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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 14/1712   
 
BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 
 
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 151  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/14 Eldrerådet 27.10.2014 
6/14 Rådet for funksjonshemmede 27.10.2014 
7/14 Ungdomsrådet 27.10.2014 
32/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 04.11.2014 
8/14 Arbeidsmiljøutvalget 05.11.2014 
9/14 Helse- og omsorgsutvalget 05.11.2014 
23/14 Kultur- og oppvekstutvalget 11.11.2014 
65/14 Formannskapet 12.11.2014 
8/14 Administrasjonsutvalget 12.11.2014 
/ Kommunestyret  

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2015 

og handlings- og økonomiplan 2015-2018 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 
2015-2018 (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B)  
Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2015-2018 – i henhold 
til budsjettskjema 1A og 1B. 
 

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 
 
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 

2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer 
og tjenester, samt vedlegg 1A og 1B). 

 
4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 
 
5. Investeringsbudsjettet for 2015 og 2015-2018 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 

av budsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. (Investeringsbudsjettet – 
sammendrag), (Budsjettskjema 1B og 2B) – totalt kr 86 675 000 i 2015 til investeringer i 
anleggsmidler.  

 
6. Det godkjennes låneopptak på kr 50 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 

2015. 
 
7. Punktene A – J nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. 

 
 

A. BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 
 
Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget. 
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Nye driftstiltak; side 55 
Nye investeringstiltak; side 51. 
 
Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a og 1b  
 
B. RAMMEOMRÅDER 
Budsjettet for 2015 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: 
 

– Rådmannens team 
– Stabsavdelinger 
– NAV 
– Skole 
– Barnehage 
– Kultur 
– Familiesenter 
– Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
– Hjembaserte tjenester 
– Bo- og aktivitetstjenester 
– Teknikk, miljø og landbruk 
– Næring og sysselsetting 
– Kirker og Trossamfunn 
– Fellesutgifter- og inntekter 
 
Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under 
obligatoriske oversikter. 
 
 
C. SKATTØRE 
Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2015 beregnes i 
henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget.  
 
 
D. FULLMAKTER 
1. Ordfører og rådmann disponerer budsjettposten for møter og konferanser. 

 
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentralt avsatt pott i forbindelse med håndtering av 

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

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

rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). 
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E.  TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER 
a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.049,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) 
b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.229,- per kommunestyrerepresentant. 
c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i 

statsbudsjettet. 
 
 
F.  OPPMUNTRINGSPENGER 
Oppmuntringspenger for brukere med vedtak om sysselsetting innen rus- og 
psykiatritjenesten – kr 18 per time.  
 
 
G. TIMESATSER FOR STØTTEKONTAKTER OG FRITIDSASSISTENTER 
Timesats for støttekontakter og fritidsassistenter utgjør kr. 120 pr. time – korrigert i 
samsvar med at kommunestyret i sitt budsjettvedtak for 2014 økte bevilgningen til 
formålet med kr. 230 000 fra 2013 til 2014.  
 
I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse. 
 
 
H.  TILSKUDDSSATSER PRIVATE BARNEHAGER 
Iht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager § 4.4 skal kommunen kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at 
årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. 
 
Satsene er foreløpige og endelige satser kunngjøres innen 1. februar 2015. Endring i 
barnetallet, oppholdstid, kostnader eller inntekter vil føre til endring av tilskuddssatsene. 
 

Tilskuddsats Drift inkl adm. Kapital Drift inkl adm Kapital 

Ordinære 
barnehager, små 
barn 

 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 

 
 
 
I.  EIENDOMSSKATT 
Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - 
å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2015. 
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2015 til:  
 
4,8 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier.  
5,40 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier.   
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J.  LÅN 
Rakkestad kommune tar opp lån på kr 45.000.000,- til investeringer pluss kr 5.000.000,- til 
startlån i 2014.  
 
Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 50.7 a; 
Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for 
kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens 
anleggsmidler ved siste årsskifte.  
 
Samlet lånegjeld avdras over 33 år og 3 måneder.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de 
rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. 
 
 
Behandling i Eldrerådet den 27.10.2014 sak 9/14 
 
Behandling 
Når det gjelder Skautun og behovet for tjenester for eldre, ser Eldrerådet et klart sprik 
mellom beskrivelsen og målene satt opp i Budsjett 2014 og Årsberetning 2013 opp mot 
dokumentet  Budsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018.  
 
Da Skautun tidligere har gitt uttrykk for stort behov for flere sykehjemsplasser, bør politikere 
og administrasjon bestrebe seg på fortgang i planlegging og realisering av nye / flere plasser 
i sykehjem. 
 
Eldrerådet forventer en redegjørelse i forhold til framdrift når det gjelder utbygging av nye / 
flere sykehjemsplasser. 
 
Eldrerådets uttalelse er for øvrig i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Eldrerådets uttalelse  
Når det gjelder Skautun og behovet for tjenester for eldre, ser Eldrerådet et klart sprik 
mellom beskrivelsen og målene satt opp i Budsjett 2014 og Årsberetning 2013 opp mot  
dokumentet  Budsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018.  
 
Da Skautun tidligere har gitt uttrykk for stort behov for flere sykehjemsplasser, bør politikere 
og administrasjon bestrebe seg på fortgang i planlegging og realisering av nye / flere plasser 
i sykehjem. 
 
Eldrerådet forventer en redegjørelse i forhold til framdrift når det gjelder utbygging av nye / 
flere sykehjemsplasser. 
 
Eldrerådets uttalelse er for øvrig i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
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Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 27.10.2014 sak 6/14 
 
Behandling 
I fellesmøte for brukere og interesseutvalgene – Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet og 
Ungdomsrådet ga rådmannen Alf Thode Skog en orientering om saken: Rådmannens forslag 
til budsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015 – 2018. 
 
Utvalgene gikk deretter til hvert sitt møterom for å utarbeide sin uttalelse til budsjettsaken. 
 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte om hva det lå i helhetlig rustjeneste. Dette 
kommer i en egen sak i Helse- og omsorgsutvalget. 
 
Rådet for funksjonshemmede uttrykker bekymring for den lave timesatsen for 
støttekontakter og fritidsassistenter. Rådet for funksjonshemmede er ikke kjent med at 
avlønningen medfører lav dekning av iverksetting av innvilgede vedtak, men mener at satsen 
bør økes dersom detter er en konsekvens. 
 
Rådet for funksjonshemmede støtter spesielt rådmannens innstilling på å imøtekomme de 
økte behovene innen Bo- og aktivitetstjenester. 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse  
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse er i samsvar med Rådmannens forslag til vedtak. 
 
I tillegg har Rådet for funksjonshemmede følgende bemerkninger: 
  

 Rådet for funksjonshemmede uttrykker bekymring for den lave timesatsen for 
støttekontakter og fritidsassistenter. Rådet for funksjonshemmede er ikke kjent med 
at avlønningen medfører lav dekning av iverksetting av innvilgede vedtak, men 
mener at satsen bør økes dersom detter er en konsekvens. 
 

 Rådet for funksjonshemmede støtter spesielt rådmannens innstilling på å 
imøtekomme de økte behovene innen Bo- og aktivitetstjenester. 

 
 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 27.10.2014 sak 7/14 
 
Behandling 
Rådmann Alf Thode Skog orienterte om Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlings- 
og økonomiplan 2014-2017 felles for Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet. 
 
Ungdomsrådet ønsket at ordningen med gratis skolefrukt til elevene på ungdomstrinnet ble 
gjeninnført. Dette er også noe som elevrådet ved Ungdomsskolen har gitt tilbakemelding om 
at elevene savner. 
 
Ungdomsrådet ønsket å påpeke viktigheten av at kulturskolen blir plassert i sentrum og på 
ett undervisningssted. Det er positivt at kommunestyret nå har vedtatt et forprosjekt på 
dette tiltaket i 2015. 
 
Ungdomsrådets uttalelse for øvrig er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
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Ungdomsrådets uttalelse  
Ungdomsrådet ønsket at ordningen med gratis skolefrukt til elevene på ungdomstrinnet ble 
gjeninnført. 
 
Ungdomsrådet ønsket også å påpeke viktigheten av at kulturskolen blir plassert i sentrum og 
på ett undervisningssted. Det er positivt at kommunestyret nå har vedtatt et forprosjekt på 
dette tiltaket i 2015. 
 
Ungdomsrådets uttalelse for øvrig er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak 
 
 
 
Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 04.11.2014 sak 32/14 
 
Behandling 
 
Leder Jan Lie viste til tidligere vedtak i utvalget, sak 15/14 – Bærekraftig drift av 
kommuneskogene og ber om at det budsjetteres i tråd med vedtaket. 
 
 

Årlig hogstkvantum i Rakkestad kommuneskoger tilpasses et bærkraftig volum som 
bidrar til at kvantumet må ned en periode før det igjen kan økes.  
 
Framtidig budsjett knyttet til drift av kommuneskogen tilpasses skogfaglig optimalt 
hogstkvantum. 

 
 
Utvalget ga sin enstemmige tilslutning. 
 
 
Teknikk, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse er for øvrig i samsvar med rådmannens 
forslag til vedtak. 
 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse 
Årlig hogstkvantum i Rakkestad kommuneskoger tilpasses et bærkraftig volum som bidrar til 
at kvantumet må ned en periode før det igjen kan økes.  
 
Framtidig budsjett knyttet til drift av kommuneskogen tilpasses skogfaglig optimalt 
hogstkvantum. 
 
Teknikk, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse er for øvrig i samsvar med rådmannens 
forslag til vedtak. 
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Behandling i Arbeidsmiljøutvalget den 05.11.2014 sak 8/14 
 
Behandling 
Fagforbundet fremmet flg. bekymringsmelding:  
 

«Arbeidsmiljøutvalget er bekymret for at innføring av betalte spisepauser på Skautun blir 
utsatt til 2016 og henstiller til at de innføres i 2015 med henvisning til Arbeidsmiljølovens 
§ 10-9.» 

 
Arbeidsmiljøutvalget uttaler at de stiller seg enstemmig til denne bekymringsmeldingen.  
 
 
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse 
Arbeidsmiljøutvalget er bekymret for at innføring av betalte spisepauser på Skautun blir 
utsatt til 2016 og henstiller til at de innføres i 2015 med henvisning til Arbeidsmiljølovens 
§ 10-9. 
 
Arbeidsmiljøutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
 
 
Behandling i Helse- og omsorgsutvalget den 05.11.2014 sak 9/14 
 
Behandling 
Rådmannen orienterte om følgende korrigeringer i rådmannens forslag til vedtak: 
 

I «Rådmannens forslag til vedtak» under «Punkt G – Timesatser for støttekontakter og 
fritidsassistenter» heter det: 
 
Timesats støttekontakter og fritidsassistenter kr. 90,15 pr. time.  
 
I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse.  
 
Det korrekte skal være: 
 
Punkt G – Timesatser for støttekontakter og fritidsassistenter: 
 
Timesats for støttekontakter og fritidsassistenter utgjør kr. 120 pr. time – korrigert i 
samsvar med at kommunestyret i sitt budsjettvedtak for 2014 økte bevilgningen til 
formålet med kr. 230 000 fra 2013 til 2014.  
 
I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse.  

 
 
Leder Stein Bruland gjennomgikk i budsjettdokumentet de fagområdene som sorterer under 
Helse- og omsorgsutvalget.  
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Leder Stein Bruland (Krf) fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag: 
 

Fiolen 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen å komme med en utredning angående 
konsekvensene ved å utsette ombygging av Fiolen til nytt sykehjem er bygget.  
 
Betalt spisepause 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen å innfase betalt spisepause for gruppen 
«helge- og kveldsvakter» i løpet av 2. tertial 2015.  

 
 
Ved votering ble Brulands forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Helse- og omsorgsutvalget ber om at det, med bakgrunn i et folkehelseperspektiv, blir 
prioritert gratis frukt og grønt ved Rakkestad ungdomsskole innefor dagens rammer.  

 
 
Ved votering ble Bjørnstads forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Leder refererte Eldrerådets og Rådet for funksjonshemmedes behandling og uttalelse til 
budsjettet. Han understreker, sammen med nestleder i Eldrerådet Arild Oliversen, spesielt 
Eldrerådets forventing om en redegjørelse i forhold til fremdrift når det gjelder utbygging av 
nye/flere sykehjemsplasser. 
 
 
Helse- og omsorgsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
 
Helse- og omsorgsutvalgets uttalelse 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen å komme med en utredning angående 
konsekvensene ved å utsette ombygging av Fiolen til nytt sykehjem er bygget.  
 
Helse- og omsorgsutvalget ber rådmannen å innfase betalt spisepause for gruppen «helge- 
og kveldsvakter» i løpet av 2. tertial 2015.  
 
Helse- og omsorgsutvalget ber om at det, med bakgrunn i et folkehelseperspektiv, blir 
prioritert gratis frukt og grønt ved Rakkestad ungdomsskole innefor dagens rammer.  
 
Helse- og omsorgsutvalget støtter Eldrerådets og Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til 
budsjettet, og understreker spesielt Eldrerådets forventing om en redegjørelse i forhold til 
fremdrift når det gjelder utbygging av nye/flere sykehjemsplasser. 
 
Helse- og omsorgsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
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Behandling i Kultur- og oppvekstutvalget den 11.11.2014 sak 23/14 
 
Behandling 
Innspill til Kultur- og oppvekstutvalgets behandling av budsjettet fra samarbeidsutvalget ved 
Kirkeng skole vedr. ressursutfordringer, ble delt ut og referert i utvalget. Innspillet 
oversendes skoleadministrasjonen for videre utredning. Det legges fram egen sak til 
behandling i Kultur- og oppvekstutvalget senere.  
 
 
Leder av utvalget, Roger Olstad (Ap) refererte Ungdomsrådets uttalelse. 
 
 
Leder av utvalget, Roger Olstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 
Kultur- og oppvekstutvalget ber administrasjonen utrede muligheten for å gjeninnføre 
frukt- og grøntordningen ved Rakkestad ungdomsskole innenfor nåværende rammer, og 
ber om en tilbakemelding på utvalgets første møte i 2015.  

 
 
Ved votering ble Olstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Kultur- og oppvekstutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse 
Kultur- og oppvekstutvalget ber administrasjonen utrede muligheten for å gjeninnføre frukt- 
og grøntordningen ved Rakkestad ungdomsskole innenfor nåværende rammer, og ber om en 
tilbakemelding på utvalgets første møte i 2015.  
 
Kultur- og oppvekstutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget den 12.11.2014 sak 8/14 
 
Behandling 
Fagforbundet fremmet flg. bekymringsmelding: 
 

«Administrasjonsutvalget er bekymret for at innføring av betalte spisepauser på Skautun 
blir utsatt til 2016 og henstiller til at de innføres i 2015 med henvisning til 
Arbeidsmiljølovens § 10-9». 

 
Bekymringsmeldingen følger budsjettsaken videre til kommunestyret. 
 
Senterpartiet, Høyre og Venstre meldte at de vil komme med konkret forslag i 
formannskapet. 
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Ordfører henviste til budsjettsakens pkt. D – Fullmakter, og ba om at Rådmannen gir 
Administrasjonsutvalget informasjon om spesielle saker før iverksetting av tiltak i h.h.t. 
pkt.D.  
 
 
 
Administrasjonsutvalgets uttalelse 
Administrasjonsutvalget er bekymret for at innføring av betalte spisepauser på Skautun blir 
utsatt til 2016 og henstiller til at de innføres i 2015 med henvisning til Arbeidsmiljølovens § 
10-9. 
 
Administrasjonsutvalget ber om informasjon fra rådmannen om spesielle saker knyttet til 
pkt. D før iverksetting. 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet den 12.11.2014 sak 65/14 
 
Behandling 
Representanten Peder Harlem (Sp) fremmet følgende endringsforslag på vegne av 
Senterpartiet, Venstre og Høyre: 
 
 

1. Betalte spisepauser ved Skautun rehabiliterings-og omsorgssenter 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ber rådmannen iverksette arbeidet med å innføre 
betalte spisepauser i sykehjemmet fra 1.6.15. 
 
Betalte spisepauser er beregnet å koste kr. 810 000 i perioden 1.6.15 – 31.12.15. 

 
Betalte spisepauser finansieres av en reduksjon av utgifter til ressurskrevende tiltak 
på kr 690 000 i helse – og omsorgstjenesten og en reduksjon av utgifter/økning 
avinntekter i rådmannens team på kr. 120 000 i 2015. Tiltaket har helårseffekt fra 
2016. 
 
 

Ved votering ble forslaget i pkt. 1 – Betalte spisepauser ved Skautun rehabiliterings- og 
omsorgssenter enstemmig vedtatt.  
 
 
 

2. Eiendomsskatt 
Senterpartiet, Venstre, Høyre vil ikke øke eiendomsskattesatsen på bolig og 
fritidseiendommer på 4,75 promille og på næringseiendommer på 5,25 promille i 
2015. 
 
Dette gir en inntektsreduksjon på kr 360 000 i forhold til rådmannens 
budsjettframlegg. 

 
Tiltaket finansieres av reduksjon av finansielle utgifter og økning av finansielle 
inntekter på kr 360 000. 
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Rådmannen legger fram en oppfølgende sak for kommunestyret innen utgangen av 
februar 2015. 

 
 
Ved votering ble forslaget i pkt. 2 – Eiendomsskatt enstemmig vedtatt.  
 
 

 
3. Kulturskolen 

Senterpartiet, Venstre, Høyre foreslår å sette av kr. 17 500 000 – fordelt med kr. 
7 500 000 i 2016 og kr. 10 000 000 i 2017 – til kulturskole i Rakkestad kommune.  
 
Tiltaket finansieres med salg av eiendom kr. 5 500 000 (til sammen kr. 13 000 000 i 
2016) og Kr. 4 000 000 (til sammen kr. 11 000 000) i 2017. 

 
 
Ved votering ble forslaget i pkt. 3 – Kulturskolen enstemmig vedtatt, jf. pkt 1 i Krf’s forslag 
om kulturskolen som hadde falt med 2 mot 7 stemmer i en forutgående avstemming. 
 
 

 
4. Folkevalgtgodtgjørelse 

Senterpartiet, Venstre, Høyre reduserer ikke møtegodtgjørelser til folkevalgte med 20 
prosent fra 1.1.15. 
 
Rådmannen legger innen utgangen av februar 2015 fram et opplegg for folkevalgt 
virksomhet 2015 uten reduksjon av folkevalgt aktivitet – men slik at 
møtegodtgjørelsene ligger på dagens nivå ut denne kommunevalgperioden. 
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter i egen sak blant annet møtegodtgjørelsene for 
valgperioden 2015 – 2019. 
 

 
Ved votering ble forslaget i pkt. 4 – Folkevalgtgodtgjørelse enstemmig vedtatt.  
 
 
 

5. Kommunale bygninger 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ser av økonomisk halvårsrapport 2014 at Rakkestad 
kommune går mot balanse eller et svakt plussresultat på driftsregnskapet for 2014 og 
at investeringsregnskapet blir avlagt med et plussresultat i 2014.  
 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ber i den forbindelse – etter at regnskapet foreligger 
15.2.15. Rådmannen legge fram en sak for kommunestyret om etablering av et fond 
for kommunale bygg etter samme modell og i samme størrelsesorden (ca. 2 millioner 
kroner) som det ble gjort for kommunale veier i 2014.  
 
Rådmann bes også å legge fram en vedlikeholdsplan for den kommunale 
bygningsmassen i første halvår 2015. 
 
 

Ved votering ble forslaget i pkt. 5 – Kommunale bygninger enstemmig vedtatt.  
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6. Beredskapsbase/beredskapsrom 
Senterpartiet, Venstre, Høyre er bekymret for at Rakkestad kommune ikke har 
etablert en beredskapsbase/beredskapsrom for beredskapsledelsen som er 
funksjonelt også når strøm og annen vital infrastruktur er ute av drift. 
 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker å utrede en slik beredskapsbase i første halvår 
av 2015. Rådmannen bes starte saksbehandlingen rett over nyttår og legge en sak 
fram til behandling i kommunestyret innen 30.06.15. 
 
Senterpartiet, Venstre og Høyre forslår å stille til rådighet kr. 1 000 000 til formålet i 
investeringsregnskapet i 2015 – hvoretter utgiftene fordeles forholdsmessig på de 
forskjellige prosjektene i investeringsregnskapet for 2015. 
 

 
Ved votering ble forslaget i pkt. 6 – Fiolen enstemmig vedtatt.  
 

 
7. Tidlig innsats barn og familier 

Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker å gjøre tidlig innsats til et satsingsområde i 2015 
og 2015-2018. Dette for at barn og familier tidlig i sitt livsløp kan få den hjelp og det 
tilbud de trenger gjennom en målbevisst innsats. Det må jobbes målbevisst og det 
må være tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid i det kommunale tjenesteapparatet 
(barnehage, skole, kultur, helsestasjon, psykolog og andre barn-, ungdoms- og 
familietjenester).  
 
Rådmannen legger fram en utredning om saken til kommunestyret innen utgangen 
av februar 2015. 
 
Rakkestad kommunestyret styrer de ressurser som staten setter av til forebyggende 
tjenester i helsetjenesten (200 millioner kroner) og psykisk helse (200 millioner 
kroner) i rammeoverføringene inn mot dette «tidlig innsats prosjektet», og 
bestemmer i det oppfølgende kommunestyrevedtaket konkret hvordan Rakkestad 
kommune skal bruke sin andel(ca.kr 500 000) av disse pengene. 
 

 
 
Ved votering ble forslaget i pkt. 7 – Tidlig innsats barn og familier enstemmig vedtatt.  
 

 
8. Kunstgressbanen 

Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker å utrede undervarme i kunstgressbanen på 
Rakkestad stadion, - faktisk og økonomisk – som ledd i at den blir rehabilitert og 
påkostet i 2015. 
 
Utredningen finansieres av prosjektet. 
 
Rakkestad kommunestyret tar stilling til om undervarme på anlegget skal realiseres 
når utredningen foreligger. 
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Ved votering ble forslaget i pkt. 8 – Kunstgressbanen enstemmig vedtatt.  
 

 
9. Søskenmoderasjon barnehager og SFO 

Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker å utvide den eksisterende ordning med 
søskenmoderasjon i barnehager til å gjelde barnehager og skolefritidsordningene 
under ett. 
 
Dette gjelder barn i kommunale barnehager, barn i private barnehager og barn i de 
kommunale skolefritidsordningene. 
 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker at rådmannen utreder «en utvidet 
søskenmoderasjonsordningen» i første kvartal 2015 – med sikte på at de kan 
innføres fra 1.8.15. 

 
 
Ved votering ble forslaget i pkt. 9 – søskenmoderasjon barnehager og SFO enstemmig 
vedtatt.  
 
 
 
Representanten John Thune (Krf) fremmet følgende 3 endringsforslag: 
 

 
1. Kulturskolen 

Planlegging av nytt bygg til kulturskolen bør starte 2015, slik at det er planer klare til 
gjennomføring, før oppstart a eventuelle samtaler om kommunesammenslåing med 
våre nabokommuner. 
 
Det avsettes 2 mill. av lånte midler i 2015. 
 

 
Ved votering falt forslaget i pkt. 1 – Kulturskolen med 2 mot 7 stemmer. Mindretallet besto 
av Krf. 

 
 
 

2. Fiolen.  
Prosjektet må behandles som enkeltsak før eventuell oppstart. Vi ønsker å prioritere 
disse midlene til nytt sykehjem, og ber rådmann legge fram en utredning om 
konsekvensene ved å utsette ombygging av ‘fiolen til nytt sykehjem er ferdig. 
 

 
Ved votering ble forslaget i pkt. 2 – Fiolen enstemmig vedtatt.  

 
 
 

3. Harlemåsen boligområde. 
Før saken behandles ønsker vi at de planlagte investeringer deles i følgende områder. 
 
1. Kostnader med vann og avløp fram til det regulerte området. 
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2. Kostnader med vei fram til feltet. 
3. Kostnader til regulering. 
 
 
 Harlems habilitet ble vurdert. Han ble ansett som habil. Saken vil bli behandlet som 
egen saken senere. Enstemmig vedtatt.  

 
 
Representanten Peder Harlem (Sp) ba om vurdering av sin habilitet fordi han er part i saken 
som grunneier. 
 
Formannskapet vedtok enstemmig av Harlem var habil under denne behandlingen fordi 
saken skal realitetsbehandles som egen sak senere.  
 
 
 
Ved votering ble forslaget i pkt. 3 – Harlemåsen boligområde enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Ordfører Ellen Solbrække fremmet forslag i samsvar med uttalelse fra Kultur- og 
oppvekstutvalget: 
 

Administrasjonen bes å utrede muligheten for å gjeninnføre frukt- og grøntordningen 
ved Rakkestad ungdomsskole innefor nåværende rammer, og ber om en 
tilbakemelding på utvalgets første møte i 2015. 
  

 
Ved votering falt forslaget med 2 mot 7 stemmer. Mindretallet besto av Ap og Krf.  
 
 
 
 
Rådmannens forslag til budsjett med formannskapets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
 
Rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlings- og økonomiplane 2015 – 2018 vedtas 
med følgende endringer og tillegg: 
 

 
1. Betalte spisepauser ved Skautun rehabiliterings-og omsorgssenter 

Senterpartiet, Venstre, Høyre ber rådmannen iverksette arbeidet med å innføre betalte 
spisepauser i sykehjemmet fra 1.6.15. 
 
Betalte spisepauser er beregnet å koste kr. 810 000 i perioden 1.6.15 – 31.12.15. 
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Betalte spisepauser finansieres av en reduksjon av utgifter til ressurskrevende tiltak på 
kr 690 000 i helse – og omsorgstjenesten og en reduksjon av utgifter/økning avinntekter 
i rådmannens team på kr. 120 000 i 2015. Tiltaket har helårseffekt fra 2016. 
 
 

2. Eiendomsskatt 
Senterpartiet, Venstre, Høyre vil ikke øke eiendomsskattesatsen på bolig og 
fritidseiendommer på 4,75 promille og på næringseiendommer på 5,25 promille i 2015. 
 
Dette gir en inntektsreduksjon på kr 360 000 i forhold til rådmannens budsjettframlegg. 

 
Tiltaket finansieres av reduksjon av finansielle utgifter og økning av finansielle inntekter 
på kr 360 000. 
 
Rådmannen legger fram en oppfølgende sak for kommunestyret innen utgangen av 
februar 2015. 
 
 

3. Kulturskolen 
Senterpartiet, Venstre, Høyre foreslår å sette av kr. 17 500 000 – fordelt med kr. 
7 500 000 i 2016 og kr. 10 000 000 i 2017 – til kulturskole i Rakkestad kommune.  
 
Tiltaket finansieres med salg av eiendom kr. 5 500 000 (til sammen kr. 13 000 000 i 
2016) og Kr. 4 000 000 (til sammen kr. 11 000 000) i 2017. 
 
 

4. Folkevalgtgodtgjørelse 
Senterpartiet, Venstre, Høyre reduserer ikke møtegodtgjørelser til folkevalgte med 20 
prosent fra 1.1.15. 
 
Rådmannen legger innen utgangen av februar 2015 fram et opplegg for folkevalgt 
virksomhet 2015 uten reduksjon av folkevalgt aktivitet – men slik at møtegodtgjørelsene 
ligger på dagens nivå ut denne kommunevalgperioden. 
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter i egen sak blant annet møtegodtgjørelsene for 
valgperioden 2015 – 2019. 
 
 

5. Kommunale bygninger 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ser av økonomisk halvårsrapport 2014 at Rakkestad 
kommune går mot balanse eller et svakt plussresultat på driftsregnskapet for 2014 og at 
investeringsregnskapet blir avlagt med et plussresultat i 2014.  
 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ber i den forbindelse – etter at regnskapet foreligger 
15.2.15. Rådmannen legge fram en sak for kommunestyret om etablering av et fond for 
kommunale bygg etter samme modell og i samme størrelsesorden (ca. 2 millioner 
kroner) som det ble gjort for kommunale veier i 2014.  
 
Rådmann bes også å legge fram en vedlikeholdsplan for den kommunale 
bygningsmassen i første halvår 2015. 
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6. Beredskapsbase/beredskapsrom 
Senterpartiet, Venstre, Høyre er bekymret for at Rakkestad kommune ikke har etablert 
en beredskapsbase/beredskapsrom for beredskapsledelsen som er funksjonelt også når 
strøm og annen vital infrastruktur er ute av drift. 
 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker å utrede en slik beredskapsbase i første halvår av 
2015. Rådmannen bes starte saksbehandlingen rett over nyttår og legge en sak fram til 
behandling i kommunestyret innen 30.06.15. 
 
Senterpartiet, Venstre og Høyre forslår å stille til rådighet kr. 1 000 000 til formålet i 
investeringsregnskapet i 2015 – hvoretter utgiftene fordeles forholdsmessig på de 
forskjellige prosjektene i investeringsregnskapet for 2015. 
 
 

7. Tidlig innsats barn og familier 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker å gjøre tidlig innsats til et satsingsområde i 2015 
og 2015-2018. Dette for at barn og familier tidlig i sitt livsløp kan få den hjelp og det 
tilbud de trenger gjennom en målbevisst innsats. Det må jobbes målbevisst og det må 
være tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid i det kommunale tjenesteapparatet 
(barnehage, skole, kultur, helsestasjon, psykolog og andre barn-, ungdoms- og 
familietjenester).  
 
Rådmannen legger fram en utredning om saken til kommunestyret innen utgangen av 
februar 2015. 
 
Rakkestad kommunestyret styrer de ressurser som staten setter av til forebyggende 
tjenester i helsetjenesten (200 millioner kroner) og psykisk helse (200 millioner kroner) i 
rammeoverføringene inn mot dette «tidlig innsats prosjektet», og bestemmer i det 
oppfølgende kommunestyrevedtaket konkret hvordan Rakkestad kommune skal bruke 
sin andel(ca.kr 500 000) av disse pengene. 
 
 

8. Kunstgressbanen 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker å utrede undervarme i kunstgressbanen på 
Rakkestad stadion, - faktisk og økonomisk – som ledd i at den blir rehabilitert og 
påkostet i 2015. 
 
Utredningen finansieres av prosjektet. 
 
Rakkestad kommunestyret tar stilling til om undervarme på anlegget skal realiseres når 
utredningen foreligger. 
 
 

9. Søskenmoderasjon barnehager og SFO 
Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker å utvide den eksisterende ordning med 
søskenmoderasjon i barnehager til å gjelde barnehager og skolefritidsordningene under 
ett. 
 
Dette gjelder barn i kommunale barnehager, barn i private barnehager og barn i de 
kommunale skolefritidsordningene. 
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Senterpartiet, Venstre, Høyre ønsker at rådmannen utreder «en utvidet 
søskenmoderasjonsordningen» i første kvartal 2015 – med sikte på at de kan innføres 
fra 1.8.15. 
 
 

10. Fiolen 
Prosjektet må behandles som enkeltsak før eventuell oppstart. Vi ønsker å prioritere 
disse midlene til nytt sykehjem, og ber rådmann legge fram en utredning om 
konsekvensene ved å utsette ombygging av Fiolen til nytt sykehjem er ferdig. 
 
 

11. Harlemåsen boligområde 
Før saken behandles ønsker vi at de planlagte investeringer deles i følgende områder. 
 
1. Kostnader med vann og avløp fram til det regulerte området. 
2. Kostnader med vei fram til feltet. 
3. Kostnader til regulering. 
 

 
 
Vedlegg 

1. Forslag til Budsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015-2018. 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunes budsjett 2015 med forslag til gebyrer, egenbetalinger og avgifter for 
budsjettåret, samt handlings- og økonomiplan 2015-2018. 
 
 
Hjemmel 
Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens kapittel 8, 
§§ 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 
Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele 
kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
 
Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket 
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 
 
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal på 
bakgrunn av at økonomiplanen utgjør samfunnsplanens handlingsdel legges ut til alminnelig 
ettersyn i minst 30 dager før den behandles i kommunestyret. 
 
Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknikk-, miljø- og 
landbruksutvalget og bruker- og interesseutvalgene, samt Arbeidmiljøutvlaget og 
Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett og økonomiplanframlegget, før det blir 
vedtatt av kommunestyret. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2015 og Handlings- og 
økonomiplan 2015-2018. Rådmannen forslag». 


