklet dialog mellom kommunen og «dens lokalsamfunn» – blant 
annet at det gis raskere svar på henvendelser og at det bidrar til å forbedre de kommunale 
og offentlige tjenesteytelser som en helhet.  
 
Avslutte prosjekt for ordning av kommunens bortsettingsarkiver og eldre/ 
avsluttende arkiver i 2015 /Sentralisere og digitalisere dokumenthåndteringen i 
kommunens digitale fagsystemer og de tilhørende arkiver: 
  
Rakkestad kommunes målsetting er som nevnt å iverksette «elektronisk arkiv» pr. 1.1.16.  
 
Tiltaket blir trinnvis etablert.  
 
Samtidig startes arbeidet med å tilrettelegge for gradvis innføring av digital kommunikasjon i 
Rakkestad kommune. 
 
Statsarkivet gjorde tilsyn med kommunens arkiver for tre år siden og utstedte til sammen 
fem avvik som gjaldt systematisering og katalogisering av eldre, arkivverdig materiale.  
 
Det er satt frist til 1.6.15 med å lukke avvikene. Tiltak er satt i gang.   
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Informasjon og IKT 
 
Mål – tiltak 
 

- Gode førstelinjetjenester og interne servicetjenester.  
 

- Gjennomføre innbyggerundersøkelse i 2015 eller 2016. 
 

- Opprettholde gode IT – løsninger – for ivaretakelse av regulær drift, sikkerhet og 
sensitive data.  
 

- Utvikling av kommunens nettside fortsetter. 
 

- Sertifisering av IT ansatte.  
 
Kommentarer 
 
Overordnet 
Å yte god service til innbyggerne – digitalt eller manuelt (telefon/fysisk oppmøte) – er en 
kontinuerlig prosess. Endringer som skjer i informasjonsflyt, tekniske løsninger eller interne 
prosesser, må fanges opp, tilegnes og omformes til gode prosesser ut mot lokalsamfunnet.  
For å lykkes kreves blant annet: 
 

- God samhandling i hele organisasjonen. 
- Jevnlige oppdateringer på alle plan. 
- Å spille hverandre gode på alle nivåer i organisasjonen.  

 
Som nevnt er teknologi m.m. i stadige endringer. Bare ved å vedlikeholde de eksisterende 
løsningene og etablere nye tiltak i takt med utviklingen, kan kommunen oppfylle sine egne 
målsettinger og omgivelsenes forventninger til en vital samfunnsaktør.  
 
 
Gode førstelinjetjenester og interne servicetjenester 
Rakkestad kommune styrker sine førstelinjetjenester og interne servicetjenester gjennom 
kontinuerlige tiltak og forbedringer i hele organisasjonen. Det gir i sum bedre tilgjengelighet, 
raskere svar og god saksbehandling av henvendelser og saker, og det letter arbeidet til de 
som betjener servicekontoret og andre som sitter i førstelinjetjenestene. 
 
 
Gjennomføre innbyggerundersøkelse i 2015 eller 2016 
Rakkestad kommune har anskaffet «Bedre Kommune» - som er et verktøy for å måle kvalitet 
på kommunale tjenester gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser. 
I 2015 eller 2016står «en innbyggerundersøkelse» om hele kommunens drift på 
programmet.  
 
Rakkestad kommune skaffer seg på denne måte verdifull evaluerings- og styringsinformasjon 
om sin virksomhet – ved at brukere, innbyggere, næringsliv og andre aktører melder tilbake 
om hva de mener om kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteytelser.  
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Opprettholde gode IT – løsninger – for ivaretakelse av regulær drift, sikkerhet og 
sensitive data 
I flere år har Rakkestad kommune investert tungt i sin IT – park – slik at løsningene på dette 
området i dag er både framtidsrettede og robuste.   
Prosjekt pågår kontinuerlig – som følge av den teknologiske og samfunnsmessige utvikling.  
I budsjett- og økonomiplanperioden tenker kommunen å bruke til sammen 10,5 millioner 
kroner på direkte IT – investeringer.  
 
 
Utviklingen av kommunens nettside fortsetter 
Rakkestad kommune sine nettsider ble satt i prosjekt i 2014 – med en målsetting om å bli 
innholdsmessig mere tidsriktig og korrekte.  
 
Nytt design var klart høsten 2014.   
 
I 2015 videreføres arbeidet med nettsiden – idet den er et viktig satsningsområde for 
kommunen overfor innbyggere, lokalsamfunn og for den saks skyld omgivelsene for øvrig.  
Ifølge registreringer, søker flest innbyggere sine tjenester mellom kl. 21 og kl. 22 – noe som 
innebærer at begrepet «døgnåpen forvaltning» i høy grad har aktualitet.  
 
Det er både tids – og kostnadsmessig effektivt at tjenester søkes om elektronisk versus å 
ringe eller besøke kommunen. 
 
 
Sertifisering av IT ansatte 
Rakkestad kommunes IT – systemer er moderne, fremtidsrettede, og har god kvalitet.  
For noen år tilbake, tok politisk nivå en strategisk beslutning – der alternativet til at 
kommunen selv skulle selv skulle drive og vedlikeholde sine IT – systemer, var å legge 
oppdraget ut på anbud/konkurranse i markedet. 
 
Rakkestad kommune ønsker nå å sertifisere sine IT ansatte – idet det er svært viktig at de 
holder tritt med den sterke utviklingen som er på det aktuelle feltet.   
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Personal 
 
Mål – tiltak 
 

- Den nylig vedtatte arbeidskraftplanen følges videre opp: 
 
Overordnet kompetanseplan implementeres. 
Følge opp at seksjonsvise kompetanseplaner blir utarbeidet innen gitte premisser.  
 

- Videreføre tiltak for å redusere sykefraværet – slik at det maksimalt utgjør 6,5 
prosent på rapporteringstidspunktene i 2015: 
 
Åpne for fri bruk av egenmeldinger i to av enhetene.  
 

- Forsterke oppmerksomhet på «Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)» i seksjonene – 
herunder også kunnskapsformidling.  
 

- Andre systemer for gjennomføring av medarbeidersamtaler prøves ut – i den hensikt 
å forsterke innhold for både ansatte og ledere. 

 
 
Kommentarer 
 
Overordnet 
I 2015 og 2015 – 2018 prioriterer «Personal» – i tillegg til «den daglige personalaktivitet» – 
å arbeide videre med strategier og tiltak som er prioritert av politisk nivå i «Strategiplan for 
arbeidskraft i Rakkestad kommune 2014 – 2017».  
 
Flere «kompetanseplaner» står på programmet – i tillegg til at oppmerksomhet blir rettet 
mot revisjon av arbeidslivsgoder for ansatte. 
 
 
Videreføre tiltak for å redusere sykefraværet – slik at det maksimalt utgjør 6,5 
prosent på rapporteringstidspunktene i 2015 
Rådmann viser til sakene «Utvikling på personalområdet for første halvår 2014» og «Status 
innen HMS for første halvår 2014» som ble behandlet i administrasjonsutvalget 10. 
september og arbeidsmiljøutvalget 17. september d.å. De gir et utfyllende bilde av «status 
og utvikling» på personalområdet i Rakkestad kommune pr. 30.06.14.  
 
Særskilt kommenteres bare sykefraværet: 
 
Sykefravær er noe lavere så langt i 2014 enn i 2013. For «Skole», «Skautun rehabiliterings- 
og omsorgssenter», «Hjembaserte tjenester» og «Bo- og aktivitetstjenester» er utviklingen 
relativt god. Det samme gjelder «Kultur» - selv om den seksjonen ikke omfatter like mange 
arbeidstakere.  
 
«Teknikk, miljø og landbruk» sitt sykefravær har over tid ligget relativt lavt.  
 
I «NAV Rakkestad», «Barnehage» og «Familiesenter» er sykefraværet fortsatt for høyt. 
 
De pågående tiltak for å redusere sykefraværet fortsetter i 2015. «NAV Arbeidslivssenter» og 
«Bedriftshelsetjenesten» er involvert i kommunens arbeid på dette området.  
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Avdeling - seksjon, 
Første 
kvartal, 

Andre 
kvartal, 

   Rådmannens team, 0 0 
Kommunikasjon og 
service,  2,7 1,9 

Økonomi og personal, 0,2 0,1 

NAV Rakkestad, 12,7 13,2 

Skole, 4,7 4,2 

Barnehage, 12,9 11,1 

Kultur, 13,6 8 

Familiesenter, 18 17,9 
Skautun rehab og 
oms.senter, 8,3 8,1 

Hjembaserte tjenester, 10,5 8,9 

Bo- og aktivitetstjenester,  8,3 7,1 
Teknikk, miljø og 
landbruk, 3,9 3,7 

   Sum, 7,7 7,1 

Prosent. 
 
«Personal» vil «åpne for fri bruk av egenmeldinger i to av enhetene» i 2015 – som et 
ytterligere tiltak for å redusere sykefraværet ned mot det ønskede nivå.  
  
 
Forsterke oppmerksomhet på «Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)» i seksjonene – 
herunder også kunnskapsformidling 
Helse, miljø og sikkerhet er den del av kommunen aktivitet som handler om «helsevern», 
«miljøvern», «arbeidsmiljø» og «sikkerhet og trygghet» for ansatte og brukere. Det har som 
formål å forebygge skader og miljøforstyrrelser, gi de ansatte et trygt arbeidsmiljø og sikre 
beboere og brukere av bygg og anlegg et godt inne- og utemiljø.  
 
Personal prioriterer «kunnskapsformidling» til avdelinger og seksjoner på «helse-, miljø- og 
sikkerhetsområdet» i 2015.  
 
 
Andre systemer for gjennomføring av medarbeidersamtaler prøves ut 
Medarbeidersamtaler er et ledelses- og utviklingsverktøy som skal medvirke til en bedre 
resultatoppnåelse og en aktiv, utviklende og inkluderende personalpolitikk.  
 
Samtalen er tilbakevendende og forpliktende både for leder og medarbeider.   
 
I 2015 vil Rakkestad kommune prøve ut nye systemer for medarbeidersamtaler – for å 
forsterke innhold i den for både ansatte og ledere. 
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Økonomi 
 
 
Mål – tiltak 
 

- Levere god styringsinformasjon (regnskaps- og budsjettdata) – der enda større 
oppmerksomhet er rettet mot internkontroll.   

 
- Større deler av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem tas gradvis i bruk– herunder 

timelønnsmodul og reiseregningsmodul.  
 

- Av inngående fakturaer skal minimum 35 prosent mottas som fullelektronisk faktura i 
løpet av 2015. 
 

- Gjennom god og målbevisst innfordring av kommunale krav og gebyrer, skal 
gjennomsnittlige restanser ikke overstige 10 prosent av fakturert beløp. 
 

- Det skal arbeides målrettet med å redusere gebyrer og forsinkelsesrenter i hele 
Rakkestad kommune.  
 

- Oppfylle skattemyndighetenes mål knyttet til skatteoppkreverfunksjonen. 
 

- Gjennomføre minimum 20 arbeidsgiverkontroller etter skattebetalingsloven hvert år.  
 
 
 

Kommentarer 
 
Overordnet 
«Økonomi» målsetter å levere pålitelig og valid styringsinformasjon til politisk nivå, rådmann 
og staber, seksjoner og enheter i plan-, drifts- og oppfølgningssammenheng.   
 
I 2014 startet et internkontrollprosjekt i regi av staben opp. Det fortsetter i 2015.  
 
 
 
Større deler av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem tas gradvis i bruk 
«Økonomi» utnytter etter hvert større deler av det nye økonomi-, lønns- og personal-
systemet – der oppmerksomhet er rettet mot forenklinger av operasjoner og rapporter og 
elektronisk flyt av arbeidsoppgaver. Det gjelder blant annet fullelektroniske timelister og 
reiseregninger for ansatte i organisasjonen.   
 
 
Oppfylle skattemyndighetenes mål knyttet til skatteoppkreverfunksjonen 
Skatteoppkrever arbeider etter statlige fullmakter hjemlet skattebetalingsloven og forskrifter.   
 
Staten overtar fra 1.1.16 arbeidsgiveransvaret for skatteoppkreveren.  
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NAV Rakkestad 
 
Økonomi 

NAV Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 26 016 25 399 24 774 25 517 26 283 27 071

    Herav:

Lønn 11 454 12 013 12 762 13 145 13 539 13 945

Driftsutgifter 19 287 17 115 13 893 14 310 14 739 15 181

Bruttoramme 30 741 29 128 26 655 27 455 28 278 29 127

Driftsinntekter -4 725 -3 729 -1 881 -1 937 -1 996 -2 055

Nettoramme 26 016 25 399 24 774 25 517 26 283 27 071

Antall ansatte

Antall årsverk 11,10 11,10  
 
Mål – tiltak 
 

- Utvikle samarbeid med «Rakkestad Næringsråd» - som ledd i å realisere en av 
hovedmålsettingene i «NAV – Reformen» - «Flere i arbeid – færre på stønad».  
 

- Evaluering av boveilederfunksjonen – i sammenheng med at et helhetlig rustilbud 
bygges opp i «psykisk helse» i Familiesenter.  

 
- Bygge opp sikkerhet på «NAV – kontoret» og for de «NAV – ansatte».  

 
- Etablere kollegaveiledning ved NAV Rakkestad.  

 
- Gjennomføre brukerundersøkelser som en del av seksjonens forbedringsarbeid.  

 
- Prioritere nærværsarbeid blant de ansatte og i arbeidsmiljøet – for blant annet å 

redusere sykefraværet ned mot måltallet – på kort sikt 8 prosent og på lengre sikt 
6,5 prosent.  

 
 
Kommentarer 
 
Overordnet 
NAV – reformen ble gjennomført i tidsrommet 2004 – 2009 og var i sin tid den største 
«velferdsreform» – hvor kommune og stat samarbeider om å levere velferdsytelser til 
innbyggerne.  
 
Hovedmålet for «Nav – reformen» var: 
 

- Flere i arbeid og aktivitet – færre på stønad.  
- Forenkle tjenestene til brukerne.  
- Tilpasse tjenester til brukernes behov. 
- En helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.  

 
«NAV» er et «partnerskap mellom kommune og stat» - der så vel innholdet i «etatens 
virksomhet» som «oppgave- og ansvarsforholdet mellom partnerne» endrer seg over tid.  
Fra 2012 – 2014 opplever kommunen en utvikling som både økonomisk og faktisk er 
bekymringsfull over tid:  
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- Statlig retningslinjer for beregning av sosialhjelp er revidert – slik at grunnlaget for 
beregning av sosialhjelp har blitt utvidet. Det resulterer flere mottakere av sosial 
hjelp og høyere gjennomsnittlige utbetalinger pr. mottaker av sosialhjelp.  
 

- Staten strammer – som ledd i å få flere mennesker i arbeid og aktivitet og ha færre 
på stønad – inn på sine ordninger. Det øker på den andre siden etterspørselen etter 
og presset på de kommunale ytelsene.  
 

Rådmannen ser på denne utvikling som tjenestemessig og faktisk fornuftig. For kommunene 
er utfordringen først og fremst at staten ikke dekker de nye utgifter som oppstår av tiltaket.  
Det er snakk om en reell utgiftsvekst for Rakkestad kommune på 4 – 5 millioner kroner fra 
2012 – 2015.  
 
 
Utvikle samarbeid med «Rakkestad Næringsråd» - som ledd i å realisere en av 
hovedmålsettingene i «NAV – Reformen» - «Flere i arbeid – færre på stønad»  
Rakkestad Næringsråd ble stiftet i 2013 og tilsatte «en daglig leder» fra våren 2014. Det har 
som siktemål blant annet å etablere en møteplass for og stå fram som et fellesorgan for det 
lokale næringslivet i mange saker.  
 
NAV Rakkestad og Rakkestad Næringsråd vil utvikle et nært samarbeid om spørsmål av felles 
interesse. Aktuelle tema er rekrutteringsbistand, informasjon om sykefraværsoppfølging og 
en sterkere «bevisstgjøring om næringslivets ansvar for å tilby arbeidstreningsarenaer for 
NAV sine brukere».   
 
NAV Rakkestad planlegger dessuten en jobbmesse i 2015 – 2016.  
 
 
Evaluering av boveilederfunksjonen 
Det tas sikte på å bygge opp et helhetlig kommunalt rustilbud i «psykisk helse» i 
Familiesenter.  
 
I den forbindelse gjennomgås også «boveilederfunksjonen» som er tillagt NAV Rakkestad.  
Helse- og omsorgsutvalget orienteres om utfallet av prosjektet i første kvartal 2015.  
 
 
Bygge opp sikkerhet på «NAV – kontoret» og for de «NAV – ansatte» 
Fra statlig og kommunal side er det stor oppmerksomhet på sikkerhet ved NAV – kontorene.  
 
I 2014 blir det bygget «samtalerom». Møter med brukere skal bare avvikles i «samtalerom».  
 
Nye rutiner for innkalling av brukere til samtaler fastsettes i 2015. NAV – kontorene skal 
evaluere og jevnlig øve på å bruke alarmsystemene fra samme tidspunkt.  
 
 
Etablere kollegaveiledning ved NAV Rakkestad 
NAV – kontorene innfører «kollegaveiledning» i 2015. Tiltaket har som målsetting å styrke 
«veiledningskompetansen» i etaten (seksjonen).  
 
«Kollegaveiledning» blir et varig tiltak i NAV – systemet.  
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Gjennomføre brukerundersøkelser som en del av seksjonens forbedringsarbeid 
Årlige brukerundersøkelser er et sentralt element i NAV Rakkestad sitt forbedringsarbeid.  
 
 
Prioritere nærværsarbeid blant de ansatte og i arbeidsmiljøet 
NAV Rakkestad har et sykefravær – statlig og kommunal del under ett – på 8 prosent pr. 
31.8.14. På kommunal side var sykefraværet på nesten 13 prosent i første halvår 2014.  
Rakkestad kommune arbeider mål- og tiltaksrettet for redusert sykefravær/økt nærvær blant 
sine ansatte. NAV Arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten er involvert i dette arbeidet. 
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Skole 

 
Økonomi 

Skole Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 81 594 86 011 85 975 88 554 91 211 93 947

    Herav:

Lønn 80 910 80 517 79 084 81 457 83 900 86 417

Driftsutgifter 20 313 19 125 19 964 20 563 21 180 21 815

Bruttoramme 101 223 99 642 99 048 102 019 105 080 108 232

Driftsinntekter -19 629 -13 631 -13 073 -13 465 -13 869 -14 285

Nettoramme 81 594 86 011 85 975 88 554 91 211 93 947

Antall ansatte

Antall årsverk 124,04 123,84  
 
Mål – tiltak 
 

- Overganger 
 

- For Rakkestadskolen er det et mål:  
 
Å sikre sammenheng og helhet i læringsløpet til barn og unge både faglig og sosialt. 
 
Å sikre god informasjonsflyt mellom ansatte og mellom ansatte og foreldre.  
 
Å utvikle praktiske ordninger og rutiner, og dermed sikre større kontinuitet og kraft i 
det pedagogiske arbeidet.   
 
 

- Tidlig innsats og tilpasset opplæring 
 

- For Rakkestadskolen er det et mål:  
 

Å sikre at alle barn med være- og lærevansker får riktig og helhetlig hjelp så tidlig 
som mulig i oppveksten.  
 
At elevene opplever at opplæringen er tilpasset deres faglige nivå og er meningsfylt 
ut fra deres forutsetninger.  
 
At elevene får konstruktive tilbakemeldinger på sin faglige og sosiale utvikling.  

 
 

- Sosiallærer 
 

- For Rakkestadskolen er det et mål:  
 

Å gi nødvendig hjelp og oppfølgning til elever som har personlige og/eller sosiale 
vansker i forbindelse med opplæringen.  
 
Å jobbe aktivt i skolens forebyggende arbeid med læringsmiljø. 
 
Å gi nødvendig rådgivning i sosialpedagogiske spørsmål overfor personalet.  
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- Tverrfaglig samarbeid – samordnet hjelp 
 

- For Rakkestadskolen er det et mål: 
 
Å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom de ulike hjelpeinstansene.  
 
Gjennom samarbeid å gi tidlig og riktig hjelp.  
 
Å gi samordnet hjelp med felles faglige mål, prioriteringer og ansvarsfordeling.  

 
 

- Hjem – skole samarbeid 
 

- For Rakkestadskolen er det et mål:  
 
Å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmet. 
 
Å bidra til at samarbeidet er preget av dialog og medbestemmelse og oppleves 
meningsfullt for begge parter.  
 
At foreldrene skal medvirke og delta aktivt i elevens læringsprosess. 
 
 

- Kvalitetsarbeid i Rakkestadskolen 
 

- For Rakkestadskolen er det et mål:  
 
At ledere og medarbeidere utfører sitt arbeid i tråd med skolens strategi og når de 
oppsatte målene. 
 
At ledelsen gjennomfører skolens utviklingsplan ved kontinuerlig involvering av 
medarbeiderne. 
 
At ledere sørger for at alle medarbeidere vet hva som er forventningene og følger 
opp hvordan medarbeiderne praktiserer dette i arbeidet med elevene og i 
samarbeidet med kollegaer.  
 
At skolens organisering legger til rette for et godt læringsmiljø, god oppfølging av de 
ansatte og hensiktsmessig samarbeid. 
 
 

- Ungdomsskolesatsing 
 

- For Rakkestadskolen er det et mål:  
 
At Rakkestad ungdomsskole deltar i direktoratets ungdomsskolesatsing 
«Ungdomstrinn i utvikling» 
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Kommentarer 

 
Overordnet 
I 2007 – 2008 ble «Rakkestadskolen» besluttet som et begrep – med det formål å etablere 
en felles plattform og et felles verdigrunnlag for de skolene som samlet utgjør grunnskolen i 
Rakkestad kommune: 
 
Rakkestadskolen – i samme retning. 
Et felles prosjekt mellom foreldre, politikere og skole – for å skape en skole med god læring 
for alle. Rakkestadskolen skal gjennom målrettet, bevisst og langsiktig tenkning jobbe mot et 
helhetlig skolesystem for alle elever i Rakkestad kommune. 
 
Rakkestadskolen utarbeider – på grunnlag av erfaringer og resultater – en felles skoleplan. 
Den redegjør for de verdiene Rakkestadskolen bygger på og inneholder mål og kjennetegn 
for «den gode skolen». 
 
Skoleplanen definerer felles fokusområder – som gjør at de enkelte skolene i kommunen drar 
i samme retning.  
 
Rakkestad kommunestyre vedtok ny skoleplan for Rakkestad kommune i september 2014.  
 
 
Overganger 
Elevene i «Rakkestadskolen» stilles overfor «overganger» først fra barnehage til barneskole 
og deretter fra barneskole til ungdomsskole.  
 
Gode «overganger» vil maksimere læringspotensialet og gi en sammenheng og helhet for 
barn og unge i deres skolehverdag så vel faglig som sosialt. Det er derfor hele tiden høyt 
prioritert å forbedre informasjonsflyten mellom ansatte og foreldre.   
 
 
 
Tidlig innsats og tilpasset opplæring 
«Tidlig innsats» innebærer at elever som har problemer med læringen, får hjelp så snart 
vanskelighetene blir avdekket. Det er viktig at tiltak settes inn så tidlig som mulig i livet.  
I virkeligheten går «tidlig innsats» på å etablere «en kultur» for å gripe inn uansett elevenes 
alder – idet det mot slutten av «grunnskoleløpet» er særlig viktig å forbygge og hindre at 
elever og lærlinger faller fra i den videregående opplæring.  
 
 
Sosiallærer 
«Sosiallærer» er et tiltak for å øke «den sosiale kompetanse» blant elevene – i tillegg til at 
funksjonen har som oppgave å være «en tilgjengelig voksenperson og samtalepartner for 
skolens elever». 
 
 
Tverrfaglig samarbeid – samordnet hjelp 
Samarbeidspartene må ha felles mål. De må ha realistiske syn på «samarbeidspotensialet» 
og være selvkritiske og villige til å endre på praksis.  
Partene må dessuten god kunnskap og oversikt over de forskjellige aktørers roller og ansvar 
i samarbeidet.  
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Hjem – skole samarbeid 
Det er dokumentert at «et positivt skole–hjem samarbeid», er én av flere faktorer som har 
stor betydning for barn og unges læring og utvikling. Et godt «foreldresamarbeid» oppstår 
lettest på skoler – der det generelt er en positiv skolekultur og et positivt læringsmiljø og der 
sentrale verdier, normer og handlinger bidrar til at elever og foreldre møtes med respekt og 
tillit.  
 
 
Kvalitetsarbeid i Rakkestadskolen 
Som ledd i sitt kvalitetsarbeid, vil «Rakkestadskolen» utarbeide et «styringssystem» som 
bygger på sentrale tema som «læringsmiljø», «læring», «lærerkompetanse» og «ledelse».  
Det er tenkt brukt til å vurdere «kvaliteten» på Rakkestadskolen».  
Kunnskap og erfaringer fra «kvalitetstiltaket» anvendes til læring i avdelinger og mellom 
avdelinger.  
 
 
Ungdomsskolesatsing 
Rakkestad ungdomsskole er med i «Utdanningsdirektoratet» sin «ungdomsskolesatsing» – 
«Ungdomstrinn i utvikling» - der målsettingen er å utvikle de deltakende skolers praksis på 
områdene «klasseledelse», «regning», «lesing» og «skriving». 
Å utvikle lærernes «didaktiske kompetanse» – for gjøre undervisningen mer praktisk, variert 
og motiverende i alle fag, er blant hovedprioriteringene i programmet.   
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Barnehage 
 
Økonomi 

Barnehage Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 40 806 43 907 43 393 44 695 46 036 47 417

    Herav:

Lønn 34 965 32 826 31 822 32 777 33 760 34 773

Driftsutgifter 16 928 18 271 18 690 19 251 19 828 20 423

Bruttoramme 51 893 51 097 50 512 52 027 53 588 55 196

Driftsinntekter -11 087 -7 190 -7 119 -7 333 -7 553 -7 779

Nettoramme 40 806 43 907 43 393 44 695 46 036 47 417

Antall ansatte

Antall årsverk 57,70 57,50

 
 
Mål – tiltak 
 

- System – struktur 
 

- For Rakkestadbarnehagen er det et mål:  
 

I Rakkestad kommune er det balanse mellom etterspørselen etter og tilbudet av 
barnehageplasser – ikke kommunale og kommunale barnehageplasser i sum.  

 
Den framtidige barnehagestruktur i kommunen fastsettes sent i 2014 eller tidlig i 
2015. Den omfatter både ikke kommunale og kommunale barnehageplasser.  
 
 

- Innhold – kvalitet 
 

- For Rakkestadbarnehagen er det et mål at:  
 
Alle barn har gode relasjoner med voksne i barnehagen.  
 
Barnehagen er en god støttespiller for foreldrene i deres omsorg for barna.  
 
At barnehagen er med på å stabilisere vanskelige livsperioder for barn og deres 
familier.  
 
At alle pedagogstillinger er dekket av kvalifisert personell.  
 
At fagarbeidere tilsettes i assistentstillinger ved ledighet.  

 
 

- Kompetanse – kvalitet 
 

- Det er et mål for Rakkestadbarnehagen at: 
 
Alle barnehagebarn tilbys et variert og rikt språkmiljø.  
 



 

31 
 

Alle barnehagene – ikke kommunale og kommunale – arbeider systematisk for å 
styrke sine språkmiljøer.    

 
 
 
Kommentarer 
 
Overordnet 
Stortinget besluttet for fire år siden en ny finansieringsmodell for barnehagesektoren – som 
innebærer at kommunene – i sine rammetilskudd – får overført ressurser til formålet og 
deretter – gjennom et relativt komplisert regelverk – har ansvaret for å finansiere både egne 
og private barnehager etter «et prinsipp om likeverdig behandling» av aktørene.  
 
Etter en del innkjøringsproblemer – nasjonalt og lokalt – fungerer denne ordning nå relativt 
bra.  
 
Ifølge Statistisk Sentralbyrå, var barnehagedekningen i Rakkestad kommune – 1. – 5. år – på 
86,5 prosent i 2013 – mot i gjennomsnitt 87,5 prosent for Østfoldkommunene og 90 prosent 
for landet. Dette er et direkte uttrykk for at «uttak av kontantstøtte» er betydelig større i 
kommunen enn på fylkes- og landsbasis.  
 
Rakkestad kommune tilbyr fortsatt barnehageplass ved hovedopptak til alle som har rett på 
plass.  
 
Pr. 1.8.14 fordeler barnehageplassene seg som følger på ikke kommunale og kommunale 
plasser som nå:  
 

  Antall  Prosent 

   Ikke kommunale plasser,  165 35,5 

Kommunale plasser,  300 64,5 

   Sum, 465 100 

  
 
Innhold – kvalitet 
Det er fortsatt et voksende antall barn som trenger «et forsterket tilbud» i barnehage. 
 
Rakkestad kommune har for små ressurser til formålet og det går selvsagt utover det totale 
tilbudet på barnehageområdet.   
 
I budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 er bevilgningen til spesialpedagogiske tiltaket 
ikke styrket – fordi kommunens samlede økonomiske ramme er for liten.   

 
 

Kompetanse – kvalitet 
Personale er barnehagenes viktigste ressurs.  
 
Det er laget en felles kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Den 
er ment å bidra til «likeverdig kvalitet» i barnehagene.  
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De kommunale barnehagene har i tillegg utarbeidet «en pedagogisk plattform» - med 
verdigrunnlag og kvalitetsmål med kjennetegn.  
 
 
Kommunal satser – overføringer til ikke kommunale barnehager 
Foreløpige beregnede satser til ikke kommunale barnehager: 
 
 

Tilskuddsats Drift inkl adm. Kapital Drift inkl adm Kapital 

Ordinære 
barnehager, små 
barn 

 Iht. nasjonale 
satser  

Kr 167.112,- 
per heltidsplass 

Iht nasjonale 
satser 

Ordinære 
barnehager, store 
barn 

 Iht. nasjonale 
satser 

Kr   79.127,- 
Pr heltidsplass 

Iht nasjonale 
satser 
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Kultur 
 
 
Økonomi 

Kultur Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2017

Seksjonsramme 9 424 10 268 9 991 10 291 10 599 10 917

    Herav:

Lønn 6 707 7 724 7 961 8 200 8 446 8 699

Driftsutgifter 6 036 4 083 3 604 3 712 3 823 3 938

Bruttoramme 12 743 11 807 11 565 11 912 12 269 12 637

Driftsinntekter -3 319 -1 539 -1 574 -1 621 -1 670 -1 720

Nettoramme 9 424 10 268 9 991 10 291 10 599 10 917

Antall ansatte

Antall årsverk 10,67 11,18

 
 
Mål – tiltak 
 

- Synliggjøre aktivitet og tilbud på nettsider og i sosiale medier. 
 

- Gjennomføre forprosjekt på nye lokaler for Rakkestad kulturskole. 
 

- Gjennomføre forsøksprosjekt «Kulturproduksjonens muligheter» i samarbeid med 
skoleseksjonen. 
 

- Lage strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad. 
 

- Barn og unge skal bli trygge i vann, og oppdage gleden ved å beherske elementet.  
 

- Rakkestad kino skal være en synlig aktør i kulturbildet i Rakkestad. 
 

- Rakkestad bygdetun skal fremstå som en attraktiv arena. Det skal tilrettelegges for 
kulturarrangement og frivillig aktivitet. 
 

- Gjennomføre kompetanseheving og rette oppmerksomhet mot gjennomføring av 
egne arrangement. 
 

- Fritidstilbud til psykisk utviklingshemmede voksne og barn skal være målrettet og 
utviklende. 
 
 

Kommentarer 
 
 
Overordnet  
Om den statlige kulturpolitikken heter det: 
 
Et hovedmål for den statlige kulturpolitikken er å legge til rette for mangfoldet innenfor 
kulturlivet og sikre et stimulerende og utfordrende kulturtilbud for hele befolkningen. 
 
 



 

34 
 

 
Kulturpolitikken skal fremme: 
 

- Bevaring og formidling. 
- Kunstnerisk fornyelse og kvalitet. 
- Kulturelt mangfold, nasjonalt og internasjonalt.  

 
 
Synliggjøre aktivitet og tilbud på nettsider og i sosiale medier 
Annonsering og synliggjøring av kulturaktivitet gjennomgår endringer. Sosiale medier spiller 
en mer sentral rolle i menneskets hverdag – og har blitt en viktigere kanal for blant annet 
informasjon og kommunikasjon mellom kommunen, brukerne av ulike kommunale tilbud og 
befolkningen som helhet. I budsjett- og økonomiplanperioden, vil derfor seksjonen utvikle og 
kvalitetssikre sin bruk av denne arenaen.  
 
 
Gjennomføre forprosjekt på nye lokaler for Rakkestad kulturskole 
Rakkestad kulturskole trenger nye lokaler for sin virksomhet.  
 
Kommunestyret besluttet tidligere i høst (2014) å gjøre et forprosjekt på tiltaket i 2015.  
 
Selve investeringsprosjektet står på programmet i 2016 og 2017 – da det er satt av til 
sammen 8 millioner kroner til bygningsmessige tiltak – jf. investeringsdelen av 
økonomiplanen.  
 
 
Gjennomføre forsøksprosjekt «Kulturproduksjonens muligheter» i samarbeid 
med skoleseksjonen 
I «Kulturproduksjonens muligheter», er det ungdom selv som skal utvikle «produksjons-
kompetanse» gjennom deltakelse i lokale produksjoner. Dette er et samarbeid mellom 
«Rakkestad kulturskole», «Den Kulturelle skolesekken», «Ungdommens kulturmønstring» og 
valgfaget «sal og scene» på Rakkestad ungdomsskole.  
 
Prosjektet blir evaluert i mai 2015.  
 
 
Lage strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 
Rakkestad Bibliotek og bibliotekdriften i landet er i endring. 
 
«Kultur» lager et strategidokument som angir status og utviklingsretning for denne delen av 
seksjonens virksomhet. Det legges fram til politisk behandling i første halvår 2015. 
 
 
Rakkestad kino skal være en synlig aktør i kulturbildet i Rakkestad 
Rakkestad kino er også i sterk utvikling.  
 
Tilbudet blir bygget ut – idet det tenkes å åpne for alternative visninger som opera, 
musicaler og sportsarrangement. 
 
Nytt informasjonsmateriell over «kinotilbudet» blir utarbeidet.   
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Barn og unge skal bli trygge i vann, og oppdage gleden ved å beherske elementet 
Rakkestad Bad skal gjennomføre svømmekurs for barn på 5 - 6 år.  
 
Dette tilbud gis i forkant av svømmekurs i regi av Idrettsskolen. 
 
 
Rakkestad bygdetun skal fremstå som en attraktiv arena. Det skal tilrettelegges 
for kulturarrangement og frivillig aktivitet 
Rakkestad bygdetun er et egnet sted for aktivitet og arrangement for mennesker i alle aldre.  
 
Det gjøres tilrettelegginger for «Rakkestad Gammeltekniske Forening» - som vil være en 
bidragsyter for ytterligere aktivitet på stedet. 
 
 
Gjennomføre kompetanseheving og rette oppmerksomhet mot gjennomføring av 
egne arrangement 
«Kultur» ønsker flere arrangement med «god kvalitet» og «variasjon». Kompetansehevende 
tiltak blir gjennomført og flerfaglig samarbeid skal prege produksjonene. 
 
 
Fritidstilbud til psykisk utviklingshemmede voksne og barn skal være målrettet 
og utviklende 
Klubbene for «fysisk – og psykisk utviklingshemmede voksne og barn» skal videreutvikles. 
 
Det er ønskelig med «mer temabaserte kulturtilbud». 
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Familiesenter 
 
Økonomi 
 

Familiesenter Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 36 553 37 689 40 042 41 243 42 481 43 755

    Herav:

Lønn 28 423 28 808 29 903 30 800 31 724 32 676

Driftsutgifter 15 601 13 380 16 174 16 659 17 159 17 674

Bruttoramme 44 024 42 188 46 077 47 459 48 883 50 350

Driftsinntekter -7 471 -4 499 -6 035 -6 216 -6 403 -6 595

Nettoramme 36 553 37 689 40 042 41 243 42 481 43 755

Antall ansatte

Antall årsverk 33,55 34,25  
 
Mål – tiltak 
 

- Psykolog tiltrådte den nyopprettede psykologstillingen ca. 1.8.14. Denne funksjonen 
skal styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene og medvirke til å styrke det 
tverrfaglige og samlede kommunale tilbudet innenfor psykisk helse- og rusområdet.    
 

- Det forebyggende helsearbeid bygges ut i samsvar med statsbudsjettets økte 
ressurser til formålet.  
 

- Etablere et helhetlig kommunalt rustilbud – tillagt psykisk helse.  
 

- Barnevernet stabiliseres – jf. status slik som den er redegjort for i halvårsrapport 
2014.  

 
 
Kommentarer 
  
 
Overordnet 
Rakkestad kommune åpnet Rakkestad Familiesenter tidlig i 2014.  
 
I Rakkestad Familiesenter møter brukerne lett tilgjengelige og helthetlige tilbud. Det har en 
sterk nærmiljø- og folkehelseforankring – der målsettingen er å fremme trivsel og god 
helseutvikling og forebygge utviklings- og helserelaterte problemer hos barn, unge og deres 
foreldre.  
 
Rakkestad Familiesenter er videre et sentralt element i de klassiske kommunale omsorgs- 
tjenestene.  
 
«Helsestasjon», «barnevern», «psykisk helse», «aktivitets- og miljøtjenester», «ergo- og 
fysioterapitjenester, «Åpen barnehage», «helse- og velferdstjenester» og «Frivillig sentral», 
inngår i Rakkestad Familiesenter.  
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Rakkestad kommunes målsetting er at fagpersonell fra ulike tjenester skal arbeide tverrfaglig 
og fleksibelt i tiltakskjeder for å oppfylle brukernes behov. Rakkestad Familiesenter er på den 
ene side et tungt kommunalt løft, men på den annen side utløser det et helt nytt kommunalt 
potensial for tjenesteytelser til store deler av befolkningen.  
 
Utvikling av tjenesteytelser med utspring i Rakkestad Familiesenter, fortsetter i 2015 – 2018.  
 
 
Psykolog i den kommunale helse- og omsorgstjenesten  
Rakkestad kommune opprettet en stilling som psykolog i sine helse- og omsorgstjenester fra 
1.1.14 - som en følge av et statlig program for å styrke psykologkompetansen i kommunene.  
 
Helsedirektoratet gir tilskudd tiltaket i fire år fra 1.1.14.  
 
Psykologen skal bidra til å bedre det tverrfaglige og samlede tilbud innen psykisk helse- og 
rusfeltet i kommunen. Det omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid og behandling 
og oppfølgning av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. 
 
 
Det forebyggende helsearbeid bygges ut i samsvar med statsbudsjettets økte 
ressurser til formålet 
Regjeringen går inn for å øke kommunenes frie inntekter med reelt ca. 4,4 milliarder kroner 
fra 2014 – 2015. Av denne inntektsveksten, er 200 millioner kroner formålsbestemt.  
 
Kommunene skal anvende de aktuelle ressurser til å styrke sitt forebyggende helsearbeid. 
Rakkestad kommune andel av «potten» utgjør kr. 275 000 – kr. 300 000 på årsbasis.  
 
I første kvartal 2015, fastlegger Rakkestad kommune sin disponering av disse pengene. 
 
Rådmannen rapporterer resultatet som enkeltsak til helse- og omsorgsutvalget innen 1.4.15.  
 
 
Etablere et helhetlig kommunalt rustilbud 
NAV Rakkestad står i dag for en del av kommunens rustilbud og rusomsorg.  
 
Det etableres et helhetlig kommunalt rustilbud i psykisk helse i 2015.  
 
Helse- og omsorgsutvalget orienteres om utfallet av tiltaket i første kvartal 2015.    
 
 
Barnevernet stabiliseres – jf. status slik som den er redegjort for i halvårsrapport 
2014 
Personalsituasjonen i barnevernet var utfordrende i første halvår 2014 – som følge av høyt 
langtidssykefravær. Tiltak er satt i verk.  
 
I første halvår 2014 mottok kommunen 58 nye bekymringsmeldinger. Det ble registrert 47 
undersøkelsessaker i samme tidsrom.  
 
Rakkestad kommune hadde 5 fristbrudd i undersøkelsessaker fra 1.1. – 30.6.14.  
 
Barnevernet er sårbart og følges hele tiden nøye opp – for å holde en stabil driftssituasjon 
og styrke tjenestetilbudet faktisk og økonomisk.  
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Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester 
 
Økonomi 

Skautun Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 41 908 45 695 46 339 47 729 49 161 50 636

    Herav:

Lønn 49 928 51 340 51 065 52 597 54 175 55 800

Driftsutgifter 7 743 6 222 7 430 7 653 7 882 8 119

Bruttoramme 57 671 57 562 58 495 60 250 62 057 63 919

Driftsinntekter -15 763 -11 867 -12 156 -12 521 -12 896 -13 283

Nettoramme 41 908 45 695 46 339 47 729 49 161 50 636

Antall ansatte

Antall årsverk 68,93 69,03  
 
Mål – tiltak 
 

- Redusere antallet langtidsplasser og redusere den gjennomsnittlige liggetid 
(omløpshastigheten) på langtidsplassene.  
 

- Revisjon av retningslinjer for tildeling av langtidsplasser.  
 

- Styrke dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende demente.  
 

- Heve de ansattes kompetanse for å kunne håndtere pasienter som kommer til 
institusjonen fra hjem eller sykehus.  
 

- Etablere et fjerde måltid ved sykehjemmet.  
 

- Innføre betalte spisepauser i korttids-, langtids- og demensenhet.  
 

- Styrke grunnbemanningen i korttids- og langtidsenhet.  
 
 

Kommentarer 
 
Overordnet 
Rakkestad kommune møter de samme utfordringer som kommunesektoren for øvrig i sine 
omsorgstilbud: 
 

- Det blir flere eldre brukere.  
 

- Flere yngre mennesker trenger og etterspør kommunale omsorgstjenester.  
 
Kommunenes ressurser er begrensede – personellmessig, faglig og ikke minst økonomisk.  
 
Tjenesteytelser gis etter «BEON-prinsippet (Beste Effektive Omsorgsnivå)». Omsorgstrappen 
«spisses» ytterligere. Tjenestene tildeles på laveste forsvarlige nivå.  
 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter må utvikle flere kortvarige og mere intensive 
behandlingstilbud. Innen den kapasiteten som institusjonen i dag har, bør antallet 
korttidsplasser økes på bekostning av antallet langtidsplasser.  
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Rakkestad kommune vil i 2015 – 2018 enten rehabilitere eksisterende – eller bygge nytt 
sykehjem. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenters mål og tiltak utvikles i takt med at 
byggeprosjektet på det aktuelle området går framover.  
 
 
Redusere antallet langtidsplasser og redusere den gjennomsnittlige liggetid 
(omløpshastigheten) på langtidsplassene 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har jevnt over åtte pasienter med vedtak om 
langtidsplass liggende i korttidsenheten. Det gir en knapphet på korttidsplasser og etablerer 
en flaskehals for driften av institusjonen som en helhet.  
 
For å oppfylle kommunale målsettinger og forventninger i samhandlingsreformen, må 
korttidsavdelingen framover i langt større grad bli anvendt som en korttidsenhet.  
Når «Nye Sykehuset Østfold» åpner i november 2015, vokser etter all sannsynlighet antallet 
utskrivningsklare pasienter til kommunene ytterligere. Det betyr endra større utfordringer for 
institusjons- og hjembaserte tjenester.  
 
Rakkestad kommune reviderer retningslinjer for tildeling av langtidsplass i institusjon – slik at 
grunnlaget for en langtids institusjonsplass framover alltid bygger på tverrfaglige vurderinger 
av pasientens hjelpebehov. Dette innebærer for eksempel vurderinger av hvilke type fysiske 
tilrettelegginger og hvilken omsorg og hjelp som kan tilbys i hjemmet/omsorgsboligen for at 
brukeren skal bli boende på et lavere trinn i «omsorgstrappa».  
 
 
Styrke dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende demente 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har et «dagaktivitetstilbud» til «hjemmeboende» 
som ikke gjør bruk av velferdssentrene. Det er «det laveste trinn» i «omsorgstrappa» ved 
institusjonen. Å videreutbygge «dagaktivitetstilbud», overensstemmer godt med å satse på 
«hverdagsrehabiltering» av brukerne av de kommunale omsorgstjenestene.  
 
Det gir gode resultater – både faktisk og økonomisk. Brukere bor lenger hjemme eller i 
omsorgsbolig. Det letter presset på/reduserer etterspørselen etter sykehjemsplasser.   
 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har lagt «dagaktivitetstilbudet» til «Miljøbasen».  
 
Fra 2016 er «dagaktivitetstilbud» til «hjemmeboende demente» en lovpålagt kommunal 
tjenesteytelse.  
 
I økonomiplanperioden (2015 – 2018) bør: 
 
- Antall dagplasser for hjemmeboende demente økes.  

 
- Tilbudet bør gis fem dager i uken – etter hvert også på kvelder og i helger.  

 
- Hjemmeboende demente – som gjør bruk av «dagaktivitetstilbud» – bør gis tilbudet i 

«en egen enhet/avdeling». 
 

- «Kartleggingsteam/Demensteam» videreutvikles.  
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Heve de ansattes kompetanse for å kunne håndtere pasienter som kommer til 
institusjonen fra hjem eller sykehus 
Samhandlingsreformen gir kommunene et større ansvar for forebygging og helsefremmende 
arbeid på alle samfunnssektorer i landet.  
 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter ønsker å styrke kompetansen på sitt personale – 
for å kunne ta i mot, håndtere og behandle pasienter som kommer fra hjem eller sykehus 
bedre.  
 
I økonomiplanperioden (2015 – 2018) bør kommunen: 
 
- Kartlegge de ansatte kompetanse grundig.  

 
- Legge til for at ansatte i sykehjemmet kan ta videreutdanning i fag som er prioritert.  

 
- Frigjøre tid i turnus til kompetansehevende tiltak.  

 
- Etablere et fjerde måltid ved sykehjemmet.  
 
 
Etablere et fjerde måltid ved sykehjemmet 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter påpeker at det er lang tid/mange timer mellom 
«kveldsmat» og «frokost» og at det av «ernæringsmessige hensyn» burde vært et fjerde 
måltid ved institusjonen.  
 
I økonomiplanperioden (2015 – 2018) vil det bli arbeidet for: 
 

- Turnuser/ordninger slik at pasienter kan tilbys et fjerde måltid i sykehjemmet.  
 
Innføre betalte spisepauser i korttids-, langtids- og demensenhet 
I budsjett 2014 var tiltaket prioritert, men det ble ikke bevilget tilstrekkelige ressurser til 
formålet. Det koster totalt ca. 1,8 millioner kroner.  
 
Den økonomiske ramme for 2015 gir heller ikke rom for disse utgiftene.  
 
Rådmannen mener at betalte spisepauser for ansatte i Skautun rehabiliterings- og 
omsorgstjenester kan gjennomføres fra 01.01.16.  
 
 
Styrke grunnbemanningen i korttids- og langtidsenhet 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter bruker jevnt over og i lengre perioder forsterkede 
vakter for å ivareta sine oppgaver. Årsaken er at grunnbemanningen ikke er tilstrekkelig 
robust. Det er en hårfin grense mellom å drive på denne måte og gjøre en korreksjon i den 
ordinære bemanningen.  
 
I økonomiplanperioden (2015 – 2018) bør institusjonen: 
 

- Utrede og kostnadsberegne styrket grunnbemanning i sykehjemmet i flere etapper.  
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Hjembaserte tjenester 
 
Økonomi 

Hjemmebaserte tjenester Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 44 175 46 712 47 459 48 883 50 349 51 860

    Herav:

Lønn 43 688 46 880 47 192 48 608 50 066 51 568

Driftsutgifter 4 176 2 190 2 213 2 279 2 348 2 418

Bruttoramme 47 864 49 070 49 405 50 887 52 414 53 986

Driftsinntekter -3 689 -2 358 -1 946 -2 004 -2 065 -2 126

Nettoramme 44 175 46 712 47 459 48 883 50 349 51 860

Antall ansatte

Antall årsverk 60,68 58,78

 
 
Mål – tiltak 
 

- Hjembaserte tjenester ble omorganisert fra 1.1.14. Hovedmålsettingene for 
prosjektet var: 
 
1 – Skille omsorgsboliger ut som egen enhet.  
2 – Legge til rette for helhetlig demensomsorg på tvers av seksjoner.  
3 – Bedre kontinuiteten i tjenestene – blant annet «færre ansatte pr. bruker».  

 
- Omorganiseringen følges videre opp i 2015 – med det formål enda sterkere å 

realisere sentrale målsettinger med omleggingen: Helhetlige, brukerrettede og 
ressurseffektive kommunale omsorgstjenester.  

  
- Styrke demensomsorg internt i seksjonen og gjennom samhandling med Skautun 

rehabiliterings- og omsorgssenter.  
 

- Hverdagsrehabilitering blir en mer sentral del av seksjonens virksomhet.  
 

- Velferdsteknologi som virkemiddel for at: 
 
1 – Brukere skal kunne bo lenger hjemme og i omsorgsbolig.  
2 – Presset på/etterspørselen etter sykehjemsplasser skal bli mindre.  

 
- Heve de ansattes kompetanse for å kunne håndtere de brukere som etterspør og 

trenger Hjembaserte tjenesters tilbud.  
 
 

Kommentarer 
 

Overordnet 
Å følge videre opp omorganiseringsprosjektet, er viktig for at seksjonen skal løse sine 
omsorgsoppgaver. Hjembaserte tjenester er et helt sentralt ledd i kommunen sine 
tjenesteytelser på det aktuelle området – der «samhandlingsreformens målsettinger» - 
forebygging og helsefremmende kommunalt arbeid på alle samfunnssektorer – er det 
styrende prinsipp for størstedelen av aktiviteten.  
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Styrke demensomsorg internt i seksjonen og gjennom samhandling med Skautun 
rehabiliterings- og omsorgssenter 
Hjembaserte tjenester forsterker sin innsats på «demensomsorg» framover – med det formål 
at brukere skal kunne bo lenger hjemme. Det innebærer: 
 

- Større oppmerksomhet på utredning og diagnostisering av demens.  
- Tidlig innsats.  
- Forbedrede tjenesteytelser til hjemmeboende brukere med demens.  
- Tilrettelagte omsorgsboliger.  
- Styrket kompetanse blant seksjonens ansatte og – gjennom informasjonsaktivitet – i 

befolkningen generelt.  
 
 

Hverdagsrehabilitering blir en mer sentral del av seksjonens virksomhet 
Formålet med rehabilitering er: 
 

- Å øke potensialet for «egenmestring» hos brukerne.  
- Å opprettholde brukernes «funksjonsnivå» så lenge som mulig.  

 
Rehabiliteringsprosesser planlegges og gjennomføres ut fra «brukernes individuelle behov». 
Det fordrer involvering og aktiv deltakelse fra flere fagmiljøer.  
 
Den beste rehabilitering står «brukerne selv for» - men den må i mange tilfelle være initiert 
og støttet opp av kommunens omsorgsapparat.  
 
Hjembaserte tjenester vil videreutvikle denne del av sin virksomhet i 2015.  
 
 
Velferdsteknologi som virkemiddel i kommunens omsorgstjenester 
Hjembaserte tjenester ønsker i større utstrekning å ta i bruk «brukerrettet teknologi» - som 
understøtter og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet, medbestemmelse 
og livskvalitet – i sin virksomhet. Det medvirker til at brukere kan bo lenger hjemme eller i 
omsorgsbolig og demper som sådan presset på/etterspørselen etter sykehjemsplasser.  
 
Rådmannen foreslår å bevilge kr. 500 000 til dette prosjektet i 2015. Ytterligere midler til 
formålet er satt av i 2016 – 2018.  
 
 
Heve de ansattes kompetanse for å kunne håndtere de brukere som etterspør og 
trenger Hjembaserte tjenesters tjenesteytelser 
Samhandlingsreformen gir kommunene et større ansvar for forebygging og helsefremmende 
arbeid på alle samfunnssektorer i landet.  
 
Hjembaserte tjenester ønsker å styrke kompetansen på sitt personale – for å kunne ta i mot, 
håndtere og behandle pasienter som etterspør og trenger seksjonen sine tjenester.  
  
Gode tjenester avhenger av: 
 

- En framtidsrettet organisering av seksjonen.  
- Kompetansen blant de ansatte. 
- Kommunen makter å rekruttere kompetent fagpersonell til sin virksomhet.   
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Bo- og aktivitetstjenester   
 
 
Økonomi 

BOAK Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 34 970 37 803 38 889 40 056 41 257 42 495

    Herav:

Lønn 48 322 42 868 44 661 46 001 47 381 48 802

Driftsutgifter 1 266 1 613 1 435 1 478 1 522 1 568

Bruttoramme 49 588 44 481 46 096 47 479 48 903 50 370

Driftsinntekter -14 618 -6 678 -7 207 -7 423 -7 646 -7 875

Nettoramme 34 970 37 803 38 889 40 056 41 257 42 495

Antall ansatte

Antall årsverk 53,02 54,32

 
 
Mål – tiltak 
 

- Rakkestad Dagsenter sitt tilbud er betydelig utvidet i 2013 og 2014 – men ressursene 
er ikke tilpasset denne kapasitetsøkningen.  

 
- Dagaktivitetstilbud i bofellesskap – fordi brukere – på grunn av funksjonsevne, lidelse 

og alder – ikke lenger kan nyttiggjøre andre aktivitetstilbud på den samme måte som 
tidligere.  
 

- Ressurskrevende tjenester og avlastning til familier m.m. med omsorgsoppgaver/-
funksjoner: 
 
1 – Tiltak øker over tid i omfang.  
2 – Enkelte tiltak blir etter hvert faglig mer krevende.  
3 – Seksjonen sine ressurser til formålet er i dag for knappe.  
 
 

Kommentarer  
 
Overordnet 
Bo- og aktivitetstjenester har sammensatte og til dels meget krevende oppgaver i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. I det siste året har seksjonen stått overfor flere 
større enkeltsaker – som er tid- og ressurskrevende og som på mange måter «dominerer» 
virksomheten.  
 
Det går utover annen aktivitet. Plan- og strategitenkning har blitt nedprioritert i en lengre 
periode.   
 
Bo- og aktivitetstjenester gir tjenester til stadig «flere eldre mennesker» og «brukere med 
sammensatte og tunge behov» – noe som etter hvert krever at Bo- og aktivitetstjenester 
bygger opp mer variert kompetanse i sin personalgruppe. 
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Rakkestad Dagsenter sitt tilbud er betydelig utvidet i 2013 og 2014 
Rakkestad Dagsenter tok i mot fem nye brukere i 2014.  
 
Personellressursene er knappe på det aktuelle området – og blir naturlig enda mer presset 
når antallet brukere av tilbudet øker.   
 
Rakkestad Dagsenter blir styrket med 0,20 årsverk – kr. 120 000 – fra 1.1.15.  
 
 
Dagaktivitetstilbud i bofellesskap – fordi brukere – på grunn av funksjonsevne, 
lidelse og alder – ikke lenger kan nyttiggjøre andre aktivitetstilbud på den samme 
måte som tidligere 
Bo- og aktivitetstjenester gir tjenester til stadig «flere eldre mennesker» og «brukere med 
sammensatte og tunge behov» – som – på grunn av funksjonsevne, lidelse og alder – ikke 
lenger kan nyttiggjøre andre aktivitetstilbud på den samme måte som tidligere.  
 
For Rakkestad kommune, bør det av et sett av årsaker være et mål å bygge opp et tilbud på 
dette området.  
 
Rådmannen styrker Bo- og aktivitetstjenester sitt budsjett med 0,338 årsverk for å etablere 
«dagaktivisering av eldre funksjonshemmede brukere».   
 
 
Ressurskrevende tjenester og avlastning til familier m.m. med 
omsorgsoppgaver/-funksjoner 
Bo- og aktivitetstjenester gir avlastning til familier med hjemmeboende, omsorgstrengende 
familiemedlemmer.   
 
Behovene er mangeartede – men gjennomgående faglig og ressursmessig (personal og 
økonomi) krevende. Tjenesteytelsene har økt kraftig i omfang i de siste årene.  
 
I dag er tiltakene underfinansiert. 
 
Rådmannen går inn for å styrke avlastning med 1,35 årsverk fra 1.1.15.   
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Teknikk, miljø og landbruk 

 
Økonomi 
 

TML Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme 38 554 39 425 39 491 40 676 41 896 43 153

    Herav:

Lønn 27 434 29 347 28 949 29 817 30 712 31 633

Driftsutgifter 84 090 71 158 70 296 72 405 74 577 76 814

Bruttoramme 111 524 100 505 99 245 102 222 105 289 108 448

Driftsinntekter -72 970 -61 080 -59 754 -61 547 -63 393 -65 295

Nettoramme 38 554 39 425 39 491 40 676 41 896 43 153

Antall ansatte

Antall årsverk 48,91 48,41  
 
 
Mål – tiltak 
 

- Tilfredsstillende forvaltning av infrastruktur, grøntanlegg, lekeplasser og kommunale 
bygg i samsvar med fastsatte planer i 2015 og 2016. 

 
- Rehabilitere vann- og avløpsnettet i overensstemmelse med vedtatte bevilgninger og 

planer.  
 

- Utrede, forberede og føre fram vann- og avløpsnett fra Rakkestad sentrum til 
Rudskogen Næringsområde.  
 

- Sanere oljetanker i kommunale bygg.  
 

- Tilfredsstillende areal –, byggesak – og landbruksforvaltning. 
 

- Betryggende saksbehandling – i samsvar med gjeldende regel- og lovverk.  
 

Kommentarer 
 
Overordnet 
Det blir fastsatt en ny organisasjonsmodell for «teknikk, miljø og landbruk» innen 1.1.15 – 
der målsettingen er å fastsatte en struktur, fullmakter og rutiner og retningslinjer som er 
godt tilpasset oppgaver og utfordringer på de aktuelle områder og som i tillegg utnytter 
ressurser som kommunen bruker i denne delen av sin virksomhet enda bedre.  
 
For øvrig er status innen «teknikk, miljø og landbruk» i hovedtrekk som den har vært i flere 
år: 
 

- Knappe økonomiske ressurser til «alle deler av seksjonens virksomhet».  
- Dårlig standard på og vedlikehold av kommunale veier.  
- Dårlig standard på og vedlikehold av grøntarealer.  
- Store vedlikeholdsutfordringer på vann- og avløpsområdet.  
- Til dels dårlig standard på og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.  
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På andre områder – for eksempel renhold og areal, byggesak og landbruk – er driftsstillingen 
normal og for så vidt tilfredsstillende. Det er også etablert et «materialfond» for veiene – 
som innebærer at det gjennomgående er midler tilgjengelig til å gjennomføre reparasjoner 
på veimassen.  
 
Rådmannen vurderer situasjonen for øvrig «teknikk, miljø og landbruk» på samme måte som 
tidligere: 
 

- «Teknikk, miljø og landbruk» når ikke fram i kampen om «budsjettkronene» mot de 
øvrige seksjonene – som har «tjenesteytelser til enkeltmennesker og brukergrupper» 
som sine arbeidsoppgaver.  «Teknikk-, miljø- og landbruk» arbeider i større grad med 
«kommunens – og samfunnet som helhet sin infrastruktur». 

 
- Budsjettrammene er små – så trange de knapt finansierer det som er virksomhetens 

faste utgifter.  
 
 

Tilfredsstillende forvaltning av infrastruktur, grøntanlegg, lekeplasser og 
kommunale bygg i samsvar med fastsatte planer i 2015 og 2016 
«Teknikk, miljø og landbruk» har satt i verk et prosjekt på dette området som inneholder 
følgende elementer: 
 

- Hovedplan for samferdsel og trafikksikkerhet – ferdigstilles i 2015.  
- Hovedplan for eiendom og grøntstruktur (inklusive lekeplasser) – ferdigstilles 2016.  
- Kartlegge kommunale gatelys (inklusive kabler) – som grunnlag for en handlingsplan 

på det aktuelle området. Statlige krav sier at alle gatelysanlegg skal være målt innen 
2019.  

- En brukerundersøkelse på dette fagområdet hvert år.  
- Gjennomgang av rutinebeskrivelser og intern kontroll på det aktuelle området.  

 
 
Rehabilitere vann- og avløpsnettet i overensstemmelse med vedtatte 
bevilgninger og planer 
«Teknikk, miljø og landbruk» arbeider etter «den vedtatte hovedplan for vann og avløp», 
men «oppstart og framdrift» på prosjekter avhenger av hvilke ressurser som blir stilt til 
disposisjon til formålet i budsjetter og økonomiplaner.  
 
Rakkestad kommunes økonomiske ressurser er begrensede.  
 
Av den grunn ligger bevilgningene til de forskjellige tiltak etter planens forutsetninger, og det 
er allerede på det rene at det vil ta lenger tid å realisere hovedplanen enn det som vedtaket 
legger opp til.  
 
 
Utrede, forberede og føre fram vann- og avløpsnett fra Rakkestad sentrum til 
Rudskogen Næringsområde 
Dette blir behandlet som enkeltsak i formannskapet og kommunestyret.  
 
Hvis Rakkestad kommune finner rom for tiltaket og politisk nivå beslutter å gjennomføre det, 
kan det prosjekteres i 2015 og realiseres i 2016/2017.  
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Sanere oljetanker i kommunale bygg 
Rakkestad kommune sanerer oljetanker i «kommunale bygg» i forbindelse med at Østfold 
Energi AS bygger ut «fjernvarmeanlegg i Rakkestad sentrum» i 2014.  
 
 
Prosjektet «Energibygda Rakkestad» videreføres i samsvar med plan 
Prosjektet videreføres i samsvar med planen. Det innebærer også et samarbeid med 
«Universitetet for Miljø og Biovitenskap». 
 
 
Tilfredsstillende areal –, byggesak – og landbruksforvaltning 
Denne enheten fungerer stabilt og godt.  
 
«Areal, byggesak og landbruksforvaltning» har gjennomgang av rutinebeskrivelser og 
internkontroll på sitt program i 2015.  
 
Det er dessuten en målsetting å gjøre «en brukerundersøkelse» på dette området hvert år 
fra 2015.   
 
 
Betryggende saksbehandling – i samsvar med gjeldende regel- og lovverk 
«Teknikk, miljø og landbruk» sin saksbehandling har i dag ikke fullt ut ønsket og 
tilfredsstillende kvalitet.  
 
Det skyldes også at det er lav kapasitet på disse oppgavene.  
 
Rådmannen setter høsten 2014 i gang et eget prosjekt for å styrke denne del av seksjonens 
virksomhet.  
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Kirkelig Fellesråd 
 
Økonomi 

Regnskap Budsjett Budsjett

2013 2014 2015

10 Lønn 4 596 0 5 306

11 Varer og tjenester 2 462 0 2 475

13 Refusjoner (utgifter) 150 0 150

14 Tilskudd og gaver til andre 379 0 344

15 Finansieringsutgifter 2 312 0 663

16 Salg, egenbetaling og avgifter -806 0 -648

17 Refusjoner (inntekter) -2 035 0 -555

18 Tilskudd og gaver fra andre -6 660 0 -7 570

19 Finansinntekter -397 0 -165

T O T A L T 0 0 0  
 
 
Overordnet 
Tilskudd fra Rakkestad kommune utgjør kr. 6 576 000 – inklusive overføring av 
rentekompensasjon: 
 

Ordinært tilskudd, kr. 6 324 000 

Rentekompensasjon, " 252 000 

   Sum,   kr. 6 576 000 

 
Budsjettgrunnlaget er justert med 2 prosent prisvekst og 3 prosent lønnsvekst sammenlignet 
med 2014.  
 
Dette er de samme premisser som ligger til grunn i kommunens forslag til budsjett. 
Rakkestad Kirkelige Fellesråd mener at en kommunal overføring på kr. 6 576 000 – gir 
Fellesrådet rom for samme drift og aktivitet som i 2014.  
 
Rådmannen budsjetterer med et ordinært tilskudd til Fellesrådet på 6 304 000 – til sammen 
kr. 6 456 000 – i 2015.  
 
 
Mål – Tiltak 
 

- Kommunen plikter etter kirkelovens § 15 å sørge for at den lokale kirke får dekket 
sine utgifter på følgende lovpålagte områder:  
 
Bygging, drift og vedlikehold av kirker.  
Anlegg og drift av kirkegårder. 
Kirkelige stillinger under Fellesrådets ansvarsområde.  
Fellesrådets og menighetsrådenes administrative utgifter og kontorhold.  

 
- Kirkelig Fellesråd har ansvar for tre kirkelige anlegg.  
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Rehabiliterings- og investeringsprosjekter  
Rakkestad Kirkelige Fellesråd har flere rehabiliterings- og investeringsprosjekter – som det 
ikke makter å gjennomføre uten økte årlige tilskudd til dekning av renter og avdrag på 
låneopptak og/eller større kommunale rammeoverføringer.  
 
 
Nyinvesteringer på maskiner – (eksklusive merverdiavgift) 
Det er nødvendig å fornye maskinparken – idet Fellesrådet er avhengig av tjenlige maskiner 
for effektivt å kunne løse sine arbeidsoppgaver: 

Stiga Park, 4 WD (brukt),  kr.  70 000 

Traktor, henger m.m., " 200 000 

   Sum, kr.  270 000 

 
 
Energiøkonomiseringstiltak – styring av fyringsanlegg ved de kirkelige anleggene 
Nytt styringssystem for elektrisitet og varme er på plass i Rakkestad og Degernes kirker. 
Det gir gode muligheter for å redusere energibehovet. 
 
Fellesrådet ønsker om å knytte kapellene i Rakkestad og Degernes til styringssystemene i 
kirkene. 
 
I Os kirke trengs å montere et slikt styringssystem også i kirken. 
 
Tiltakene koster ca. kr. 200 000 – eksklusive merverdiavgift.  
 
 
Utvidelse av gravlund ved Rakkestad kirke 
Prosjektet har stått på programmet i tidligere budsjett- og økonomiplanprosesser.  
  
Rakkestad Kirkelig Fellesråd synliggjør tiltaket også for 2015 og 2015 – 2018 – fordi det 
gjerne går 4 – 5 år fra planlegging starter opp og til prosjektet blir ferdigstilt.  
  
Arealbehovet er på 3 – 5 dekar. Det gir 450 – 750 nye gravsteder – avhengig av 
utnyttelsesgraden.   
 
Rakkestad Kirkelige Fellesråd ser arealbehovet i forhold til ikke minst befolkningsutviklingen.  
 
Etablering av minnelund og egen gravlund for muslimer er også et viktig element av 
prosjektet. 
 
 
Vedlikehold på kapellet og tilgang til HC-toalett ved Os kirke 
«Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» trådte i kraft 
01.09.14.  
   
Uansett funksjonsevne, skal brukere ha tilgang til private og offentlige bygg – også de 
kirkelige anleggene.  
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Ved Os kirke er tilgjengeligheten til toalett, ikke tilstrekkelig for å oppfylle det nye lovkravet. 
Det er nødvendig å bygge WC for funksjonshemmede ved dette anlegget.  
 
Takkonstruksjon på kapellet er heller ikke tilfredsstillende – idet det er stor risiko for lekkasje 
på dagens løsning. Det kan sees i sammenheng med byggingen toalett for 
funksjonshemmede i det eksisterende bygget.  
 
Tiltaket beløper seg til ca. 2,5 millioner kroner – eksklusive merverdiavgift.  
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Del 3 - Investeringer  
 
Investeringer: 2015 2016 2017 2018 Sum

KLP, egenkapitalinnskudd, 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Startlån, utlån, 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Startlån, avdrag på utlån, 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

IKT, fellesutgifter, 1 600 1 600 1 600 1 600 6 400

IKT, skole, 600 600 600 600 2 400

IKT, pc'er på åttende trinn, 375 375 375 375 1 500

Rådhusveien I, ventilasjon, 800 0 0 0 800

Kirkeng barnehage, 8 000 0 0 0 8 000

Fladstad barnehage, 0 0 1 000 10 425 11 425

Kirkeng skole, 40 000 5 000 0 0 45 000

Os skole, 500 35 000 0 0 35 500

Bergenhus skole, 0 0 0 20 000 20 000

Rakkestad stadion, kunstgressbane, 6 000 0 0 0 6 000

Rakkestad kulturskole, 0 2 000 6 000 0 8 000

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Fiolen m.m., 8 000 0 0 0 8 000

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hovedprosjekt, 0 10 000 25 000 25 000 60 000

Hjembaserte tjenester, omsorgsboliger, 0 0 22 500 22 500 45 000

Boliger for vanskeligstilte mennesker, 2 000 1 500 1 500 1 500 6 500

Kommunale bygg, påkostninger, 1 500 2 000 2 000 2 000 7 500

Kommunale lekeplasser, 500 500 500 500 2 000

Heggveien, 500 2 000 0 0 2 500

Kommunale veier og bruer, 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Harlemåsen Boligområde, 300 4 425 5 000 5 000 14 725

Rudskogen Næringsområde, vann- og avløp, 1 000 10 000 15 000 0 26 000

Vann- og avløpsinvesteringer, 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000

Sum, 86 675 90 000 96 075 104 500 377 250

Finansiering: 

Ubundet kapitalfond, 1 800 1 500 1 500 1 500 6 300

Disposisjonsfond, 0 0 0 0 0

Lån, 50 000 65 000 65 000 65 000 245 000

Salgsinntekter, 15 000 7 500 7 500 7 500 37 500

Andre inntekter, 1 875 500 1 075 0 3 450

Tilskudd, 2 000 0 5 000 15 000 22 000

Momsrefusjoner, 13 000 12 500 13 000 12 500 51 000

Mottatte avdrag på utlån, 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Sum, 86 675 90 000 96 075 104 500 377 250  
 
 
Rådmannen viser til investerings- og finansieringsoversikten. 
Om de enkelte hovedpunkter kommenterer rådmannen: 
 

- IKT – investeringene videreføres på det nivå de er på i dag.  
 

- Kirkeng barnehage ferdigstilles i 2015.  
 

- Fladstad barnehage er slitt og er satt på investeringsprogrammet i 2017 og 2018.  
 

- Kirkeng skole ble startet opp i oktober 2014 og er forventet avsluttet 1.2.16. 
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- Os skole – forprosjekt i 2015 og ordinært byggeprosjekt i 2016.  

 
- Bergenhus skole – bygningsmessige tiltak er prioritert i 2018.  

 
- Rakkestad kunstgressbane ble åpnet i 2004, og er forutsatt rehabilitert i 2015.  

 
- Rakkestad kulturskole står på investeringsprogrammet i 2016 og 2017.  

 
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og omsorgsboliger i de hjembaserte 

tjenester strekker seg over hele økonomiplanperioden.  
 

- Til velferdsteknologi i hjembaserte tjenester og sykehjemmet er det satt av kr. 
500 000 hvert år i hele økonomiplanperioden. 
 

- Følgende ressurser står til disposisjon for bygg og veier i økonomiplanperioden: 
 
Kommunale bygg, kr. 14 000 000. 
Kommunale veier, kr.   8 000 000.  
 

- Til lekeplasser er det satt av 2 millioner kroner i 2015 – 2018.  
 

- Heggveien er forutsatt realisert i 2015 og 2016. 
 

- Harlemåsen Boligområde – kommunal medvirkning – er satt på 
investeringsprogrammet i hele økonomiplanperioden.  
 
Prosjektet tenkes gjort gjenstand for enkeltsaksbehandling. 
 

- Framføring av vann- og avløpsnett fra Rakkestad sentrum til Rudskogen 
Næringsområde er prioritert i 2015 – 2017.  
 
Prosjektet er tenkt gjort gjenstand for enkeltsaksbehandling.  
 

- Vann- og avløpsinvesteringer utgjør kr. 16 000 000 i 2015 – 2018.  
 
 
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett er på 86 675 000 i 2015, mens investeringsdelen 
av økonomiplanen 2015 – 2018 er på kr. 377 250 000.  
 
Dette er godt i samsvar med økonomiplan 2014 – 2017.  
 
I hovedsak er også finansieringsforutsetningen som i økonomiplan 2014 – 2017. 
  
Salg av aktiva utgjør 15 millioner kroner i 2015 og til sammen 37,5 millioner kroner for 2015 
– 2018.  
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Del 4 - Oversikter, obligatoriske skjemaer, selvkostberegninger 
o.l.   

 
Driftsbudsjett – sammendrag 
Nedenfor vises driftsbudsjettet presentert på hovedområder. Sum fellesinntekter viser hvor 
mye penger som fordeles, og derigjennom hvilke bevilgninger som gis de ulike 
driftsseksjonene. Denne oversikten er tilpasset Rakkestad kommunes interne 
budsjettoppfølgingssystem, samt gjeldende rapporteringsstruktur til politisk myndighet. 
 

Fellesinntekter / Fellesutgifter Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seksjonsramme -425 257 -440 983 -444 145 -457 469 -471 193 -485 329

    Herav:

Skatteinntekter -154 236 -161 192 -165 316 -170 275 -175 384 -180 645

Rammetilskudd -245 312 -251 818 -254 453 -262 087 -269 949 -278 048

Eiendomsskatt -18 074 -27 950 -28 550 -29 407 -30 289 -31 197

Utbytte -3 206 -4 235 -3 235 -3 332 -3 432 -3 535

Amortiseringstilskudd -2 563 -3 469 -2 736 -2 818 -2 903 -2 990

Integreringstilskudd -2 889 -2 039 -3 436 -3 539 -3 645 -3 755

Andre øremerkede tilskudd -1 320 0 0 0 0 0

Renteinntekter -1 752 -3 014 -3 014 -3 104 -3 198 -3 293

Renteutgifter 18 522 18 893 19 150 19 725 20 316 20 926

Avdrag 15 424 15 950 17 560 18 087 18 629 19 188

Avsetninger -6 556 0 1 994 2 054 2 115 2 179

Motpost avskrivinger -23 295 -22 109 -22 109 -22 772 -23 455 -24 159

-425 257 -440 983 -444 145 -457 469 -471 193 -485 329

Antall ansatte

Antall årsverk 522,84 511,49  
Seksjoner og avdelinger Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat 0 0 0 0 0 0

    Herav:

Fellesutgifter- og inntekter -425 257 -440 983 -444 145 -457 469 -471 193 -485 329

Stabsavdelinger 30 196 31 652 30 125 31 029 31 960 32 918

Rådmannens team 33 521 28 192 28 754 29 617 30 505 31 420

Nav 26 016 25 399 24 774 25 517 26 283 27 071

Skole 81 594 86 011 85 975 88 554 91 211 93 947

Barnehage 40 806 43 907 43 393 44 695 46 036 47 417

Kultur 9 424 10 268 9 991 10 291 10 599 10 917

Familiesenter 36 553 37 689 40 042 41 243 42 481 43 755

Skautun 41 908 45 695 46 339 47 729 49 161 50 636

Hjemmebaserte tjenester 44 175 46 712 47 459 48 883 50 349 51 860

BOAK 34 970 37 803 38 889 40 056 41 257 42 495

TML 38 554 39 425 39 491 40 676 41 896 43 153

Næringstiltak/Husbank 1 443 2 111 2 195 2 261 2 329 2 399

Kirker og trossamfunn 6 097 6 119 6 718 6 920 7 127 7 341

Antall ansatte

Antall årsverk 522,84 511,49  
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Oversikt over innarbeidede driftstiltak 
Driftsendringer - tiltak 2015 2016 2017 2018

Rådmannens team
Andre utgifter -525 000 -525 000 -525 000 -525 000

Rammereduksjon -35 000 -35 000 -35 000 -35 000

3,5 årsverk admin -1 130 000 -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000

Stabsenheter
Redusert møtegodtgjørelse -120 000 -120 000 -120 000 -120 000

Rammereduksjon -140 000 -140 000 -140 000 -140 000

Nav
Rammereduksjon -175 000 -175 000 -175 000 -175 000

Vakant stilling -216 000 -216 000 -216 000 -216 000

Skole
Økt pris brukerbetaling SFO - 7,3 % -140 000 -140 000 -140 000 -140 000

Deflatorjustering SFO brukerbetaling -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Rammereduksjon -175 000 -175 000 -175 000 -175 000

Barnehage
Ny makspris egenbetaling barnehage -270 000 -270 000 -270 000 -270 000

Rammereduksjon -175 000 -175 000 -175 000 -175 000

Kultur

Rammereduksjon -175 000 -175 000 -175 000 -175 000

Deflatorjustering egenbetaling kulturskole -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Familiesenter
Rammereduksjon -175 000 -175 000 -175 000 -175 000

Tiltak 300 000 300 000 300 000 300 000

Skautun

Rammereduksjon -175 000 -175 000 -175 000 -175 000

Deflatorjustering egenbeatling mat ect. -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Hjemmebaserte tjenester

Rammereduksjon -175 000 -175 000 -175 000 -175 000

Deflatorjustering egenbetaling -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

BOAK

Rammereduksjon -175 000 -175 000 -175 000 -175 000

Tilføring 1,67 årsverk 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000

TML
Deflatojustering utleieboliger m.m -470 000 -470 000 -470 000 -470 000

Rammereduksjon -175 000 -175 000 -175 000 -175 000

Fellesinntekter og Fellesutgifter
Rakkestad kirkelige fellesråd -120 000 -120 000 -120 000 -120 000

Sum driftsendringer - Tiltak -3 411 000 -3 551 000 -3 551 000 -3 551 000  
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Økonomisk oversikt drift 
  Regnskap 2013   Budsjett 2014   Budsjett 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 22 791 22 942 23 270 23 968 24 687 25 428

Andre salgs- og leieinntekter 55 289 55 414 53 376 54 977 56 626 58 325

Overføringer med krav til motytelse 76 342 35 985 34 294 35 323 36 383 37 474

Rammetilskudd 245 312 251 808 254 453 262 087 269 949 278 048

Andre statlige overføringer 7 463 5 508 6 172 6 357 6 548 6 744

Andre overføringer 1 764 129 0 0 0 0

Skatt på inntekt og formue 154 236 161 192 165 316 170 275 175 384 180 645

Eiendomsskatt 18 076 27 950 28 550 29 407 30 289 31 197

Andre direkte og indirekte skatter 7 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 581 278 560 929 565 431 582 394 599 865 617 861

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 297 590 289 264 297 410 306 145 315 512 325 216

Sosiale utgifter 78 261 83 624 85 678 88 248 90 896 93 623

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 76 894 66 568 67 640 69 669 71 759 73 912

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 60 462 63 369 62 511 64 387 66 318 68 308

Overføringer 40 728 33 393 25 603 26 371 27 162 27 977

Avskrivninger 23 295 22 109 22 109 22 773 23 456 24 159

Fordelte utgifter -3 865 -3 989 -3 893 -4 010 -4 130 -4 254

Sum driftsutgifter 573 366 554 339 557 058 573 583 590 974 608 941

Brutto driftsresultat 7 912 6 590 8 372 8 810 8 892 8 921

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 5 799 7 089 6 339 6 529 6 725 6 927

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 162 160 160 165 170 175

Mottatte avdrag på utlån 92 170 170 175 180 186

Sum eksterne finansinntekter 6 053 7 419 6 669 6 869 7 075 7 287

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 18 528 18 893 19 150 19 725 20 316 20 926

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 15 424 15 950 17 560 18 087 18 629 19 188

Utlån 243 200 200 206 212 219

Sum eksterne finansutgifter 34 195 35 043 36 910 38 017 39 158 40 333

Resultat eksterne finanstransaksjoner -28 142 -27 624 -30 241 -31 148 -32 083 -33 045

Motpost avskrivninger 23 295 22 109 22 109 22 773 23 456 24 159

Netto driftsresultat 3 065 1 075 241 435 265 35

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 6 556 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 6 033 1 210 0 0 0 0

Bruk av bundne fond 3 736 817 1 796 1 850 1 905 1 963

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger 16 326 2 027 1 796 1 850 1 905 1 963

Overført til investeringsregnskapet 6 695 1 210 0 0 0 0

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond (grus/materialer/etablerte 

helse-og omsorgstiltak) 6 690 0 1 994 2 240 2 125 1 950

Avsatt til bundne fond 5 662 1 892 43 44 46 47

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum avsetninger 19 047 3 102 2 037 2 284 2 171 1 997

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 344 0 0 0 0 0  
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Budsjettskjema 1 a 
 
Budsjettskjemaene er obligatoriske i både form og innhold. Budsjettet vedtas på grunnlag av 
budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B 

Budsjettskjema 1A - drift   Regnskap 2013   Budsjett 2014   Budsjett 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018

Skatt på inntekt og formue 154 236 161 192 165 316 170 275 175 384 180 645

Ordinært rammetilskudd 245 312 251 808 254 453 262 087 269 949 278 048

Skatt på eiendom 18 076 27 950 28 550 29 407 30 289 31 197

Andre direkte eller indirekte skatter 7 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 7 463 5 508 6 172 6 357 6 548 6 744

Sum frie disponible inntekter 425 093 446 458 454 491 468 126 482 170 496 635

Renteinntekter og utbytte 5 799 7 089 6 339 6 529 6 725 6 927

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 162 160 160 165 170 175

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 18 528 18 893 19 150 19 725 20 316 20 926

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 15 424 15 950 17 560 18 087 18 629 19 188

Netto finansinnt./utg. -27 991 -27 594 -30 211 -31 117 -32 051 -33 012

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 6 690 0 1 995 2 054 2 116 2 180

Til bundne avsetninger 5 662 1 892 43 44 46 47

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 6 556 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 6 033 1 210 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger 3 736 817 1 796 1 850 1 905 1 963

Netto avsetninger 3 974 135 -242 -249 -256 -264

Overført til investeringsbudsjettet 6 695 1 210 0 0 0 0

Til fordeling drift 394 381 417 789 424 038 436 760 449 862 463 358

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -387 342 -416 579 -424 038 -436 759 -449 862 -463 358

Mer/mindreforbruk 344 0 0 0 0 0  

 

Note 1 – Skattegrunnlag og inntektsutjevnende tilskudd 
Rakkestad kommune budsjetterer med skatteinntekter og inntektsutjevning som anslått i 
statsbudsjettet for 2015 
 
Skatteinntekter 2014 2015 2016 2017 2018

Skatteinntekter i kroner 161 192 165 316 170 275 175 384 180 645

Skatteinntekter - prosentvis endring 2,56 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Eiendomsskatt i kroner 27 950 28 550 29 407 30 289 31 197

Eiendomsskatt - prosentvis endring 2,15 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Inntektsutjevnende tilskudd i kroner 30 250 32 970 33 959 34 978 36 027

Inntektsutjevnende tilskudd - prosentvis endring 8,99 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Skatteinntekter og innt.utjevnende tilskudd i kroner 191 442 198 286 204 235 210 362 216 672

Skatteinntekter og innt.utjenvende tilsk- prosentvis endring 3,57 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %  

 

Note 2 – Fiskale inntekter 
Rakkestad kommune har i 2015 budsjettert eiendomsskatt tilsvarende 4,80 promille for 
boligeiendommer og 5,40 promille for andre eiendommer. 
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Note 3 – generelle statstilskudd 

 
Anslaget er basert på signaler fra statsbudsjettet, departementene og annet materiell. 
Det er budsjettert med en kompensasjonsrente på 2,23 % i 2015 og 1,95 % resten av 
planperioden. 

Til grunn for beregning av integreringstilskudd er det lagt inn forutsetning om bosetting av 4 
nye flyktninger fra 2014. 
 

Note 4 – Utbytte fra selskaper 
Det er budsjettert med utbytte fra Rakkestad energi AS med 3,16 mkr. 
Det er ikke budsjettert med annet utbytte i 2015 – 2018 

 

Note 5 – Bruk og avsetning bundne fond 

Avsetning til bundne fond: 2015

Feiervesenet

Vann 0

Avløp 0

Slam 43

Sum avsetning til bundne fond 43

Bruk av bunde fond: 2015

Rakkestad lokalsamnling 175

Feiervesenet 56

Vann 217

Avløp 1007

Viltfondet 6

Renovasjon 335

Sum bruk av bundne fond 1796  

Generelle statstilskudd 2015 2016 2017 2018

Integreringstilskudd 3436 3539 3645 3755

Investeringskompensasjon 2736 2353 2353 2353

  Herav: Skolebygg 412 354 354 354

                Skautun 1017 874 874 874

               Gudimhagen 271 233 233 233

               Gudimstua 162 140 140 140

               Skaun 413 355 355 355

               Heggveien 59 51 51 51

               Os skole 322 277 277 277

               Ny sentrumsskole 80 69 69 69
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Budsjettskjema 1 b 

  Regnskap 2013   Budsjett 2014   Budsjett 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018

Til fordeling fra Skjema 1A -387 342 -416 579 -424 038 -436 759 -449 862 -463 358

Budsjettskjema 1B - drift   Regnskap 2013   Budsjett 2014   Budsjett 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018

Fellesutgifter- og inntekter -38 911 -24 392 -20 107 -20 710 -21 332 -21 971

Stabsavdelinger 30 169 31 639 30 125 31 029 31 960 32 918

Rådmannens team 33 521 29 092 28 754 29 617 30 505 31 420

Nav 26 017 24 899 24 774 25 517 26 283 27 071

Skole 81 595 86 011 85 975 88 554 91 211 93 947

Barnehage 40 807 43 908 43 393 44 695 46 036 47 417

Kultur 9 423 10 269 9 991 10 291 10 599 10 917

Familiesenter 36 552 37 289 40 042 41 243 42 481 43 755

Skautun 41 907 45 695 46 339 47 729 49 161 50 636

Hjemmebaserte tjenester 44 175 46 713 47 459 48 883 50 349 51 860

BOAK 34 971 37 807 38 889 40 056 41 257 42 495

TML 38 555 39 425 39 491 40 676 41 896 43 153

Næringstiltak 2 463 2 105 2 195 2 261 2 329 2 399

Kirker og trossamfunn 6 098 6 119 6 718 6 920 7 127 7 341

Sum fordelt til drift 387 342 416 579 424 038 436 759 449 862 463 358  

 

 

Budsjettskjema 2 a 
 
Budsjettskjema 2A - investering   Regnskap 2013   Budsjett 2014   Budsjett 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018

Investeringer i anleggsmidler 78 275 74 850 78 675 82 000 88 075 96 500

Utlån og forskutteringer 7 078 10 920 5 000 5 000 5 000 5 000

Avdrag på lån 2 105 3 200 3 000 3 000 3 000 3 000

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 2 476 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 89 933 88 970 86 675 90 000 96 075 104 500

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 71 978 55 000 65 000 65 000 50 000 50 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 617 10 600 13 700 8 000 7 500 5 000

Tilskudd til investeringer 4 956 10 500 1 850 7 800 16 500 15 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 665 3 200 3 000 3 000 3 000 3 000

Andre inntekter 36 0 600 0 0 0

Sum ekstern finansiering 82 251 79 300 84 150 83 800 77 000 73 000

Overført fra driftsbudsjettet 6 483 9 088 1 210 1 110 1 160 960

MVA.kompensasjon 0 0 11 200 12 000 10 000 10 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 1 200 582 1 250 1 500 1 000 1 000

Sum finansiering 89 933 88 970 97 810 98 410 89 160 84 960

Udekket/udisponert 0 0 11 135 8 410 -6 915 -19 540

  Regnskap 2013   Budsjett 2014   Budsjett 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018

Til fordeling fra Skjema 2A 78 275 74 850 78 675 82 000 88 075 96 500  
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Budsjettskjema 2 b 
 
Budsjettskjema 2B - Investering   Regnskap 2013   Budsjett 2014   Budsjett 2015   Budsjett 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018

KLP, egenkapitalinnskudd, 900 920 1 000 1 000 1 000 1 000

Økonoi, lønns- og personalsystem 692 250 0 0 0 0

IKT, fellesutgifter, 1 695 1 500 1 600 1 600 1 600 1 600

IKT, skole, 536 950 600 600 600 600

IKT, PC'er på åttende trinn, 200 0 375 375 375 375

Rakkestad Ungdomsskole 13 006 0 0 0 0 0

Byggeklossen barnehage 3 190 0 0 0 0 0

Rakkestad Kulturhus 12 504 4 500 0 0 0 0

Fladstad barnehage 0 250 0 0 1 000 10 425

Skautun, Lyngen 6 457 0 0 0 0 0

Telefoniprosjekt 106 0 0 0 0 0

Omsorgsboliger Helsehusveien 2 803 0 0 0 0 0

Kolbjørnsviksjøen badeplass 229 0 0 0 0 0

Gang og sykkelsti prestegårdsskogen 443 0 0 0 0 0

Kontortiltak leger og egne kontorer 5 123 0 0 0 0 0

Kjøp av bil hjemmebasert tjeneste 355 0 0 0 0 0

Kjøp av utleieboliger 4 047 2 500 0 0 0 0

Harlemhaugen boligområde 0 2 000 0 0 0 0

Kjøp av ElleMelle barnehage 4 697 0 0 0 0 0

Gangvei Rudskogen 298 0 0 0 0 0

Investeringstilskudd Kirkelig Fellesråd 1 019 0 0 0 0 0

Erstatning Prestegårdsskogen 512 0 0 0 0 0

Salg av eiendommer 104 0 0 0 0 0

Prestegårdsskogen boligområde 0 7 000 0 0 0 0

Rådhusveien 1, ventilasjon 800 0 0 0

Kirkeng barnehage, 506 7 500 8 000 0 0 0

Kirkeng skole, 187 8 000 40 000 5 000 0 0

Os skole, 3 946 500 500 35 000 0 0

Buss/Bil BOAK 0 500 0 0 0 0

Bergenhus skole, 0 0 0 0 0 20 000

Rakkestad stadion, kunstgressbane 6 000 0 0 0

Rakkestad kulturskole, 0 0 0 2 000 6 000 0

Rakkestad familiesenter, 4 100 19 500 0 0 0 0

Skautun rehabiliterings- ogomsorgssenter, Fiolen, 0 0 8 000 0 0 0

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, bolig 0 1 000 0 0 0 0

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hovedprosjekt, 535 7 500 0 10 000 25 000 25 000

Hjembaserte tjenester, omsorgsboliger, 0 0 0 0 22 500 22 500

Boliger for vanskeligstilte mennesker, 0 0 2 000 1 500 1 500 1 500

Lyngrabben tilrettelagte boliger, 0 0 0 0 0 0

Kommunale bygg, påkostninger, 2 388 1 000 1 500 2 000 2 000 2 000

Kommunale lekeplasser, 249 400 500 500 500 500

Heggveien 0 0 500 2 000 0 0

Kommunale veier og bruer, 5 603 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Harlemåsen boligområde 0 0 300 4 425 5 000 5 000

Rudskogen næringsområde, VA 0 0 1 000 10 000 15 000 0

Vann- og avløpsinvesteringer, 2 791 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Sum investering i byggninger og anlegg 78 321 74 850 78 675 82 000 88 075 96 500  
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Selvkostberegning vann, avløp, slam, renovasjon og feiing 

     Grunnlag kommunale avgifter vann: 
   

     Inntekter/kostnader 2015 2016 2017 2018 

Direkte kostnader 6 269 985 6 424 312 6 582 535 6 744 757 

Kalkulatoriske avskrivninger 1 004 000 1 042 000 1 049 000 1 057 000 

Kalkulatoriske renter 383 800 434 100 484 400 533 900 

Indirekte kostnader 277 274 285 593 294 160 302 985 

Sum kostnader 7 935 059 8 186 005 8 410 095 8 638 642 

     Kommunale avgifter 7 597 049 7 806 735 8 022 712 8 245 169 

Andre inntekter 120 867 120 867 120 867 120 867 

Sum inntekter  7 717 916 7 927 602 8 143 579 8 366 036 

     Resultat -217 143 -258 403 -266 516 -272 606 

     Grunnlag kommunale avgifter avløp: 
   

     Inntekter/kostnader 2015 2016 2017 2018 

Direkte kostnader 7 421 938 7 597 216 7 776 753 7 960 651 

Kalkulatoriske avskrivninger 2 325 000 2 307 000 2 315 000 2 330 000 

Kalkulatoriske renter 1 364 000 1 462 000 1 555 000 1 582 000 

Indirekte kostnader 280 944 289 372 298 053 306 995 

Sum kostnader 11 391 882 11 655 588 11 944 806 12 179 646 

     Kommunale avgifter 10 299 518 11 016 836 11 507 851 11 825 112 

Andre inntekter 84 975 84 975 84 975 84 975 

Sum inntekter  10 384 493 11 101 811 11 592 826 11 910 087 

     Resultat -1 007 389 -553 777 -351 980 -269 559 

     Grunnlag kommunale avgifter slam: 
   

     Inntekter/kostnader 2015 2016 2017 2018 

Direkte kostnader 2 842 885 2 903 310 2 965 041 3 028 111 

Kalkulatoriske avskrivninger 31 993 31 993 27 480 27 480 

Kalkulatoriske renter 9 779 9 686 9 421 9 109 

Indirekte kostnader 110 853 114 179 117 604 121 132 

Sum kostnader 2 995 510 3 059 168 3 119 546 3 185 832 

     Kommunale avgifter 3 038 500 3 129 655 3 223 545 3 320 251 

Sum inntekter  3 038 500 3 129 655 3 223 545 3 320 251 

     Resultat 42 990 70 487 103 999 134 419 
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   Grunnlag kommunale avgifter renovasjon: 
   

     Inntekter/kostnader 2015 2016 2017 2018 

Direkte kostnader 8 340 510 8 590 726 8 848 448 9 113 901 

Kalkulatoriske avskrivninger 250 000 207 000 161 000 161 000 

Kalkulatoriske renter 42 300 38 600 34 800 31 300 

Indirekte kostnader 242 795 250 079 257 581 265 309 

Sum kostnader 8 875 605 9 086 405 9 301 829 9 571 510 

     Kommunale avgifter 7 416 000 7 712 640 8 098 272 8 503 186 

Andre inntekter 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 

Sum inntekter  8 541 000 8 837 640 9 223 272 9 628 186 

     Resultat -334 605 -248 765 -78 557 56 676 

     Grunnlag kommunale avgifter feiing: 
   

     Inntekter/kostnader 2015 2016 2017 2018 

Direkte kostnader 1 098 003 1 130 943 1 164 871 1 199 817 

Kalkulatoriske avskrivninger 53 740 53 740 53 740 49 227 

Kalkulatoriske renter 8 626 7 999 7 133 6 005 

Indirekte kostnader 55 289 56 948 58 656 60 416 

Sum kostnader 1 215 658 1 249 630 1 284 400 1 315 465 

     Kommunale avgifter 1 160 000 1 160 000 1 160 000 1 160 000 

Sum inntekter  1 160 000 1 160 000 1 160 000 1 160 000 

     Resultat -55 658 -89 630 -124 400 -155 465 
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VEDLEGG 1: Priser for kommunale varer og tjenester 
Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2015. 
 
1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning 

 
a) Barnehage 

Plass Opphold pr. 
mnd. 

Matpenger 
pr. mnd. 

Heldagsplass – 100 % Kr.     2.580 Kr.        400 

Deltidsplass –    80 % Kr.     2.327 Kr.        320 

Deltidsplass –    60 % Kr.     1.755 Kr.        240 

Deltidsplass –    50 % Kr.     1.524 Kr.        200 

Deltidsplass –    40 % Kr.     1.225 Kr.        160 

Enkeltdager – per dag Kr.        170  

 
Økningen i makspris for oppholdsbetaling kommer som følge av føringer i statsbudsjettet. 
 
Regjeringen foreslår innføring av et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. 
Foreldrebetalingen skal da utgjøre maksimalt sju prosent av familiens samlede inntekt for ett 
barn i barnehage. Alle familier med en samlet inntekt på under 405 000 kroner vil ha rett til 
redusert foreldrebetaling.  
Forslaget sendes ut på høring høsten 2014 og skal etter planen tre i kraft 1. august 2015. 
 
Søskenmoderasjon: 
Iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, gis foreldre/foresatte minimum 30 % 
søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. 
Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon skal tilbys også i de 
tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune.  
 
Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2015. 
 
a)        Skolefritidsordning (SFO)  
    

 
 
*Note 1:  
Ekstra dager: En dag før og etter skolen. Gjelder kun for de som allerede har plass i SFO. 
 
Søskenmoderasjon: 
Iht. Rakkestad kommunes vedtekter for skolefritidsordning § 9, er det full pris for 1 barn. Fra 
2. barn gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis det 50 % reduksjon. Reduksjonen 
regnes av den minste plassen. Hvis søsken har lik type plass, reduseres betalingen for den 
eldste.  
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2. Billettpriser på badet 

 

a) Barnebilletter     Kr   25 

b) Voksenbilletter     Kr   50 

c) Honørbilletter     Kr   25 

d) Skoleelev tom. videregående skole  Kr   25 

e) Klippekort I (inntil 12 klipp)   Kr 250 

f) Klippekort II (inntil 24 klipp)   Kr 500 

 
 
3. Elevkontingent ved kulturskolen 

 

Helårskontingent:     Kr 2.215  
 
Søskenmoderasjon: 
Familier med 2 elever ved musikkskolen får 10 % reduksjon i foreldrebetalingen for elev 2, 
20 % reduksjon for elev 3 osv.  
 
 
4. Kino 

 

a) Barnebilletter      Kr   60-100 

b) Honnørbilletter     Kr   60-100 

c) Voksenbilletter     Kr   80-120 

d) Hefter barnebilletter og honør (5 billetter) Kr 340 

e) Hefter voksenbilletter (5 billetter)  Kr 400 

 
Hefter kan ikke benyttes ved premierer. 
 
 
5. Andre priser 

 

Båtutleie Frøne – per dag    Kr 105,- 
Båtutleie Frøne – per weekend   Kr 210,- 
Jaktkort kommunale skoger – per dag  Kr 180,- 
Fiskekart      Kr   20,- 
Turkart Østfold (hele settet)    Kr 105,- 
Turkart Østfold (per del)    Kr   25,- 
Leie kunstgressbanen – per time inkl. garderobe Kr 775,- 
 
Alle priser er inkl. mva.  
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6. Husleie kommunale boliger 

 

Husleie justeres med kommunal deflator beregnet til 3 % i 2015, slik at husleiene økes med 
3 % fra 01.01.2015. 
 

7. Leie kommunale utleielokaler 

 

Utleiepriser Pris

Kinosal m/scene og garderobe

Lag og foreninger i Rakkestad 10% av billettinntekter, min. kr 2 000,-

Profesjonelle grupper 10% av billettinntekter, min. kr 3 000,-

Næringsliv, annen offentlig virksomhet 10% av billettinntekter, min. kr 4 000,-

Garderobe bak kinosal kr 600,-

Festsal 

Lag og foreninger i Rakkestad 10% av billettinntekter, min. kr 2 000,-

Profesjonelle grupper 10% av billettinntekter, min. kr 3 000,-

Næringsliv, annen offentlig virksomhet 10% av billettinntekter, min. kr 4 000,-

Festsal - arrangement med eget ordensvern

Lag og foreninger i Rakkestad Kr 4 000,-

Profesjonelle grupper Kr 5 000,-

Næringsliv, annen offentlig virksomhet Kr 6 000,-

Spisesal kulturhuset Kr 1 000,-

Kommunestyresal Kr 1 000,-

Formannskapssal Kr   500,-

Grupperom 1 og 2 kulturhuset Kr   200,-

Auditoriet Os skole Kr   415,-

Bergenhus skole - midtrommet Kr   415,-

Bergenhus skole – midtrom og auditoriet Kr   620,-  
 
I tillegg til utleiepris kommer kostnad for tilsyn på kr 320,- per time.  
Dette gjelder både arrangement og øvelser. 
 
For arrangementer som krever eget ordensvern tilkommer kommunale ordensvern i prisen. 
Det er ved slike arrangementer ikke tillegg for tilsyn. 
 
 
Andre utleielokaler: 
Aktivitetshuset     Kr. 620,- 
Gymsaler/klasserom skoler – enkelt ukedag  kr. 415,-  
Gymsaler/klasserom skoler – helger   kr. 520,- 
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8. Egenbetaling for hjembaserte tjenester 

Betaling for praktisk bistand – daglige gjøremål er i forhold til husstandens samlede inntekt 
(alminnelig inntekt inklusiv aksjeutbytte før særfradrag). Det er den siste offentlige ligningen 
som blir lagt til grunn ved beregningen. Har det skjedd endringer i økonomien kan dette 
legges til grunn ved henvendelse til Rakkestad kommune.  
 
Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G 
= kr 186 
 
Tak på egenbetaling           1 G = kr 88.370,- 

Antall G Allm. Inntekt før særfradrag

Tak på 

egenbetaling 

pr. år

Betaling 

pr. mnd

Inntill 1 G Kr. 0 Kr. 88.370 Kr. 0 Kr. 0

1 G - 2 G Kr. 88.371 til Kr. 176.740 Kr. 2.232 Kr. 186

2 G - 3 G Kr. 176.741 til Kr. 265.110 Kr. 11.995 Kr. 999

3 G - 4 G Kr. 265.111 til Kr. 343.480 Kr. 20.196 Kr. 1.683

4 G - 5 G Kr. 353.481 til Kr. 441.850 Kr. 28.030 Kr. 2.335

5 G og over Kr. 441.851 og mer Kr. 35.863 Kr. 2.988  
 
G reguleres 1. mai hvert år.  
 
Betalingsalternativer: Taket delt på 12 måneder eller kr 332,- per time.  
De som har under 2 G i inntekt skal ikke betale mer enn kr 186,- per mnd. i hjemmehjelp og 
trygghetsalarm til sammen.  
 
Priser matombringing til hjemmeboende og ved helse/velferdssentrene: 
Abonnement full pensjon       Kr 3.120,- per mnd. 
Abonnement middag m/dessert     Kr 2.030,- per mnd. 
Middag med dessert (stykkpris)      Kr      85,- 
Middag uten dessert (stykkpris)      Kr      80,- 
Dessert        Kr      25,- 
Påsmurte brødskiver – stykkpris (frokost/kveld)   Kr        9,- 
Kaffe – liten kanne       Kr      40,- 
Kaffe – stor kanne       Kr      55,- 
 
Priser salg av mat: Dorkas kafe og Degernes helse- og velferdssenter: 
Middag med dessert (stykkpris), inkl. kaffe    Kr.      85,- 
Middag uten dessert (stykkpris), inkl. kaffe    Kr. 80,- 
Dessert (stykkpris)       Kr. 25,- 
 
 
9. Vederlag for opphold på Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 

Dagopphold        Kr   77,- per døgn 
Tidsbegrenset opphold i institusjon     Kr 147,- per døgn 
Avlastningsplass for (Helse- og omsorgstjenesteloven)  Gratis 
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Langtidsopphold og tidsbegrenset opphold i institusjon over 60 døgn:  
Betaling etter inntekt, jfr. forskrift om egenbetaling i institusjon.  
 
 
10. Egenbetaling andre tjenester 

Montering av trygghetsalarm (engangsbeløp):   Kr 330,- 
Kommunal trygghetsalarm:      Kr 270,- per mnd. 
Privat trygghetsalarm:      Kr 130,- per mnd. 
Vask av tøy        Kr   37,- per kg 
 
 
11. Kommunale avgifter 

a) Gebyr for vann og avløp 

 
Engangsgebyr for tilknytning – jfr. lokal forskrift § 5: 
 
Engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller 
avløpsledningsnett. 
 
Tilkoblingsgebyr vann:       kr. 3.000,- 
Tilkoblingsgebyr avløp:       kr. 5.000,- 
 
Alle priser eks. mva. 
 
Årsgebyr vann og avløp – jfr. lokal forskrift § 6: 
 
Årsgebyret består av to deler, abonnementsgebyr (fast gebyr) og forbruksgebyr (fra 
vannmåler). 
 
Abonnementsgebyr: 
Abonnementsgebyret differensieres etter 5 brukerkategorier: 
 Abonnementsgebyr for bolig med inntil 2 boenheter. Betaler en fast del. 

 Abonnementsgebyr for fritidsbolig. Betaler en halv fast del. 

 Abonnementsgebyr for bolig med mer enn 2 boenheter. Se tabell gjengitt nedenfor. 

 Abonnementsgebyr for kombinasjonsbygg bolig/næring. Se tabell gjengitt nedenfor. 

 Abonnementsgebyr for næringsbygg. Se tabell gjengitt nedenfor. 

Bolig med mer enn 2 boenheter, kombinasjonsbygg og næringsbygg betaler 
abonnementsgebyr basert på forbruk etter følgende tabell: 
 

Kategori Årsforbruk Antall faste deler 

Kategori 1:  0 – 300 m³ 1 

Kategori 2: 300 – 800 m³ 2 

Kategori 3: 800 – 2500 m³ 3 

Kategori 4: 2500 – 5000 m³ 6 

Kategori 5: 5000 – 10000 m³ 10 

Kategori 6: 10000 – 50000 m³ 15 

Kategori 7: > 50000 m³ 25 
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Abonnementsgebyr vann (en fast del):     kr. 300,- 
Abonnementsgebyr avløp (en fast del):     kr. 500,- 
 
Alle priser eks. mva. 
 
Forbruksgebyr: 
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. kubikkmeter. 
Avløpsmengde regnes lik vannmengde.  
 
Forbruksgebyr vann:      kr. 16,21 pr. kubikkmeter 
Forbruksgebyr avløp:      kr. 22,53 pr. kubikkmeter 
 
Alle priser eks. mva. 
 
Stipulert forbruk: 
Forbruksgebyr basert på stipulert forbruk er i utgangspunktet ikke aktuelt da vannmåler er 
påbudt i Rakkestad kommune. Der korrekt forbruk fra vannmåler ikke forefinnes, for 
eksempel ved defekt måler, stipuleres forbruket. Normalt benyttes gjennomsnittsforbruk fra 
tidligere år, men for boligabonnenter kan også tabell gjengitt nedenfor benyttes. Kommunen 
avgjør i hvert enkelt tilfelle, hvilken stipuleringsmetode som skal benyttes. 
 

Bruksareal: Stipulert vannforbruk 

0 - 72 m2: vannforbruk 120 m3 

73 - 180 m2: vannforbruk 170 m3 

181 - 240 m2: vannforbruk 195 m3 

241 - 300 m2: vannforbruk 225 m3 

301 - 360 m2: vannforbruk 255 m3 

361 m2 og mer: vannforbruk 310 m3 

 
Andre gebyrer: 
 
Gebyr for midlertidig tilknytning – jfr. lokal forskrift § 9:   kr. 1.000,- 
 
Gebyr for manglende vannmåleravlesning – jfr. lokal forskrift § 4:  kr. 1.000,- 
 
Gebyr for kalibrering av vannmåler – jfr. lokal forskrift § 7:  kr. 1.000,- 
 
Alle priser eks. mva. 
 
 
b) Gebyr for slamtømming 

 
Slamtanker   Kr 1.501,- (0 - 4 m3) 
Slamtanker   Kr    356,- (per m3 over 4 m3) 
Innelukkede tanker  Kr 1.456,- (0 - 3 m3) 
Innelukkede tanker  Kr 1.978,- (3,1 – 6 m3) 
Innelukkede tanker  Kr    356,- (per m3 over 6 m3) 
Minirenseanlegg  Kr 2.011,- (0 – 4 m3) 
Minirenseanlegg  Kr 2.488,- (4,1 – 7 m3) 
Minirenseanlegg  Kr    356,- (per m3 over 7 m3) 
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Ovennevnte priser er ekskl. mva. Det kan innkreves et gebyr på kr 570,- ekskl. mva per 
fremmøte når slam-/septiktanken av praktiske grunner ikke kan tømmes. 
 
 
c) Renovasjonsavgift (alle priser er uten mva.) 

 

Ordinær renovasjonsavgift settes til kr 2.166,- ekskl. mva per stativ. 
Abonnement med hjemmekomposteringsavtale kr 1.733,- ekskl. mva per stativ. 
Abonnement med samarbeidsavtale kr 1.733,- ekskl. mva per stativ. 
Abonnement med hjemmekompostering og samarbeidsavtale kr 1.300,- ekskl. mva per 
stativ. 
 
Nytt renovasjonsstativ       Kr 1.308 
Kompostbeholder – kompostbjørn      Kr 1.388 
Kompostbeholder – biolan       Kr 2.096 
Bøttesett (for oppbevaring av bark og matavfall)    Kr    160 
Ekstra avfallssekker – selges v/Rakkestad servicekontor   Kr      24 
 
d) Priser Kopla renovasjonsplass (alle priser er uten mva.) 

 

Avfallsfraksjon        Pris per tonn 
Grovavfall/næringsavfall til deponi      Kr 1.740 
Sortert avfall         Kr 1.236 
Papp          Kr    360 
Papir          Kr    360 
Trevirke         Kr    868 
Jern/metall         Kr    232 
Impregnert trevirke        Kr 2.140 
Tippmasser som kan benyttes (mottas etter nærmere avtale)  Kr      20 
Tippmasser som ikke kan benyttes      Kr    200 
Leca, betong og lignende med armeringsjern og maling-/pussrester  Kr 1.740 
Minstepris ved veiing        Kr      60 
Levering av avfall fra næring: 
Sortert avfall og avfall til deponi, iht. prisliste    Betales iht. vekt 
Avfallssekker m/kommunens logo      Kr    0,00 
Hageavfall (per m3)        Kr  28,00 
  
Farlig avfall, deklareres på bedrift og faktura blir sendt direkte  
 
Større mengder farlig avfall og EE-avfall, samt kuldemøbler fra næringsliv (kjøledisker) - som 
Kopla renovasjonsplass ikke har plikt til å ta imot* - henvises til regionale mottaksanlegg. 
(* inntil 400 kg pr avfallsbesitter pr år.) 

 
Levering av avfall fra husholdninger: 
Personbil sortert avfall (avfall til gjenvinning - papir, jern, metall ol) Kr   0,00 
Personbil, stasjonsvogn, varebil, kombibil, bil m/henger    Betales iht. vekt 
Avfallssekker m/kommunens logo      Kr   0,00 
EE-avfall, kuldemøbler, farlig avfall*, hageavfall, jern og metall  Kr   0,00 
 
(* gjelder også pcb vinduer og impregnert trevirke inntil 400 kg pr avfallsbesitter pr år.) 
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e) Feieravgift (alle priser uten mva) 

 
For 1, 1 ½ og 2 etasjes bygg, per pipe     Kr 333,- 
For 3 etasjes bygg, per pipe       Kr 398,- 
For bygg høyere enn 3 etasjer, per pipe     Kr 510,- 
 
 
12. Inndekningsgrad på kommunale avgifter 

Kommunen følger prinsippet med 100 prosent inndekning av kommunale avgifter (vann, 
avløp, slam, renovasjon og feiing). 
 
 
13. Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m. 

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1a. 
 
Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp som settes til kr 660,-. 
 
 
14. Betalingsregulativ for oppmåling 

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1b. 
 
Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp som settes til kr 660,-. 
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Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og 

byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 

 

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser  

§ 1-1. Hjemmel 

Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes dette gebyrregulativ av 
Rakkestad kommunestyre. Gebyrer for tjenester som ikke er lovpålagte er fastsatt etter 
selvkostprinsippet, jf. Kst. sak 36/06. 

 

§ 1-2. Gyldighet 

       Dette regulativet er gyldig fra 01.01.2015 og frem til nytt gebyrregulativ 
fastsettes/revideres av kommunestyret. Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det 
tidspunkt fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller annen bestilling foreligger. 

 

§ 1-3. Grunnbeløp (G) 

       Grunnbeløp (G) for utregning av gebyr fastsettes av kommunestyret. Eventuelle 
kostnader til andre myndigheters behandling, så som arkeologiske registreringer kommer i 
tillegg til disse gebyrene. Det samme gjelder kostnader med undersøkelser av grunnforhold, 
rasfare mv. og miljøforhold. 

 

§ 1-4. Betalingsbestemmelser 

       Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Regning for gebyr 
blir sendt ut like etter/med at fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller 
bestilling foreligger. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr. Etter nytt forfall sendes 
kravet til innfordring. Det kan kreves at gebyr skal være betalt før arbeidet med saken settes 
i gang. 

  

For byggesaksbehandling sendes gebyr når vedtak er fattet. Hvert enkelt forvaltningsvedtak 
for byggesak belastes iht. gjeldende bestemmelse i kapittel 4. 

 

§ 1-5. Søknader som avslås eller hvor tiltaket/planen ikke blir gjennomført  

       Gebyret blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om 
tiltaket ikke blir gjennomført.  

 

§ 1-6. Redusert gebyr 

       Når særlige grunner foreligger, kan administrasjon etter søknad redusere gebyret. Med 
betegnelsen særlige grunner menes det her bl.a. tilfeller der gebyret er åpenbart urimelig i 
forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og i forhold til det arbeidet og de kostnadene 
som kommunen har hatt. En søknad om redusert gebyr må sendes Rakkestad kommune 
innen 3 uker etter at vedtak er fattet. 
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§ 1-7. Ulovlig igangsetting 

       Settes et tiltak i gang før de nødvendige tillatelser foreligger, eller uten at den lovlige 
prosedyren er fulgt, ilegges den ansvarlige et tilleggsgebyr på 50 % av tilsvarende det 
ordinære gebyret for den type saker.  

Overtredelsesgebyr er hjemlet i PBL § 32-8. 

 

§ 1-8. Klageadgang 

       Enkeltvedtak om fastsetting av gebyr etter dette regulativ kan påklages etter reglene i 
forvaltningsloven. Kommunens eget klageorgan er første klageinstans i den enkelte sak. 

Kapittel 2 - Plansaker 

§ 2-1. Søknad om dispensasjon fra arealplan (bebyggelsesplan, reguleringsplan, 
kommuneplanens arealdel):  

1. Søknad som kan behandles administrativt etter delegering - Gebyr = 7 x G. 

2. Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G. 

3. Ved behandling av dispensasjonssøknader i henhold til kommuneplan, kommunedelplan, 
regulerings- eller bebyggelsesplaner betales gebyr for dispensasjonsbehandling. Søknad 
om tiltak etter PBL § 20 som først må behandles som dispensasjonssak medfører også 
ordinært gebyr etter dette regulativ.  

 

§ 2-2. Søknad om mindre vesentlig endring i bebyggelsesplan eller reguleringsplan: 

1. Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G. 

 

§ 2-3. Forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende 
bebyggelses- eller reguleringsplan 

1. Vedtak om oppstart av planarbeid: 

 

       Når det kommer inn private reguleringsforslag jf. PBL § 12 som ikke er i samsvar 
med kommuneplan, skal formannskapet eller kommunestyret avgjøre om forslaget skal 
tas opp til videre behandling. For denne behandlinga skal det betales følgende gebyr: 

 

 12 x G 

  

 Annonse- og andre kostnader med bekjentgjøring av planarbeidet bekostes av 
forslagsstiller. 

 

2. Videre behandling fra og med 1. gangs behandling i formannskapet (offentlig ettersyn) 
til og med egengodkjenning i kommunestyret, inkl. annonsekostnader:  

a) For planer med størrelse 3 dekar eller mindre: 30 x G  

b) For planer med størrelse 3 - 10 dekar: 50 x G 

c) For planer med størrelse over 10 dekar: 65 x G 
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§ 2-4. Konsekvensutredninger (PBL kapittel 4. § 4-2)  

       For behandling av konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig myndighet, blir 
gebyrsats fastsatt etter nærmere vurdering/avtale. Gebyret skal fastsettes etter 
selvkostprinsippet. Det skal føres timeliste for arbeidet.  
 

§ 2-5. Annet arbeid: 

1. Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m., som må utføres på 
plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av 
den som fremmer planen. Hvis kommunen skal utføre disse arbeidene betales et gebyr 
på 2 x G pr. time. 

 

Kapittel 3 - Utslippsak 

§ 3-1. Søknad om utslippstillatelse for inntil 15 PE: Gebyr = 6 x G. 

 

§ 3-2. Søknad om utslippstillatelse som overstiger 15 PE: Gebyr = 12 x G. 

 

Kapittel 4 - Byggesak 

§ 4-1. Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-2 

1. søknad om driftsbygninger i landbruket etter PBL § 20-2 a 
0-500 kvm = 7G 
501-800 kvm = 12G 
800-1000 kvm (enkle landbruksbygg) = 18G 

2. Pbl § 20-2c - søknad om midlertidige eller transportable bygninger - Gebyr = 7 x G. 

3. Pbl § 20-2 a - søknad om mindre byggearbeid på bolig- /fritidseiendom - Gebyr = 7 x G. 

  

§ 4-2. Søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl 20-1  

       Hvor ikke annet fremgår er bruksareal (BRA) iht. NS 3940 beregningsgrunnlag for 
utregning av gebyr. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vedtatt etter plan- 
og bygningsloven inngår i de forskjellige gebyrer.  

1. PBL § 20-1a - søknad om tillatelse til tiltak til nybygg, tilbygg og påbygg for boliger, 
fritidsboliger og næringsbygg mv.: 

a) Inntil 70 m2 BRA – Gebyr = 10 x G. 

b) 71 m2 – 300 m2 BRA – Gebyr = 20 x G. 

c) 301 m2 – 800 m2 BRA – Gebyr = 25 G. Gebyr for areal > 800 m2 er 25 x G. Hver 

påbegynte 100 m2 BRA over 800 m2 belastes med 3G. 

d) Søknad om driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 etter PBL § 20-1 a – Gebyr 

= 25 x G. Hver påbegynte 100 m2 BRA over 1100 m2 BRA belastes med 3G. Eks: 

Driftsbygning på 1001 m2 = 25 G i gebyr. Driftsbygning på 1101 m2 = 28 G i 

gebyr. 
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  2. PBL § 20-1a - varige konstruksjoner og anlegg  

a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 10 x G.  

b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.  

c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.  

3. PBL § 20-1c- vesentlig fasadeendring, Gebyr = 7 x G.  

4. PBL § 20-1b og j - vesentlig endring eller reparasjon på tiltak og plassering av 
midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg  
Tiltaksklasse 1 – 10 x G 
Tiltaksklasse 2 – 15 x G 
Tiltaksklasse 3 – 25 x G 

5. PBL § 20-1d- bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift på tiltak som 
nevnt under PBL § 20-1a  
Tiltaksklasse 1 – 10 x G 
Tiltaksklasse 2 – 15 x G 
Tiltaksklasse 3 – 25 x G 

6. PBL § 20-1e - riving av tiltak som nevnt under PBL § 20-1 a 
Tiltaksklasse 1 – 10 x G 
Tiltaksklasse 2 – 15 x G 
Tiltaksklasse 3 – 25 x G 

7. PBL § 20-1 f - Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 
Tiltaksklasse 1 – 10 x G 
Tiltaksklasse 2 – 15 x G 
Tiltaksklasse 3 – 25 x G 

8. PBL § 20-1 g- oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i boliger - Gebyr = 10 x G.  

9. PBL § 20-1 h og i - oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l. - 
Gebyr = 7 x G.  

10. PBL § 20-1 m - deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år.  

a) Når grense er fastsatt i vedtatt arealplan - Gebyr = 4 x G.  

b) Når grense ikke er fastsatt i vedtatt arealplan - Gebyr = 7 x G.  

c) Ev. gebyr for behandling av dispensasjon/endring av plan kommer i tillegg.  

11. PBL § 20-1 k- vesentlig terrenginngrep  

a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 10 x G.  

b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.  

c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.  

12. PBL § 20-1 l anlegg av veg eller parkeringsplass  

a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 10 x G.  

b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.  

c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.  

13. PBL § 21-1- forhåndskonferanse - Gebyr 0 x G. 

14. PBL § 21-2 - søknad om rammetillatelse – gebyr som for pkt. 1 til 12. Avhengig av hva 
det søkes om. 

15. PBL § 21-2 - søknad om igangsettingstillatelse (trinnvis behandling) For hver 
igangsettingstillatelse betales ett gebyr. Gebyr = 3 x G.  
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16. 
 

 
17. 

 
 

18.  

Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest der tiltaket allerede er tatt i bruk – 
Gebyr = 3 G  
 
Avslag på søknad til tiltak etter PBL § 20-1 ilegges gebyr tilsvarende halvparten av 
gebyret for godkjent søknad for tiltaket. 
 
Ulovlighetsoppfølging.  
For arbeider med ulovligheter betales det etter medgått tid. 1G per time.  

 

 

 

§ 4-3. Godkjenning av foretak for ansvarsrett 

1. PBL § 22-3 - søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett 

a) Første gangs godkjenning: 
Tiltaksklasse 1 – 5 x G 
Tiltaksklasse 2 – 7 x G 
Tiltaksklasse 3 – 10 x G 

b) Senere godkjenninger: 
Tiltaksklasse 1 – 3 x G 
Tiltaksklasse 2 – 5 x G 
Tiltaksklasse 3 – 7 x G 

2. PBL § 22-1 - søknad om godkjenning av ansvarsrett for foretak med sentral 
godkjenning: 
Tiltaksklasse 1 – 0 x G 
Tiltaksklasse 2 – 0 x G 
Tiltaksklasse 3 – 0 x G 

3. PBL SAK § 6-8 - søknad om personlig godkjenning for oppføring av bolig/fritidsbolig til 
eget bruk. Gebyr = 5 x G  

 

§ 4-4. Endringer i forhold til gitte tillatelse eller registrert søknad 

1. Søknad om endring i forhold til gitte tillatelse - Gebyr = 3 x G. per vedtak 

2. Behandling/godkjenning av reviderte tegninger 
Tiltaksklasse 1 – 3 x G 
Tiltaksklasse 2 – 5 x G 
Tiltaksklasse 3 – 8 x G 

 

§ 4-5. Dispensasjoner fra bestemmelser i lov og forskrift (PBL § 7)  

1. PBL § 7 - dispensasjonssøknad som kan behandles administrativ etter delegering Gebyr 
= 7 x G.  

2. PBL § 7 - dispensasjonssøknad som må behandles av formannskapet Gebyr = 12 x G.  

 

§ 4-6. Utstikking og kontrollmåling av plassering av tiltak  

       Dersom ansvarshavende i byggesak leier kommunen til å utføre 
plassering/innmåling/kontroll av tiltak. Utsetting av bygg består av minimum 1 hjørne og 
retningspel + ev. høydeutsett.  

1. Første tiltak på eiendommen Gebyr = 7 x G.  

2. Tillegg pr. tiltak når det utstikkes/innmåles flere tiltak samtidig på samme eiendom 
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Gebyr = 2 x G.  

3. Fra og med 2. gangs utstikking av samme tiltak - pr. tiltak Gebyr = 7 x G.  

       Dersom kommunens bygningsmyndighet har satt vilkår om at et tiltak skal 
utstikkes/plasseres/kontrolleres av kommunene selv, skal det ikke innkreves gebyr.  
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Vedlegg 1b: Betalingsregulativ etter Matrikkelloven - 2015 
 
Dette betalingsregulativet er fastsatt i medhold av Matrikkellovens § 32 og forskrift av 26. 
juni 2009 nr. 864 til Matrikkelloven § 16. 
 
Grunnbeløpet (G) i dette betalingsregulativet er det samme som grunnbeløpet i 
betalingsregulativet for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. 
i Rakkestad kommune. 
 
Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som 
følger: 
 
A. Oppretting av ny matrikkelenhet. 

 

A.1. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som skal forbli 
selvstendig enhet: 
 

 Gebyr = 20 x G 
 

Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av 
grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 
timer i tillegg. 
    
 

A.2 Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som i henhold til 
vedtak skal bli tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet og tilleggsarealer 
som blir behandlet i henhold til reglene om arealoverføring: 
 

Areal 0 – 500 m2 Gebyr = 8 x G 
Areal 501 – 1000 m2 Gebyr = 10 x G 
Areal over 1000 m2 Gebyr = 14 x G 

 

Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av 
grensemerker – for tilleggsarealer over 1000 m2, tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G 
pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg. 
  
 

A.3. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn over større 
sammenhengende arealer til landbruks-, idretts- eller frilufts formål samt 
andre allmennyttige formål: 

        

       Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 12 x G. Dersom utearbeidet – selve 
     Oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker - tar lengre tid  
     enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg. 

 

 
A.4 Oppretting av uteareal på eierseksjon: 
 

Areal 0 – 250 m2 Gebyr = 4 x G 
Areal 251 – 1000 m2 Gebyr = 6 x G 
Areal over 1000 m2 Gebyr = 10 x G 
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Det betales fullt gebyr for oppmåling av den første seksjonen på en 
grunneiendom, deretter innrømmes 30 % rabatt for hver av de neste 
seksjonene som skal opprettes på den samme grunneiendommen. 

 
 

A.5 Oppretting av ny anleggseiendom: 
 

Volum 0 – 2000 m3 Gebyr = 16 x G 
Volum over 2000 m3 Gebyr = 16 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m3 

 
 

A.6 Oppretting av ny anleggseiendom som skal være tilleggsvolum til 
eksisterende anleggseiendom eller at volum skal overføres ved hjelp av 
arealoverføring: 
 

Volum 0 – 250 m3 Gebyr = 10 x G 
Volum 251 – 500 m3 Gebyr = 12 x G 
Volum over 501 m3 Gebyr = 12 x G + 1G pr. 500 m3 i økning 

 
 

A.7. Registrering av jordsameie: 
 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie betales etter medgått tid. 
Minstesats 2 x G + 1G pr. time 
 

 

 
B. Oppmåling av eksisterende eiendom. 
 
 

B.1. Oppmåling av eksisterende eiendom der eiendomsgrensene ikke er 
oppmålt tidligere ved hjelp av koordinater: 

 

B.1.1 Oppmåling av hele eiendommen: 
 

           Gebyr = 12 x G 
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og 
utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. 
påbegynt time utover 5 timer i tillegg. 
 
 

B.1.2 Oppmåling av hele eiendommer som benyttes til landbruks-, 
idretts-, eller frilufts formål samt andre allmennyttige formål: 

 

Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 8 x G.  
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og 
utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. 
påbegynt time utover 5 timer i tillegg. 
 

 

B.1.3 Oppmåling av del av eiendommen: 
 

Inntil 3 grensepunkter Gebyr = 6 x G 
Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G 
Dersom alle grensepunktene til eiendommen blir oppmålt, skal gebyret 
fastsettes etter pkt. B.1.1. 
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B.2. Utsetting av grensemerker som tidligere er oppmålt ved hjelp av 
koordinater: 

 

Inntil 3 grensemerker Gebyr = 3 x G 
Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G 
 

 
 

C. Grensejustering. 
 

C.1. Grensejustering mellom grunneiendommer, festegrunn og jordsameie: 
 

Areal 0 – 150 m2 Gebyr = 5 x G 
Areal 151 – 500 m2 Gebyr = 7 x G 
Utover 500 m2 er grensejustering ikke tillatt. 
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og 
til en annen matrikkelenhet. 

 

C.2. Grensejustering mot anleggseiendom: 
 

Volum 0 – 250 m3 Gebyr = 6 x G  
Volum 251 – 1000 m3 Gebyr = 8 x G  
Utover 1000 m3 er grensejustering ikke tillatt.  
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og 
til en annen matrikkelenhet. 
 

 
 

D. Andre bestemmelser. 
 

D.1. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale: 
 

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde   Gebyr = 2 x G 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Gebyr = ½ x G 
Billigste alternativ for rekvirent velges. 

 
 

D.2. Opprettelse av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning: 
 

Ved søknad kan rekvirenten kreve at ny matrikkelenhet blir matrikkelført uten 
at oppmålingsforretning er gjennomført. 

 

Gebyr = 2 x G 
 
 
 

D.3. Innløsing av festetomt. 
 

D.3.1 Når festetomten har eksisterende målebrev med 
koordinatbestemte grensepunkter: 

 

Gebyr = 4 x G 
 

D.3.2 Når festetomten har eksisterende målebrev utstedt i perioden 
01.01.1968 - 01.01.1980: 

 

Gebyr = 4 x G 
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D.3.3 Når festetomten har eksisterende målebrev utstedt før 
01.01.1968 eller ikke har målebrev, betales gebyr etter pkt. B.1.1. 
 

 

D.4. Utstedelse av matrikkelbrev. 
 

Matrikkelbrev inntil 10 sider             kr. 175,- 
Matrikkelbrev over 10 sider             kr. 350,- 
Gebyret er fastsatt av Statens Kartverk og vil bli regulert etter bestemmelse 
fra dem. 

 
 

E. Betalingsbestemmelser, urimelig gebyr, tinglysingsgebyr m.m. 
 

E.1. Betalingsbestemmelser. 
 

Gebyr etter denne gebyrforskrift skal betales i henhold til faktura utstedt av 
kommunen. Fakturaen skal være betalt før saken blir matrikkelført og 
eventuelt sendt til tinglysing. I perioden fra fakturaen blir sendt ut og til den 
blir betalt, løper ikke tidsfristen i henhold til forskriftene § 18, andre avsnitt. 

 
 

E.2. Fakturamottager. 
 

Faktura utstedt etter reglene i denne gebyrforskrift skal betales av rekvirenten 
av forretningen. Gebyret kan rettes til andre dersom det er en avtale om 
dette. 

 
 

 E.3. Betaling av tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift. 
 

I saker som skal tinglyses skal tinglysingsgebyret og dersom det er aktuelt 
også dokumentavgiften være betalt før saken blir sendt til tinglysing. Disse 
gebyrene vil framkomme som egne poster på fakturaen som nevnt under pkt. 
E.1. 
 
 

     E.4.  Rabatt. 
 
                 Dersom det blir søkt om og godkjent fradeling av flere nye eiendommer fra  
               samme grunneiendom i en sak, innrømmes 30 % rabatt fra og med eiendom 
   nummer to. Dette gjelder punktene A.1. og A.2 ovenfor.   

 
 

 E.5. Urimelig gebyr. 
 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til 
grunn og det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan 
rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et 
passende gebyr. 

 

Fullmakts haver kan under de samme forutsetningene og på bakgrunn av en 
grunngitt søknad fra den som har mottatt kravet om betaling av gebyr, 
fastsette et redusert gebyr. 
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