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1 – Samfunn og statistikk  

 

Befolkningsutvikling  
 

Rakkestad kommune hadde denne befolkningsutviklingen i 1997 – 2017:   
 

År Fødselsoverskudd Netto innflytting Befolkningsvekst Folketall 

     
2017 3 27 30 8 202 

2016 8 81 89 8 173 

2015 -3 67 64 8 084 

2014 15 31 46 8 020 

2013 14 100 114 7 974 

2012 11 151 162 7 860 

2011 9 88 97 7 698 

2010 23 61 84 7 601 

2009 -9 30 21 7 517 

2008 -8 -11 -19 7 496 

2007 -32 119 87 7 515 

2006 4 58 62 7 428 

2005 4 78 82 7 366 

2004 8 41 49 7 284 

2003 -5 20 15 7 235 

2002 -24 83 59 7 220 

2001 -20 15 -5 7 161 

2000 -5 90 85 7 166 

1999 19 -6 13 7 081 

1998 -19 30 11 7 068 

1997 -30 65 35 7 057 

     
Sum, -37 1 218 1 181   

Faktiske tall.  
 

I dag er folketallet er 16,22 prosent høyere enn for 20 år siden. Det gir en gjennomsnittlig vekst på 
0,81 prosent pr. år. Økningen er moderat – bare 0,35 prosent – fra 2016 – 2017. Så langt i 2018 har 

kommunen en befolkningsnedgang. Det er 8 180 innbyggere innen kommunegrensene pr. 1.7. d.å.    
 

Rakkestad kommune har spesielt i de senere år – 2010 – 2016 – hatt en god befolkningsutvikling.  

 
Folketallet passerte 8 000 innbyggere i 2014 og 7 000 innbyggere i siste halvdel av 1970 – årene.  

 
Ifølge Statistisk Sentralbyrås prognoser er det forventet 8 825 innbyggere i 2030 og 9 261 innbyggere 

i 2040 i kommunen. 

  
For Rakkestad kommune er det regnet med en befolkningsstigning på ca. 12,4 prosent i de nærmeste 

25 årene, mens det for Østfoldkommuner og landets kommuner kalkuleres med en tilsvarende vekst 
på 20,9 og 20,1 prosent. Utviklingen ligger altså an til å bli svakere lokalt enn regionalt og nasjonalt. 

 

Et slikt bilde medfører utfordringer for Rakkestad kommune og Rakkestadsamfunnet.   
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Befolkningsvekst  

 

Hele befolkningsveksten refererer seg til netto innflytting.  
 

Rakkestad kommune hadde fødselsunderskudd – 32 personer – for 1997 – 2017 – dog slik at det er 
underskudd for perioden 1997 – 2011 og et overskudd for tidsrommet 2012 – 2017.  

 

Omkring halvparten av folketallsøkningen refererer seg til innvandring. Det omfatter i første rekke 
bosetting av flyktninger og arbeidsinnvandring fra EØS – området.  

 
I løpet av det siste året er befolkningsveksten i Norge redusert. Tilstrømming av asylsøkere er lavere, 

landet tar mot færre flytninger og netto arbeidsinnvandring er på et annet nivå enn tidligere.  
 

Rakkestad kommune får mest sannsynlig en flatere folketallstallsutvikling i fall i nærmeste årene.  

 
Befolkningssammensetning  

 
Rakkestad kommune har denne befolkningssammensetningen pr. 1.1.2018:  

 

Alder Menn Kvinner  Sum  Andel  

     
100 år og over  0 2 2 0,02 

90 - 99 år  25 49 74 0,9 

80 - 89 år  134 194 328 4 

70 - 79 år  321 356 677 8,25 

60 - 69 år 537 512 1049 12,79 

50 - 59 år  567 569 1136 13,85 

40 - 49 år 613 520 1133 13,81 

30 - 39 år  492 461 953 11,62 

20 - 29 år 451 460 911 11,11 

10 - 19 år  524 491 1015 12,38 

0 - 9 år 470 454 924 11,27 

     
Sum, 4 134 4 068 8 202 100 

Faktiske tall og prosent.  
 

Demografi avviker noe fra det som er bildet for landet.  

 

Dette er forskjeller som indikerer kommunale utfordringer både på kort og lang sikt, og dermed hvilke 
prioriteringer som blir de mest sentrale i budsjett- og økonomiplan og en enda lengre horisont. Hoved-

trekket er:  
 

Alder Rakkestad  Norge  

   
0 - 39 år  46,4 54,7 

40 - 79 år  48,7 41 

80 år og over  4,9 4,2 

   
Sum,  100 99,9 

Prosent.  
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En høyere andel av befolkningen enn på landsbasis er i voksne aldersgrupper – 40 – 79 år – og eldre 

aldersgrupper – 80 år og over – enn på landsbasis.  

 
Samtidig er det færre innbyggere – 0 – 39 år – enn gjennomsnittstall for Norge indikerer.  

 
For rådmannen er det viktig at et slikt bilde gjenspeiler seg i de prioriteringer på drifts-, utbyggings- 

og plan- og utviklingsformål som gjøres. Bevisstheten omkring disse spørsmål har så langt ikke vært 

veldig framtredende.  
 

Befolkningssammensetningen kan utvikle seg som følger fram mot 2040: 
 

Alder, 2013 2020 2040 

    
0 - 5 år,  6,65 6,44 6,04 

6 - 19 år, 17,71 16,5 16,01 

20 - 66 år,  60,8 59,49 54,39 

67 - 79 år,  9,57 12,72 14,71 

80 år og over,  5,27 4,85 8,85 

    
Sum,  100 100 100 

Prosent.   
 

Tendensene er entydig.  

 
I løpet av de neste 20 årene øker antall innbyggere 67 – 79 år og 80 år og over kraftig – på samme 

tid som andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder 20 – 66 år og lavere aldersgrupper 0 – 19 år faller 
markant.  

 
For Rakkestad kommune bør det vise seg i prioritering av ressurser – til drifts- og plan-,  utviklings- og 

utbyggingsformål.  

 
Utdanningsnivå i befolkningen  

 
Rakkestad kommune har dette utdanningsnivå i sin befolkning:  

 

Utdanning  Rakkestad  Norge  

   
Grunnskole 36,9 26,5 

Videregående skole  44,8 40,6 

Universitet/Høgskole  18,3 32,9 

   
Sum,  100 100 

Prosent.  
 

Ifølge tabellen har 81,7 prosent av innbyggerne over skolepliktig alder grunnskole eller videregående 

skole som høyeste fullførte utdanning, mens den tilsvarende størrelse for landet er på 67,1 prosent.  

 
For høyere utdanning snur bildet. Nesten en tredjedel av innbyggerne på landsbasis – 32,9 prosent – 

har høyere utdanning mot kun i underkant av en fem del av Rakkestad kommunes befolkning – 18,3 
prosent.   
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Både i Rakkestad kommune og Østfold fylke er det et forholdsvist lavt utdanningsnivå i befolkningen. 

Det henger direkte sammen næringsstrukturen – som er dominert av landbruk og industri/sekundær-

næringer.  
 

Arbeid og inntekt  
 

Rakkestad kommunes arbeidsstyrke fordeler seg slik på næringsgrener:  

 

Næringer  
Antall 
personer   Prosent   

       2016 2018 Rakkestad Norge 

     
Jordbruk, skogbruk, fiske 247 239 6,18 2,21 

Sekundærnæringer 1 010 1 021 26,4 19,42 
Varehandel og privat 
tjenesteyting 1 223 1 201 31,06 38,43 

Offentlig administrasjon 171 176 4,55 6,38 

Undervisning 246 256 6,62 8,25 

Helse- og omsorgstjenester 708 742 19,19 20,79 

Personlig tjenesteyting 191 232 6 3,94 

Ikke oppgitt 0 0 0 0,58 

     
Sum,  3 796 3 867 100 100 

Faktiske størrelser og prosent.  
 

Antall sysselsatte økte med 71 personer – 1,87 prosent – fra 2016 – 2018. Yrkesdeltakelsen er på i 
overkant av 46 prosent. Det er ca. 3 prosent lavere enn for landet (vel 49 prosent). Årsaken til at 

denne andelen er lav, er at uførhet i befolkningen er høy. Den ligger på 15,3 prosent for Rakkestad 
kommune, mot 9,8 prosent på landsbasis.   

 

Rakkestad kommune er en landbruks- og industrikommune – med en andel sysselsatte i slike 
næringer som er ca. 11 prosent høyere enn på landsbasis (32,58 prosent mot 21,63 prosent).  

For yrker med krav til høgere utdanning – undervisning, helse og omsorg, privat tjenesteyting og 
offentlig administrasjon – er typisk nok sysselsettingsandelen relativt sett lav.  

 
Rakkestad kommune har få innbyggere ansatt i offentlig sektor.  

 

Næringsstrukturen i kommunen avviker markant fra en gjennomsnittskommune i landet.  
 

Rakkestad kommunes husholdninger hadde følgende inntektsnivå etter skatt ved siste måling:  
 

 Kategori  Rakkestad  Norge 

   
Aleneboende 264 000 288 000 

Par uten barn 586 000 628 000 

Par med barn 713 000 857 000 
Enslig mor/far med 
barn 369 000 402 000 

Kroner.  

 

Inntektsnivå i befolkningen er lavere enn på landsbasis.  
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Dette henger nært sammen med innbyggernes utdanningsnivå og næringsstruktur i kommunen.  

 

Bolig  
 

Rakkestad kommune har en annen bo- og bosettingsstruktur enn gjennomsnittskommunen.  
 

Av den samlede befolkningen – 8 202 innbyggere – bor ca. 56,5 prosent – ca. 4 650 – i Rakkestad 

sentrum. Det er lavt. For Østfoldkommuner og landet er de tilsvarende tall ca. 83 prosent og 77 
prosent. Forskjellen refererer seg til næringsstruktur. Rakkestad kommune er en landbrukskommune.  

 
Hele 20,3 prosent av innbyggerne bor på landbrukseiendom. Det er naturlig nok høyt sammenlignet 

med andre kommuner.  
 

Når det gjelder eierform og bygningstype på eiendom er bildet:  

 

Bolig  Rakkestad  Norge 

   
Selveier 77,2 70,9 

Aksje-/andelseier  6,4 11,7 

Leietaker  16,4 17,4 

   
Sum, 100 100 

Prosent.  

 

Som følge næringsstruktur spesielt, er selveierandelen høy og aksje-/andelsandelen lav i kommunen.  

 
Kategorien leietaker ligger like under landsgjennomsnittet.  
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2 – Kommunens økonomi  

 
Resultat 

 
Rakkestad kommune hadde et overskudd på driftsregnskapet på kr. 27 463 293 i 2017. Det 

kommunens beste resultat noen gang. 

 
Siden 2013 er disse regnskapsresultatene bokført: 

 

År 2017 2016 2015 2014 2013 

      
Overskudd  27 463 22 894 14 223 4 593 345 

1 000 kroner.  
 

I dag – 2015 – 2017 – er økonomien bedre enn den var i 2012 – 2014. For fire – fem år siden var 

skuta bare så vidt flytende. Overskuddet ble bare på kr. 345 000 i 2013.  

 
Det er flere årsaker til denne utviklingen. Blant annet:  

 
- En sterk vekst i overføringene – spesielt skatter, skatteutjevnende tilskudd og ramme-

overføringer – i 2016 og 2017.  

 

Målt mot budsjett, er merinntektene på 7 – 8 millioner kroner i begge årene.  
- Det er realisert utgiftsreduserende tiltak – til sammen 15 – 20 årsverk – i 2016 og 2017.  

 

- Så godt som samtlige staber, seksjoner og andre kostnadssteder avlegger regnskap innenfor 

budsjettrammene i de siste to årene.  

Netto driftsresultat er kommunens overskudd/underskudd på driftsregnskapet og framkommer etter at 

samtlige drifts- og finansielle utgifter er dekket inn. Det er den mest relevante indikator til å beskrive 
bærekraft og robusthet i kommuneøkonomien. Siden 2013 har Rakkestad kommune hatt disse netto 

driftsresultatene: 

 

År  2017 2016 2015 2014 2013 

      
Netto driftsresultat 20 625 24 326 10 323 5 061 3 065 

1 000 kroner.  
 

Netto driftsresultat beregnet som en andel av brutto driftsinntekter:  

 

År  2017 2016 2015 2014 2013 

      
Netto driftsresultat som andel           

av brutto driftsinntekter  3,1 3,7 1,72 0,85 0,53 
Prosent.  
 

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på netto 
driftsresultat over tid bør være over 1,75 prosent av brutto driftsinntekter. Det er oppnådd i de siste 

to – tre årene – etter at resultatene i 2012 – 2014 var temmelig svake. Som sådan er det bærekraft i 
kommuneøkonomien pr. 31.12.2017.  

 

For 2017 er netto driftsresultat for Rakkestad kommune lavere enn landsgjennomsnittet (3,8 prosent).  
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Om årsaker til utviklingen vises det til det som er skrevet i tilknytning til regnskapsresultatet ovenfor.  

 

Disposisjonsfond – driftsmessige reserver og buffer  
 

Disposisjonsfondet er kommunens driftsreserver og er ment å stå som buffer mot sviktende inntekter 
og økende utgifter i et bestemt tidsrom. Det er viktig for bærekraft, stabilitet og soliditet i kommunens 

virksomhet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi tilrår at fondet bør 

ligge på minst 10 prosent av brutto driftsinntekter.   
 

Rakkestad kommune hadde et disposisjonsfond på kr. 44 158 671 pr. 31.12.2017 – som utgjør 6,56 
prosent av brutto driftsinntekter. I forhold til anbefalingene og behovene er det for lavt.  

 
Rådmannen gikk inn for å avsette overskuddet for siste år til disposisjonsfondet. Kommunestyret 

vedtok det i sin godkjenning av regnskapet. Etter årsoppgjørsdisposisjoner for 2017 er disposisjons-

fondet på kr. 71 621 964. Det er ca. 10 prosent av brutto driftsinntekter som de blir i 2018.  
 

Disposisjonsfondet har utviklet seg som følger fra 2013: 
 

  2017 2016 2015 2014 2013 

      
Disposisjonsfondet,  71 622 44 159 23 457 11 180 16 020 

      
Sum,  71 622 44 159 23 457 11 180 16 020 

1 000 kroner.  
 

Som andel av brutto driftsinntekter har disposisjonsfondet vokst som følger i samme periode:   
 

  2017 2016 2015 2014 2013 

      Disposisjonsfondet, 10,6 6,7 3,8 2,7 3,3 
Prosent.  
 

Disposisjonsfondet når med dette tiltaket en akseptabel størrelse.  

 

Driftsmessig struktur  
 

God oversikt over ressurser og hvordan de er kanalisert, er et premiss for å gjøre fornuftige og riktige 
økonomiske og andre prioriteringer. Økende bevissthet om momentet er – på grunn av de de struktur-

endringer og den omlegging av finansiering av kommunene som for tiden skjer – viktigere enn noen- 
sinne.   Det er en hovedbegrunnelse for at Rakkestad kommune satte «verdier og kulturer» i prosjekt 

fra årsskiftet 2017 – 2018.   

 
Kommunestyret vil i første kvartal 2019 fastsette et «Verdi- og kulturdokument» for kommunen 2019 

– 2030.    
 

Økonomi og handlingsrom ligger an til å bli den kanskje viktigste kommunale knapphetsfaktoren i 

2019 – 2022.  
 

Tabellen nedenfor viser hvordan Rakkestad kommune og gjennomsnittskommunen disponerte sine 
ressurser på formål i 2017:  
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Formål Rakkestad Norge 

   
Administrasjon og styring 5 7 

Barnehage 10 11 

Grunnskole 21 19 

Helse og omsorg 35 31 

Sosiale tjenester 5 5 

Barnevern 6 3 

Vann, avløp og avfall 5 5 

Kultur 3 4 

Annet  10 15 

   
Sum,  100 100 

Prosent.  

 

Rakkestad kommune bruker lite penger på administrasjon og styring – noe som er et resultat av de 

reduksjoner som er gjort i hovedsak på ledelses- og administrasjonsplan i de siste årene.  
 

Barnehage utgjør en mindre andel av totalbudsjettet enn i en gjennomsnittskommune (samlet 10 vs. 
11 prosent). Det samme gjelder for kultur.  

 

Rakkestad kommune bevilger langt mer til grunnskole (21 vs. 19 prosent av samlet budsjett) barne-
vern (6 vs. 3 prosent av samlet budsjett) og helse og omsorg (35 vs. 31 prosent av samlet budsjett) 

sammenlignet med andre kommuner.  
 

Mest anvender kommunen på kirken. Den er prioritert helt i Norgestoppen. 
 

Inntektsrammene blir trangere i 2019 – 2022 enn de var i 2015 – 2017. Like viktig som å være bevisst 

inntekts- og utgiftsnivå som sådant, er det å ha fokus på fordeling av ressurser på formål og aktivitet.  
Det blir et tema i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022.  

 
Nivå av driftsinntekter og driftsutgifter   

 

Rakkestad kommune hadde tidligere større brutto driftsinntekter enn gjennomsnittet av kommuner i 
landet.  

 
De frie inntekter – skatter, inntektsutjevnende tilskudd og rammetilskudd – er den viktigste inntekts-

kilden og samlet utgjør de omlag to tredjedeler av det samlede budsjettet. Hvordan disse ressursene 
utvikler seg er ganske avgjørende for kommunens totale stilling.   

 

For 2015 – 2017 er bildet for de frie inntekter som følger: 
 

  2017 2016 2015 

    
Rakkestad, 56 311 54 918 52 278 

Sammenlignbare kommuner (KG),  55 170 53 962 51 809 

Norge,  53 619 52 158 49 975 

    
Forskjell Rakkestad vs. Norge, 2 692 2 760 2 303 

1 000 kroner.  
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Fra 2016 – 2017 er veksten for landets kommuner høyere enn for Rakkestad kommune.  

 

Rådmannen regner med at denne utviklingen fortsetter i 2018 – 2022.  
 

Som en følge av en bra match med kriteriene i inntektssystemet, var kommunens frie inntekter lenge 
relativt høye. Kommunereformen (2017) og endringer av inntektssystemet (2017), resulterer i at 

økningen av disse inntekter framover blir svakere. Gjennomsnittet av landets kommuner oppnår mest 

sannsynlig en langt bedre utvikling.  
 

Flere forskjellige kjennetegn i befolkningen løste som nevnt ut forholdsvis bra overføringer i inntekts-
systemet. De samme trekkene drar også opp kommunens utgifter til ulike formål. Det eliminerer det 

som utgjorde et teoretisk økonomisk handlingsrom.  
 

Når inntektsutviklingen nå svekkes over tre – fire år og utgiftsnivået er det samme, utfordres drifts-

marginene og kommunen trekkes mot en underskuddssituasjon.  
 

Rådmannen vurderer dette som bekymringsfullt. Det krever omstillinger av kommunens virksomhet.  
 

Innføringen av eiendomsskatt i 2012 gir kommunen inntekter på kr. 28 000 000 – kr. 29 000 000 pr. 

år. Disse ressursene ble anvendt til å bygge ut tilbudene i skole og særdeleshet helse og omsorg.  
   

Tabellen viser brutto driftsinntekter pr. innbygger i 2015 – 2017:   
 

  2017 2016 2015 

    
Rakkestad kommune,  82 321 80 907 76 304 

Sammenlignbare kommuner (KG 11), 91 813 87 782 82 545 

    
Differanse,  -9 492 -6 875 -6 241 

Kroner pr. innbygger. 
 

Rakkestad kommune har betydelig lavere brutto driftsinntekter pr. innbygger enn kommuner som det 

er naturlig å sammenligne seg med. Forskjellen er økende. Dette gir Rakkestad kommune flere titalls 
millioner kroner mindre å rutte med enn mange andre kommuner.   

 
Kommunereform (2017) og nytt inntektssystem (2017) svekker kommunens inntektsgrunnlag enda 

mer i de nærmeste årene. Rakkestad kommune bør fortsatt regne med en svakere inntektsutvikling 

enn for størstedelen av kommunene fram mot 2022.  
 

Rakkestad kommune har ikke et økonomisk handlingsrom som overgår andre kommuner. Tvert om.  
 

Tabellen viser brutto driftsutgifter pr. innbygger i 2015 – 2017: 

 

  2017 2016 2015 

    
Rakkestad kommune,  59 356 56 549 55 017 

Sammenlignbare kommuner (KG 11), 61 016 58 359 56 318 

    
differanse,  -1 660 -1 810 -1 301 

Kroner pr. innbygger.  
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Rakkestad kommune har lavere brutto driftsutgifter pr. innbygger enn andre kommuner som det er 

naturlig å sammenligne seg med.  

 
I første rekke er det til ledelse, strategi, utvikling og administrasjon at kommunen har kuttet ned på 

pengebruk. Den tjenesteytende aktivitet har fortsatt bra økonomiske rammer.   
 

Situasjonen som den er beskrevet oppstår på grunn av inntektsnivå og inntektsutvikling. Rakkestad 

kommune mangler ressurser til – eller det er ikke prioritert – å holde et ledelses-, administrativt og 
utviklingsapparat som den hadde trengt.  

 
Rådmannen vurderer denne status som urovekkende.   

 
Rakkestad kommune bruker mer til spesielt barnevern og helse og omsorg enn det en gjennomsnitts-

kommune gjør.   

 
Å opprettholde tilstrekkelige eller gode tilbud, blir vanskeligere hvis inntektsgrunnlaget går ytterligere 

ned i de nærmeste årene.  
 

Fordeling av midler og årsverk på kommunale formål  

 
Av det forrige avsnittet går det fram at Rakkestad kommune kanaliserer relativt sett mindre ressurser 

til ledelse, administrasjon, barnehage og kultur, og anvender mer av midlene på skole, barnevern og 
helse og omsorg. Det er resultat av prioriteringer gjort av politisk nivå og administrativ ledelse i lang 

tid og av de behovene for tjenesteytelser m.m. som dominerer i befolkning og lokalsamfunn.  
 

Rådmannen peker på fire punkter som førende for hvordan tjenester og drift har utviklet seg fra 2010:   

 
- Omfattende reduksjoner i ledelse og administrasjon.  

- Sterkt kostnadsfokus på ikke lovpålagte oppgaver i særdeleshet.  

- Friske midler av spesielt eiendomsskatt (2012 – 2015) og statlige overføringer er anvendt til å 

bygge ut tilbudene i spesielt helse og omsorg.  

- Store demografiske utfordringer i befolkningen leder kommunal innsats mot barnevern, skole 

og hele settet av helse- og omsorgstjenester.  

I dag er fordeling av budsjettet på formål som oversikten nedenfor viser:  
 

  2017 
 

2016 

      
Rådmannen, 27 866 6,16 

 
28 093 6,55 

Barnehage, 49 015 10,84 
 

46 889 10,93 

Skole, 90 826 20,09 
 

87 843 20,48 

Kultur, 8 655 1,91 
 

9 174 2,14 

NAV Rakkestad, 21 880 4,84 
 

20 196 4,71 

Rakkestad familiesenter, 47 664 10,54 
 

46 483 10,84 

Hjembaserte tjenester, 49 320 10,91 
 

50 472 11,77 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 51 779 11,45 
 

49 638 11,57 

Bo- og aktivitetstjenester,  56 826 12,57 
 

47 684 11,12 

Teknikk, miljø og landbruk,  48 321 10,69 
 

42 456 9,90 

      
Sum, 452 152 100,00 

 
428 928 100,00 

1 000 kroner og prosent.  
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En mindre faktisk og relativ andel av ressursene anvendes til overordnet ledelse og administrasjon.  

 

Barnehage har stabilt 10,8 – 10,9 prosent av budsjettet.  
 

Skole er kommunens største oppgaveområde og omkring hver femte kommunale krone går til dette 
formålet.  

 

Kultur hadde i 2017 1,91 prosent av budsjettet. Andelen er fallende.  
 

NAV Rakkestads andel av ressursene er på i underkant av 5 prosent.  
 

De fire helse- og omsorgsseksjoner tar 10,5 – 12,5 prosent hver av de totale midler. Bo- og aktivitets-
tjenestenes sterke vekst fra 2016 – 2017 er i stor grad av teknisk karakter. Det særskilte tilskudd til 

bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er flyttet til fellesbudsjettet og som en følge av statlige 

innstramminger i ordningen faller overføringene til ressurskrevende tjenester.  
 

Teknikk, miljø og landbruk øker sin faktiske og forholdsvise andel av budsjettet.    
 

Den utviklingen som er beskrevet, gjenspeiler seg også i årsverkoversikten nedenfor:  

 

Indikatorer Kvinner Menn Totalt 

    
Antall årsverk  

   

    
Kommunen totalt 409,6 98,6 508,1 

Rådmannen, inklusive staber 28,1 19,3 47,4 

Oppvekst og kultur 158,6 35,7 194,4 

Helse- og omsorg 202 15,9 217,9 

Teknikk, miljø og landbruk 20,9 27,6 48,5 
Faktiske tall.  

 

Det er omtrent like mange årsverk i 2017 (508,1) som det var i 2016 (505,8). 

 
I 2018 er det derimot en meget sterk vekst i antall stillingshjemler – på grunn av pedagog- og 

bemanningsnormer i barnehage, lærernorm i grunnskolen, konvertering av ressurser fra kjøp av 

tjenester til faste ansettelser i barnevernet, opptrappingsplanen for rusfeltet i psykisk helse og 
Parksvingen omsorgsboliger i Bo- og aktivitetstjenester.  

 
Til sammen dreier det seg om ca. 22 årsverk.   

 
Innen Rådmann og staber er det likevel 6,2 årsverk færre årsverk i 2017 enn året før. Det henger 

sammen med de programmer som er gjennomført for å opprettholde og styrke den økonomiske 

balansen.  
 

For Oppvekst og kultur og Helse og omsorg er det en liten vekst i antall ansatte.  
 

Teknikk, miljø og landbruk hadde 48,5 årsverk i 2017. Det er 0,8 årsverk mindre enn året før.  

 
Fordeling av midler på ikke kommunale formål 

 
Kirken 

 

Den Norske Kirke er et eget rettssubjekt – med kirkelige organer både sentralt, regionalt og lokalt.  
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Stortinget bevilger i statsbudsjettet midler til de sentral- og regionalkirkelige råd og prestetjeneste, 

mens kommunene i sine budsjetter stiller til rådighet midler for de lokale kirkelige organer (fellesråd 

og menighetsråd), drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder og aktivitet i menighetene.  
 

Størrelsen av overføringene til Den Norske Kirke avhenger av budsjettvedtakene i Stortinget og de 
forskjellige kommunestyrer.  

 

I lengere tid har Rakkestad kommune og Rakkestad Kirkelige Fellesråd/Rakkestad Sogn – på grunnlag 
av spesielt kommunestyrets sak nr. 36/17 – arbeidet med driftsform og nivå på tilskudd til fellesrådet 

(sognet) framover. 
 

Rakkestad Kirkelige Fellesråd/Rakkestad Sogn hadde i 2017 kommunale overføringer på kr. 6 103 000.  
Etter de vedtak som gjelder, skal tilskuddet økes med kr. 465 000 til kr. 6 568 000 fra 2018. Dette er 

besluttet dekket innen kommunens etablerte økonomiske rammer.  

 
Prosesser initiert, ledet og gjennomført av Rakkestad kommune er avsluttet (15.10.2018.). En rapport 

om sakskomplekset legges fram for kommunestyret etter budsjettfremleggelsen (november 2018). 
 

Rådmannen følger opp opplegget som det er beskrevet i de siste budsjetter og økonomiplaner.  

 
Rakkestad kommune signaliserte (kommunestyresak nr. 36/17) vilje til også delvis eller helt å 

finansiere Rakkestad Kirkelige Fellesråds underskudd for 2017 og 2018.  
 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS avsluttet revisjonen av fellesrådets/sognets regnskaper for 2015, 
2016 og 2017 først 3.10.2018.  

 

Rakkestad Kirkelige Fellesråd/Rakkestad Sogn godkjente de samme regnskaper i møte 24.10.2018.  
 

Rådmannen legger fram en rapport også om denne delen av sakskomplekset etter framleggelsen av 
budsjettet.     

 

Underskuddene for 2016 og 2017 utgjorde kr. 234 670 og kr. 522 752.  
 

Næringstiltak  
 

Rakkestad kommune har forpliktelser på næringsmessig samarbeid og næringstiltak som følger: 

 
- Rakkestad Næringsråd – tilskudd til finansiering av ordningen – kr. 400 000 pr. år fra 2018.  

- Rause AS – tilskudd til aktivitets- og sysselsettingsplasser – der brukere er prioritert at det 

kommunale tjenesteapparatet – kr. 2 216 280 for 2018. 

Ordningene er fulgt opp i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022.  

 

Egenkapital og fonds   
 

Rakkestad kommune finansierer sine aktiva med egenkapital (fonds) og langsiktige lån.  
 

Fondene omfatter: 

 
- Ubundne driftsfond – inklusive disposisjonsfond.  

- Bundne driftsfond.  

- Ubundne investeringsfond.  

- Bundne investeringsfond.  
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Disposisjonsfondet er en driftsmessig reserve og buffer mot sviktende inntekter og økende utgifter, og 

gir som sådan forutsigbarhet og stabilitet for tjenesteytelser og annen virksomhet for en periode på et 

– to år. Det etablerer en økonomisk plattform for kommunen til å omstille seg i tider hvor den utsettes 
for spesielt store endringer. 

 
I øyeblikket er disposisjonsfondet på 10 – 11 prosent av brutto driftsinntekter. Teknisk beregnings-

utvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi sine anbefalinger lagt til grunn, er det en tilfreds-

stillende størrelse av reserven eller bufferen.  
 

Bundne driftsfond omfatter avsetninger som kommunen ikke kan disponere fritt – fordi at det ligger 
bindinger på midlene gjennom lov, forskrift eller avtale med giver om hvordan de kan brukes. I første 

rekke dreier det seg om overskudd på selvkosttjenester der lovgivningen kun tillater kostnadsdekning 
og øremerkede tilskudd inntil at midlene er benyttet til sitt påtenkte formål.  

 

Selvkostfond etableres for å håndtere svingninger i inntekter og kostnader – slik at gebyrene over år 
kan holdes på et mer stabilt nivå.  

 
Ubundne investeringsfond er bygget opp av midler som kommunen selv har full rådighet over.  

 

De bundne investeringsfond er avsetninger som kommunen ikke disponerer fritt, men der bruk er 
regulert ved lov, forskrift eller avtale med giver.  

 
Etter årsoppgjørsdisposisjoner for 2017 er Rakkestad kommunes fonds som følger:  

 

Tekst  2017 2016 2015 2014 2013 

      Disposisjonsfond, 71 622 23 457 11 180 16 020 18 694 

Bundne driftsfond,  23 408 28 054 24 676 19 143 15 655 

Ubundne 
investeringsfond,  

1 624 1 924 1 924 1 924 1 924 

Bundne 
investeringsfond,  

1 846 3 217 2 788 1 924 2 142 

      Sum,  98 500 56 652 40 568 39 011 38 415 

1 000 kroner. 
 

Rakkestad kommune har en langt sterkere fonds- og egenkapitalstatus enn for et – tre år siden.   

 
Gode resultater i 2015 – 2017 – der regnskapsmessige overskudd på til sammen nesten 65 millioner 

kroner er satt av til disposisjonsfondet – er den viktigste årsak til denne utviklingen.  

 
Selvkostfondene vokste fra 15,6 millioner kroner i 2013 til 23,4 millioner kroner i 2017. Det gjør at 

Rakkestad kommune lettere kan holde årsgebyrer på de ulike tjenestene (vann, avløp, renovasjon, 
slam og feiing) mer stabile fram mot 2022.  

 

At investeringsfondene er lave, er en svakhet som svekker kommunens evne til egenfinansiering av 
investeringene. Høye opptak av lån og stor akkumulert lånemasse er av den grunn påkrevet for å 

realisere for å realisere vedtatte nye tiltak. Dette binder opp ressurser i driftsbudsjettet til å betjene 
renter og avdrag på forpliktelsene i mer enn 30 år.  

 
Rådmannen påpeker dette faremomentet i kommunens økonomi.   
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Langsiktige lån 

Rakkestad kommune har over mange år investert tungt i kommunal og samfunnsmessig infrastruktur 

(Rakkestad sentrum, barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kommunaltekniske anlegg m.m.).  
 

Samlet ramme for nye prosjekter er på kr. 70 000 000 – kr. 100 000 000 p.a.  
 

Rakkestad kommune har i liten grad egenkapital til finansiering av sine nybygg og nyanlegg. Av den 

grunn er netto låneopptak (faktiske låneopptak fratrukket betalte avdrag på eksisterende lån) på eller 
nærmere 50 prosent av investeringsrammen. Det medfører at kommunen fra år til år binder opp ca. 

1,5 millioner kroner mer av sine midler i nye kapitalutgifter.  
 

Rådmannen vurderer denne utviklingen som urovekkende.  
  

I stor grad er altså investeringsprosjektene lånefinansiert. Langsiktige lån pr. innbygger er av den 

grunn høy.  
 

Tabellen viser utvikling i lånegjeld fra 2013 - 2017:  
 

Tekst  2017 2016 2015 2014 2013 

      Samlet lånegjeld,  643 990 649 934 630 715 595 647 551 401 

Lån til videre utlån, 47 264 47 264 45 205 45 354 49 214 

      Investeringslån,  596 726 602 670 585 510 550 293 502 187 

1 000 kroner.  
 

Målt i forhold til antall innbyggere utgjør lånegjelden: 

 

Tekst  2017 2016 2015 2014 2013 

      Innbyggere,  8 202 8 173 8 084 8 020 7 974 

      Investeringslån pr. innbygger,  72 754 73 739 72 418 68 615 62 978 

Antall innbyggere og kroner pr. innbygger.  
 

Lånegjeld pr. innbygger er kr. 5 316 større i Rakkestad kommune enn i en gjennomsnittskommune. 
 

Samtidig utgjør langsiktige lån i kommunen 95,4 prosent av brutto driftsinntekter – mot 103,2 prosent 
i direkte sammenlignbare kommuner og 101,9 prosent for landets kommuner samlet.  

 
Rakkestad kommune har i mange år hatt en høy lånegjeld. Det er for så vidt fortsatt tilfelle.  

 

Samtidig har flere andre kommuner i de siste årene økt sin lånegjeld ganske kraftig. I det perspektivet 
utmerker Rakkestad kommune seg ikke lenger spesielt i statistikkene på det aktuelle parameter.   

   
Høye langsiktige lån genererer store årlige utgifter til renter og avdrag av disse forpliktelser – som 

igjen begrenser de ressurser som kommunen har til rådighet for tjenesteytelser og annen regulær 

aktivitet.  
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Rakkestad kommunes økonomiske handlingsrom er redusert ved de investeringer som er gjennomført 

og langsiktige lån som er bygget opp som konsekvens av disse prioriteringer. Dette fortsetter med det 

opplegget som er lagt for 2018 – 2021 og som videreføres i 2019 – 2022.  
 

Ny kommunelov trer i kraft fra 1.7.2019. Den skjerper kravene til blant minsteavdrag på langsiktige 
lån. For Rakkestad kommune medfører det at utgifter til dette formål øker med ca. kr. 3 500 000 pr. 

år fra 2020.  

 
Renter og avdrag av forpliktelsene er faste utgifter – i prinsippet upåvirkelige – over et tidsrom på 30 

– 35 år.  
 

Finansutgifter og finansinntekter 
 

Rakkestad kommunes aktiva- og passiva status (balanse) genererer finansutgifter og finansinntekter.  

 
I det sist avlagte regnskap (2017) er bildet som følger:  

 

Tekst  2017 2016 2015 2014 

     
Renteutgifter, 16 065 16 779 16 338 18 388 

Renteinntekter, utbytte m.m.,  6 158 3 916 2 940 5 992 

     
Netto renteutgifter,  9 907 12 863 13 398 12 396 

     
Avdrag på lån,  19 318 18 587 17 345 16 222 

     
Sum rente- og avdragsutgifter,  29 225 31 450 30 743 28 518 

1 000 kroner.  
 

Rakkestad kommune betalte renter og avdrag av sine forpliktelser med netto 29,225 millioner kroner i 
2017.  

 
Det er 2,225 millioner kroner mindre enn året før (2016).  

 
Rakkestad kommune har høye finansutgifter – som følge av et ambisiøst investeringsnivå og dermed 

en sterkt økende langsiktig gjeld til finansiering av tiltak over tid.  

 
Rente- og avdragsutgifter binder opp store ressurser. Det reduserer handlefrihet både økonomisk og 

faktisk. 
 

Av Rakkestad kommunes langsiktige lån, er 27,93 prosent på løpende vilkår og 72,07 prosent sikret 

med fastrente-avtaler.  
 

Andelen faste renter av total gjeldsmasse er høyere i 2017 enn i 2016. Det kan være fornuftig når 
Norges Bank etter hvert varsler et høyere rentenivå.  

 
Rentebetingelsene varierer fra ca. 1,1 prosent p.a. til 4,97 prosent p.a.  

 

Som følge av bra regnskapsresultater i 2015 – 2017 – og midlene er satt av til fonds – har likviditeten 
også blitt bedre. Det gjorde at renter av bankinnskudd økte til ca. kr. 1 675 000 siste år.  

 
Rakkestad kommune mottok utbytte fra Rakkestad Energi AS på kr. 3 166 420 i 2017.  
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Det er veldig bra avkastning på den kapital som er investert i selskapet. I tillegg er det ca. 30 arbeids-

plasser i bedriften.    

 
Rakkestad kommune har alle sine finansielle midler/all likviditet plassert i bank.  

 
Utgifter og inntekter fordelt på arter  

 

Lønn er Rakkestad kommunes klart største utgifter.  
 

De utgjorde 57,6 prosent av det totale driftsregnskapet i 2017.  
 

Finansutgifter er også høye og var på 15,6 prosent av de samlede kostnader siste år. I mange år har 
Rakkestad kommune investert tungt i en lang rekke av tiltak. En betydelig langsiktig gjeld er bygget 

opp for å finansiere ulike prosjekter og for tiden bruker kommunen mer enn kr. 35 000 000 pr. år av 

inntektene på å betjene disse forpliktelsene. Det begrenser den økonomiske handlefrihet og handle-
rom sterkt. Mindre ressurser er tilbake for å løse kommunale kjerneoppgaver.  

 
Langsiktige lån – eksklusive pensjonsforpliktelser – var på kr. 643 990 000 pr. 31.12.2017 – som er kr. 

78 516 pr. innbygger og 95,4 prosent av brutto driftsutgifter.  

 

  Regnskap  Andel av regnskap 

   
Lønn, 428 977 57,6 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon,  96 161 12,9 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon,  72 085 9,7 

Overføringsutgifter,  30 992 4,2 

Finansutgifter,  116 233 15,6 

   
Sum, 744 448 100 

1 000 kroner og prosent.  
 

Renter og avdrag av langsiktige lån binder opp økonomisk handlefrihet, og gjør at det blir mindre 

midler tilbake til regulære kommunale oppgaver.  
 

Til kjøp av varer og tjenester som går inn i tjenesteproduksjon (forbruksmateriell, opplæring, skyss, 
transport, forsikringer, strøm, gebyrer, avgifter m.m.) og erstatter tjenesteproduksjonen (fra andre 

kommuner, fylkeskommuner, staten og private aktører) anvender kommunen 12,9 og 9,7 prosent av 

sine ressurser.  
 

Inntektene er satt sammen som følger:  
 

  Regnskap  Andel av regnskap  

   
Gebyrer og salgs- og leieinntekter,  87 900 11,8 

Refusjoner, 78 248 10,5 

Overføringsinntekter, 512 237 68,8 

Finansinntekter,  66 063 8,9 

   
Sum,  744 448 100 

1 000 kroner og prosent.  
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De såkalte overføringene er kommunens klart største inntekter og utgjør ca. tre fjerdedeler av totalt 

budsjett. Det dreier seg i hovedsak om:  

 
- Skatter, 

- Inntektsutjevnende tilskudd, 

- Rammeoverføringer, 

- Eiendomsskatt,  

- Integreringstilskudd til bosetting av flyktninger m.m., 

- Tilskudd til dekning av renter og avdrag på lån tatt opp til oppføring av skolebygg og 

omsorgsboliger i de siste tjue årene.  

De frie inntekter (skatteinntekter, inntektsutjevnende tilskudd og rammeoverføringer) fastsettes i 

statsbudsjettet hvert år. For 2018 utgjør de ca. kr. 470 000 000. De frie inntekter er kommunens 
hovedinntektskilde.  

 

Rakkestad kommune har ikke påvirkningsmuligheter på disse inntektene.  
 

Eiendomsskatt utgjør kr. 28 000 000 – kr. 29 000 000 hvert år. Kommunen avgjør selv om den vil 
kreve inn slik skatt. I alle fall for boliger har eiendomsskatt nok nådd et maksimalnivå.  

 
Andre statlige overføringer er integreringstilskudd for bosetting av flyktninger og tilskudd til dekning 

av renter og i enkelte ordninger avdrag på lån tatt opp til oppføring av skolebygg og omsorgsboliger. 

Det beløp seg til ca. kr. 18 600 000 og kr. 2 200 000 i 2018, og varierer mye fra år til år avhengig av 
antall flyktninger som blir tatt mot og for rente- og avdragstilskuddets vedkommende av blant annet 

rentenivået i samfunnet.  
 

Gebyr-, salgs- og leieinntekter – brukerbetalinger i barnehage, skolefritidsordning, helse- og omsorgs-

tjenester, husleie og gebyrer på selvkostområder m.m. – er på 11,8 prosent av det det totale budsjett. 
Fastsettelsen av dem er på forskjellige måter regulert. Gebyrer på selvkostområder og egenandeler og 

brukerbetalinger innen oppvekst- og helse- og omsorgstjenester var på ca. 31 og 26 millioner kroner i 
2017.  

 

Husleie er også en betydelig inntektspost. Den utgjør kr. 14 000 000 – kr. 15 000 000 pr. år med det 
omfang virksomheten i dag har.  

 
Finansinntekter omfatter renteinntekter med ca. kr. 2 700 000 og utbytte fra Rakkestad Energi AS 

med ca. kr. 3 200 000.   
 

Rådmannen vurderer at Rakkestad kommune utnytter sitt inntektspotensial godt, men like fullt er det 

fokusert på og prioritert å hente ut det som er av effekter også på dette området. Det er nok absolutt 
nødvendig for å opprettholde et forsvarlig nivå på tjenesteytelsene og økonomisk balanse framover.  

Refusjoner omfatter: 
 

- Øremerkede tilskudd til ressurskrevende tjenester, undervisning av fremmedspråklige elever, 

lærlinger m.m.,  

- Merverdiavgift, 

- Sykelønn, 

- Oppgjør mellom kommuner – for eksempel barnehage (barn fra andre kommuner som har 

barnehageplass i Rakkestad kommune) og teknikk, miljø og landbruk (Glomma sør for Øyern).  

Som det ser ut i øyeblikket avlegger Rakkestad kommune et regnskap for 2018 i balanse eller med et 

mindre overskudd. Like fullt er det en risiko til stede for at det kan bli underskudd.  
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Marginene mellom inntekter og utgifter er små. 

 

Investeringer  
 

Rakkestad kommune investerer for mellom kr. 70 000 000 og kr. 100 000 000 hvert år.  
  

Oversikten viser nybygg og nyanlegg for 2015 – 2017: 

 

  2017 2016 2015 

    
Investeringer,  69 050  75 742  80 322 

1 000 kroner.  
 

I en lengere periode har investeringsnivået ligget høyt og det er – fordi at kommunen disponerer små 

egne midler – tatt opp store lån til finansiering av nye prosjekter. En økende andel av driftsbudsjettet 
går med til å dekke renter og avdrag på låneforpliktelsene. Det begrenser de midlene som er rådighet 

for tjenesteytelser og annen regulær virksomhet.  
 

Den situasjonen som bygger seg opp er bekymringsfull – i takt med at konsekvensene av kommune-

reformen (2017) og nytt inntektssystem (2017) slår inn for fullt og det er økende forventninger og 
krav i omgivelsene til bedre og mere kommunale tjenesteytelser og innsats på en rekke områder.  

 
Rakkestad kommune får en stor oppgave med å henge med i utviklingen som vil finne sted i 2019 – 

2022.  

 
De sentrale prosjekter i 2015 – 2018 er: 

 
- Kirkeng barnehage.  

- Kirkeng skole.  

- Ulike sentrumstiltak. 

- Parksvingen omsorgsboliger. 

- Os skole.  

- Vann- og avløpsinvesteringer. 

Rakkestad kommune har liten egenkapital i form av bundne og ubundne investeringsfond og dermed 
svak egenfinansieringsevne av sin investeringsvirksomhet. Det illustreres av tabellen nedenfor:  

 

  2017 2016 2015 

    
Rakkestad, 13,2 12,8 69,3 

Sammenlignbare kommuner (KG 11), 20,3 21,5 24,1 

Norge, 23,9 24,7 24,5 

Prosent.  
 

Egenkapitalinnsatsen er bare på ca. halvparten av det den er i andre kommuner. Det gjelder også for 

2017 hvor det er tekniske årsaker til at tallene ser så vidt mye bedre ut.  
 

Et speilbilde av denne illustrasjonen er – som det er beskrevet over – at tiltakene er overveiende låne-
finansiert og at en større del av driftsbudsjettet dermed går med til å betale renter og avdrag på disse 

forpliktelsene.  
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3 – Verdi- og kulturdokument 

 

Bakgrunn 
 

For tiden pågår et prosjekt – forankret i vedtak av budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 – om å 
fastsette et verdi- og kulturdokument for Rakkestad kommune 2018 – 2030.  

 

Tiltaket er i administrativ og politisk prosess og innholdet som det framgår dette budsjettet og denne 
økonomiplan baserer seg på rådmannens sammenfatning av det arbeidet som hittil har blitt gjort. Når 

arbeidsgruppene ferdigstiller sine produkter, settes disse inn i en totalitet og en enkeltsak framlegges 
for kommunestyret for et endelig vedtak.   

   
I 2014 – 2020 gjøres en omfattende kommune- og regionreform i Norge – som har som en målsetting 

å etablere mere robuste og større kommuner, fylkeskommuner og statlige regionale organer med flere 

oppgaver enn i dag. 
 

Kommunestyret vedtok i 2016 – som et element av kommunereformtiltaket – at Rakkestad kommune 
skal fortsette som en egen kommune også etter 2020. Som en mindre enhet i ny kommunestruktur, 

står kommunen overfor andre og mye større utfordringer. Kommunestyret må definere Rakkestad 

kommunes posisjon og prioritere oppgaver og standard på aktivitet for framtiden. Det er avgjørende 
for kommunens fungerende som samfunnsmessig aktør, og at de forventninger og krav som brukere, 

innbyggere, lokalsamfunn og statlige myndighetsorganer har til den blir oppfylt i tilfredsstillende grad.  
 

I verdi- og kulturdokumentet er målsettingen at kommunestyret fastlegger de verdier og kulturer som 
politisk og administrativ organisasjon og virksomhet skal bygge på og dessuten en prioriteringsretning 

for kommunale oppgaver og aktivitet i et langsiktig perspektiv.  

 
Rådmannen ser for seg at verdi- og kulturdokumentet er et grunnlag for planregimet som Rakkestad 

kommune i neste valgperiode skal fundamentere sin virksomhet på – først ved at en planstrategi fast-
settes i 2019, kommuneplan utarbeides og vedtas i 2020 – 2021 og delplaner for forskjellige områder 

av kommunen kommer på plass i 2022 – 2023.   

 
Visjon  

 
En levende visjon er grunnlaget for en organisasjons verdier og kulturer.  

 

Rakkestad kommunestyre vedtok 13. november 2008 – sak nr. 73/08 – denne visjonen for Rakkestad 
kommune: 

 
 «Mangfold og samhold».  

 
Begrepet «mangfold» er et sterkt egenartbegrep for Rakkestad kommune. Det henspeiler på et rikt 

lokalsamfunn i flere retninger – mangfoldig foreningsliv, kulturelt og befolkningsmessig mangfold, 

sammensatt næringsliv fra landbruk til klassisk industriproduksjon og i de siste år at mere moderne 
næringsvirksomhet er utviklet og har fått en større plass. Vide landbruksarealer, kulturlandskap og 

store skogsområder er ytterligere særpreg for lokalsamfunnet.  
 

Landsbyen Rakkestad er et senter for privat og offentlig servicevirksomhet og en sosial møteplass for 

besøkende og befolkningen. På Rudskogen motorsenter er det muligheter for fart, spenning og gode 
opplevelser. Fjellaområdene byr på rekreasjon og trivsel for hele Indre Østfoldområdet.  

 
Selv om «mangfold» i de fleste sammenhenger er et positivt begrep, kan det også oppfattes som 

sprikende og med mange retninger. Begrepet «samhold» representerer på den annen side en udelt 
positiv og samlende retning langs dimensjonen «mangfold». 
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For Rakkestad kommune er «samhold» overordnet begrepene «trivsel», «trygghet» og «nærhet» – 

tre begreper som i forskjellige sammenhenger har gått igjen i alle visjonsbegreper for Rakkestad 

kommune.  
 

Fordi det er en positiv verdi å arbeide mot, ser Rakkestad kommune på «samhold» som visjonært.   
 

Verdier og kulturer  

 
Rakkestad kommune definerer og legger disse verdier og kulturer til grunn for sin styring, ledelse, 

virksomhet og rolle i samfunnet:  
 

- Politisk styring  

 

Et levende lokaldemokrati og politisk miljø.  

Innovasjon, endringsdyktighet og drivkraft i prosesser og på oppgaver. 

Plan- og utviklingsorientering og forutsigbarhet.  

Prioritering av oppgaver og fordeling av ressurser for å maksimere nytte for befolkning og 

lokalsamfunn.  

Samarbeid, trivsel og korpsånd i det politiske miljø og mellom politisk og administrativt nivå.  

 

- Administrativ ledelse 

 

Plan-, utviklings- og systemorientert administrativ ledelse og virksomhet.  

Innovativ og handlekraftig administrasjon på alle nivåer.  

Godt gjensidig samspill mellom politisk og administrativt plan.  

Forutsigbar administrativ ledelse – som angir retning for kommunen og inngir tillit i hele 

organisasjonen og trygghet blant medarbeidere i alle ledd.  

Gode beslutninger og vedtak – samt oppfølgning av beslutninger og vedtak.  

Betryggende intern kontroll på alle felt i kommunen.  

 

- Kultur for styring og ledelse 

 

Et politisk nivå som styrer ved å gi retninger og – som et prinsipp – primært i plansaker og 

overordnede, generelt orienterte saker.  

Rådmannen er leder for hele den kommunale administrasjon og har avgjørelsesmyndighet i 

enkeltsaker og kurante ikke prinsipielle spørsmål.  

Kvalitet i saksbehandling, vedtak og systemer. 

Dialogorientert styring mellom politisk og administrativt nivå og dialogorientert administrativ 

ledelse.  

Prosessorientert politisk og administrativ virksomhet.  

Maksimere ressursutnyttelse.  

God rapportering fra rådmann til politisk nivå og internt på administrativ side.  

 

- Samfunn 

 

Et godt kommunalt omdømme lokalt og i de øvrige omgivelser. 

Fullstendig og a jour planverk for utvikling av Rakkestad kommune og lokalsamfunnet.  

Stabil vekst i boligbygging og bosetting.  

Stabil sysselsettings – og næringsmessig utvikling.  

I aktuelle tilfelle deltakelse i utbygging av samfunnsmessig infrastruktur utover rene 

kommunale tiltak.  
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Funksjonell kommunal sosial/velferdsmessig og teknisk infrastruktur.  

 

- Økonomi 

 

En helhetlig, planlagt utnyttelse av ressurser som maksimerer effekt for kommunen, 

befolkningen og lokalsamfunnet.  

Innovasjon og endringsdyktighet i forvaltning av økonomiske ressurser. 

Disposisjonsfond på 9 – 11 prosent av brutto driftsinntekter i samsvar med tilrådninger av 

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.  

Netto driftsresultat på 1,75 – 2 prosent av brutto driftsinntekter i samsvar med tilrådninger av 

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.  

 

- Arbeidsgiver – arbeidstaker 

 

Politiske og administrative ledere som er seg bevisst sin rolle som forbilder og avgjørende 

aktører for å etablere kultur.  

Tydelig lederstil – der forventninger og krav til ansatte blir klargjort og hvor det er trivsel, 

trygghet og respekt for den enkelte i sin arbeidssituasjon.  

Via lederskap, ledelse, medarbeiderskap og systemer å utvikle myndiggjorte medarbeidere på 

alle nivåer.  

Et inspirerende og motiverende arbeidsmiljø.  

God og riktig kompetanse i stillinger på alle nivåer. 

Konkurransedyktige lønns- og andre arbeidsvilkår på alle nivåer.  

 

- Oppvekst 

 

- Helse og omsorg 

 

- Infrastruktur og kommunal teknikk 

Anvendelse og oppfølgning 

 
Verdi- og kulturdokumentets formål er å være en ledesnor for politisk styring, administrativ ledelse og 

kommunal virksomhet både et plan- og utviklingsperspektiv og for den løpende kommunale aktivitet.  

 
Ordfører og politisk ledelse er ansvarlig for å implementere verdi- og kulturdokumentet i det politiske 

miljø og rådmannen for at det til enhver tid er forankret på administrativt nivå.  
 

Politisk ledelse, rådmannens ledergruppe og representanter for ansattes organisasjoner evaluerer 

status og utvikling i forhold til verdi- og kulturdokumentet hvert halvår.  
 

En rapport legges fram for kommunestyret for diskusjon og vedtak.  
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4 – Statsbudsjettet for 2019  

 
De frie inntekter  

 

Regjeringen la 8. oktober 2018 fram statsbudsjettet for 2019.  
 

De frie inntektene – skatter, inntektsutjevnende tilskudd og rammeoverføringer – er kommunenes 
viktigste og største inntekter. For Rakkestad kommune utgjør de i 2018 ca. to tredjedeler av de 

samlede driftsmidlene. De frie inntekter er selve basis i finansieringen av kommunenes virksomhet.  

Avhengig av hvordan de aktuelle ressursene utvikler seg fra et år og til det neste, er de avgjørende 
for de enkelte kommuners bærekraft og robusthet.  

 
Rakkestad kommunes frie inntekter ble av staten beregnet til kr. 469 152 000 i 2018.  

 

I revidert nasjonalbudsjett – behandlet av Stortinget i mai og juni d.å. – ble skatteanslaget korrigert 
ned med kr. 500 000 000. For Rakkestad kommune var effekten av det ca. kr. 1 250 000.  

Regjeringen sier i statsbudsjettet for 2019 at kommunenes skatteinntekter nå ligger an til å bli ca. 2,4 
milliarder kroner høyere enn stipulert i revidert nasjonalbudsjett i vår. 

  
Rakkestad kommune kan dermed regne med frie inntekter på kr. 470 938 000 i 2018.  

 

Samtidig er pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren – i hovedsak på grunn av økte elektrisitets-
priser – hevet fra 2,6 til 3,0 prosent på årsbasis. Det spiser opp de merinntekter som nevnt.  

 
Som rådmannen vurderer det, er det med andre ord – netto – status quo når det gjelder frie inntekter 

i 2018.  

 
I forslaget til statsbudsjett lagt fram 8. oktober d.å., er Rakkestad kommunes frie inntekter for 2019 

beregnet til kr. 482 645 000. Det er en stigning på 2,5 prosent fra 2018.  
 

Regjeringen forventer en pris- og kostnadsvekst på 2,8 prosent p.a. i kommunal sektor i 2019. Denne 
forutsetningen lagt til grunn, har Rakkestad kommune en reell nedgang i sine viktigste og største 

inntekter på 0,3 prosent – kr. 1 413 000 – det kommende året. Tatt i betraktning at kommunene ikke 

fritt kan disponere de aktuelle inntekter, er denne reduksjonen langt høyere.  
 

Det økonomiske opplegg som det i øyeblikket foreligger, medfører en sterk innstramming i kommune-
økonomien i 2019.  

 

Regjeringen legger opp til at kommunene vil bruke deler av økte frie inntekter det kommende året på 
disse formål:  

 
- 200 millioner kroner til opptrappingsplanen på rusfeltet, 

- 100 millioner kroner til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering,  

- 200 millioner kroner på tidlig innsats i skolen.  

For Rakkestad kommune medfører det større utfordringer – all den stund det er reell nedgang i de 
aktuelle ressurser fra 2018 til 2019.  

 
Andre elementer i statsbudsjettet 

  

En rekke andre momenter i statsbudsjettet påvirker kommuneøkonomien og forverrer den gang status 
for Rakkestad kommune ganske kraftig: 
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- Barnehagene er særdeles kostnadseffektive – nest laveste enhetskostnader i landet og lavest i 

Østfold.  

 

Midler som kunne blitt disponert på barnehager, er kanalisert til andre kommunale formål. Det 

dreier seg spesielt grunnskole og helse og omsorg.  

 

Med de pedagog- og bemanningsnormene som nå er innført – uten særskilt kompensasjon – 

straffes Rakkestad kommune meget hardt.  

 

Utslaget i nye kommunale årsverk er på 5,7 fra 1.8.2018.   

 

Samlet effekt når tiltaket er fullt gjennomført i 2021 er på ca. 7 millioner kroner. Det utgjør 

ca. 1 prosent av kommunens driftsinntekter.  

 

- I budsjettforlik mellom regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti i fjor høst ble lærernormen 

i grunnskolen etablert.  

 

Den er finansiert ved at midler som i utgangspunktet var frie for kommunene – gjennom en 

avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform – ble konvertert til øremerkede midler.  

 

Rådmannen ser på det som en regulær økonomisk innstramming i forhold til det egentlige 

kommuneopplegget for 2018.  

 

Lærernormen skal dekkes av staten fullt ut.  

 

I øyeblikket pågår diskusjonen om utformingen og finansieringen av den. Den gjennomføres 

på skole-/enhetsnivå. Finansiering bestemmes derimot for kommunen som en helhet. Det gir 

gjennomgående et gap mellom kostnader og inntekter ved tiltaket.  

 

Utdanningsdirektoratet uttaler at netto merkostnader kommuner har ved lærernormen dekkes 

av veksten i innbyggertilskuddet i inntektssystemet.  

 

Rådmannen vurderer ikke at det er å ta økonomisk ansvar for lærernormen.   

 

I Rakkestad kommune omfatter lærernormen 1,4 årsverk i 2018. 

 

- Opptrappingsplanen for rusfeltet pågår i 2016 – 2020.  

 

Kommunene oppnår øremerkede tilskudd til finansiering av ny aktivitet og nye tilbud.  

 

Disse overføringer trappes ned år for år og kommunene må dekke mer og mer av etablert 

aktivitet av sine ordinære inntekter.  

 

Det medfører – når ressursene utvikler seg så svakt som i 2019 – direkte innstramminger i 

kommuneøkonomien.  

 

- Innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester har i tre år på rad blitt regulert med 

kr. 50 000 mer enn pris- og kostnadsstigningen.  

 

Over tid svekker det ordningen kraftig.  
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Kommunene må hvert år anvende mer av sine andre inntekter på å finansiere den aktivitet 

det er snakk om.   

 

- Kommunenes renteutgifter vil øke i 2019 og 2019 – 2022.  

 

På to – tre år kan de løpende renter bli fordoblet.  

 

Det binder opp ressurser og strammer kommuneøkonomien kraftig til.  

 

- Enkelte inntekter – blant annet integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og særskilte 

overføringer til mottak av enslige mindreårige flyktninger – er ikke kompensert for lønns- og 

kostnadsstigning.  

 

Det gir en innstramming i kommuneøkonomien.  

 

- Regjeringen legger opp til endringer i eiendomsskatteloven, som rammer kommunenes 

manøvreringsmuligheter, handlefrihet og inntektspotensial fra 2020.  

 

- I 2020 trer den nye kommuneloven i kraft.  

 

Den inneholder blant annet skjerpede økonomibestemmelser.  

 

For flere kommuner medfører det at langsiktige låneforpliktelser må betales hurtigere ned enn 

i dag.  

 

Effekten er i en størrelsesorden 4 millioner kroner for Rakkestad kommune på årsbasis.  

De samlede konsekvenser av elementene som nevnt er så vidt omfattende at Rakkestad kommune fra 

2018 – 2019 har en større realnedgang (flere millioner kroner) i sine ressurser.  
 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform  
 

Regjeringen etablerte en såkalt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform da den tiltrådte i 2013.  
Den har som formål å gjøre statlig og annen offentlig virksomhet mer effektiv og skape handlingsrom 

for prioriteringer på statsbudsjettet.  

 
Som et ledd i tiltaket, er rammene for kommunesektoren redusert med 30,8 millioner kroner i 2019.  

For Rakkestad kommune har det karakter av et rent kutt.  
 

I 2015 – 2018 effektiviserte og gjorde kommunen regulære nedskjæringer i stort monn for å tilpasse 

seg en ny situasjon. 
 

Det samlede omfang er i en størrelsesorden 22 – 25 årsverk.  
 

Rådmannen vurderer det som vanskelig å videreføre en slik linje i 2019 og 2019 – 2022. Veldig mye 
er allerede gjort. Det er ikke enkelt å finne fram til nye tiltak.  

 

En lang rekke av statlige reguleringer, detaljstyring og direkte og indirekte øremerking av midler 
reduserer kommunenes manøvreringsmuligheter, handlingsrom og selvstyre.  
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Etter over tretti år som rådmann, er det et inntrykk at kommunene aldri har vært så statlig styrt og 

hatt så lite manøvreringsrom som nå.  

 
Kommunereformen 

 
Stortinget gjør en kommune- og regionreform i 2014 – 2020.  

 

Tidligere 427 kommuner blir til 356 i 2020. Antall fylkeskommuner reduseres fra 19 til 11 fra samme 
tidspunkt.  

 
Rakkestad kommune merker effekten av nytt inntektssystem og kommunereformen. 

 
I løpet av tre år – 2015 – 2018 – er behovsindeksen – score på forskjellige variabler i utgiftsdelen av 

inntektssystemet – redusert fra 1,11 til 1,08. Med beliggenhet nær større befolkningskonsentrasjoner 

på det sentrale Østlandet, kommer kommunen svakt på forskjellige strukturkriterier. Det straffer seg 
merkbart på utviklingen av rammeoverføringene i samme tidsrom.  

 
Rakkestad kommune har hatt en relativt svak inntektsvekst i flere av de siste årene.  

 

Et trekk ved 2018 og spesielt 2019, er dessuten at befolkningsveksten først stanset opp og flatet ut og 
at det i det siste året faktisk er en folketallsnedgang i kommunen. Dette slår ut med et sjusifret beløp i 

innbyggertilskuddet i inntektssystemet.  
 

Rådmannen oppfatter for øvrig at de største negative effekter av nytt inntektssystem og kommune-
reformen nå er tatt ut.  
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5 – Generelle og spesielle statlige overføringer i 2019  

 

Statsbudsjettet omfatter en rekke refusjoner, tilskudd og overføringer til kommunesektoren.  
 

Viktigst er ressursene innen inntektssystemet – såkalte frie inntekter – som for Rakkestad kommune 
er beregnet til kr. 482 645 000. Det utgjør vel 70 prosent av brutto budsjett.  

 

Om frie inntekter sier regjeringen:  
 

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra 
staten enn gjeldende lover og regler. 
  
Det var også prinsippet bak og formålet med ordningen.  

 

I praksis er det ikke slik.  
 

Stadig oftere innfører staten tiltak og reformer, og forutsetter dem delvis eller helt finansiert av vekst i 
frie inntekter.  

 

Kommunene er regulert og detaljstyrt som knapt noen gang tidligere. Det går direkte utover handle-
frihet, manøvreringsmuligheter og omstillingsdyktighet og gjør at det blir mindre og mindre igjen av 

det lokale selvstyret.  
 

Frie inntekter er som følger i 2016 – 2019: 
 

  2019 2018 2017 2016 

     
Frie inntekter:         

     
Skatter,  202 069 197 887 194 656 193 284 

Inntektsutjevnende tilskudd,     35 983 34 837 34 626 25 940 

Rammeoverføringer,  244 593 236 428 232 579 229 588 

     
Sum,   482 645 469 152 461 861 448 812 

1 000 kroner.  
 

Vekst i frie inntekter i inntektssystemet fra 2018 – 2019 er på 2,5 prosent beregnet etter prognoser på 

disse størrelsene i 2018 og 2,9 prosent på basis av regjeringens budsjettforslag for 2018.   

 
Denne utviklingen holder ikke tritt med pris- og kostnadsstigning og oppgaveøkning for kommunene i 

tidsrommet.   
 

Særlige tilskudd omfatter: 

 
- Integreringstilskudd til bosetting av flyktninger.  

- Særlige overføringer til bosetting av enslige mindreårige flyktninger.  

- Amortiseringtilskudd til dekning av renter og avdrag på lån tatt opp til oppføring av skolebygg 

og omsorgsboliger.   

De beløper seg til ca. kr. 14 000 000 i 2019.  

 
Størrelsene har utviklet seg som følger i 2016 – 2019:  
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  2019 2018 2017 2016 

     
Integreringstilskudd,  7 434 9 983 10 672 11 410 

Tilskudd til bosetting av enslige,         

mindreårige flyktninger,  4 532 5 077 7 935 3 756 

Overføringer til dekning av renter         

og/eller avdrag på skolebygg og          

omsorgsboliger,   1 969 1 969 2 071 2 439 

     
Sum,  13 935 17 029 20 678 17 605 

1 000 kroner.  
 

Flere refusjoner og overføringer knytter seg til tidsbegrensede og prioriterte oppgaver og prosjekter 
og annen sammensatt og større kommunal virksomhet. De har et varierende, men like fullt betydelig 

omfang. 
 

Slike ressurser omfatter blant annet:  

 
- Tidlig innsats i grunnskolen – 1. – 4. trinn. 

- Økt lærerinnsats (lærernorm). 

- Etterutdanning av lærere.  

- Norsk- og samfunnsfagundervisning av flyktninger.  

- Minoritetsspråklige barn i barnehage.  

- Opptrappingsplanen for rusfeltet.  

- Tilbud til mennesker med sammensatte lidelser.  

- Ressurskrevende tjenester. 

Etter en tid legges gjerne aktivitet inn i inntektssystemet for kommunene. Et gjennomgående problem 
er at tiltakene da ikke er finansiert fullt ut. Andre inntekter går i disse tilfelle med til å kompensere for 

netto kostnader som kommunen påføres ved reformene.    

 
Det medfører innstramminger i kommuneøkonomien.  
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6 – Eiendomsskatt 

Rakkestad kommune etablerte eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og næringsvirksomhet i 

2012.  
 

I de siste årene har skattesatsen for samtlige objekter vært på 4,75 promille.  
 

Eiendomsskatt utgjør i 2016 – 2019:  

 

  2019 2018 2017 2016 

     Boliger og 
fritidseiendommer,  23 907 23 624 23 645 23 358 

Næringsvirksomhet,  4 280 4 260 4 262 4 220 

     
Sum,  28 187 27 884 27 907 27 578 

1 000 kroner.  
 

For 2018 og 2019 opereres det med budsjettall, mens det for 2016 og 2017 er satt opp regnskaps-

størrelser.  
 

Rådmannen budsjetterer med en liten vekst i eiendomsskatt på boliger i 2019 – basert på at skatte-
grunnlaget øker med noen enheter. 

  
For næringseiendommer, videreføres nivået fra 2017 og 2018.  

 

Regjeringen foreslår endringer i eiendomsskatteordningen fra 2020: 
 

- Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 7 til 5 promille.  

- Grunnlaget for eiendomsskatt skal ikke overstige 70 prosent av markedsverdien på boliger.  

- Statistisk Sentralbyrås boligverdier må legges til grunn når grunnlaget for eiendomsskatt 

fastsettes.   

Rådmannen har ennå ikke beregnet hvilke konsekvenser dette får for den samlede eiendomsskatt i 
Rakkestad kommune.  

 

Det legges fram en enkeltsak om det for kommunestyret i første kvartal 2019.  
 

Fra tidligere er det bestemt: 
 

- For verker og bruk kan det ikke kreves inn eiendomsskatt fra 2019.  

- Maksimal eiendomsskattesats er 1 promille i det året som ordningen etableres.  

- Satsene kan bare økes med 1 promille fra et år og til det neste.  

Disse endringene (første strekpunkt) har kun marginal betydning for Rakkestad kommune.  

 
Rådmannen påpeker likevel at disse reguleringer reduserer kommunenes manøvreringsmuligheter, 

handlefrihet og selvstyre.  
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7 – Egne inntekter  

 

Regjeringen opererer i forslaget til statsbudsjett med en pris- og kostnadsvekst for kommunene i 2019 
på 2,8 prosent.  

 
Rådmannen korrigerer salgs- og leieinntekter, ulike egenbetalingssatser og årsgebyrer for tjeneste-

ytelser med 2,8 prosent – hvor det ikke er egne reguleringsmekanismer som gjelder. I særdeleshet 

gjelder det for vann, avløp renovasjon og andre selvkostområder. Det er her gjort egne beregninger 
av selvkost som framgår av budsjett- og økonomiplandokumentet.  

   
Gebyrene på selvkostområdene utvikler seg som følger i budsjett- og økonomiplanperioden: 

 

  2019 2020 2021 2022 

     
Vann, 8 12,5 7,3 7,8 

Avløp 0 11 11 11 

Slam, 0 5 3 3 

Renovasjon, 8 8 5 5 

Feiing, 20 2,9 3,3 3,1 

Prosent.  
 

For faktiske størrelser på gebyrene vises til tabelldelen bakerst i dokumentet.  

   
Viktige brukerbetalinger, årsgebyrer og salgs- og leieinntekter for kommunale tilbud er: 

 
- Barnehage, 

- Skolefritidsordning,  

- Trygghetsalarmer, 

- Bespisning, 

- Transport, 

- Praktisk bistand (Hjemmehjelp blant annet),  

- Vederlag for opphold i institusjon,  

- Egenandeler for ulike tjenester,  

- Gebyrer knyttet til forskjellige transaksjoner og disposisjoner.  

- Gebyrer av forvaltningsvirksomhet. 

- Årsgebyrer knyttet til selvkostområder.  

- Tilknytningsavgifter relatert til selvkostområder.  

- Husleie.  

- Salgs- og leieinntekter av kommunal næringsaktivitet og annen kommunal virksomhet. 

- Ymse kommunale avgiftspliktige inntekter.  

Samlede egeninntekter utgjør i perioden 2016 – 2019: 
 

  2019 2018 2017 2016 

     
Samlede egeninntekter,  88 757 86 751 87 900 87 501 

1 000 kroner. 
  

For 2018 og 2019 opereres det med budsjettall, mens det for 2016 og 2017 er satt opp regnskaps-

størrelser.  
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Årsgebyrer for selvkostområder (vann, avløp, slam, renovasjon og feiing), husleie og brukerbetalinger 

i barnehage og skolefritidsordning er kommunens viktigste egeninntekter. Til sammen utgjør de mer 

enn halvparten av aktuell inntektsmasse.  
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8 – Pris- og kostnadsutviklingen  

 

Lønn m.m. er budsjettert i samsvar med lønnsnivå etter korreksjonene i 2018 (unntatt HTA kapittel 3 
og 5).  

 
Til oppgjøret i 2019 er det satt av kr. 4 855 000 på egen post.   

 

Pensjon er ført opp overensstemmende med oppgaver fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 
Statens Pensjonskasse (SPK).  

 
Øvrige kostnader er justert etter forventet pris- og kostnadsstigning – som i statsbudsjettet er satt til 

2,8 prosent i 2019.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



  

34 
 

9 – Finansutgifter og finansinntekter 

  

Finansutgifter omfatter i hovedsak renter og avdrag på langsiktige lån:  
 

  2019 2018 2017 2016 

     Renter av langsiktige 
lån,  18 076 16 132 16 062 16 732 
Avdrag av langsiktige 
lån,  21 500 19 200 19 318 18 588 

     
Sum,  39 576 35 332 35 380 35 320 

1 000 kroner.  
 

For 2018 og 2019 opereres det med budsjettall, mens det for 2016 og 2017 er satt opp regnskaps-
størrelser.  

 
De aktuelle utgifter vokser fra 35,320 millioner kroner i 2016 og til 39,576 millioner kroner i 2019. Det 

skyldes et høyere rentenivå og at langsiktig gjeld stiger med mer enn 150 millioner kroner i perioden. 

 
Ved siste årsskifte var ca. 28 prosent av langsiktige lån på løpende vilkår og ca. 72 prosent sikret med 

fastrenteavtaler.  
 

Rentebetingelsene varierte på samme tidspunkt mellom 1,1 prosent p.a. og 4,97 prosent p.a.  
I øyeblikket er rentenivået på vei oppover – hevet en gang i 2018 og to – tre nye økninger forventet i 

2019.  

 
Som rådmannen vurderer det, vil løpende renter ved utgangen av 2020 eller inngangen av 2021 ha 

fordoblet seg sammenlignet med medio 2018.  
 

Finansinntekter er renter av bankinnskudd og utlån og utbytte fra spesielt Rakkestad Energi AS:  

 

  2019 2018 2017 2016 

     
Renter av bankinnskudd,  1 850 1 600 1 673 1 393 

Renter av utlån,  1 077 800 912 780 

Utbytte,  3 052 2 391 3 180 2 405 

     
Sum  5 979 4 791 5 765 4 578 

1 000 kroner.  
 

For 2018 og 2019 opereres det med budsjettall, mens det for 2016 og 2017 er satt opp regnskaps-

størrelser.  
 

Rådmannen vurderer at de aktuelle inntekter øker noe fra 2017 og 2018 – fordi de kommunale fonds 
har vokst og rentenivået blir noe høyere.  

 

Rakkestad kommune har alle sine likvide midler plassert i bank.  
 

Utbytte fra Rakkestad Energi AS er budsjettert til kr. 3 052 000. Det er muligens høyt.  
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10 – Opplegget for budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 

 

Inngang – status   
 

Rådmannen legger fram et budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 som er i balanse.  
Inngangen til kommende planperiode kan sammenfattes som følger: 

 

I 2015 – 2017 leverte Rakkestad kommune relativt gode regnskapsresultater (Overskudd – Mindre 
forbruk): 
 

- 2015 – Kr. 14 222 000 – 1,7 prosent av brutto driftsinntekter. 

- 2016 – Kr. 22 893 000 – 3,7 prosent av brutto driftsinntekter. 

- 2017 – Kr. 27 463 000 – 3,1 prosent av brutto driftsinntekter. 

Rådmannen regner videre med at regnskapet for 2018 gjøres opp i balanse eller med et mindre over-
skudd.  
 
Etter årsoppgjørsdisposisjonene for 2017, er disposisjonsfondet på kr. 71 621 964. Det utgjør 10 – 11 
prosent av det som blir kommunens brutto driftsinntekter for 2018.  
 
Rådmannen karakteriserer driftsreserven/driftsbufferen som akseptabel pr. dato (medio juni 2018).  
 
Utsiktene for 2019 og 2019 – 2022 er betydelig vanskeligere enn de tre – fire siste års situasjon. Det 

skyldes:  
 

- Nasjonale trekk 

 

- Regjeringens forslag til statsbudsjett – lagt fram 8.10.2018 – innebærer en vekst i Rakkestad 

kommunes frie inntekter på 2,5 prosent – til kr. 482 645 000 – i 2019.  

 

Samtidig forventer staten en pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent i den 

samme periode.  

 

Denne forutsetningen lagt til grunn, har Rakkestad kommune en reell nedgang i sine viktigste 

og største inntekter på 0,3 prosent – kr. 1 413 000 – i 2019.  

 

Når kommunenes manøvreringsmuligheter, handlingsrom og selvstyre økonomisk og på andre 

måter over flere år har blitt kraftig strammet til, er de praktiske effekter av denne utviklingen 

enda større.    

 

- Kommunene hadde store merinntekter av skatter – 7 – 8 millioner kroner – i 2016 og 2017.  

 

I 2018 er det enda usikkerhet om kommunesektorens skatteinntekter.  

 

Regjeringens anslag i forslaget til statsbudsjett er 2,4 milliarder kroner over nivået i revidert 

nasjonalbudsjett og svakt over det som det ble operert med i det opprinnelige statsbudsjetts-

forslag i fjor høst. Voksende strømpriser spiser uansett opp de merinntekter kommunen har 

av skatter i 2018.  

Rådmannen vurderer at Rakkestad kommune oppnår skatteinntekter for 2018 som er 1 – 2 
millioner kroner over budsjettet. Disse midlene medgår altså primært til å dekke inn høyere 

utgifter på spesielt strøm.  
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De merskatteinntekter kommunesektoren hadde i 2016, 2017 og delvis 2018 er avtakende og 

sannsynligvis borte i 2019.  

 
Det tar bort handlingsrom i en størrelsesorden 1 prosent av driftsinntektene i kommende 

budsjett- og økonomiplanperiode.  
 

- Pedagog- og generell bemanningsnorm i kommunale og private barnehager fra 1.8.2018.  

 

Rakkestad kommune rammes hardt av denne reformen – fordi den har de laveste enhets-

kostnader til dette formål i Østfold og ligger nest lavest i Norge. Det ble opprettet 5,7 nye 

årsverk i seksjonen for å oppfylle reviderte bemanningskrav ved oppstart av nytt driftsår.  

 

I inntektssystemet er det knapt noen kompensasjon for de kostnader som påløper.   

 

Merutgifter i 2018 – 2020 er omtrent som følger:  

 

2018: Kr. 1 600 000.  

2019: Kr. 3 500 000.  

2020: Kr. 7 000 000.  

 

Tiltaket innebærer store økonomiske utfordringer for Rakkestad kommune.  

 

- Lærernorm i grunnskolen fra 1.8.2018.  

 

Ifølge statlige forutsetninger og rammer for tiltaket (beregnet 1,4 årsverk for Rakkestad 

kommune pr. 1.8. d.å.), hevder regjeringen av det er fullfinansiert av øremerkede midler.  

 

Avvik på kommunenivå, dekkes som staten ser det av vekst i frie inntekter fra år til år.  

 

Rådmannen er kritisk til den måten som lærernormen ble etablert og er finansiert på. I 

budsjettforliket mellom regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti flyttes ressurser fra frie 

inntekter og til øremerkede ordninger. For kommunene innebærer det store, direkte 

økonomiske innstramminger.  

 

At en mulig manglende fullfinansiering av tiltaket (kommunenivå) forutsettes kompensert av 

vekst i de frie inntekter, forsterker bare den svakhet som er påpekt.  

 

- Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 – 2020 skal styrke kapasitet og kvalitet i rustilbudet og 

sikre en opptrapping av aktivitet og innsats på området i 2016 – 2020. Det er beskrevet tre 

hovedformål i opptrappingsplanen – å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgning i 

etterkant av at behandling er avsluttet.  

 

Rakkestad kommune har i likhet med andre kommuner bygget ut sine psykisk helse- og 

rustjenester i stor utstrekning finansiert av øremerkede statlige overføringer og ordninger. 

Disse tilskudd trappes ned fram mot 2020 og den økte aktivitet må deretter dekkes av de 

regulære inntekter.   

 

Større deler av den forventede veksten i de frie inntektene 2016 – 2020 går altså med til å få 

opptrappingsplanen for rusfeltet ordinært på plass.  
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- Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester er svekket over flere år – blant annet ved at 

staten tre år på rad har korrigert innslagspunkt for tilskuddsberegning med kr. 50 000 utover 

deflator (prisstigning).   

 

Det gir innstramminger for kommunene. Konsekvensene for Rakkestad kommune er samlet 

sett kr. 3 000 000 – kr. 4 000 000 p.a. på bare to – tre år.  

 

- Utvikling internt i Rakkestad kommune 

  

- Nye utgifter som følge av bemanningsnormer i barnehager og lærernorm i grunnskolen er et 

resultat av nasjonale tiltak.  

 

Det er redegjort for dem ovenfor.  

 

- For Rådmann og Staber er status omtrent som ved inngangen til 2018.  

 

Rakkestad kommune har over flere år gjennomført flere større effektiviseringsprogrammer og 

regulære nedskjæringer. De fleste av dem i den sentrale ledelse og stabene.  

 

Den samlede effekten er på 22 – 25 årsverk på tre – fire år.  

 

Rådmannen vurderer status for Rådmann og Staber som følger:  

 

Et ledelsesnivå – kommunalsjefer – ble fjernet fra 1.7.2017 og kommunen opererer nå med 

rådmann, stabs- og seksjonsledere og enhetsledere som ledelsesledd.  

 

Det fungerer bra – noe som også blir bekreftet i medarbeiderundersøkelsen høsten 2018.  

 

Planfunksjonen er ikke akseptabel – kommuneplanlegger er på plass og en planlegger med 

samfunnsoppgaver må rekrutteres i første kvartal av 2019.  

 

De utfordringer som er på saksbehandlingssiden regner rådmannen som løst i det korte bildet.  

 

- Rådmannen vurderer at oppvekstseksjonene arbeider godt både enkeltvis og samlet innen de 

tross alt begrensede økonomiske og andre ressurser som kommunen har.  

 

Det er forventet at Barnehage, Skole og Kommunikasjon og kultur avlegger regnskap på eller 

like innenfor budsjett i 2018.  

 

- Innen Barnehage er det først og fremst bemanningsnormene og kostnader knyttet til dette 

som er krevende – jf. framstillingen foran.  

 

Rakkestad kommune betaler for barn bosatt i kommunen som har barnehageplass i andre 

kommuner og mottar oppgjør for barn fra andre kommuner som har slikt tilbud i Rakkestad 

kommune.  

 

Netto utgifter av denne ordningen varierer og kan slå betydelig ut i seksjonens regnskap fra 

et år og til et annet.  

 

- For Skole er et hovedfokus rettet mot lærernormen og konsekvensene av den.  
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Egen Pedagogisk – psykologisk tjeneste – Rakkestad og Marker kommuner – er etablert fra 

1.8.2019 og har sitt første fulle driftsår i 2019.  

 

Et usikkermoment er fosterhjemsbarn – fra andre kommuner plassert i Rakkestad kommune 

og fra Rakkestad kommune bosatt i andre kommuner – og tilbud og utgifter og oppgjør som 

knytter seg til det. Rådmannen er veldig usikker på om dette går sammen i 2019 – og 2019 – 

2022 opplegget.  

 

I noen år har norsk- og samfunnsfagundervisning lagt beslag på store ressurser som en følge 

av de mange bosettinger som var gjennomført i 2015 – 2017. Rådmannen regner ikke med at 

kommunen er tilbake i «en normalsituasjon» på dette området på enda to år.  

 

Det føles opp ved budsjett- og økonomiplanutarbeidelsene og ved revisjonene av budsjettene.  

 

- For Kommunikasjon og kultur har ikke status forandret seg mye i løpet av 2018.  

 

- NAV Rakkestad er i en stabil situasjon.  

 

Utgifter til introduksjonsprogrammet for flyktninger går ned som en følge av at kommunen 

bosetter færre flyktninger enn i 2015 – 2017.  

 

Det er også noe lavere kostnader til kvalifiseringsprogrammet. 

 

Sosialhjelp er fallende – noe som er en bra utvikling.  

 

I 2018 har Rakkestad kommune høyere refusjoner av spesielt trygdeytelser enn budsjettert. 

 

- For helse- og omsorgsseksjonene arbeider rådmannen tett med de fire seksjonslederne for å 

etablere et sterkere felles ledelsesgods, god ledelsesdialog, arena for utveksling av problem-

stillinger og tiltak og mest mulig identiske verdier og kulturer for så vel utvikling som drift av 

tjenester.  

 

På dette området forventer rådmannen markante framskritt i 2018 og 2019.  

 

Det ligger an til at Rakkestad familiesenter, Hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliterings- og 

omsorgssenter og Bo- og aktivitetstjenester avlegger regnskap innenfor reviderte budsjetter i 

2018.   

 

- Innen Rakkestad familiesenter er hovedfokus å gjennomføre opptrappingsplan på rusfeltet og 

den aktivitet som er etablert i psykisk helse for øvrig, og finansiere fullt ut virksomheten som i 

disse sammenhenger er initiert og satt i gang.   

 

Det er meget krevende – som følge av et knapt eksisterende handlingsrom innen gjeldende 

rammer og inntektsutviklingen fra 2018 – 2019.  

 

For Barnevern er status en annen enn for få år siden. Ledelse og administrasjon er stabilisert 

og mer robust, og oppgaver er ivaretatt og myndighet utøvet i samsvar med det regel- og 

rammeverket som gjelder. Det er betryggende.  
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Bemanning i seksjonen er økt med to årsverk – delvis som erstatning for kjøp av tjenester i 

markedet.  

 

Omfattende rekruttering nytt personale er gjort i 2017 og 2018.  

 

Utgiftene til formålet har falt i 2017 – 2018.   

 

Fysio- og ergoterapitjenesten har blitt styrket i 2018.  

 

For Helsestasjon og skolehelsetjenesten og Frivillig Sentral er situasjonen den samme som 

ved inngangen til 2018.  

 

- For Hjembaserte tjenester har aktivitet i lange perioder gått som forutsatt på siste budsjett-

tidspunktet.  

 

Seksjonen er ikke rigget for og har ikke ressurser for krevende enkelttilfelle og enkelttiltak 

som fra tid til annen oppstår.  

 

Det er utfordrende økonomisk og på andre måter.  

 

Hjembaserte tjenester ligger an til et resultat for 2018 som er bedre enn det opprinnelige 

budsjett.  

 

For øvrig kommenterer rådmannen om seksjonen:  

 

Egen fysioterapiressurs ble opprettet ultimo 2017.  

Midler for ergoterapeut er stilt til rådighet fra tredje kvartal 2018 på prosjektbasis.  

Program for «hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og livsmestring av/blant brukere» er 

satt i gang i/for ansattegruppen.  

Velferdsteknologi er eget prosjekt og har på kortere sikt sannsynligvis størst effekt og nytte i 

Hjembaserte tjenester.   

Et tiltak for en styrket og mer robust bemanningssituasjon i enhet for Omsorgsboliger – syke-

pleiere og annet personell – er satt i gang og med forventede resultater i andre halvår 2019.  

Et tiltak med servicemedarbeidere – ungdom – i sommermånedene fortonte seg vellykket.  

 

Med de utfordringer som alltid er til stede innen helse og omsorg, vurderer rådmann både 

økonomi og aktivitet som sådan som mer bærekraftig i 2018 enn for to – tre år siden.  

 

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter ble tilført kr. 2 250 000 i «Økonomisk rapport pr. 

30.4.2018 – Drift. 

 

Rådmannen regner med et regnskap for sykehjemmet på eller like innenfor revidert budsjett 

for 2018.  

 

På samme måte som Hjembaserte tjenester, er Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 

ikke rigget for og har ikke ressurser til å takle utfordrende enkelttilfeller og enkelttiltak som 

med jevne mellomrom oppstår.  

 

I tillegg er det fra tid til annen kapasitetsvanskeligheter – samtlige enheter – i institusjonen – 

slik det må og skal være når tilbudet er dimensjonert etter en «100 prosent/normalsituasjon».  
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For øvrig kommenterer rådmannen om seksjonen: 

 

Et tiltak for en styrket og mer robust bemanningssituasjon i sykehjemmet – sykepleiere og 

annet personell – er satt i gang og med forventede resultater i løpet av 2019.  

En målsetting er at bruk av overtid, ekstrahjelp og kjøp av vikartjenester i markedet faller 

markant som et resultat av det prosjekt som nevnt.  

For Kjøkken har det blitt arbeidet i 2018 med at næringsdelen minst genererer selvkost eller 

et bidrag på inntil 5 prosent av sin omsetning til den ordinære sykehjemsvirksomhet.   

Sykehjemmet er en del av prosjektet med velferdsteknologi – selv om de større effekter 

neppe kommer før med nytt sykehjem om to – tre år.  

 

- Bo- og aktivitetstjenester ble prioritert inn i budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021.  

 

Den ble også styrket i «Økonomisk rapport pr. 30.4.2018 – Drift» – i første rekke fordi det i 

2018 er ytterligere innstramminger i den statlige tilskuddsordningen for ressurskrevende 

tjenester.  

 

I mange år hadde Bo- og aktivitetstjenester ikke en tilstrekkelig og tilfredsstillende bolig- og 

bygningsflåte for sine tjenester og brukere. Helsehusveien 5 ble bygget for seksjonen i 2012, 

men ved ferdigstillelse var det en vanskelig situasjon i de øvrige pleie- og omsorgstjenestene, 

og Hjembaserte tjenester fikk midlertidig disponere leilighetene.  

 

Det varte fram til årsskiftet 2016 – 2017, da de ble frigjort til Bo- og aktivitetstjenester.  

 

Bo- og aktivitetstjenester anvendte i stedet andre og driftsmessige mer kostbare ordninger 

over 6 – 7 år.   

 

I tillegg ble flere tiltak for enkeltbrukere utsatt ganske mye i tid i den perioden det er snakk 

om.    

 

Etter hvert hadde Rakkestad kommune ikke kapasitet til å yte bolig-, aktivitets- og omsorgs-

tjenester til nye brukere (utviklings- og funksjonshemmede og andre mennesker med særlige 

behov) på ønsket og forsvarlig måte.  

 

Det resulterte i at Parksvingen omsorgsboliger ble realisert og tatt i bruk 1.9.2018.  

 

For Rakkestad kommune er det et stort tiltak – ca. sju nye årsverk og dessuten en omfattende 

omdisponering av personale og brukere mellom ulike boliger.  

 

Rådmannen vurderer at kommunen har tatt et tungt løft med denne investeringen. Den er 

økonomisk meget krevende. Tilbud er på den annen side nå på en helt annen måte i pakt 

med behov brukergruppene.  

 

For øvrig kommenterer rådmannen for Bo- og aktivitetstjenester:  

 

Barnebolig er tatt ned med i overkant av et årsverk.  

Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er i drift, men form og eksistens av tiltaket vil 

endre seg etter hvert. Det er særskilte statlige overføringer til formålet.  
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Omsorgslønn, avlastning og brukerstyrt personlig assistent er i hovedtrekk som tidligere. De 

helt store utfordringer har ikke oppstått i 2018.      

 

Rådmannen vurderer at Rakkestad kommune i 2017 og 2018 har kommet mer a jour med 

utfordringene i Bo- og aktivitetstjenester sammenlignet med 2010 – 2016.   

 

- Innen Teknikk, miljø og landbruk er situasjonen relativt stabil og robust.  

 

Det ligger an til at seksjonen leverer regnskap på eller litt bedre enn budsjett i 2018.  

 

Teknikk, miljø og landbruk løser oppgaver og myndighetsutøvelse/forvaltningsvirksomhet 

betryggende og forsvarlig.  

 

Det er utfordrende med små fagmiljøer og økonomiske ressurser samlet sett. 

 

Med hensyn til plan, er utfordringen den samme som nevnt under Rådmann ovenfor.  

 

For Teknikk, miljø og landbruk kommenterer rådmannen for øvrig: 

 

Seksjonen er på etterskudd når det gjelder særlig investeringer på vann- og avløpsområdet. 

Framover arbeides med denne problemstillingen.  

Eiendom er et kompleks og stort oppgaveområde. Det gir tjenester ved siden av og sammen 

med spesielt NAV Rakkestad og Rakkestad familiesenter til en rekke brukere. Kommunens 

apparat er ikke alltid koordinert overfor mottakere i sin virksomhet og det setter Eiendom ofte 

i en vanskelig situasjon. Den aktuelle problemstillingen blir det og har det blitt jobbet  med i 

lang tid.  

Eiendom har ressursmessig knapphet – personalmessig og økonomisk.  

 

Rådmannen mener samlet sett at Teknikk, miljø og landbruk framstår styrket i løpet de siste 

tre – fire år.     

Det samlede budsjett og økonomiplan på vedtakstidspunkt  

 
I budsjettet er det balanse mellom inntekter og utgifter, men det har ikke buffere eller reserver til å 

møte utgiftsøkninger eller inntektssvikt. Det er en alvorlig situasjon – fordi utviklingen i de kommende 
år som alltid tidligere – helt sikkert ikke fullt ut blir som opplegget er og sånn sett fort tar en uønsket 

retning. På den måte er risiko for å gå på et større underskudd allerede i 2019 sannsynlig og egentlig 
overhengende.  

 

Rådmannen legger av de grunner som påpekt opp til å arbeide intensivt med kommuneøkonomien fra 
vedtakstidspunktet av nytt budsjett og økonomiplan og gjennom hele 2019.   

  
Målsettingen er å gjenoppbygge en driftsmargin (udisponerte ressurser i budsjett og økonomiplan) på 

1,75 – 2,0 prosent av brutto driftsinntekter. Det tilsvarer 12 – 15 millioner kroner.  

 
Sist gang et slikt prosjekt ble satt i verk var i 2014. Den gang fungerte strategien og opplegget etter 

hensikten.  
 

For å etablere balanse er det dessuten lagt inn regulære reduksjons- eller kuttprogrammer hos råd-

mann, staber og seksjoner. De må realiseres for å avlegge et regnskap i balanse 31.12.2019. 
 

Programmet som nevnt fordeler seg slik på formål:  
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Rådmannen, 330 

Staber, 235 

Barnehage, 600 

Skole, 1 115 

Kommunikasjon og kultur,  225 

NAV Rakkestad, 265 

Rakkestad familiesenter, 560 

Hjembaserte tjenester, 545 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 665 

Bo- og aktivitetstjenester, 670 

Teknikk, miljø og landbruk,  736 

  
Sum, 5 946 

1 000 kroner.    
 

Rådmannen og stabs- og seksjonsledere starter opp initiering, forberedelser og planlegging av 
«reduksjons- og kuttprogrammet» straks budsjettet og økonomiplanen er framlagt.  

 
Politisk nivå orienteres og involveres deretter løpende i de prosesser og tiltak som tenkes satt i verk 

for å oppnå målsettingen om å gjenreise likevekten i kommuneøkonomien i løpet av 2019.  
 

Vedtak i aktuelle forbindelser gjøres når faktagrunnlag og konsekvenser av endringer og handlinger på 

forskjellige områder er klarlagt. 
 

Rakkestad kommunes budsjettramme for 2019 er på kr. 655 860 000. Det er økning på kr. 18 143 000 
– 2,85 prosent – fra 2018. Inklusive i den siste størrelsen er en reduksjon på kr. 5 946 000 – nærmere 

1 prosent av brutto driftsinntekter – som er nødvendig for å få økonomisk balanse.   

 
Budsjettet fra 2018 til 2019 er bare styrket med ca. 1,85 prosent – som er svakt tatt i betraktning en 

forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent i 2019 og at etterspørselen etter 
tjenester og oppgaver vokser jevnt og trutt.    

 

Brutto driftsresultat er på knappe kr 3 376 000 og netto driftsresultat negativt med vel kr. 3 000 000.  
Det er nok å ta tak i kommuneøkonomien i 2019 og 2019 – 2022.  

 
Tiltak i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022  

 
Rakkestad kommune hadde gode regnskapsresultater i 2015 – 2017. I øyeblikket (oktober 2018) ser 

det ut til at også 2018 kan gi et akseptabelt utfall.  

 
Rådmannen vurderer som redegjort for foran (Opplegget for 2019 og 2019 – 2022) at dette forandrer 

seg markert allerede i 2019, og at det er påkrevet å initiere og sette i verk store tiltak for å reetablere 
økonomisk balanse og gjenoppbygge økonomisk og finansiell handlefrihet. Disse prosessene vil måtte 

strekke seg over både 2019 og 2020.  

 
I en kortere periode – mens det arbeidet som er skissert pågår – gir buffere og reserver (disposisjons-

fondet) forutsigbarhet for den etablerte drift og annen virksomhet.  
 

Etter interne administrative diskusjoner høsten 2018, står disse prosjekter på programmet for en 
videre utredning i første halvpart av 2019:  
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- Rådmannen, rådmannens ledergruppe og stabs- og seksjonslederne arbeider fra vedtaks-

tidspunkt av budsjett- og økonomiplan med å realisere effekter på kr. 5 946 000 p.a. for å 

reetablere økonomisk balanse senest pr. 31.12.2019 – jf. avsnittene ovenfor.  

 

Enkeltsaker og rapporter i aktuell forbindelse legges fram for politisk nivå for godkjenning.  

 

Det veiledende utgangspunkt for tiltak og fordeling av oppgaver og ansvar på rådmannen, 

stabene og seksjonene er tabell i avsnitt «10 – Opplegget for budsjett 2019 og økonomiplan 

2019 – 2022» underpunkt «Det samlede budsjett og økonomiplan på vedtakstidspunkt».  

 

- Rådmannen setter dessuten i gang utredninger av en rekke prosjekter for å gjenoppbygge en 

økonomisk og finansiell handlefrihet i størrelsesorden 12 – 15 millioner kroner – ca. 2 prosent 

av brutto driftsinntekter – i løpet av 2019 og 2020.  

 

Det dreier seg om:  

 

Lønn er kommunens klart største utgifter og utgjør ca. 60 prosent av det samlede budsjettet.  

 

I den kommende periode – 2019 – 2022 – går rådmannen inn for å nedbemanne med 10 – 12 

årsverk – tilsvarende kr. 6 300 000 – kr. 7 600 000 pr. år – som et ledd i å oppfylle det målet 

som er trukket opp. Det medfører en realisasjonstakt på 2,5 – 3 årsverk hver budsjettermin – 

hvilket er krevende på grunn av de mange effektiviseringer og regulære kutt som har blitt satt 

ut i livet i 2014 – 2018 og at kommunale manøvreringsmuligheter, handlingsrom og selvstyre 

for hvert år blir mer og mer begrenset av staten.  

 

Eksempler i sist nevnte forbindelse er bemanningsnormer i barnehage og grunnskole, at vekst 

i frie inntekter i betydelig grad relateres til ny aktivitet og at nytt inntektssystem og kommune-

reform omfordeler ressurser i disfavør av Rakkestad kommune. 

 

Rådmannen vurderer likevel tiltaket som både realistisk og gjennomførbart.  

 

De reduksjoner det er snakk skjer i størst mulig utstrekning i ikke tjenesteytende ledd.  

 

I to faser har Rakkestad kommune – uten at det er krav om det i tariffavtaler eller lovgivning 

– etablert betalte spisepauser i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter.  

 

Rådmannen vurderer at det i 2019 bør utredes og tas konkret stilling til om det er økonomisk 

rom for å opprettholde ordningen.   

 

Et tiltak kan medføre kostnadsreduksjoner på kr. 1 000 000 – kr. 1 200 000 p.a.  

 

Rakkestadhallene AS eies av Rakkestad IF, Oshaug IL, Degernes IL og Østbygda IL.  

 

Rakkestad kommune leier i dag klasserom for Rakkestad ungdomsskole i Rakkestadhallen og 

kroppsøvingsarealer for barnehagene, barneskolene og ungdomsskolen i Degerneshallen og 

Rakkestadhallen.  

 

Det kostet kr. 4 903 221 i leie i 2018, og er egentlig hele grunnlaget for det aktuelle tiltaket.   
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Rakkestad kommune garanterte videre for noen år tilbake for lån til bygging Rakkestadhallen i 

Kommunal Landspensjonskasse. Dette har gitt Rakkestadhallene AS kommunale rentevilkår på 

disse forpliktelsene.   

 

Selskapets økonomi er som følge av det kommunale engasjementet god og stabil.  

 

Rådmannen mener at Rakkestad kommune i 2019 bør initiere en reforhandling av gjeldende 

leieavtaler eller tilby seg å kjøpe anleggene av idrettslagene.  

 

Sist nevnte alternativ vil tilføre idrettslagene kapital til for eksempel utvikling av aktivitet og 

virksomhet.  

 

Etter rådmannens vurderinger kan et slikt tiltak medføre kommunale kostnadsreduksjoner på 

ca. kr. 1 000 000 pr. år.  

 

Mellom Rakkestad kommune og Rause AS løper der det en såkalt flåteavtale – der kommunen 

betaler for 14 aktivitets- og sysselsettingsplasser ved bedriften, mens at antallet deltakere på 

ordningen kan ligge i intervallet 10 – 18.  

 

Kostnaden pr. plass er kr. 158 305 i 2018.   

 

Utnyttelsen av ordningen diskuteres for tiden internt i kommunen.  

 

Rådmannen vurderer det ikke som aktuelt å avvikle tiltaket. Omfanget av det er på den annen 

side ikke gitt.    

 

Rakkestad kommune eier Bankgården Rakkestad.  

 

I dag benytter Rakkestad Næringsråd arealer i første etasje som tidligere var leid bort til DnB.  

 

Rakkestad kommune sitter tilbake med netto utgifter av tiltaket.  

 

Som rådmannen ser det kan Rakkestad Næringsråd tilbys andre, mer passende kontor- og 

møtelokaler av kommunen.  

 

Rakkestad kommune kan leie ut de aktuelle arealer i bankbygget for kr. 200 000 – kr. 250 000 

pr. år.  

 

Rådmannen går inn for å starte opp prosesser i den aktuelle forbindelse i første kvartal 2019.  

 

Rakkestad kommune bør likeledes utrede en mindre reduksjon i antall sykehjemsplasser – 1 – 

2 – og omsorgsboliger – 2 – 4 – som raskt kan settes i verk hvis situasjonen og utviklingen til-

sier og tillater det. Den økonomiske effekten av et slikt tiltak er 2,5 – 4,5 millioner kroner pr. 

år.  

 

Et prosjekt for å maksimere inntekter av salg tjenester – spesielt innen teknikk, miljø og land-

bruk – gjøres i første halvår 2019.  

 

Det kan generere kommunale merinntekter på 1 – 2 millioner kroner fra 1.1.2020.  
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Rådmannen tenker å starte opp prosesser på det tiltak som nevnt senest 1.1.2019 og rapporterer til 

politisk nivå på status og utvikling i dem kontinuerlig utover året og perioden.  

 
De samlede konsekvenser av punktene som nevnt er på 14 – 17,5 millioner kroner p.a.   
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11 – Rådmannen og stabene  

 

Dette området omfatter Rådmannen og Stabene – Dokument og forvaltning, Personal og Økonomi.  
 

Tabeller  
 

Rådmannen 

 
RÅDMANNEN  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 23 010 20 138 21 224 21 678 22 362 22 975 

       Herav: 
      

       Lønn 15 885 12 505 13 717 14 148 14 773 15 308 

Driftsutgifter 13 244 13 241 13 610 13 810 14 077 14 357 

Bruttoramme 29 129 25 746 27 327 27 958 28 850 29 665 

Driftsinntekter -6 120 -5 608 -6 104 -6 281 -6 488 -6 689 

       Netto ramme 23 010 20 138 21 224 21 678 22 362 22 975 

1 000 kroner.  
 

Stabene 
STABSENHETER  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 20 868 21 986 23 456 24 074 25 028 25 841 

       Herav: 
      

       Lønn 17 119 17 886 19 234 19 817 20 715 21 466 

Driftsutgifter 5 767 5 642 5 827 5 910 6 020 6 135 

Bruttoramme 22 886 23 528 25 062 25 726 26 735 27 600 

Driftsinntekter -2 018 -1 542 -1 606 -1 652 -1 707 -1 760 

       Netto ramme 20 868 21 986 23 456 24 074 25 028 25 841 

1 000 kroner. 
 

Kommentarer  
 

Rådmannen er via egen fungerende og stabene: 
 

- Premissleverandør og sekretariat for det politiske nivå.  

 

- Leder for den kommunale administrasjon og det kommunale apparat – det vil i hovedsak si 

stabene og seksjonene og deres virksomhet.  

 

- Plan-, strategi- og utviklingsfokuserende og plan-, strategi- og utviklingsorienterende.  

 

- Ansvarlig for de forskjellige felles oppgaver og funksjoner.  

Fra 1.7.2016 – 31.12.2017 nedbemannet Rakkestad kommune med til sammen 15 årsverk. Av det ble 
10,5 årsverk realisert hos Rådmannen og i Stabene.  

 

Slike reduksjoner har større konsekvenser.  
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Kommunene har følgende hovedkategorier av oppgaver:  

 

- Strategi, plan og utvikling.  

- Forvaltning og myndighetsutøvelse.  

- Drift.  

- Tjenester og servicetilbud til brukere, innbyggere og lokalsamfunn.  

I de siste årene har spesielt strategi-, plan-, utviklings- og saksbehandlings- og forvaltningsoppgaver 
medført utfordringer på øverste ledelsesnivå og i seksjonene.  

 
Sist nevnte punkt blir sett på som løst i 2018.  

 

I første kvartal 2019 rekrutterer kommunen den plan- og prosessressurs som mangler i rådmanns-
leddet.  

 
Med hensyn til finansiering av tiltaket, vises til det som er lagt opp til ovenfor i dette budsjettet og 

økonomiplanen.  
 

Ny administrativ struktur – med færre ledelsesnivåer, mer myndiggjorte stabs- og seksjonsledere og 

enhetsledere og nytt arbeidsdelings- og delegasjonsreglement – ble satt ut i livet 1.7.2017.  
 

Det fungerer godt.  
 

For kommunene og samfunnet som helhet er digitalisering, omstilling og fornyelse helt dominerende 

temaer.  
 

I den periode som ligger foran er det avgjørende for Rakkestad som en selvstendig kommune at den 
administrativt og politisk evner å ta fatt i og håndtere de utfordringer som knytter seg til den 

teknologiske og samfunnsmessige utviklingen i smått og stort. Rådmannen oppfatter at det fort 

bestemmer veien for kommunen videre og om den kan bestå som en egen enhet i et perspektiv på ti 
år.  

 
Et element i denne forbindelse er fastsettelse av ny politisk struktur for 2019 – 2023.  

Prosjektet starter opp ca. 1.11.2018 og vil være avsluttet ca. 1.3.2019.  
 

Rådmannen påpeker viktighet å etablere en formålstjenlig, funksjonell og mest mulig innovativ 

struktur den kommende valgperioden.  
 

I stabene – Dokument og forvaltning, Personal og Økonomi – er drift og fokus stabilt og i samsvar 
med de prinsipper og premisser som er trukket opp i dette avsnittet.  

 

Forvaltningsenhet Helse ble overført til Hjembaserte tjenester medio 2018.  
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12 – Oppvekst  

 

Oppvekst omfatter Barnehage, Skole og Kommunikasjon og kultur.  
 

Tabeller 
 

Skole 

 
SKOLE  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 90 826 94 187 98 032 101 205 104 966 108 525 

       Herav: 
      

       Lønn 94 634 89 298 97 174 100 623 104 656 108 446 

Driftsutgifter 24 952 22 439 21 409 21 728 22 155 22 602 

Bruttoramme 119 586 111 737 118 582 122 351 126 811 131 048 

Driftsinntekter -28 760 -17 550 -20 550 -21 146 -21 845 -22 523 

       Netto ramme 90 826 94 187 98 032 101 205 104 966 108 525 

1 000 kroner.  
 

Barnehage 

 
BARNEHAGE  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 49 015 51 278 54 751 56 042 58 153 59 939 

       Herav: 
      

       Lønn 40 081 37 957 42 585 43 844 45 864 47 524 

Driftsutgifter 21 313 21 937 22 804 23 145 23 598 24 074 

Bruttoramme 61 394 59 894 65 389 66 989 69 462 71 599 

Driftsinntekter -12 378 -8 616 -10 638 -10 947 -11 308 -11 659 

       Netto ramme 49 015 51 278 54 751 56 042 58 153 59 939 

1 000 kroner.  
 

Kultur 

 
KULTUR  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 20 389 20 467 21 805 22 263 22 993 23 615 

       Herav: 
      

       Lønn 12 683 13 566 13 962 14 376 15 037 15 582 

Driftsutgifter 11 884 8 928 10 017 10 123 10 266 10 415 

Bruttoramme 24 566 22 494 23 979 24 500 25 303 25 997 

Driftsinntekter -4 177 -2 027 -2 173 -2 236 -2 310 -2 382 

       Netto ramme 20 389 20 467 21 805 22 263 22 993 23 615 

1 000 kroner.  
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Kommentarer 

 

Barnehage 
 

Barnehage omfatter barnehage- og barnehagerelaterte spørsmål.  
 

Rakkestad kommune oppfyller barnehagelovgivningens krav om full barnehagedekning og har full 

balanse (kommunale og private barnehager i sum) mellom tilbud av og etterspørsel etter barnehage-
plasser. Av det totale antall plasser, er ca. 65 prosent kommunale og ca. 35 prosent private. Den 

kommunale markedsandel er høy både i fylkes- og landsmålestokk.  
 

Som en følge av driftsmodell, er kommunale enhetskostnader til barnehageplasser lave. Det medfører 
at barnehage som formål utgjør en mindre andel av totalbudsjettet enn i andre kommuner. Etter at 

barnehager ble finansiert via det regulære inntektssystemet i 2011, har Rakkestad kommune dermed 

hatt en mulighet til og valgt å fordele større midler til andre oppgaver (skole og helse og omsorg).  
 

Stortinget vedtok for en tid tilbake en pedagog- og bemanningsnorm for barnehager, som blir innfaset 
fra 2018 – 2021.  

 

Rakkestad kommune har som en konsekvens av pedagog- og spesielt bemanningsnormen måttet 
opprette 5,7 nye årsverk i sine barnehager fra 1.8.2018. Tiltaket slår inn med helårseffekt i 2019.  

 
I årene deretter stiger overføringene til private barnehager – fordi kostnadene i de kommunale barne-

hager har blitt tatt opp i forkant.  
 

Rakkestad kommune straffes – for sine prioriteringer i 2011 – 2017 – knallhardt av disse normene – 

når staten ikke kompenserer for konsekvensene av de kravene som blir etablert.  
Samlet effekt etter tre år er på ca. kr. 7 000 000.  

 
Rådmannen beklager at regler og systemer endres på denne måte og med så store utslag for enkelt-

kommuner.  

 
Regjeringen tilrår i forslaget til statsbudsjett for 2019 at ordningen med gratis kjernetid i barnehager 

utvides til også å gjelde toåringer fra lavinntektsfamilier. Det slår direkte inn i form av lavere vekst i 
brukerbetalinger på området fra 2018 til 2019.  

 

Skole  
 

Skole omfatter skole- og skolerelaterte spørsmål.  
 

I budsjettforlik mellom regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti i fjor høst ble lærernormen i grunn-
skolen etablert.  

 

Den er dekket ved at midler som utgangspunktet var frie for kommunene – via en avbyråkratiserings- 
og effektiviseringsmekanisme – ble konvertert til øremerkede midler.  

 
Rådmannen ser på det som en regulær innstramming i kommunenes økonomi sammenlignet med det 

egentlige kommuneopplegget for 2018.  

 
Lærernormen skal finansieres fullt ut over statsbudsjettet.  

 
Som rådmannen oppfatter tar staten økonomisk ansvar for den på kommunenivå, mens kommunene 

må gjennomføre tiltaket på de enkelte skoler. Det resulterer regelmessig i at de faktiske kostnader 
ved ordningen er høyere enn den kompensasjonen som blir bevilget. I det perspektivet uttaler også  

Direktoratet at netto utgifter kommuner har til lærernormen må dekkes av vekst i rammetilskudd fra 

et år og til det neste.  
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For de fleste kommuner mener rådmannen at lærernormen ikke er fullfinansiert.  
 

I Rakkestad kommune omfatter tiltaket 1,4 årsverk i 2018. Den videre utviklingen er vanskeligere å 
kvantifisere.  

 

Fra 2020 legges lærernormen inn i det kommunale inntektssystemet.  
 

Rakkestad kommune etablerte fra 1.8.2018 pedagogisk – psykologisk tjeneste sammen med Marker 
kommune fra 1.8.2018.  

 
Tiltaket er i øyeblikket i en startfase og vil bli spennende å følge i de nærmeste årene.  

 

Indre Østfold kommune er en realitet fra 1.1.2020 – med den konsekvens at Mortenstua skole og flere 
andre ordninger etter hvert blir egne virksomheter i den nye kommunen.  

 
Rakkestad kommune følger utviklingen og må ganske sikkert i den nærmeste tiden måtte ta stilling til 

flere forandringer og mulige andre samarbeidsløsninger mot Indre Østfold kommune og Sarpsborg 

kommune.  
 

I flere år har norsk- og samfunnsfagundervisning lagt beslag på større ressurser som en følge av de 
mange bosettingene som var gjennomført i 2015 – 2017. Rådmannen regner ikke med at kommunen 

er tilbake i «en normalsituasjon» på dette området på enda to år.  
 

For 2019 – 2022 er ikke forutsatt bosatt ytterligere flyktninger i kommunen. I stedet rettes fokus 

sterkere inn mot de integreringsutfordringer som er til stede i lokalsamfunnet.  
 

Et usikkermoment er fosterhjemsbarn – fra andre kommuner plassert i Rakkestad kommune og fra 
Rakkestad kommune bosatt i andre kommuner – og tilbud og utgifter og oppgjør som knytter seg til 

det.  

 
Rådmannen er svært usikker på om dette økonomisk går sammen i 2019 – og 2019 – 2022 opplegget.  

 
Kommunikasjon og kultur  

 

Kommunikasjon og kultur omfatter informasjon, IKT, innkjøp og kultur.  
 

Innkjøpsfunksjonen videreutvikles – rutiner, regelverk og kompetanse – slik at Rakkestad kommune 
framstår som en enda bedre innkjøpsorganisasjon.  

 
Rakkestad kommune erstatter i nær framtid eksisterende serverløsninger med sky – systemer på IT – 

området. Alle nye programmer og systemer må følgelig heretter passe inn i det nye opplegget.  

 
For tiden er «et meråpent bibliotek» i ferd med å etableres. Et mål er å utvikle det til en kulturell 

møteplass.  
 

Ny kulturskole kan etter planen tas i bruk i 2020. Seksjonen starter nå opp forberedelser til å gjøre 

den til en sentral møtearena for lag, foreninger og lokalsamfunn. 
 

Politisk nivå bør i 2019 ta stilling til om «Gårds- og slektshistorie – Del 2» skal prosjekteres.  
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13 – NAV Rakkestad 

 

NAV Rakkestad er enhetene Oppfølgning I (Arbeid og aktivitet) og Oppfølgning II (Kvalifisering).  
Tabeller  

 
NAV Rakkestad 

 
NAV RAKKESTAD  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 21 880 27 001 23 471 24 026 24 786 25 491 

       Herav: 
      

       Lønn 12 124 16 259 12 485 12 891 13 447 13 934 

Driftsutgifter 12 139 11 882 12 142 12 323 12 563 12 816 

Bruttoramme 24 263 28 142 24 627 25 214 26 010 26 750 

Driftsinntekter -2 384 -1 141 -1 157 -1 188 -1 224 -1 259 

       Netto ramme 21 880 27 001 23 471 24 026 24 786 25 491 

1 000 kroner. 
  

Kommentarer  
 

NAV Rakkestad har statlige og kommunale oppgaver – hvor sistnevnte omfatter sosiale tjenester, 
startlån, gjeldsrådgivning, bosetting av introduksjonsprogram for flyktninger og Ny Giv.  

 
Fra 1.1.2017 tok NAV Rakkestad selv over aktivitetsplikttiltaket for sosialhjelpsmottakere.  

 

Ny Giv er et differensiert og individuelt formet tilbud. Det retter seg mot de som trenger et lavterskel-
tilbud, men det er også arbeidsrettet aktivitet for personer med avklart arbeidsevne.  

 
I budsjett- og økonomiplanperioden videreutvikles tiltaket.   

 

En av NAV-reformens hovedmålsettinger er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad.  
 

Fra politisk side er det signalisert et ønske om at NAV skal ha et større fokus på arbeidsgiverkontakt.  
 

Det er sentralt for å skape en plattform som kan bidra til å formidle arbeid til enkeltindivider eller bistå 

arbeidsgivere i rekruttering av arbeidskraft.  
 

NAV Rakkestad videreutvikler for tiden samarbeidet med det lokale næringslivet – blant annet ved en 
aktiv deltakelse i Næringsrådet og andre aktuelle fora.  

 
NAV Rakkestad og NAV Sarpsborg har felles markedsteam.  

 

Sosialhjelp er også i 2018 under budsjett. Årsakene til det er vanskelig å peke på. Rådmannen antyder 
like fullt en forbindelse med at kommunen var tidlig ute med Ny Giv – tiltaket og at veiledere ved NAV 

– kontoret prioriterer å få aktuelle brukere overført til varige ytelser.    
 

Rakkestad kommune bosatte 50 flyktninger i 2015 – 2018. I samme periode er det gjennomført 10 

familiegjenforeninger.  
 

Antall bosettinger og familiegjenforeninger er høyt. Det har medført store integreringsutfordringer for 
Rakkestad kommune for denne gruppen i de siste par årene spesielt.  
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NAV Rakkestad arbeider tett opp mot det kommunale tjenesteapparatet, frivillige organisasjoner og 

foreninger og private aktører for å inkludere og integrere de bosatte flyktningene best mulig i lokal-

samfunnet.  
 

I likhet med NAV Sarpsborg, er NAV Rakkestad en del av et flerårig prosjekt rettet mot familier med 
flyktningebakgrunn som har til hensikt å videreutvikle tilbudet til denne gruppen.   

 

Rådmannen vil at Rakkestad kommune i de kommende fire årene fokuserer og bruker ressurser først 
og fremst på de integreringsutfordringer som i stor målestokk er til stede. Av den grunn er det i 2019 

og 2019 – 2022 ikke tatt høyde for bosettinger av nye flyktninger.   
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14 – Helse og omsorg  

 

Helse og omsorg omfatter Rakkestad familiesenter, Hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliterings- og 
omsorgssenter og Bo- og aktivitetstjenester.  

 
Tabeller  

 

Rakkestad familiesenter 
 
RAKKESTAD FAMILIESENTER  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 47 664 48 568 48 877 50 055 51 827 53 375 

       Herav: 
      

       Lønn 35 052 33 959 36 980 38 081 39 719 41 105 

Driftsutgifter 22 928 21 837 19 161 19 448 19 830 20 232 

Bruttoramme 57 980 55 795 56 141 57 529 59 549 61 337 

Driftsinntekter -10 316 -7 228 -7 264 -7 475 -7 722 -7 962 

       Netto ramme 47 664 48 568 48 877 50 055 51 827 53 375 

1 000 kroner.  
 

Hjembaserte tjenester 
 
HJEMBASERTE TJENESTER  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 54 176 58 774 59 668 61 413 64 143 66 417 

       Herav: 
      

       Lønn 55 541 51 252 52 903 54 486 56 977 59 040 

Driftsutgifter 5 208 3 431 2 441 2 474 2 517 2 562 

Bruttoramme 60 749 54 683 55 345 56 959 59 494 61 602 

Driftsinntekter -6 573 -1 009 -911 -937 -968 -998 

       Netto ramme 54 176 53 674 54 434 56 022 58 526 60 604 

1 000 kroner.  
 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
 
SKAUTUN REHAB OG OMS.SENTER  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 51 779 52 833 53 544 55 027 57 553 59 591 

       Herav: 
      

       Lønn 56 848 59 292 60 492 62 281 65 150 67 509 

Driftsutgifter 12 587 7 459 7 360 7 468 7 612 7 763 

Bruttoramme 69 435 66 751 67 852 69 750 72 762 75 272 

Driftsinntekter -17 656 -13 918 -14 308 -14 723 -15 209 -15 681 

       Netto ramme 51 779 52 833 53 544 55 027 57 553 59 591 

1 000 kroner.  
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Bo- og aktivitetstjenester 

 
BO- OG AKTIVITETSTJENESTER  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 56 826 62 218 66 662 68 592 71 655 74 194 

       Herav: 
      

       Lønn 60 608 62 927 66 932 68 941 72 086 74 696 

Driftsutgifter 5 909 6 975 5 060 5 135 5 235 5 340 

Bruttoramme 66 518 69 902 71 992 74 077 77 321 80 036 

Driftsinntekter -9 692 -7 684 -5 330 -5 485 -5 666 -5 842 

       Netto ramme 56 826 62 218 66 662 68 592 71 655 74 194 

1 000 kroner.  

 

Kommentarer  
 

Rakkestad familiesenter  
 

Rakkestad familiesenter består av enhetene Helsesøster- og skolehelsetjenesten, Fysio- og ergoterapi-

tjenesten, Barnevern, Rusomsorg og psykisk helsearbeid og Frivillig sentral.  
 

Helsesøster- og skolehelsetjenesten er videreført i uendret omfang fra 2018.  
 

I mars og juli 2018 bevilget Helsedirektoratet tilskudd på totalt kr. 600 000 til «Styrkning og utvikling 

av Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten» i Rakkestad kommune. Tiltak i den aktuelle sammenheng 
har nå blitt satt i gang.   

 
Fysio- og ergoterapitjenesten ble styrket med et årsverk fra 1.1.2018 – for å styrke kapasitet og ta 

hånd om en voksende etterspørsel etter tjenester fra enheten.  

 
I Hjembaserte tjenester ble det på omtrent det samme tidspunkt rekruttert en egen fysioterapeut for 

å arbeide med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering av brukere.  
 

Fysio- og ergoterapitjenesten og Hjembaserte tjenester samarbeider i det daglige om utnyttelse av de 
aktuelle ressurser for å oppnå størst mulig samlet effekt for kommunen.  

 

For Barnevern er status i dag en annen enn i 2012 – 2016. Det kommer til syne på flere måter: 
 

- Ledelse og administrasjon er stabilisert og mer robust.  
- Oppgaver ivaretas og myndighet utøves i samsvar med det regel- og rammeverk som gjelder.  

- Utgiftene til formålet har falt i 2017 og 2018.  

- Bemanningen i barnevernet ble styrket med to nye, faste årsverk fra 1.7.2018 – delvis som en 
erstatning for kjøp av tjenester i markedet. 

- Omfattende rekruttering av nytt personell er foretatt i 2017 og 2018.   
 

Fra 1. november 2018 settes et eget prosjekt «Forebyggenhet, miljø og aktivitet» ut i livet i enheten.  
 

Barnevern er gitt i oppgave å rette oppmerksomhet mot og bygge opp et sett av tiltak som det kan 

anvende for at brukere skal få et bedre og mer helhetlig kommunalt tilbud.  
 

Programmet løper i første omgang fram til 31.12.2019.   
 

Rusomsorg og psykisk helsearbeid omfatter 14,7 årsverk pr. 1.1.2019.  
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Etter «Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 – 2020» yter staten øremerkede tilskudd for en periode 

på tre år til etablering av utvidende og nye tjenester på området. Kommunene er deretter ansvarlige 

for å videreføre tilbudene finansiert over sine regulære budsjetter.  
 

Rakkestad kommunes rus- og psykisk helse tjenester har som en konsekvens av dette programmet 
vokst kraftig. 

 

Fra 2019 er 3,3 årsverk delvis eller helt finansiert øremerkede statlige tilskudd – resterende 11,4 års-
verk av kommunens ordinære inntekter.  

 
Kommunene er fra 1.1.2019 også pålagt betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i rus og psykiatri 

som blir liggende i sykehus m.m. i påvente av kommunalt tilbud.  
 

Som rådmannen vurderer det, vil kommunen håndtere denne oppgaven.  

 
Hjembaserte tjenester  

Hjembaserte tjenester består av Hjemmesykepleie og Omsorgsboliger.  
 

Rådmannen understreker at Hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter i et 

tjenesteperspektiv må sees i en sum.  
 

Hjembaserte tjenester gir hjemmetjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter institusjons- 
tjenester til eldre og andre pleie- og omsorgstrengende mennesker i kommunen. For at Rakkestad 

kommune kan ha funksjonelle og gode tilbud på disse områder, er det helt avgjørende at det er en 
hensiktsmessig struktur – hjem, omsorgsboliger og institusjon – i tjenestene og tilstrekkelig kapasitet 

på de tjenesteytelser som framstilles og leveres. I den praktiske hverdagen innebærer det at brukere 

settes i stand til å bo i sine hjem så lenge som mulig og først i sene faser flyttes til omsorgsboliger og 
sykehjem som mer kostbare og tyngre kommunale ordninger.   

 
Spesielt i den senere tiden har bevissthet blitt rettet mot denne problemstillingen:  

 

- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er et eget prosjekt i Hjembaserte tjenester.  

 

Ansatte er i 2018 kurset i spesielle temaer på området – for bedre å oppnå de målsettinger 

som trukket opp ovenfor.  

 

Det ble bevilget kr. 1 000 000 til tiltaket i 2018.  

 

Rakkestad kommune vil måtte følge opp med ytterligere ressurser til formålet i budsjett- og 

økonomiplanperioden.  

 

- Hjembaserte tjenester har det siste året hatt egen, fast fysioterapeut i sin virksomhet.  

 

Tiltaket ble utvidet fra 1.10.2018 – da også en ergoterapiressurs ble prioritert til området på 

prosjektbasis.  

 

Rådmannen legger opp til å videreføre ergoterapiopplegget i seksjonen i første omgang fram 

til 31.12.2019.  

 

- Velferdsteknologi er også høyt på prioriteringslisten i Hjembaserte tjenester.    
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En overordnet målsetting er at brukere oppnår økt trygghet, egenmestring og livskvalitet, 

pårørende en avlastning for sitt ansvar og ansatte en lettere og bedre arbeidshverdag.  

 

For kommunen er en effekt kvantitativt og kvalitativt bedre tilbud og en lavere vekst i utgifter 

til helse og omsorg over år.  

 

Det er satt av midler til anskaffelse teknisk utstyr til Hjembaserte tjenester i budsjettet og 

økonomiplanen.  

 

- Demens er en av helse- og omsorgstjenestenes aller største utfordringer.  

 

Rådmannen mener kommunen ikke kan lykkes i å oppfylle de målsettinger som formulert 

foran godt – hvis den ikke makter å etablere en fungerende demensomsorg.  

 

Tilbud bør bygges opp av Hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgs-

senter i en helhet.  

 

Viktige dimensjoner er:  

 

Utredning, 

Diagnostisering, 

Tidlig innsats, 

Bedre tilbud – inklusive omsorgsboliger – for hjemmeboende med demens.  

Kompetanse blant ansatte og i befolkningen.  

 

Det arbeides framover med denne problemstillingen.  

 

- Å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte er avgjørende for å ha fungerende og gode helse- 

og omsorgstjenester.  

 

Både Hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter arbeider for tiden 

med denne problemstillingen.  

 

Det leveres rapporter til politisk nivå på status og utvikling i prosjektene utover i 2019.  

Fra medio 2018 sorterer Forvaltningsenhet Helse under Hjembaserte tjenester.  
 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter  
 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter omfatter Korttidsenhet, Demensenhet, Langtidsenhet og 

Kjøkken-/vaskerienhet.  
 

Rådmannen understreker at Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Hjembaserte tjenester i et 
tjenesteperspektiv må sees i en sum.  

 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter gir institusjonstjenester og Hjembaserte tjenester hjemme- 
tjenester til eldre og andre pleie- og omsorgstrengende mennesker i kommunen. For at Rakkestad 

kommune kan ha funksjonelle og gode tilbud på disse områder, er det helt avgjørende at det er en 
hensiktsmessig struktur – hjem, omsorgsboliger og institusjon – i tjenestene og tilstrekkelig kapasitet 

på de tjenesteytelser som framstilles og leveres. I den praktiske hverdagen innebærer det at brukere 
settes i stand til å bo i sine hjem så lenge som mulig og først i sene faser flyttes til omsorgsboliger og 

sykehjem som mer kostbare og tyngre kommunale ordninger.   
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Rådmannen vurderer i det perspektivet at flere av de problemstillingene som er trukket fram for 

Hjembaserte tjenester har like stor gyldighet for Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter: 

 
- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.  

- Velferdsteknologi.  

- Demensutfordringer.  

Det vises til kommentarer under Hjembaserte tjenester.  
 

Når det dreier seg om det mer spesifikke for Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter kommenterer 
rådmannen:  

 
- I en lengere periode har sykehjemmet – unntak for korttidsenhet – hatt vanskeligheter med å 

rekruttere spesielt sykepleiere til sin virksomhet.  

 

Et prosjekt – nye turnusordninger – er satt i gang med et formål å finne fram til løsninger på 

utfordringene.   

 

Det leveres rapporter til politisk nivå på status og utvikling for tiltaket utover i 2019.  

 

- En prosess med siktemål å få til mer systematisk brukermedvirkning i institusjonen blir satt i 

gang i 2019.  

 

- Kvalitet er et prioritert område for Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter.  

 

Flere interne sertifiseringsprogrammer er fastsatt – for blant annet å kvalitetssikre nødvendig 

opplæring og kunnskap i forhold til gitte tema. 

 

Det øker ikke minst pasientsikkerhet.  

 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter deltar i flere programmer og prosjekter: 

 

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  

Bruk av psykofarmaka i sykehjem. 

 

- I 2018 er det rekruttert to fagsykepleiere – noe som styrker den interne undervisningen ved 

institusjonen og medfører hurtigere framdrift på forskjellige tiltak.    

 

- Kapasitet på dagsenteret/miljøbasen øker i 2019.   

 

Den er et lavterskel tilbud – som er bidragende til at brukere kan bo selvstendig og hjemme 

lengere.  

 

- Økt livskvalitet for den enkelte bruker er prioritert.  

 

Rådmannen trekker fram: 

 

Kvalitetssikring av innkomstsamtaler.  
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Kartlegging av individuelle behov hos brukere.  

Et tilbud for at brukere og pårørende kan spise sammen. 

Forsøk med trivselsmedarbeidere ved sykehjemmet i 2019.  

Bo- og aktivitetstjenester  
 

Bo- og aktivitetstjenester består av enhetene Sone I, Sone II og Sone III.   

  
Seksjonen er en del av helse- og omsorgstjenestene i kommunen.  

 
Bo- og aktivitetstjenester gir bolig-, aktivitet- og omsorgstjenester til funksjons- og utviklingshemmede 

og andre mennesker med særlige behov.  
 

I de senere årene er seksjonen høyt prioritert i budsjetter og økonomiplaner og tjenestetilbudet har 

blitt bygget kraftig ut.  
 

Bo- og aktivitetstjenester hadde lenge ikke en tilstrekkelig og tilfredsstillende bolig- og bygningsflåte 
for sine tjenester og brukere. Helsehusveien 5 ble satt opp for seksjonen i 2012, men ved ferdig-

stillelse var det en vanskeligere situasjon i de øvrige helse- og omsorgstjenestene og Hjembaserte 

tjenester fikk midlertidig disponere leilighetene.  
 

Det varte fram til årsskiftet 2016 – 2017, da de ble frigjort til Bo- og aktivitetstjenester.  
 

Bo- og aktivitetstjenester anvendte i stedet andre og driftsmessig mer kostbare ordninger over 6 – 7 
år.  

 

I tillegg ble flere tiltak for enkeltbrukere utsatt ganske mye i tid i den perioden det er snakk om.  
Etter hvert hadde Rakkestad kommune ikke kapasitet til å yte bolig-, aktivitet- og omsorgstjenester til 

nye brukere på ønsket og forsvarlig måte.  
 

Det resulterte i at Parksvingen omsorgsboliger ble realisert og tatt i bruk 1.9.2018.  

 
For Rakkestad kommune er det et stort tiltak – ca. sju nye årsverk – og dessuten en omfattende 

omdisponering av personell og brukere mellom ulike boliger. 
 

Rådmannen vurderer at kommunen har tatt et tungt løft med denne investeringen. Økonomisk meget 

krevende. På den annen side er tilbudene nå mye mer i pakt med behovene i brukergruppene.   
 

For Bo- og aktivitetstjenester kommenterer rådmannen videre:  
 

- Øke kompetanse hos ansatte – blant annet med programmet «Mitt livs ABC» og «Veilederen».  

 

- Legge til rette for mestring og god livskvalitet blant brukere som trenger praktisk bistand og 

opplæring.  

 

- Brukere av Rakkestad Dagsenter har gode aktivitetstilbud – slik at de opplever å ha en 

meningsfull hverdag.  

 

- Tilpasset og målrettet pårørende støtte til brukere med særlige behov og medvirke til godt 

koordinerte kommunale tjenester.  

 

- Enslige mindreårige flyktninger i bofellesskapet gis trygghet, omsorg og opplæring slik at de 

integreres vellykket i samfunnet.  
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Både form og eksistens av Bofellesskapet vurderes utover i 2019.   
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15 – Teknikk, miljø og landbruk  

Teknikk, miljø og landbruk omfatter enhetene Areal, byggesak, landbruk og eiendom og Kommunal 

teknikk.  
 

Tabeller 
 
TEKNIKK, MILJØ, LANDBRUK  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 48 321 49 685 48 209 46 026 45 336 44 493 

       Herav: 
      

       Lønn 33 514 34 055 35 510 36 458 38 244 39 629 

Driftsutgifter 81 649 76 387 77 482 78 300 79 391 80 537 

Bruttoramme 115 163 110 443 112 992 114 758 117 636 120 166 

Driftsinntekter -66 842 -60 758 -64 783 -68 732 -72 300 -75 674 

       Netto ramme 48 321 49 685 48 209 46 026 45 336 44 493 

1 000 kroner.  
 

Kommentarer  

 
Teknikk, miljø og landbruk har plan- og forvaltningsoppgaver på flere samfunnsområder og dessuten 

helhetsansvar for kommunal og til dels annen lokal infrastruktur.  
 

I større utstrekning enn på de fleste andre felt er virksomheten fragmentert – plan, forvaltning og 
myndighetsutøvelse, drift av mindre og større anlegg og tjenesteleverandør til innbyggere og lokal-

samfunn.  

 
Teknikk, miljø og landbruk er i det perspektivet en krevende seksjon å lede og drive.  

 
Rådmannen vurderer at Teknikk, miljø og landbruk helhetlig har levert godt for Rakkestad kommune i 

spesielt de siste årene.  

 
Med hensyn til 2019 og 2019 – 2022 kommenterer rådmannen:  

 
- Forventninger og krav til tekniske tjenester er voksende og høyt både internt i kommunen og 

lokalsamfunnet totalt.  

 

På statlig side styres og kontrolleres kommunal aktivitet stramt via mange tilsynsordninger.  

 

For å oppfylle sin rolle, bygger kommunen kompetanse blant de ansatte og øker ressursene 

også på andre måter på flere forvaltningsområder.   

 

- Anvende teknologi og teknologisk utstyr mer og mer i forvaltning og drift av formålsbygg og 

utleieleiligheter/-boliger.   

 

Helse- og omsorg er et satsningsområde i denne forbindelse.  

 

En driftsorganisasjon rigges kompetanse- og ressursmessig for å ta tak i disse utfordringene. 

  

- Et boligkontor i skjæringspunktet mellom helse og omsorg og teknikk, miljø og landbruk 

utredes i 2019 for å maksimere styring, forvaltning og drift av kommunale eiendommer.  
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- Innen vann- og avløpområdet spesielt er det i Rakkestad kommune – i likhet med i de fleste 

andre kommuner – nødvendig med kontinuerlige og store investeringer.   

 

Jevnt og trutt pågår også rehabiliteringsarbeider på anleggene.  

 

I en periode har Rakkestad kommune hengt etter med planlegging og prosjektering av tiltak 

og av den grunn har gjennomføring av de forskjellige prosjekter tatt lengere tid enn forutsatt.  

 

Avhengig av regnskapsresultat for 2018, vil investeringer for vann og avløp i 2019 ligge i en 

størrelsesorden 7,5 – 12,5 millioner kroner.  

 

- Som følge av stramme driftsbudsjetter er drift og vedlikehold av grøntområder, kommunal-

tekniske anlegg, veier og bygninger utfordrende.   

 

Denne situasjonen forverrer seg i 2019 og 2019 – 2022.   

Som det ligger an til nå, vil Aremark og Marker kommuner også framover levere slam til Bodal rense-
anlegg. Det styrker driften av denne del av selvkostområdet og bidrar til å bremse ned veksten i års-

gebyrene for slam og avløp.    
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16 – Fellesutgifter og fellesinntekter  

 

Tabell 
 
FELLESUTGIFTER OG -INNTEKTER  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme -32 454 -29 077 -34 572 -32 950 -35 873 -35 027 

       Herav: 
      

       Lønn -5 113 -1 790 -7 651 -7 969 -8 240 -8 539 

Driftsutgifter 352 59 292 2 233 -419 724 

Bruttoramme -4 761 -1 731 -7 359 -5 737 -8 660 -7 814 

Driftsinntekter -27 693 -27 346 -27 213 -27 213 -27 213 -27 213 

       Netto ramme -32 454 -29 077 -34 572 -32 950 -35 873 -35 027 

1 000 kroner.  
 

Kommentarer 
 

Fellesutgifter er lønns- og prisvekst, premieavvik, amortisering av premieavvik, betalingsformidling, 

Husbankens tilskudds- og låneordninger og motpost til avskrivninger.  
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17 – Næringstiltak 

 

Tabell 
 
NÆRINGSTILTAK  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 2 523 2 343 2 690 2 730 2 784 2 840 

       Herav: 
      

       Lønn - - - - - - 

Driftsutgifter 2 524 2 343 2 690 2 730 2 784 2 840 

Bruttoramme 2 524 2 343 2 690 2 730 2 784 2 840 

Driftsinntekter -1 - - - - - 

       Netto ramme 2 523 2 343 2 690 2 730 2 784 2 840 

1 000 kroner.  

 

Kommentarer 
 

I grove trekk omfatter Næringstiltak kjøp av tjenester fra Rause AS og overføringer til Rakkestad 

Næringsråd. 
 

Gjeldende avtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd går ut 31.12.2021.  
 

I perioden 2018 – 2021 yter kommunen tilskudd til Rakkestad Næringsråds aktivitet med kr. 400 000 

pr. år.  
 

Tiltaket er finansiert av disposisjonsfondet.  
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18 – Kirker og ulike trossamfunn 

 

Tabell 
 
KIRKER OG TROSSAMFUNN  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 6 103 6 323 6 500 6 597 6 727 6 864 

       Herav: 
      

       Lønn - - - - - - 

Driftsutgifter 6 103 6 323 6 500 6 597 6 727 6 864 

Bruttoramme 6 103 6 323 6 500 6 597 6 727 6 864 

Driftsinntekter - - - - - - 

       Netto ramme 6 103 6 323 6 500 6 597 6 727 6 864 

1 000 kroner.  

 

Kommentarer  
 

Rakkestad kommune øker tilskudd til Rakkestad Kirkelige Fellesråd/Rakkestad Sogn med kr. 464 000 

sammenlignet med 2018.  
 

Ifølge kommunestyrets sak nr. 36/17 – «Rakkestad Kirkelige Fellesråd – Økonomisk opplegg 2017 – 
2020» – skal det finansieres innenfor den etablerte kommunale driftsramme.  

 

Fra høst 2018 har Rakkestad kommune tatt over som leverandør av tjenester for Rakkestad Kirkelige 
Fellesråd/Rakkestad Sogn – blant annet IT og telefoni – på flere områder. Det er til fordel for begge 

parter. Hva angår Rakkestad kommune, medvirker ordningen også til å dekke de økte overføringer til 
fellesrådet/sognet som forutsatt (sak nr. 36/17).  

 

Etter framleggingen av budsjettet og økonomiplanen, får kommunestyret forelagt seg en rapport om 
den totale innretningen på tiltaket.  

 
Av de forskjellige formål, bruker kommunen mest på kirken. Den er prioritert helt i Norgestoppen.  
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19 – Investeringer  

 

Avsnittet inneholder bevilgninger til investeringer i 2019 og tiltak som er tenkt realisert i 2020 – 2022.  
 

Rådmannen foreslår et investeringsbudsjett på 83,050 millioner kroner for 2019 og et investerings-
opplegg på 343,250 millioner kroner for 2019 – 2022 totalt.  

 

Finansieringen av prosjektene er videre sentral for utviklingen av kommuneøkonomien på kortere og 
lengere sikt.  

 
Med opptak av nye lån på 169,500 millioner kroner i 2019 – 2022, vokser Rakkestad kommunes lang-

siktige lån med netto ca. 70 millioner kroner i perioden.    
 

Det medfører at kommunen ved utgangen av 2022 må anvende ytterligere ca. kr. 4 500 000 av sine 

driftsinntekter til å svare renter og avdrag av sin lånegjeld.  
 

Den økonomiske handlefrihet reduseres i samme størrelsesorden og det blir mindre midler tilbake til 
kjerneoppgaver som barnehage, skole, kultur, helse og omsorg og tekniske formål.   

   

Rådmannen viser til avsnittet «2 – Kommunens økonomi» foran i dette budsjett og økonomiplan.   
 

Tabell  
 

Investeringer 
 

År 2019 2020 2021 2022 Sum 

      
KLP - Egenkapitalinnskudd, 1 800 1 800 1 800 1 800 7 200 

Kjøp av aksjer,  1 600 2 000 0 0 3 600 

Startlån - Avdrag på utlån, 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 

Startlån - Utlån, 12 500 12 500 12 500 12 500 50 000 

IKT - Investeringer,  2 600 2 000 3 000 2 000 9 600 

IKT - PC'er til åttende trinn, 600 600 600 600 2 400 

Brann- og redningsvesenet - Utstyr,  250 150 200 250 850 

Oppvekstseksjonene - Utstyr, 500 250 500 250 1 500 

Helse- og omsorgsseksjonene - Utstyr,  2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen - Utstyr,  500 500 600 500 2 100 

Os skole,  29 500 8 000 0 0 37 500 

Rakkestad kulturskole,  7 000 18 000 2 600 0 27 600 

Midtstuen - Påkostninger,  400 500 500 500 1 900 

Rakkestad familiesenter - Omsorgsboliger,  0 0 12 500 12 500 25 000 

Hjembaserte tjenester - Omsorgsboliger,  6 000 19 000 0 0 25 000 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,  500 5 000 30 000 40 000 75 500 

Rakkestad sentrum 2010 - 2018 - pro & contraoppgjør, 800 0 0 0 800 

Kommunale bygninger - Påkostninger, 1 000 2 000 2 000 1 700 6 700 

Kommunale veier og bruer - Påkostninger,  4 000 4 000 2 000 2 000 12 000 

Vann- og avløpsinvesteringer,  7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 

      
Sum,  83 050 89 800 82 300 88 100 343 250 

1 000 kroner.  
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Finansiering 

 

År 2019 2020 2021 2022 Sum 

      
Salg av aktiva, 10 000 7 500 7 800 7 800 33 100 

Kompensasjon av merverdiavgift, 11 050 11 000 12 500 10 000 44 550 

Tilskudd og refusjoner,  1 000 12 000 2 600 11 000 26 600 

Mottatte avdrag på startlån,  4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 

Ubundne investeringsfond,  0 0 0 0 0 

Andre fonds,  2 000 800 400 300 3 500 

Startlån,  12 500 12 500 12 500 12 500 50 000 

Investeringslån, 42 500 42 000 42 500 42 500 169 500 

      
Sum,  83 050 89 800 82 300 88 100 343 250 

 1 000 kroner. 
 

Kommentarer  
 

Investeringsbudsjettet og investeringsdelen av økonomiplanen bygger videre på det økonomiske opp-

legget i 2018 – 2021 og de prioriteringer som senere og for øvrig er foretatt.  
 

KLP egenkapitalinnskudd er satt til kr. 1 800 000 hvert år i perioden.  
 

Rådmannen tilrår å bevilge kr. 1 600 000 i 2019 og føre opp kr. 2 000 000 i 2020 til mulige aksjekjøp i 
del- og heleide kommunale selskaper. Det dreier seg om:  

 

- Rakkestad Flyplass AS.  

 

Fornyelse av dekket på rullebanen står for døren.  

 

Dessuten er Rakkestad Flyplass aktuell som et element i en ny, delt småflyplassløsning på 

Østlandet.  

 

Rakkestad Flyplass AS har uavhengig om driften fortsetter som nå eller om den får en større 

plass i småflyaktiviteten i denne delen av landet, en viss næringsmessig betydning lokalt.  

 

Det er vesentlig at flyplassen oppfyller myndighetskrav til slike anlegg og at rullebanen har en 

forsvarlig standard.  

 

- Rakkestad Motorpark AS. 

 

Rakkestad kommune er største eier av Rakkestad Motorpark AS.  

 

Arkeologiske undersøkelser av bane- og anleggsområdet vil finne sted i 2019. Det er ennå 

uklart hva det kommer til å koste helt eksakt.  

 

Videre utbygging av hovedanlegget for motorsport er planlagt fram mot 2022.  

 

Som rådmannen vurderer det, kan Rakkestad kommune måtte gå inn med ny kapital i 

Rakkestad Motorpark AS i 2019 – 2022.  

- Harlemåsen Boligområde AS.  
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For tiden utreder Rakkestad kommune å engasjere seg i Harlemåsen Boligområde (jf. vedtak 

av formannskapet) i regi av et eget selskap.  

 

En enkeltsak skal legges fram for kommunestyret for endelig vedtak. 

 

Mulig aksjekjøp finansieres i tilfelle av de midler som er satt av til formålet.  

Rådmannen budsjetterer med opptak av startlån på kr. 12 500 000 i 2019.  

 

Det er regnet med ytterligere slike lån på kr. 37 500 000 i 2020 – 2022.  
 

Rådmannen legger altså opp til at Rakkestad kommune i 2019 – 2022 etablerer nye startlån på til 
sammen kr. 50 000 000.   

 

IKT – tiltak er styrket i 2019 og 2019 – 2022.  
 

Det foreslås bevilget kr. 3 200 000 til utstyr m.m. i 2019.  
 

For 2019 – 2022 er det ført opp til kr. 12 000 000 til formålet.  
 

Til andre større utstyrsanskaffelser er det satt av betydelige ressurser i 2019: 

 
- Brann- og redningsvesenet kr. 250 000.  

 

- Oppvekstseksjonene, kr. 500 000.  

 

- Helse- og omsorgsseksjonene, kr. 2 000 000.  

 

- Teknikk, miljø og landbruk, kr. 500 000.  

For 2019 – 2022 er de samlede midler til tiltakene kr. 12 450 000.  

 
Rådmannen følger opp med kr. 29 500 000 i 2019 og kr. 8 000 000 i 2020 til Os skole.  

 

Som det ser ut for rådmannen, ligger Os skole an til å bli en del dyrere enn kommunestyret har lagt til 
grunn.  

 
Byggekomiteen vil legge fram en oppfølgningssak om prosjektet for kommunestyret ved årsskiftet 

2018 – 2019.  

 
Til Rakkestad kulturskole fører rådmannen opp kr. 27 600 000 i 2019 og 2020.  

 
Det er regnet med oppstart på prosjektet ca. 1.8.2019 og ferdigstillelse innen 1.7.2020.  

 

I samsvar med signaler fra politisk hold, setter rådmannen av kr. 400 000 i 2019 og kr. 1 900 000 i 
2019 – 2022 til rehabilitering av Midtstuen.  

 
Når det gjelder omsorgsboliger for Hjembaserte tjenester ved Bankgården Rakkestad, ligger det an til 

byggestart på tiltaket i april – mai 2019.  
 

Rådmannen regner med at leilighetene kan tas i bruk på nyåret – januar – februar – 2020.  

 
Rakkestad kommune har ikke tilbud av omsorgsboliger innen rus og psykisk helse.  

 
 



  

68 
 

Det er lagt opp til å realisere et slikt prosjekt i 2021 og 2022.  

 

Rådmannen budsjetterer med planleggingsmidler til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter i 2019.  
Tiltak kan realiseres i 2020 – 2022.  

 
Det er satt av netto kr. 75 000 000 til formålet. 

 

Som det tidligere er orientert om, fører rådmannen opp kr. 800 000 som pro & contra oppgjør mellom 
Rakkestad kommune og KM Eiendom AS for utbyggingen i Rakkestad sentrum i 2011 – 2017.  

 
Påkostninger av kommunale bygninger utgjør kr. 1 000 000 i 2019 og kr. 6 700 000 i 2019 – 2022.  

 
Til kommunale veier og bruer er det foreslått kr. 4 000 000 i 2019 og kr. 12 000 000 for 2019 – 2022.  

 

En mulig adkomstvei til Harlemåsen Boligområde må finansieres av disse ressursene.  
 

Rådmannen går inn for å bevilge kr. 7 500 000 til vann- og avløpstiltak i 2019 og kr. 30 000 000 til 
formålet i 2019 – 2022 samlet.   
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Oversikter, obligatoriske skjemaer, selvkost-
beregninger m.m.  
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Driftsbudsjett – sammendrag  

 

Tabell 
 
Fellesinntekter / Fellesutgifter Regnskap  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 460 925 486 725 494 315 506 779 522 440 539 133 

       Herav: 
      

       Skatteinntekter -194 663 -197 887 -202 069 -207 929 -214 799 -221 468 

Rammetilskudd -267 205 -271 265 -280 576 -288 713 -298 252 -307 511 

Eiendomsskatt -27 907 -27 884 -28 187 -28 295 -28 410 -28 525 

Utbytte -3 181 -3 052 -3 052 -3 052 -3 052 -3 052 

Integreringstilskudd -18 607 -15 271 -11 966 -12 313 -12 720 -13 115 

Amortiseringtilskudd -2 199 -2 097 -2 097 -2 158 -2 229 -2 298 

Andre øremerkede tilskudd -500 0 0 0 0 0 

Renteinntekter -2 685 -2 400 -2 927 -2 927 -2 927 -2 927 

Renteutgifter 16 079 16 132 18 076 19 016 19 973 18 846 

Avdrag 19 318 20 500 21 500 21 500 21 500 21 500 

Avsetninger  -6 839 -3 501 -3 018 -1 909 -1 524 -582 

       Resultat -27 463 0 0 0 0 0 

       Seksjoner og avdelinger Regnskap  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Seksjonsramme 460 925 486 725 494 315 506 779 522 440 539 133 

       Herav: 
      

       Fellesutgifter og –inntekter -32 454 -29 077 -34 572 -32 950 -35 873 -35 027 

Rådmannens team 23 010 20 138 21 224 21 678 22 362 22 975 

Stabsavdelinger 20 868 21 986 23 456 24 074 25 028 25 841 

NAV 21 880 27 001 23 471 24 026 24 786 25 491 

Skole 90 826 94 187 98 032 101 205 104 966 108 525 

Barnehage 49 015 51 278 54 751 56 042 58 153 59 939 

Kommunikasjon og kultur 20 389 20 467 21 805 22 263 22 993 23 615 

Familiesenter 47 664 48 568 48 877 50 055 51 827 53 375 

Skautun 51 779 52 833 53 544 55 027 57 553 59 591 

Hjembaserte tjenester 54 176 58 774 59 668 61 413 64 143 66 417 

Bo- og aktivitetstjenester 56 826 62 218 66 662 68 592 71 655 74 194 

Teknikk, miljø, landbruk 48 321 49 685 48 209 46 026 45 336 44 493 

Næringstiltak 2 523 2 343 2 690 2 730 2 784 2 840 

Kirker og trossamfunn 6 103 6 323 6 500 6 597 6 727 6 864 

       Antall årsverk 515,19 522,56 548,53       

1 000 kroner.  
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Økonomisk oversikt – Drift 

Tabell 
Økonomisk oversikt – Drift Regnskap  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
      

Driftsinntekter 
      

       Brukerbetalinger 25 706  26 986  28 335  29 157  30 120  31 055  

Andre salgs- og leieinntekter 57 514  56 099  60 422  64 244  67 664  70 894  

Overføringer med krav til motytelse 78 248  40 229  42 208  43 432  44 867  46 260  

Rammetilskudd 267 205  271 265  280 576  288 713  298 252  307 511  

Andre statlige overføringer 21 306  17 368  14 063  14 471  14 949  15 413  

Andre overføringer 1 156  0  0  0  0  0  

Skatt på inntekt og formue 194 656  197 887  202 069  207 929  214 799  221 468  

Eiendomsskatt 27 907  27 884  28 187  28 295  28 410  28 525  

Andre direkte og indirekte skatter 7  0  0  0  0  0  

       Sum driftsinntekter 673 705  637 717  655 860  676 240  699 061  721 126  

       Driftsutgifter 

      

       Lønnsutgifter 343 994  342 452  355 479  368 114  382 522  396 237  

Sosiale utgifter 90 238  95 146  99 544  100 803  107 181  111 048  

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 90 905  74 441  77 564  78 727  80 279  81 907  

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 72 085  73 328  74 500  75 617  77 107  78 672  

Overføringer 30 992  28 286  21 952  24 217  21 999  23 597  

Avskrivninger 27 213  27 346  27 213  27 213  27 213  27 213  

Fordelte utgifter -4 680  -3 666  -3 769  -3 878  -4 006  -4 130  

       Sum driftsutgifter 650 747  637 334  652 483  670 814  692 294  714 544  

       Brutto driftsresultat 22 958  383  3 376  5 426  6 767  6 581  

       Finansinntekter 

      

       Renteinntekter og utbytte 5 866  5 452  5 979  5 979  5 979  5 979  
Gevinst på finansielle instrumenter 

(omløpsmidler) 0  0  0  0  0  0  

Mottatte avdrag på utlån 94  100  90  90  90  90  

       Sum eksterne finansinntekter 5 960  5 552  6 069  6 069  6 069  6 069  

       Finansutgifter 

      

       Renteutgifter og låneomkostninger 16 079  16 132  18 076  19 016  19 973  18 846  

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

Avdrag på lån 19 318  20 500  21 500  21 500  21 500  21 500  

Utlån 109  150  100  100  100  100  

       Sum eksterne finansutgifter 35 506  36 782  39 676  40 616  41 573  40 446  

       Resultat eksterne finanstransaksjoner -29 546  -31 230  -33 607  -34 547  -35 504  -34 377  

       Motpost avskrivninger 27 213  27 346  27 213  27 213  27 213  27 213  

       Netto driftsresultat 20 625  -3 501  -3 018  -1 909  -1 524  -582  

1 000 kroner.  
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Interne finanstransaksjoner 
      

       Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 22 894  0  0  0  0  0  

Bruk av disposisjonsfond 2 192  1 000  0  0  0  0  

Bruk av bundne fond 7 804  2 501  3 042  1 934  1 562  654  

       Sum bruk av avsetninger 32 890  3 501  3 042  1 934  1 562  654  

       Overført til investeringsregnskapet 0  0  0  0  0  0  

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0  0  0  0  0  0  

Avsatt til disposisjonsfond 22 894  0  0  0  0  0  

Avsatt til bundne fond 3 157  0  24  26  38  72  

Sum avsetninger 26 051  0  24  26  38  72  

       Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 27 463  0  0  0  0  0  

1 000 kroner.  
 

Budsjettskjema 1 a – Drift  

 
Budsjettskjema 1A – Drift Regnskap  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Skatt på inntekt og formue 194 656 197 887 202 069 207 929 214 799 221 468 

Ordinært rammetilskudd 267 205 271 265 280 576 288 713 298 252 307 511 

Skatt på eiendom 27 907 27 884 28 187 28 295 28 410 28 525 

Andre direkte eller indirekte skatter 7 0 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd 21 306 17 368 14 063 14 471 14 949 15 413 

       Sum frie disponible inntekter 511 081 514 404 524 895 539 407 556 410 572 917 

       Renteinntekter og utbytte 5 866 5 452 5 979 5 979 5 979 5 979 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 

Renteutg., provisjoner og andre fin.utg. 16 079 16 132 18 076 19 016 19 973 18 846 

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

Avdrag på lån 19 318 20 500 21 500 21 500 21 500 21 500 

       Netto finansinnt./utg. -29 531 -31 180 -33 597 -34 537 -35 494 -34 367 

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

Til ubundne avsetninger 22 894 0 0 0 0 0 

Til bundne avsetninger 3 157 0 24 26 38 72 

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 22 894 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 2 192 1 000 0 0 0 0 

Bruk av bundne avsetninger 7 804 2 501 3 042 1 934 1 562 654 

       Netto avsetninger 6 839 3 501 3 018 1 909 1 524 582 

       Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 

Til fordeling drift 488 389 486 725 494 315 506 779 522 440 539 133 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 460 925 486 725 494 315 506 779 522 440 539 133 

       Mer/mindre forbruk 27 463 0 0 0 0 0 

1 000 kroner.  
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Budsjettskjema 1 b – Drift  

 
Budsjettskjema 1b – Drift  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Fellesutgifter og –inntekter -32 454 -29 077 -34 572 -32 950 -35 873 -35 027 

Rådmannens team 23 010 20 138 21 224 21 678 22 362 22 975 

Stabsavdelinger 20 868 21 986 23 456 24 074 25 028 25 841 

NAV 21 880 27 001 23 471 24 026 24 786 25 491 

Skole 90 826 94 187 98 032 101 205 104 966 108 525 

Barnehage 49 015 51 278 54 751 56 042 58 153 59 939 

Kommunikasjon og kultur 20 389 20 467 21 805 22 263 22 993 23 615 

Familiesenter 47 664 48 568 48 877 50 055 51 827 53 375 

Skautun 51 779 52 833 53 544 55 027 57 553 59 591 

Hjembaserte tjenester 54 176 58 774 59 668 61 413 64 143 66 417 

Bo- og aktivitetstjenester 56 826 62 218 66 662 68 592 71 655 74 194 

Teknikk, miljø, landbruk 48 321 49 685 48 209 46 026 45 336 44 493 

Næringstiltak 2 523 2 343 2 690 2 730 2 784 2 840 

Kirker og trossamfunn 6 103 6 323 6 500 6 597 6 727 6 864 

       Sum fordelt til drift 460 925 486 725 494 315 506 779 522 440 539 133 

1 000 kroner.  
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Økonomisk oversikt – Investeringer  

 
Økonomisk oversikt – Investering Regnskap  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
      

Inntekter 
      

       Salg av driftsmidler og fast eiendom 1 205 8 525 10 000 7 500 7 800 7 800 

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse 11 748 1 000 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 5 660 13 600 11 050 11 000 12 500 10 000 

Statlige overføringer 0 16 500 1 000 12 000 2 600 11 000 

Andre overføringer 109 0 0 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 

       Sum inntekter 18 721 39 625 22 050 30 500 22 900 28 800 

       Utgifter 

      

       Lønnsutgifter 93 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter 4 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 41 184 63 300 52 100 58 500 51 500 59 800 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 0 0 0 

Overføringer 6 160 13 725 11 050 11 000 12 500 10 000 

Renteutgifter og omkostninger 1 000 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 

       Sum utgifter 48 441 77 025 63 150 69 500 64 000 69 800 

       Finanstransaksjoner 
      

       Avdrag på lån 4 827 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000 

Utlån 12 348 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 

Kjøp av aksjer og andeler 1 632 3 100 3 400 3 800 1 800 1 800 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til bundne investeringsfond 1 803 0 0 0 0 0 

       Sum finansieringstransaksjoner 20 610 19 100 19 900 20 300 18 300 18 300 

       Finansieringsbehov 50 329 56 500 61 000 59 300 59 400 59 300 

       Dekket slik: 
      

       Bruk av lån 14 552 52 000 55 000 54 500 55 000 55 000 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 3 532 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000 

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 2 000 800 400 300 

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 300 1 000 0 0 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond 3 174 0 0 0 0 0 

       Sum finansiering 21 558 56 500 61 000 59 300 59 400 59 300 

       Udekket/udisponert -28 771 0 0 0 0 0 

1 000 kroner.  
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Budsjettskjema 2 a 

 
Budsjettskjema 2A – Investering Regnskap  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Investeringer 
      

       Investeringer i anleggsmidler 48 441 77 025 63 150 69 500 64 000 69 800 

Utlån og forskutteringer 12 348 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 

Kjøp av aksjer og andeler 1 632 3 100 3 400 3 800 1 800 1 800 

Avdrag på lån 4 827 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger 1 803 0 0 0 0 0 

       Årets finansieringsbehov 69 050 96 125 83 050 89 800 82 300 88 100 

       Finansiert slik: 

      

       Bruk av lånemidler 14 552 52 000 55 000 54 500 55 000 55 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 205 8 525 10 000 7 500 7 800 7 800 

Tilskudd til investeringer 109 16 500 1 000 12 000 2 600 11 000 

Kompensasjon for merverdiavgift 5 660 13 600 11 050 11 000 12 500 10 000 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 15 280 4 500 4 000 4 000 4 000 4 000 

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 

       Sum ekstern finansiering 36 805 95 125 81 050 89 000 81 900 87 800 

       Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 3 474 1 000 2 000 800 400 300 

       Sum finansiering 40 279 96 125 83 050 89 800 82 300 88 100 

       Udekket/udisponert -28 771 0 0 0 0 0 

1 000 kroner.  
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Budsjettskjema 2 b – Investeringer 

 
Budsjettskjema 2b – Investering  Regnskap    Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Kirkeng skole 29 0 0 0 0 0 

Prestegårdsskogen boligområde 11 899 0 0 0 0 0 

Offentlig parkeringshus, Rakkestad sentrum 3 860 0 0 0 0 0 

Boliger for vanskeligstilte mennesker  34 0 0 0 0 0 

Fladstad park og friluftsområde  2 000 0 0 0 0 0 

Rakkestad stadion, 7'er bane 317 0 0 0 0 0 

Scene på Bygdetunet 15 0 0 0 0 0 

Fladstadparken 109 0 0 0 0 0 

Linnekleppen tursti 285 0 0 0 0 0 

Helsehusveien 5 - Tilpasning til ny brukergruppe 306 0 0 0 0 0 

Dørja friluftsområde 53 0 0 0 0 0 

Jobbsjansen - ny bil 139 0 0 0 0 0 

Rakkestad Familiesenter Utstyr (bil) 285 0 0 0 0 0 

Teknikk, miljø og landbruk - traktorgraver 730 0 0 0 0 0 

Salg av eiendommer 59 0 0 0 0 0 

IKT, skole 614 600 0 0 0 0 

Bo- og aktivitetstjenester, utstyr og/eller tiltak,  151 500 0 0 0 0 

Hjembaserte tjenester, utsyr og/eller tiltak 1 709 1 000 0 0 0 0 

Bo- og aktivitetstjenester, omsorgsboliger 4 151 26 000 0 0 0 0 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, utstyr og/eller 
tiltak 912 1 000 0 0 0 0 

Rakkestad Sokn – investeringstilskudd 500 125 0 0 0 0 

IKT, fellesutgifter 2 201 1 600 2 600 2 000 3 000 2 000 

IKT, PCèr på åttende trinn 760 400 600 600 600 600 

Kommunale bygninger – påkostninger 611 1 000 1000 2 000 2000 1700 

Kommunale veier og bruer 2 242 1 000 4000 4 000 2000 2000 

Vann- og avløpsinvesteringer 2 440 6 000 7500 7 500 7500 7500 

Os skole 5 582 30 000 29500 8 000 0 0 

Oppvekstseksjonene, utstyr 1 679 300 500 250 500 250 

Brann- og redningsvesenet, utstyr 2 018 500 250 150 200 250 

Teknikk, miljø og landbruk, utstyr 2 307 1 000 500 500 600 500 

Rakkestad kulturskole 442 5 000 7000 18 000 2600 0 

Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger,  0 500 6000 19 000 0 0 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - bygg og 
anlegg, 0 500 500 5 000 30 000 40 000 

Helse- og omsorgsseksjonene - Utstyr,  0 0 2000 2000 2000 2000 

Midtstuen - Påkostninger,  0 0 400 500 500 500 

Rakkestad sentrum 2010 - 2018 - pro & contraoppgjør, 0 0 800 0 0 0 

Rakkestad familiesenter - Omsorgsboliger,  0 0 0 0 12500 12500 

       Sum investeringer i anleggsmidler 48 441 77 025 63 150 69 500 64 000 69 800 

1 000 kroner. 
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Selvkostberegning – Vann, avløp renovasjon og feiing  
 
Vann  

 
Grunnlag for kommunale avgifter på vann: 

Inntekter – kostnader 2019 2020 2021 2022 

     Direkte kostnader 7 489 948 7 669 773 7 942 703 8 181 677 

Kalkulatoriske avskrivninger 1 323 000 1 494 000 1 622 000 1 941 000 

Kalkulatoriske renter 695 200 923 200 1 204 300 1 375 500 

Indirekte kostnader 307 554 316 473 326 917 337 051 

     
Sum kostnader 9 815 702 10 403 446 11 095 920 11 835 228 

     Kommunale avgifter 9 221 456 10 267 505 10 951 531 11 691 396 

Andre inntekter 133 432 137 301 141 838 146 241 

     
Sum inntekter  9 354 888 10 404 806 11 093 369 11 837 637 

     
Resultat -460 814 1 359 -2 551 2 409 

Kroner.  
 

Avløp 
 

Grunnlag for kommunale avgifter på avløp: 
 

Inntekter – kostnader 2019 2020 2021 2022 

     Direkte kostnader 9 729 778 9 941 331 10 255 579 10 539 306 

Kalkulatoriske avskrivninger 2 431 000 2 908 000 3 359 000 3 482 000 

Kalkulatoriske renter 1 468 000 1 888 000 2 150 000 2 208 000 

Indirekte kostnader 311 624 320 661 331 243 341 511 

     
Sum kostnader 13 940 402 15 057 992 16 095 822 16 570 817 

     Kommunale avgifter 11 790 667 12 882 221 14 095 019 15 438 080 

Andre inntekter 916 747 943 333 974 502 1 004 754 

     
Sum inntekter  12 707 414 13 825 554 15 069 521 16 442 834 

     
Resultat -1 232 988 -1 232 437 -1 026 300 -127 983 

Kroner.  
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Slam 
 
Grunnlag for kommunale avgifter på slam: 

 

Inntekter – kostnader 2019 2020 2021 2022 

     Direkte kostnader 2 664 144 2 710 575 2 776 045 2 839 990 

Kalkulatoriske avskrivninger 27 480 27 480 27 480 27 480 

Kalkulatoriske renter 5 779 5 858 6 122 6 325 

Indirekte kostnader 122 959 126 525 130 700 134 752 

     
Sum kostnader 2 820 362 2 870 438 2 940 347 3 008 547 

     
Kommunale avgifter 2 731 364 2 867 932 2 953 970 3 042 589 

     
Sum inntekter  2 731 364 2 867 932 2 953 970 3 042 589 

     
Resultat -88 998 -2 506 13 623 34 042 

Kroner.  
 

Renovasjon  
 

Grunnlag for kommunale avgifter på renovasjon:  
 

Inntekter – kostnader 2019 2020 2021 2022 

     Direkte kostnader 10 399 153 10 580 149 10 835 073 11 084 299 

Kalkulatoriske avskrivninger 481 000 506 000 615 000 546 000 

Kalkulatoriske renter 146 400 164 400 176 100 167 700 

Indirekte kostnader 269 309 276 042 282 943 290 017 

     
Sum kostnader 11 295 862 11 526 591 11 909 116 12 088 016 

     Kommunale avgifter 9 493 200 10 252 656 10 765 289 10 926 768 

Andre inntekter 1 070 000 1 101 030 1 137 410 1 172 720 

     
Sum inntekter  10 563 200 11 353 686 11 902 699 12 099 488 

     
Resultat -732 662 -172 905 -6 417 11 473 

Kroner.  
 
Feiing  

 
Grunnlag for kommunale avgifter på feiing:  

 

Inntekter – kostnader 2019 2020 2021 2022 

     Direkte kostnader 1 458 411 1 501 111 1 566 134 1 621 053 

Kalkulatoriske avskrivninger 21 854 21 854 21 854 21 854 

Kalkulatoriske renter 2 626 2 211 1 650 1 023 

Indirekte kostnader 61 327 62 861 64 432 66 043 

     
Sum kostnader 1 544 218 1 588 037 1 654 070 1 709 973 

     
Kommunale avgifter 1 568 400 1 613 884 1 667 209 1 718 966 

     
Sum inntekter  1 568 400 1 613 884 1 667 209 1 718 966 

     
Resultat 24 182 25 847 13 139 8 993 

Kroner.  
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Utvikling av gebyrene på selvkostområder 

 
Vann 
 

Vann 2018 2019 2020 2021 2022 

      
Antall abonnenter 2 095 2 135 2 135 2 135 2 135 

Fastavgift 300 400 400 400 400 

            

Sum 454 000 854 000 854 000 854 000 854 000 

      
Prosent 16,65 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

      
Antall kubikkmeter 454 000 454 000 454 000 454 000 454 000 

Pris pr. kubikkmeter 16,65 17,98 20,23 21,70 23,39 

            

Sum   8 162 920 9 184 420 9 851 800 10 619 060 

      
Utvikling (prosent)   8,0 % 12,5 % 7,3 % 7,8 % 

Kroner.  
 

Avløp 
 

Avløp 2018 2019 2020 2021 2022 

            

Antall abonnenter 1 938 1 970 1 970 1 970 1 970 

Fastavgift 500 700 700 700 700 

            

Sum 969 000 1 379 000 1 379 000 1 379 000 1 379 000 

            

Prosent 0 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

            

Antall kubikkmeter 408 000 410 000 410 000 410 000 410 000 

Pris pr. kubikkmeter 23,14 23,14 25,69 28,51 31,65 

            

Sum 9 441 120 9 487 400 10 532 900 11 689 100 12 976 500 

            

Utvikling (prosent)   0,0 % 11,0 % 11,0 % 11,0 % 

            

Antall kubikkmeter slam 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Pris pr. kubikkmeter slom  132,41 132,66 136,51 141,02 145,39 

            

Sum 662 027 663 300 682 550 705 100 726 950 

            

Utvikling (prosent) 0,026 0,2 % 2,9 % 3,3 % 3,1 % 

Kroner.  
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Slam 

 

Slam 2018 2019 2020 2021 2022 

      
Prognose/Budsjettert inntekt -2 731 364 -2 731 364 -2 867 932 -2 953 970 -3 042 589 

      
Utvikling (prosent)   0,0 % 5,0 % 3,0 % 3,0 % 

      
Slamtanker (0-4 m3) 1 592 1 592 1 672 1 722 1 773 

Slamtanker (per m3 over 4 m3) 377 377 396 408 420 

Innelukkede tanker (0-3 m3) 1 545 1 545 1 622 1 671 1 721 

Innelukkede tanker (3,1 - 6 m3) 2 098 2 098 2 203 2 269 2 337 

Innelukkede tanker (pr m3 over 6 m3)  377 377 396 408 420 

Minirenseanlegg (0 - 4 m3) 2 133 2 133 2 240 2 307 2 376 

Minirenseanlegg (4,1 - 7 m3) 2 639 2 639 2 771 2 854 2 940 

Minirenseanlegg (pr m3 over 7 m3) 377 377 396 408 420 

Kroner.  

 
Renovasjon 
 

Renovasjon 2018 2019 2020 2021 2022 

      
Prognose/Budsjettert inntekt -8 790 000 -9 493 200 -10 252 656 -10 765 289 -10 926 768 

      
Utvikling (prosent)   8,0 % 8,0 % 5,0 % 1,5 % 

      
Ordinær renovasjonsavgift 2 491 2 691 2 906 3 051 3 097 

Abonnenter med hjemmekomposteringsavtale 1 994 2 152 2 325 2 441 2 477 

Abonnenter med samarbeidsavtale to og to 1 994 2 152 2 325 2 441 2 477 

Abonnenter med samarbeidsavtale tre og tre   2 287 2 470 2 593 2 632 

Samarbeidsavtale to og to og kompostavtale 1 495 1 614 1 743 1 831 1 858 

Samarbeidsavtale tre og tre og kompostavtale   1 749 1 889 1 983 2 013 

Kroner. 

 
Feiing 
 

Feiing 2018 2019 2020 2021 2022 

      
Prognose/Budsjettert inntekt -1 307 000 -1 568 400 -1 613 884 -1 667 209 -1 718 966 

      
Utvikling (prosent) 0 20,0 % 2,9 % 3,3 % 3,1 % 

      
Feieravgift for 1, 1,5 og 2 etg bygg pr pipe 333 400 411 425 438 

Feieravgift for 3 etasjes bygg, per pipe 398 478 491 508 523 

Feieravgift for bygg høyere enn 3 etg, per pipe 510 612 630 651 671 

Kroner. 
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Note 1 – Skattegrunnlag og inntektsutjevnende tilskudd 

 

Utvikling av skatteinntekter og inntektsutjevnende tilskudd: 
 

Skatteinntekter m.m. 2018 2019 2020 2021 2022 

      
Skatteinntekter, 197 887 202 069 207 929 214 799 221 468 

Eiendomsskatt, 27 884 28 187 28 295 28 410 28 525 

Inntektsutjevnende tilskudd,  34 837 35 983 37 027 38 250 39 437 

Skatteinntekter og inntekts-            

utjevnende tilskudd, 232 724 238 052 244 956 253 049 260 905 

1 000 kroner. 
 

Prosentvis utvikling av skatteinntekter og inntektsutjevnende tilskudd: 

 

Skatteinntekter m.m. 2018 2019 2020 2021 2022 

      
Skatteinntekter,   2,11 2,90 3,30 3,10 

Eiendomsskatt,   1,09 0,38 0,41 0,40 

Inntektsutjevnende tilskudd,    3,29 2,90 3,30 3,10 

Skatteinntekter og inntekts-            

utjevnende tilskudd,   2,29 2,90 3,30 3,10 

Prosent.  
 

Note 2 – Generelle tilskudd 

 

Generelle statstilskudd er i 2019 budsjettert som følger:  
 

Generelle statstilskudd 2019 

  
Integreringstilskudd, 11 966 

Investeringskompensasjon, 2 097 

  
Sum,  14 063 

  
Herav: 

 

  
Skautun, 827 

Gudimhagen, 220 

Gudimstua, 132 

Skaun, 333 

Heggveien,  47 

Os skole, 88 

Bergenhus skole, 32 

Rakkestad ungdomsskole, 255 

Kirkebygg, 163 

1 000 kroner.  
 

I tillegg til egne vurderinger, baserer anslagene seg på statsbudsjettet, departementenes forskjellige 
orienteringer og annet materiell.  
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Det er budsjettert med en kompensasjonsrente på 1,39 prosent i 2019.  

 

For fastsettelse av integreringstilskudd i tidsrommet 2019 – 2022 er det lagt til grunn: 
 

- Bosetting av 5 flyktninger i 2018.  

- Ingen bosetting av flyktninger i 2019 – 2022.   

Note 3 – Fiskale inntekter  

 

Rakkestad kommune har i 2019 budsjettert med eiendomsskatt på 4,75 promille på bolig- og fritids- 
eiendommer og 4,75 promille for andre eiendommer (næringseiendommer).  

 
Note 4 – Utbytte fra selskaper  

 

Det er budsjettert med et utbytte fra Rakkestad Energi AS på kr. 3 052 000 i 2019. 
Budsjettet og økonomiplanen inneholder ikke utbytte fra andre selskaper.  

 
Note 5 – Bruk og avsetninger til bundne fonds  

 

Avsetning til bundne fond 2019 

  
Feiervesenet, 24 

  
Sum avsetning til bundne fond, 24 

  
Bruk av bundne fond 

 

  
Vann, 461 

Avløp, 1 233 

Slam, 89 

Renovasjon, 733 

Vannområde Glomma sør for Øyeren, 520 

Viltfondet, 6 

  
Sum bruk av bundne fond, 3 042 

1 000 kroner.  

 


