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Innledning  

Etter framlegg av regjeringen, besluttet Stortinget 18. juni 2014 en større kommunereform i 

2014 – 2020.  

I sin begrunnelse for prosjektet sier Stortinget og regjeringen at kommunene i de siste femti 

årene har fått stadig flere oppgaver og nytt ansvar – samtidig som kommunestrukturen i 

grove trekk er den samme som midt på 1960 – tallet. Landets kommuner står på denne 

måte overfor helt andre utfordringer – forventninger og krav hos sine innbyggere og i lokal-

samfunnet som helhet – enn for bare noen tiår siden.  

På dette grunnlag hevder staten at mange kommuner ikke er bærekraftige i forhold til de 

oppgaver de står overfor som samfunnsutviklere, samfunnsutbyggere, planmyndigheter, 

forvaltningsorganer og tjenesteytere i framtiden.  

Stortinget og regjeringen trekker opp denne overordnede målsetting for kommunereformen:  

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og 

mer robuste kommuner. Flere og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og 

videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode 

lokalsamfunn, samt ivareta frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangs-

punkt for reformen. Som generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle 

kommuner kan løse sine oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for enhetlig 

og oversiktlig forvaltning.  

Stortinget og regjeringen har pålagt kommunene en utredningsplikt i kommunereform-

spørsmålet.  

Rakkestad kommune mener at den kan bestå som en bærekraftig og robust kommune også 

etter 1.1.2020, og har besluttet å utrede dette «K 0 – alternativet» sidestilt og parallellt med 

å slå seg sammen med Sarpsborg kommune eller Eidsberg, Trøgstad og Marker kommuner.  

Det oppnevnte forhandlingsutvalg i kommunereformprosjektet – ordfører Ellen Solbrække, 

varaordfører Lars Kristian Holøs Pettersen og Karoline Fjeldstad – står bak utredningen – 

supplert av gruppeleder AP, Knut Magne Bjørnstad, rådmann Alf Thode Skog, personalsjef 

Steffen Tjerbo og HTV i Fagforbundet Marit Bratlie.  

Utredningen har foregått i tidsrommet 11. april – 2. mai 2016.  

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Mål og prinsipper  

Rakkestad kommunes mål er å være en sterk og stabil samfunnsaktør og samfunnsutvikler, 

forvaltningsorgan og tjenesteyter, og oppfylle statens, innbyggernes, brukernes og det 

øvrige lokalsamfunnets forventninger og krav til en bærekraftig og robust kommune.  

Det innebærer – statlige målsettinger for reformen: 

- Å tilby gode tjenester til innbyggerne.    

 

- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. 

 

- En bærekraftig og økonomisk robust kommune.  

 

- Et godt lokaldemokrati.  

Det innebærer – konkrete lokale målsettinger for reformen: 

- Effektivisering av Rakkestad kommunes virksomhet i 2016 – 2020 – for å øke det 

økonomiske handlingsrommet, styrke den finansielle frihet og bygge de tjeneste-

ytelser, forvaltning, planapparat og øvrige aktivitet som kommunen skal være 

fundamentert på i 2020. 

 

- En god samfunnsutvikling – i Rakkestad Sentrum og de øvrige delene av kommunen.  

 

- Fortsatt god befolkningsvekst – et gjennomsnitt 1 – 1,5 prosent pr. år. 

 

- Likeverdige og gode tjenester i alle deler av kommunen.  

 

- Et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med spennende jobbmuligheter og høyere 

kompetanse.  

 

- Forbedre folkehelse og levekår.  

 

- Ivareta naturressurser – herunder klima og miljø – som samfunnsutvikler, 

forvaltningsorgan og tjenesteyter.  

 

- Et sterkt jordvern.  

 

- Et sterkere lokaldemokrati. 

 

- En attraktiv arbeidsgiver.   

 

- Tjenester og annen aktivitet skjer fortsatt primært i egen regi – slik at kjøp av 

tjenester og interkommunalt samarbeid og – tiltak bare er et supplement til 

kommunens regulære virksomhet.  
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Interkommunalt samarbeid og – tiltak: 

 

Etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale mellom to eller flere kommuner – 

for å løse felles oppgaver.  

 

Modeller som brukes er:  

 

- Vertskommunemodell – kommuneloven – kapittel 5 A.  

- Interkommunalt samarbeid – eget styre – kommunelovens § 27.  

- Interkommunalt plansamarbeid – plan- og bygningslovens §§ 9 – 1 – 9 – 7. 

- Interkommunale selskaper – lov om interkommunale selskaper.  

- Aksjeselskaper – aksjeloven.  
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Politisk styringsstruktur 

Rakkestad kommune er organisert etter formannskapsmodellen.  

De viktigste folkevalgte organer er som følger:  

- Kommunestyret, 25 representanter.  

- Formannskapet, 9 representanter.  

- Oppvekst- og kulturutvalget: 7 representanter. 

- Helse- og omsorgsutvalget: 7 representanter.  

- Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget, 7 representanter.  

- Byggekomiteen, 5 representanter.  

- Kontrollutvalget, 5 representanter.  

Kontrollutvalgets leder utgår fra opposisjonspartiene i kommunestyret.  

Det er fastsatt et arbeidsdelings- og delegasjonsreglement mellom de folkevalgte organer og 

mellom politisk nivå og rådmannen. Rådmannen har beslutningsmyndighet i enkeltsaker og 

alle spørsmål og saker av ikke prinsipiell karakter.  

I samsvar med denne ordningen, bestemmer rådmannen oppbyggingen og strukturene i 

administrasjonen.  

Gjeldende politiske struktur ble tatt i bruk 1.11.2007 og har – med små justeringer i 2011 og 

ingen korreksjoner i 2015 – ligget fast siden den gang.  

Neste evaluering av den folkevalgte organisering finner sted i 2019.  

Fra ungdomsrådet ble etablert i 1997, har kommunen via flere tiltak medvirket til å styrke 

barne- og ungdomsprofilen i lokalsamfunnet. Dette arbeidet fortsetter. I øyeblikket blir 

ungdomsrådet evaluert og nye modeller for dets virksomhet vurdert. En enkeltsak om 

ungdomsrådets organisering blir lagt fram for kommunestyret i september 2016.   
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Kommunen som arbeidsgiver 

En velfungerende kommune krever motiverte og dyktige ansatte med trygge og forutsigbare 

ansettelsesforhold.   

For Rakkestad kommune er det en målsetting at ingen faste ansatte blir sagt opp som følge 

av tiltak som gjennomføres for å tilpasse seg en ny ressurssituasjon og dermed etablere den 

plattform som kommunen framover skal stå på.  

Rakkestad kommune viderefører det stillingsvern de ansatte allerede har – som er et år 

utover de rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven.  

Pensjonsrettigheter videreføres.  

Rakkestad kommune skal ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for å rekruttere 

kvalifisert og kompetent personell i alle områder av sin virksomhet.  

Rakkestad kommune vektlegger også fremover ledelse og medarbeiderskap.  

Medarbeiderskap handler om at medarbeidere viser initiativ og tar ansvar, at de ser hva som 

bør gjøres og ser til at det blir utført. Det krever ledere som fremmer åpenhet, samarbeid og 

tillit. 

Rakkestad kommune vektlegger et godt samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og 

de ansattes organisasjoner.   

Innen utgangen av 2017 reviderer Rakkestad kommune sitt strategiske dokument for 

arbeidsgiverpolitikken.  
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Tjenestetilbud og intern drift 

Generelt  

Rakkestad kommune har pr. 2015 gode tjenester i de aller fleste virksomhetsområder – 

barnehage, skole, helse og omsorg og teknikk, miljø og landbruk – og skal også fremover 

tilby det tjenestespekter som brukere, innbyggere og staten forventer og krever av den.  

I dag har kommunen en enhetlig ledelse og administrasjon av virksomhetsområdene – som 

står for ledelse, administrasjon, plan og utvikling og forvaltning av sine enheter og aktivitet.  

Denne ordningen blir opprettholdt også etter 2020.  

Rakkestad kommunes ledelses - og administrative miljø er sårbart og forholdsvis lite, og av 

den grunn er kommunen på denne dimensjonen utsatt med hensyn til bærekraft og 

robusthet. Det blir og har alltid blitt arbeidet med å styrke organisasjonen på dette området. 

Å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, har i det store bildet historisk sett gått bra 

for Rakkestad kommune.   

I øyeblikket registrerer Rakkestad kommune det som noe mer krevende – etter at kommune-

reformen ble lansert for ca. to år siden – å rekruttere og beholde sentral ledelses – og faglig 

nøkkelkompetanse.  

Som en følge av kommunereformen, føler enkeltansatte og grupper av arbeidstakere større 

usikkerhet og risiko i sitt ansettelsesforhold i Rakkestad kommune. Dette kan resultere i en 

økende personalmessig turnover i organisasjonen.  

I gitte situasjoner, kan manglende kompetanse og kapasitet i arbeidstakerkorpset ha visse 

konsekvenser for kommunen som planmyndighet, forvaltningsorgan og tjenesteyter.  

Det samme gjelder for den interne drift.  

Kommunereformen bør ikke trekke for lenge ut i tid – idet det øker ustabiliteten på personal-

området for kommuner som er utsatt med hensyn til sammenslåing.  

Tjenester i egen regi  

Rakkestad kommune gjør hoveddelene av sine tjenesteytelser og interne drift i egen regi. 

Det gjelder spesielt: 

- Barnehage.  

- Skole.  

- Helse og omsorg.  

- Teknikk, miljø og landbruk.  

Rakkestad kommune utfører selv basistjenester på alle sine hovedområder.  
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Interkommunale tiltak 

I dag er Rakkestad kommune en mellomstor kommune – 8 097 innbyggere pr. 1.4.2016 – og 

har av den grunn av forskjellige årsaker ikke ressurser til på egen hånd å løse alle oppgaver.  

Rakkestad kommune deltar i interkommunale samarbeidsordninger i Indre Østfold, verts-

kommune tiltak i Sarpsborg kommune og Indre Østfoldkommunene og den kjøper regulært 

tjenester i markedet for å ha det tilbudet som er pålagt.  

Det er på sammensatte og krevende områder et helt nødvendig supplement til å gi tjeneste-

ytelser og ha virksomhet på normal måte.  

Bildet for interkommunale tiltak er:  

Fellesfunksjoner: 

- Innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold. 

- Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. 

- Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

- Alarmsentral Øst AS. 

- Østfold Arkivselskap IKS. 

Barnehage: 

- Nettverkssamarbeid med Indre Østfoldkommuner.  

Skole: 

- PP – tjeneste sammen med Eidsberg, Trøgstad og Marker kommuner.  

- Mortenstua skole IKS – for elever med særskilte behov – sammen med Indre Østfold-

kommunene.  

- Nettverkssamarbeid med Indre Østfoldkommuner.  

Helse og omsorg: 

- Helsehus – Sarpsborg kommune.  

- Legevakt – Sarpsborg kommune.  

- Krise- og incestsenteret i Fredrikstad (Blåkorsstiftelsen) – tilbud for menn.  

- Indre Østfold Krisesenter IKS. 

- Nettverkssamarbeid med Sarpsborg kommuner og Indre Østfold kommuner.   

Teknikk, miljø og landbruk:  

- Driftsassistansen Østfold IKS.  

- Ikke noe organisert nettverkssamarbeid.  

Disse samarbeidsordninger setter Rakkestad kommune faktisk og økonomisk i stand til å løse 

oppgaver som den ikke kan eller bør ivareta på egen hånd. De gjør dermed at kommunen og 

dens virksomhet blir mer bærekraftig og robust.   
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Tjenesteytelser og drift i egen regi 

Rakkestad kommune står for størstedelen av sine tjenesteytelser og drift i egen regi.   

Barnehage 

Rakkestad kommune har full barnehagedekning og kvalitativt gode barnehager.  

Barnehager tildeles primært med basis i bosted.  

For Rakkestad kommune er det et mål å ha tilstrekkelig kapasitet av barnehageplasser der 

hvor etterspørselen etter dem er. Fordi kommunens utgifter til barnehageplasser er styrt av 

markedsmessige mekanismer, må strukturen på barnehagetilbudet avveies mot hensynet til 

en effektiv drift av barnehageområdet som en helhet.  

Rakkestad kommune tilbyr derfor ikke alltid barnehageplass der en bruker først og fremst 

ønsker det.   

Skole 

Rakkestad kommune bruker relativt sett mye penger på skole og har en gjennomgående god 

skole.  

Ved et bevisst fokus på kvalitets- og utviklingsarbeid – barnehage og skole i fellesskap – er 

målsettingen at innholdet i skolen – med vekt på lesing, realfag og IKT – holder et høyt nivå.  

Rakkestad kommune utreder pedagogisk – psykologisk tjeneste – der alternative strukturer 

er å etablere en slik tjeneste i egen regi eller å samarbeide eller kjøpe av tjenester fra Indre 

Østfoldkommuner eller Sarpsborg kommune.   

Også bruk av og tilknytning til Mortenstua skole utredes i 2016 og første halvpart av 2017.  

Eksisterende struktur – Bergenhus skole, Os skole, Kirkeng skole og Rakkestad ungdoms-

skole – blir opprettholdt.  

Rakkestad kommune har en høyere ressursinnsats i skole enn nabokommuner, og i en ny 

situasjon fra 2017 – med et svakere inntektsgrunnlag – kan det over tid bli helt nødvendig å 

tilpasse og harmonisere nivå på denne aktivitet og disse tjenesteytelser til et gjennomsnitt 

for kommunegruppe 11 og Østfoldkommuner.   

Skolefritidsordningene videreutvikles i tråd med vedtatt rammeplan for virksomheten. I størst 

mulig utstrekning, blir SFO’ene fremover et selvfinansiert kommunalt tilbud.   

NAV Rakkestad 

NAV Rakkestad videreføres – med både kommunale og statlige tjenester.  

Rakkestad kommune utreder det kommunale tjenestespekteret i NAV Rakkestad.   
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Rakkestad Familiesenter 

Rakkestad Familiesenter består av fellesfunksjoner, helsestasjon og skolehelsetjeneste, fysio- 

og ergoterapitjeneste, barnevern, psykisk helsearbeid og rus og frivillig sentral.  

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Rakkestad kommune har i flere år prioritert og bygget ut helsestasjon og skolehelsetjeneste.  

Ifølge kostra statistikk er status i enheten tilfredsstillende – personalmessig, tjenestemessig 

og økonomisk.  

Fysio- og ergoterapitjeneste 

Rakkestad kommune har utvidet fysio- og ergoterapitjenesten over mange år, og situasjonen 

sammenlignet med andre kommuner og grupper av kommuner er bra personalmessig, 

tjenestemessig og økonomisk.  

Barnevern 

Rakkestad kommune har et ordinært kommunalt barnevern – som består av barnevernleder, 

teamledere, controller, saksbehandlere og miljøtiltak. 

I flere omganger har barnevernet blitt personalmessig styrket. Denne enheten er den eneste 

som har egne controllerressurser i Rakkestad kommune.   

Utgiftene til barnevern – pr. enkeltsak og for enheten – er høye. Ifølge kommunal – statlig 

statistikk – «kostra» – bruker kommunen ca. kr. 1 000 mer pr. innbygger til formålet enn 

andre kommuner. Det er alvorlig – nesten dramatisk.  

Rakkestad kommune har i lang tid hatt store utfordringer i sitt barnevernområde – ledelses-

messig, personalmessig, forvaltningsmessig, tjenestemessig og økonomisk. Det blir hele 

tiden arbeidet med disse problemstillinger, og veien er ennå lang fram til at status i enheten 

er tilfredsstillende.  

Som det er nå, er barnevernet det stedet hvor Rakkestad kommune har størst utfordringer.  

Ytterligere tiltak – av ledelses-, administrativ- og forvaltningsmessig karakter – står for 

døren.  

I disse dager er et forslag til endringer i barnevernloven – som utvider kommunenes ansvar 

på barnevernområdet – ute på høring. Det har som formål å legge et bedre grunnlag for 

tverrfaglig samarbeid og dermed forsterke itensivene for tidlig innsats overfor utsatte barn 

og familier.   

Statlige og andre aktørers forventninger og krav til det kommunale barnevern øker med de 

aktuelle tiltak.  
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Psykisk helsearbeid og rus 

For tre år siden oppnådde Rakkestad kommune et øremerket, statlig tilskudd til psykolog i 

helse- og omsorgstjenestene. Det har likevel ikke lyktes å rekruttere denne funksjonen på 

stabil og varig basis.  

Psykolog blir en obligatorisk kommunal tjeneste fra 2020. For Rakkestad kommune blir det 

en oppgave å styrke fagmiljøene i helse- og omsorgstjenestene – slik at et psykologtilbud 

kommer permanent opp og går i god tid før det tidspunktet.    

I Rakkestad kommune blir det faglige miljø for en psykolog likevel fort for lite, og det er 

derfor aktuelt som egen kommune å løse denne oppgaven som et samarbeidstiltak med 

andre kommuner.  

Ifølge kostra statistikk er status innen psykisk helsearbeid og rus tilfredsstillende sammen-

lignet med andre kommuner og kommunegrupper.  

Dog er rus og psykisk helsearbeid utelukkende en basis– eller generell tjeneste i kommunen.  

I Rakkestad kommune er rus og psykisk helsearbeid i hovedsak en dagtjeneste – der brukere 

i den øvrige tid på døgnet er henvist til hjembaserte tjenester og helse- og omsorgsapparatet 

som sådant for å få tjenester.  

Kommunenes ansvar for psykisk helse og rus blir utvidet fra 2017 – da staten etablerer «en 

øyeblikkelig hjelp ordning» (døgnplikt) også på dette området. Det etableres betalingsplikt 

for kommunene – for de utskrivningsklare pasienter som de selv ikke tar hånd om – i psykisk 

helsevern og den tverrfaglige, spesialiserte rusbehandlingen fra samme tidspunkt.   

Det følger kompensasjon med reformen, men om den faktisk blir fullfinansiert er erfarings-

messig helt uvisst i dag.   

Disse endringene utfordrer små og mellomstore kommuners bærekraft og robusthet.  

Frivillig sentral 

Frivillig sentral – åpen for alle som har lyst til å delta med frivillig innsats – er en del av 

kommunens virksomhet.  

Pleie og omsorg 

Rakkestad kommunes pleie- og omsorgstjenester omfatter hjembaserte tjenester, sykehjem 

og bo- og aktivitetstjenester.  

Seksjonene er godt etablert, bra ledet og med solid drift og stabile tjenesteytelser.  

Like fullt er det utfordringer:  

- Knappe økonomiske rammer.  

 

- Høye forventninger og krav til tjenesteytelser blant brukere og i lokalsamfunnet. 
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- Økende krav til – og sterk vekst – i flere tjenesteytelser – omsorgslønn, brukerstyrt 

personlig assistent, ulike avlastningstiltak for omsorgspersoner og pårørende i 

spesielt bo- og aktivitetstjenester, omsorgs-, bolig- og aktivitetstilbud for psykisk 

utviklingshemmede og andre funksjonshemmede, ressurskrevende tjenester, mer 

krevende og eldre pasientgruppe i tjenestene, økende korttids- og rehabiliteringsdel i 

sykehjemmet og at kommunen blir tillagt flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten.  

 

- Kapasitetsvanskeligheter i seksjonene.  

 

- Økende rekrutteringsvanskeligheter spesielt i sykepleierstillinger.  

I Rakkestad kommune er spesielt Bo- og aktivitetstjenester en stor seksjon – som følge av at 

kommunen var vertskommune for en institusjon for psykisk utviklingshemmede fram til 1990 

og flere av beboerne valgte å bli boende i kommunen da denne institusjonen ble avviklet av 

staten.   

Hvis «psykisk utviklingshemmede kriteriet» i inntektssystemet fremover får mindre vekt, kan 

de statlige rammeoverføringer til Rakkestad kommune hvert år bli vesentlig redusert. I så fall 

har det effekter for det kommunale tjenestetilbudet generelt og muligens tjenesteytelsene til 

psykisk utviklingshemmede spesielt.  

Etter regjeringen sitt opprinnelige forslag til nytt kommunalt inntektssystem (15.12.2015) var 

utslaget ca. 6,9 millioner kroner p.a. for Rakkestad kommune. I avtalen mellom regjeringen 

og Venstre – som har flertall i Stortinget – er forandringen av «pu-kriteriet» utsatt – fordi 

enkelte problemstillinger skal utredes videre. Ulike analyser av spørsmålet har gitt forskjellige 

resultater.  

Det er uvisst hvilken tyngde psykisk utviklingshemmede har i det kommunale inntektssystem 

om noen år.  

Krisesenter 

Rakkestad kommune vil være tilknyttet et interkommunalt krisesenter – vertskommunetiltak 

eller interkommunalt selskap.  

I dag er Rakkestad kommune medeier i Indre Østfold Krisesenter IKS.  

Teknikk, miljø og landbruk 

Fellesfunksjonene 

Teknikk, miljø og landbruk er godt etablert, bra ledet og med en relativt solid drift og stabile 

tjenester.  

Utfordringene innen denne seksjonen er likevel store.  

Plan og forvaltning 

Planoppgaver omfatter i hovedsak arealplanlegging – i tillegg til de planoppgaver som er en 

del av kommunens totale drift og virksomhet.  
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Rakkestad kommune har god kompetanse – men liten kapasitet – på planområdet.  

Det gir en viss sårbarhet – som så langt har latt seg håndtere.  

I seksjonene er det flere forvaltningsoppgaver innen: 

- Plan, 

- Byggesak, 

- Landbruk,   

- Klima,  

- Miljø,  

- Trafikk, vei og annen samferdsel, 

- Vann,  

- Avløp, 

- Renovasjon, 

- Eiendomsskatt.  

Det er snakk om omfattende oppgaver. 

Rakkestad kommune ivaretar sine funksjoner, men har rekrutterings-, kompetanse- og 

kapasitetsutfordringer i en viss målestokk på flere av feltene.   

Bygg 

Rakkestad kommune har nesten 60 000 kvadratmeter byggareal – formålsbygg (rådhus, 

kulturhus, barnehage, skole, helse- og omsorgsbygg m.m.) og leiligheter og andre boliger.  

Personal – og andre ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen er 

knappe. De har – trass i en målsetting om det – ikke blitt økt vesentlig på mange år.   

Rakkestad kommune har en flåte av leiligheter og boliger som relativt sett ligger 35 prosent 

over det som andre kommuner disponerer.  

Det gir større forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutfordringer for denne del av kommunale 

eiendommer. Kostnadene øker og trolig har en for stor del av brukere og innbyggere tilbud 

om kommunal leilighet eller bolig.  

I de nærmeste to årene, går Rakkestad kommune gjennom sin status for eiendommer og 

eiendeler.    

Rakkestad kommune lager en ny boligsosial handlingsplan innen utgangen av 2017 – for 

helhetlig å tilpasse tilbudet av og etterspørselen etter kommunale leiligheter og boliger til 

hverandre.  

I den samme periode blir 15 – 20 leiligheter og boliger solgt – for å styrke driftsbudsjettet 

for eiendom og reise opp mot 30 millioner kroner i egenkapital til investeringsprosjekter.  

Det er allerede besluttet og definert et prosjekt på det aktuelle området.  
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Veier 

Rakkestad kommune har ca. 100 kilometer kommunale veier.  

Standard er varierende – fra fast dekke på veinettet i sentrumsområder og på forbindelses-

veier mellom fylkesveier på ulike steder i kommunen og til grusdekke på størstedelen av det 

øvrige veinettet.  

Rakkestad kommune bruker relativt sett lite ressurser på drift og vedlikehold av veimassen – 

sammenlignet med Østfoldkommuner og norske kommuner totalt.  

I tiden fram mot 2020, vil Rakkestad kommune gjøre en gjennomgang av sitt veinett – med 

sikte på blant annet å nedklassifisere veier som ikke er av «kommunal karakter» til «private 

veier». 

Vann og avløp 

Rakkestad kommune har ulike utfordringer på vann- og avløpsområdet.  

Det foregår kontinuerlig rehabilitering av og investeringer på vann- og avløpsanlegg og 

vann- og avløpsnett, for å opprettholde og forbedre standard på vannproduksjon og vann-

leveranser og avløpstransport og avløpshåndtering.  

Årlige investeringer har ligget på 7,5 – 10 millioner kroner – som egentlig er knapt sammen-

lignet med de ambisjoner og behov som er definert.  

Hovedplan for vann og avløp beskriver kommunale investeringer på sitt område.  

Rakkestad kommune makter ikke å følge den investeringstakt som planen legger opp til, og 

vil realistisk sett bare kunne bruke 5 – 10 millioner kroner hvert år på rehabiliteringer og 

påkostninger på vann- og avløpsanleggene framover. Å gjennomføre hovedplanen for vann 

og avløp, kommer derfor til å ta ca. 2,5 ganger så lang tid som den forutsetter.  

Dette er for øvrig situasjonen i så godt som alle kommuner i dag.  

Store tiltak står på programmet de nærmeste årene. Det øker årsgebyrer for husholdninger 

og næringslivet. I relasjon til dette spørsmål, er stillingen i Rakkestad kommune ganske lik 

som i mange andre kommuner.  

Av enkeltprosjekter trekkes det fram framføring av vann- og avløp fra Rakkestad sentrum til 

Rudskogen Næringsområde – til en anslått sluttsum på 25 – 30 millioner kroner. For 

Rakkestad kommune og abonnentene på vann- og avløpstjenester er denne investeringen 

tung.  

Bare ca. halvparten av husstandene i kommunen er tilknyttet offentlige vann- og avløpsnett. 

Det gir høyere enhetskostnader enn i kommuner (byer) som har en stor oppslutningsprosent 

om dette tilbudet. Det er færre abonnenter å utligne investeringskostnadene på.  

Rakkestad kommunes årsgebyrer for vann- og avløpstjenester er omtrent på gjennomsnittet 

for Østfoldkommunene. I løpet de siste ti årene har to næringsmiddelindustribedrifter – 

Diplom Is BA og Nortura DA – lagt ned sine produksjonsanlegg for is og fjærkre i Rakkestad 
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kommune. De stod for opp mot halvparten av vannforbruket i lokalsamfunnet. Rakkestad 

kommunes utgifter til formålet må nå fordeles på de gjenværende abonnenter – noe har gitt 

og fremdeles vil resultere i økende årsgebyrer for både husholdninger og næringsliv.  

For drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg blir utfordringene i Rakkestad kommune 

vurdert som å være som i de fleste andre kommuner. Kommunene er ansvarlige for vann-

forsyning og avløpshåndtering i sine lokalsamfunn, og har generelt store oppgaver foran seg 

på dettet feltet.  

Renovasjon  

Rakkestad kommunes renovasjonsordning er etablert. Den virker relativt godt.  

Årsgebyrer ved tiltaket er på et akseptabelt nivå – omtrent på gjennomsnittet for Østfold-

kommunene.  

Brann- og redningsvesen  

Rakkestad kommune har eget brann- og redningsvesen.  

Det er et sårbart og relativt lite miljø – der utgiftene til formålet ligger noe over nivået i 

andre kommuner.  

I mange sammenhenger er et lokalt brann- og redningsvesen en styrke – ved utrykning til og 

håndtering av regulære brann- og ulykkessituasjoner og transport av legevakt på dagtid på 

hverdager.  

Så langt har Rakkestad Brann- og redningsvesen fungert i samsvar med forutsetninger og 

krav.  

Rakkestad kommunes målsetting er å opprettholde et eget brann – og redningsvesen. Den 

sekundære løsning, er å tilknytte seg et interkommunalt samarbeid der en lokal base for 

virksomheten blir bevart. Brann- og beredskapsordningene er lov- og forskriftsregulert.  

Lokale organisasjonsformer skal godkjennes av Direktoratet for sikkerhet og beredskap.   

Kultur og forsamlingslokaler 

Rakkestad kommune medvirker i dag til at kulturaktører har egnede lokaler for å utøve sin 

aktivitet og for å tilby befolkningen kulturopplevelser. Det blir også i en viss utstrekning gitt 

støtte til private forsamlingslokaler som har en samfunnsmessig og allmenn funksjon.  

Ordningene er godt etablerte. De blir hele tiden evaluert. For trivsel og miljø i Rakkestad-

samfunnet er tiltakene viktige.   

Bibliotek 

Rakkestad Bibliotek er godt etablert og fungerer i samsvar med både lokale og sentrale 

forutsetninger.  
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Kulturskole 

Rakkestad Kulturskole har ca. 130 elever og har blitt utviklet og bygget opp over flere år.  

Rakkestad kommune planlegger et nybygg for kulturskolen i 2016 og 2017. 

Idrettsanlegg 

Rakkestad kommune medvirker direkte og indirekte til at det er gode idrettsanlegg i 

lokalsamfunnet:  

- Aktiv deltakelse i og tilrettelegging for utvikling og utbygging av Rudskogen Motor-

park AS og Rudskogen Motorsenter AS – til hovedanlegg for motorsport i Norge og 

det fremste anlegg på sitt felt i Norden. 

 

- Leie av Rakkestadhallen og Degerneshallen på dagtid på hverdager, er selve 

fundamentet for at disse anleggene har blitt etablert og er i drift i Rakkestad-

samfunnet.  

 

- Ved Rakkestadhallen er «Møteplassen» etablert – med tilskudd av Rakkestad 

kommune som delfinansiering av tiltaket.  

 

- Rakkestad stadion – en ordinær kunstgressbane og muligens en 7 ’ er 

kunstgressbane – har blitt etablert direkte av kommunen.  

 

- Ved Os skole er en kunstgressbane realisert – med tilskudd av Rakkestad kommune 

som delfinansiering av anlegget. 

Rakkestad kommune yter også tilskudd av sitt budsjett til aktivitet – spesielt for barn og 

unge – i idrettslag og andre lag og foreninger.   

Offentlig aktivitetstilbud 

Rakkestad Svømmehall er åpen for allmenn bruk fem dager i uken.  

Rakkestad Kino har 7 000 – 10 000 besøkende hvert år.   

Friluftsliv 

Rakkestad kommune medvirker på ulike måter til aktivitet og friluftsliv i befolkningen – ikke 

minst er Rakkestad Kommunale Skoger en viktig trivsel – og miljøfaktor ved måten den blir 

drevet, brukt og tatt vare på i lokalsamfunnet.  
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Samfunnsutvikling 

Generelt 

I Rakkestad kommune er Rakkestad kommunesenter.  

Av kommunens 8 097 innbyggere bor ca. 56,5 prosent – ca. 4 570 mennesker – i Rakkestad 

Sentrum.  

Rakkestad kommunes målsetting er å utvikle Rakkestad Sentrum som tettsted og kommune-

senter og kommunen som helhet til et mer attraktivt område å bo, jobbe og besøke. Det er 

viktig å bygge Rakkestad Sentrums offentlige rom videre ut, og sørge for at det mangfoldet 

av arrangementer og attraksjoner som er i kommunen har gode vekstvilkår. 

For Rakkestad kommune er det viktig å opprettholde befolkningsvekst – 1 – 1,5 prosent p.a. 

– og i det perspektivet legges det til rette for gode bomiljøer og boområder og funksjonelle 

næringsarealer innen kommunegrensene.  

For Rakkestad kommune står det klart at potensialet til Rakkestad Sentrum – trivsels- og 

miljømessig, handels- og servicemessig og med hensyn bolig- og næringsutbygging – blir 

best utnyttet hvis kommunen fortsetter som i dag.  

Rakkestad Sentrum er en av de viktigste faktorene for stabilitet, utvikling og vekst i 

Rakkestadsamfunnet.    

Regiontilhørighet 

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke – i skjæringspunktet mellom Indre Østfold –, 

Halden – og Nedre Glommaregionen.  

Det er ingen areal- eller plankonflikter med nabokommuner eller – regioner.  

Dersom Rakkestad kommune slår seg sammen med Sarpsborg kommune eller Eidsberg, 

Trøgstad og Marker kommuner fra 2020, innebærer et vedtak om det også et regionalt 

retningsvalg.  

Rakkestad kommune kan også bestemme å fortsette som en egen kommune. I så fall bør 

den særskilt vurdere sin regionale tilhørighet – idet det i ny kommunestruktur mest 

sannsynlig blir vanskelig eller helt umulig å forholde seg til to regioner i ulike spørsmål og 

saker.  

Den regionale dimensjon blir fulgt opp i en egen sak for formannskap og kommunestyre i 

2016.  

Avhengig av hvilke nye enheter som blir etablert, kan Rakkestad kommune bli omgitt av 

kommuner med innbyggertall på 30 000 – 60 000. For Rakkestad kommune – 8 097 

innbyggere – vil det medføre visse utfordringer. Å operere på like fot med slike enheter i 

interkommunalt samarbeid og regionale sammenhenger blir ikke bare en kurant oppgave.  

Dette er et viktig regionalt aspekt i kommunereformsaken.  
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Boligutvikling 

Som samfunnsaktør har Rakkestad kommune regulert store områder til boligformål – både 

eneboliger og andre boligtyper – slik at det – sammenlignet med flere andre kommuner – er 

betydelige arealer som planmessig er klargjort for boligutbygging.  

Rakkestad kommune har også lang tradisjon som eiendomsbesitter i å delta i boligutvikling.  

I samarbeid med lokalt næringsliv, arbeider Rakkestad kommune aktivt for å videreutvikle 

eksisterende og etablere nye, gode boligområder i kommunen.   

Som ledd i å videreføre og styrke en desentral bosettingsstruktur, har Rakkestad kommune 

regimet «spredt boligbygging» i aktuelle deler av kommunen som et viktig element av sin 

arealplanlegging. 

Næringsutvikling – inklusive landbruk  

Rakkestad kommune skal som planmyndighet og eiendomsbesitter medvirke til at nærings-

aktører finner det attraktivt å etablere seg innen kommunens grenser.  

Landbruket er en basisnæring i Rakkestad kommune, og i kraft av sin rolle som samfunns-

aktør vil Rakkestad kommune sørge for at landbruket får gode utviklingsvilkår.  

Jordvern er et stort ansvar for Rakkestad kommune både som nærings- og samfunnsaktør.  

Rudskogen Næringsområdes posisjon som regionalt næringsområde og som base for det 

nasjonale hovedanlegg for motorsport og lokalitet spesielt for offshore- og oljerelatert 

næringsvirksomhet er viktig å styrke og utvikle videre i årene fremover.  

For Rakkestad kommune er det viktig å tilrettelegge for etablering og utvikling av den mindre 

stedbundne næringsaktivitet – utenfor og på gårdsbruk – som allerede er av stor viktighet 

for bosettingen i mange deler av kommunen.  

Rakkestad kommune fundamenterer sitt næringsengasjement på dialog og samarbeid med 

næringslivet og næringslivets organisasjoner. I dette samspillet er Rakkestad Næringsråd et 

sentralt element. 

Sentrumsutvikling 

Rakkestad Sentrum er kommunesentrum, og skal som arena for kommunal – og annen 

offentlig aktivitet og privat handels- og servicevirksomhet styrkes.    

I 2016 fastsetter Rakkestad kommune en ny reguleringsplan for Rakkestad Sentrum – etter 

at en ny reguleringsplan for Bergenhusområdet ble vedtatt av kommunestyret for kort tid 

siden.  

Med disse instrumentene, har Rakkestad kommune et funksjonelt og moderne planregime 

for utvikling og utbygging av Rakkestad Sentrum på plass.  

Fortetting av bolig-, forretnings- og næringsarealer vil bli kombinert med gode offentlige 

rom.  
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I 2016 (årsskiftet 2016 – 2017) blir «Rakkestad Torg» tatt i bruk, og to større leilighets-

prosjekter settes i gang når den nye reguleringsplan for Rakkestad Sentrum er vedtatt i 

kommunestyret i september d.å.   

Samferdsel  

For Rakkestad kommune er det viktig i egen regi og regional sammenheng å arbeide for en 

god samferdsel og samferdselsutvikling for kommunen.  

Rakkestad kommune vil være en pådriver for gode kollektivtilbud og samferdselsløsninger på 

veg og jernbane for innbyggere, næringsliv og lokalsamfunn for øvrig internt i kommunen og 

interregionalt.  

Det innebærer fokus på å utvikle og forsterke Rv 22 – Romerike – Rakkestad – og Rv 111 – 

Rakkestad – Sarpsborg – som interregionale forbindelser.  

Hyppigere togavganger – Mysen – Oslo (t/r), men også Rakkestad – Oslo (t/r) – og gjen-

åpning av rutegående trafikk på Østre linje – Mysen – Rakkestad – Sarpsborg (t/r).  

Det arbeides likeledes med å utvikle og forsterke bussforbindelser i kommunen og inter-

regionalt mot for eksempel Halden, Sarpsborg/Fredrikstad, Mysen/Askim og Oslo.  

For Rakkestad kommune er også gang- og sykkelveier (stier) og trafikksikkerhets- og miljø-

tiltak langs kommunale, regionale og nasjonale veier og – anlegg prioriterte arbeidsfelt.  

Identitet 

Rakkestad Sentrum er et attraktivt tettsted – med et godt kommunalt og offentlig tjeneste-

tilbud og et sterkt handelsliv og et rikt aktivitetstilbud.  

Rakkestad kommune profileres som en attraktiv og god bokommune – med både varierte 

landlige og urbane kvaliteter og med et potensial som reiselivs- og turistmål.  

Ved siden av sine mer urbane kvaliteter, er Rakkestad kommune også en av landets viktigste 

og største matprodusenter og landbrukskommuner.  

Rudskogen Motorsenter er hovedanlegg for motorsport i Norge og det fremste anlegg på sitt 

område i Norden. Rakkestad kommune vil legge til rette for at Rudskogen Motorsenter kan 

bygges ut og videreutvikles i enda større skala.  

Fra Rakkestad kommunes side medvirkes det til at store arrangementer – som motor-

festivalene på Rudskogen og Markens Grøde – styrkes og utvikles videre og til at andre 

arrangementer kan vokse fram.  

Rakkestad kommune fokuserer på folkehelse, aktivitet, trivsel og miljø – blant barn og unge, 

men også i andre aldersgrupper.  

Stimulering av lag og foreninger 

Rakkestad kommune vil være en støttespiller for barn og unge, og stimulere til høy aktivitet i 

lag og foreninger for disse gruppene i hele kommunen.   
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Tilskuddsordningene prioriterer aktiviteter for barn og unge, og ordninger der disse grupper 

kan bruke kommunale lokaler fritt videreføres.    

Kirkelig Fellesråd  

Rakkestad kommune og Rakkestad Kirkelige fellesråd gjennomfører for tiden en budsjett- og 

økonomiplanprosess – som har som formål å utforme forutsigbare rammer for fellesrådet ut 

over et år.   

Fremover vil Rakkestad kommune tilpasse overføringene til Rakkestad Kirkelige Fellesråd mer 

til det som er gjennomsnittet for tilskudd fra kommuner til kirkelige fellesråd på fylkesnivå og 

landsplan. I dag ligger kommunens utgifter ca. 20 prosent over det som er nivået i sammen-

lignbare kommuner.  
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Kommunalt eierskap  

Kommunalt hel- og deleide selskaper 

Rakkestad kommune viderefører sitt eierskap i Rakkestad Energi AS og Rause AS og vurderer 

selskapenes status og framtid i lys av samfunnsutvikling og rammebetingelser for øvrig.  

Rakkestad Energi AS har gitt Rakkestad kommune et utbytte varierende fra kr. 1 500 000 til 

kr. 3 000 000 hvert år.  

Rakkestad Kommunale Skoger 

Rakkestad kommune viderefører eierskap til Rakkestad Kommunale Skoger – på premisser 

som gjelder i øyeblikket – og vurderer status og framtid for disse eiendommene i lys av 

samfunnsutvikling og rammebetingelser for øvrig.  

Av Rakkestad Kommunale Skoger, har Rakkestad kommune tatt et utbytte varierende fra kr. 

600 000 – kr. 1 200 000 pr. år.  

Interkommunale selskaper  

I Stortinget og regjeringens målsettinger for reformen, heter det blant annet at den skal 

legge et grunnlag for at kommunene kan løse sine oppgaver på egen hånd.  

Interkommunale samarbeidsordninger og – tiltak er ikke ønskede organisasjonsstrukturer 

etter 2020.  

Omfang av og hvilke interkommunale samarbeidsstrukturer som vil eksistere i framtiden, 

avhenger direkte av størrelsen på de nye kommuner. Interkommunale selskaper blir mest 

sannsynlig avviklet i stor målestokk – slik at mindre kommuner i hovedsak må samhandle 

med større kommuner etter en vertskommunemodell eller i større grad kjøpe tjenester i 

markedet for at tjenestemessige og andre forpliktelser skal kunne oppfylles.   

Det innebærer en uvisshet for mindre kommuner – uten at det er et avgjørende hinder for 

deres fortsatte eksistens.     

Rakkestad kommune er medeier i flere interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper 

(AS) og deltaker i regulære interkommunale samarbeidsordninger – fordi kommunen på 

komplekse og tunge arbeids- og ansvarsområder selv ikke har ressursene som skal til for å 

tilby tjenester og tiltak i egen regi. 

Hvis Rakkestad kommune bestemmer seg for å fortsette som egen kommune, vil denne 

situasjonen vedvare framover.  

Kommunereformen er tenkt gjennomført fra 1.1.2020, og det er uklart hva som blir status 

for kommunestruktur både i Indre Østfold – og Nedre Glommaregionen. Omfattende 

sammenslåinger reduserer omfanget av interkommunale samarbeidsordninger og inter-

kommunale tiltak vesentlig – noe som innebærer at det for Rakkestad kommune kan bli 

vanskeligere – eller i alle fall mer kostbart – å basere større deler av sine tjenesteytelser og 

sin aktivitet på slike tiltak.  
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Det er dessuten en risiko for at tjenestetilbud som sådanne i en slik modell blir svakere enn 

ønskelig. 

Like fullt vil interkommunale samarbeidsordninger av forskjellig karakter rundt om i landet 

fortsatt være en plattform for kommunale tjenesteytelser og annen kommunal aktivitet, og 

Rakkestad kommune må derfor kunne basere nødvendige deler av sin virksomhet på dette 

instrumentet også etter 2020.  

I øyeblikket er status om interkommunale samarbeidsordninger og interkommunale selskaper 

i stor grad uavklart. 
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Økonomi 

Generelt  

Rakkestad kommune har og har alltid hatt økonomisk balanse.  

Samtidig opereres det med små marginer – noe som gjør kommunen sårbar for utgiftsvekst, 

inntektssvikt og tjenestemessige – og andre driftsmessige utfordringer. Det er en svakhet. 

Like mye for de store kommuner som for de mellomstore og små enheter. Som sådan er det 

et moment som i stor grad er uavhengig av både kommunestruktur og kommunestørrelse.  

Den finansielle situasjon er utsatt: 

- Små fonds og egenkapital,  

- Høy lånegjeld,  

- Svekket likviditet,  

- Fallende soliditet.  

Et slikt bilde gjelder for store deler av kommunesektoren. Det er ikke spesielt for små og 

mellomstore kommuner. Dog er de mindre enhetene mest sårbare – fordi de ikke har den 

samme bredde i tjenesteytelser og spesialist- og fagmiljøer som større kommuner.    

Med fallende årlige rammeoverføringer, oppstår det en usikkerhet om kommunens tjeneste- 

og aktivitetsnivå over tid. På den annen side har kommunen alltid håndtert sine anliggender 

og utfordringer på akseptabel måte.    

Å tilpasse seg en annen økonomisk situasjon, innebærer å gjøre vurderinger av det som er 

ikke lovpålagte – og lovpålagte oppgaver, og bestemme det omfang av drift og aktivitet på 

ulike områder som kommunen makter å opprettholde.  

Dette er allerede en ordinær del av kommunens sin virksomhet.  

Inntektssystemet 

Det kommunale inntektssystemet er meget sammensatt og komplisert: 

Inntektssystemet består av følgende hoveddeler:   

- Skatter av formue og inntekt, 

- Skatteutjevnende tilskudd,  

- Rammeoverføringer. 

Inntektssystemet er dynamisk.  

Staten tilpasser det til enhver tid til en ønsket kommunestruktur og lokale, regionale og 

nasjonale prioriteringer.  

Kommunene fordeler seg i dag størrelsesmessig slik: 
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Størrelse Antall Prosent 

   
0 - 5 000 innbyggere, 235 54,7 

5 000 - 10 000 innbyggere, 91 21,2 

10 000 - 20 000 innbyggere, 55 12,8 

Over 20 000 innbyggere,  49 11,4 

   
Sum 430 100,1 

 

Storting og regjering ønsker seg nå en kommunestruktur – der kommunene – hvor 

geografiske forhold ikke tilsier noe annet – har et innbyggertall på 15 000 – 20 000.  

I det perspektiv ligger det også an til at inntektssystemet blir forandret. Rakkestad kommune 

taper på nytt inntektssystem – mest på regjeringens forslag av 16.12.2015 og noe mindre på 

regjeringens og Venstres utkast til nytt inntektssystem av 21.4.2016. Det sist nevnte opplegg 

har flertall i Stortinget. Bildet er som følger: 

    Forslag av 15.12.2015 Forslag av 21.4.2016 

    
Strukturkriterium - grense for fullt basistilskudd,  kr.  6 958 000 3 406 000 

Endring av pu - kriterium, " 6 940 000 0 

    
Sum, kr. 13 898 000 3 406 000 

Kroner. Tall fra KS. 

Rakkestad kommune mister rammeoverføringer på kr. 3 406 000 p.a. – som følge av at det 

eksisterende inndelingstilskuddet i inntektssystemet blir erstattet av et nytt basistilskudd.  

Ifølge beregninger av KS vinner Rakkestad kommune kr. 2 136 000 på «andre endringer av 

kostnadsnøkler i inntektssystemet» fra 2017 - slik at netto tap i rammeoverføringer i forhold 

til 2016 blir på kr. 1 270 000.  

I det siste forslaget er «pu-kriteriet» videreført som i dag.  

Verdien på kriteriet skal utredes videre – fordi analyser ikke beskriver entydige konsekvenser 

av å redusere det som foreslått (fra 13,97 prosent til 9,72 prosent vekt).  

Utfallet av dette spørsmålet er uklart.  

Som det ser ut nå: 

Rakkestad kommune taper kr. 3 406 000 pr. år som en følge av at strukturkriteriet i inntekts-

systemet blir forandret, men vinner kr. 2 136 000 på «andre endringer av kostnadsnøkler i 

inntektssystemet».  Det gir mindre inntekter av rammeoverføringer m.m. på kr. 1 270 000 i 

forhold til 2016.  

Med sammenslåinger andre steder i landet øker det tallet noe – fordi slike tiltak binder opp 

midler av kommunerammen.    
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Alene å kompensere for lavere rammeoverføringer, krever trolig budsjettkorreksjoner på 

mellom 1,27 millioner kroner og 5 millioner kroner. I årsverk tilsvarer det 5 – 10. 

Så lenge «pu-kriteriet» ikke er avklart, er det en betydelig usikkerhet om den totale effekt av 

endringer i inntektssystemet for Rakkestad kommune.    

Eiendomsskatt 

Rakkestad kommune krever inn eiendomsskatt på boliger og næringseiendommer i hele 

kommunen. Den utgjør i dag: 

 

    Eiendomsskatt Promille 

    
Boliger, kr. 23 296 000 4,75 

Næringseiendommer, " 4 180 000 4,75 

    
Sum, kr. 27 476 000   

Kroner og prosent.  

Eiendomsskatt spesielt på bolig er forholdsvis høy.    

Neste taksering av eiendommer skjer i 2022. 

(0,25 promille økning i eiendomsskatt gir merinntekter på kr. 1 450 000).  

Salgs- og leieinntekter og brukerinntekter og gebyrer 

Dette omfatter i hovedsak: 

- Rakkestad kommune disponerer rett i underkant av 200 leiligheter og andre boliger – 

som er relativt sett 35 prosent høyere enn gjennomsnittet for landets kommuner.  

 

Det er både drifts- og vedlikeholdsutfordringer knyttet til en så stor bygningsmasse. 

 

Rakkestad kommune selger for tiden leiligheter og boliger – for å legge seg på en 

leilighets- og boligflåte som kommuner flest og dessuten reise mer egenkapital til 

investeringene som står for døren.    

 

- Brukerbetalinger innen stabene, Barnehage, Skole, Kultur, primærhelsetjenester, 

familietjenester, Hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 

Bo- og aktivitetstjenester og Teknikk, miljø og landbruk.  

 

- Gebyrer innen plan, byggesaksbehandling, eiendomstiltak m.m. på Teknikk, miljø og 

landbruksområdet.  

Rakkestad kommune henter ut det som er forsvarlig å ilegge brukere og innbyggere av 

forpliktelser på disse områdene. Potensialet er nærmest fullt utnyttet.  
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Selvkostområdene 

Selvkostområdene omfatter:  

- Vann, 

- Avløp, 

- Renovasjon, 

- Slam, 

- Feiing.  

Basert på gjeldende budsjett og økonomiplan utgjør aktuelle årsgebyrer i 2016, 2018 og 

2020:  

Årsgebyrer 2016 2018 2020 Fast avgift 

     
Vann, 16,64 18 19,85 300 

Avløp, 23,14 26,24 27,84 500 

Renovasjon, 2 296 2 507 2 659   

Slam, 1 501 1 592 1 689   

Feiing, 333 333 333   

Kroner pr. kbm, fast sum, kroner pr. stativ, kroner pr. kum inntil 4 kbm og kroner pr. pipe for hus 

inntil to etasjer.  

For årsgebyrer for vann og avløp, bygger anslag på det som er en lavere og mer realistisk 

realisasjonstakt på hovedplan for vann og avløp.  

Hovedplanen er en fagplan. I likhet med andre lignende planer, er den koplet fra budsjettet, 

økonomiplanen og kommunens totaløkonomiske potensial. Det medfører at hovedplanen ikke 

blir gjennomført i den takt som er beskrevet. Av den grunn kan heller ikke utviklingen i års-

gebyrene for vann og avløp stipuleres etter den investeringstakten og det investeringsnivået 

som dette plandokumentet stiller opp.  

Det vises til redegjørelsen ovenfor under tjenestetilbud og intern drift. I de kommende ti år, 

vil Rakkestad kommunes bevilgninger for vann- og avløpsformål i gjennomsnitt ligge på ca. 

halvparten av hovedplanens ambisjoner. På disse forutsetninger tar det ca. dobbelt så lang 

tid å oppfylle investeringsbehovene innenfor selvkostområdene. 

Rakkestad kommune (K 0) skiller seg med hensyn til dette spørsmål ikke negativt ut verken 

fra Sarpsborgalternativet eller Indre Østfold (4 K) alternativet.    

For ordens skyld:  

Hvis Rakkestad kommune likevel skulle gjennomføre investeringer i sin vann- og avløps-

sektor i samsvar med vedtatt hovedplan for områdene, vil årsgebyrer for vann vokse med 

115 prosent og for avløp med 50 prosent i løpet av ti år.   

Framtidige investeringer 

Rakkestad kommune har et begrenset handlingsrom og store investeringsutfordringer og 

investeringsambisjoner.  
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Netto driftsresultat er for tiden på 1,5 – 2,0 prosent av brutto driftsinntekter.  

Statlige overføringer til Rakkestad kommune går ned med mellom 1,25 og 5 millioner kroner 

fra 2017 – 2021, og kommunen må i denne perioden – i tillegg til å håndtere de regulære 

driftsmessige problemstillinger – tilpasse seg et lavere inntektsnivå. Det gir konsekvenser for 

investeringstakt og investeringsprosjekter som sådanne.  

Rakkestad kommune bør ikke øke den langsiktige gjelden vesentlig fra 2015 – 2016 – nivå – 

noe som betyr at nye låneopptak fra 2017 må være i samme størrelsesorden som de avdrag 

som betales på eksisterende gjeld.  

Dette begrenser låneopptak til 20 – 25 millioner kroner pr. år, og de gjennomsnittlige årlige 

investeringer til 40 – 50 millioner kroner. Det er bare ca. halvparten av investeringsnivået i 

de siste fem årene.  

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 bør settes opp på slike premisser.  


