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Rådmannens forslag til vedtak 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-4 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2020 
   og økonomiplan 2020-2023 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte   
   rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023   
   (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B). Økonomiplanen vedtas per  
   rammeområde og totalt for perioden 2020-2023 – i henhold til budsjettskjema 1A og  
   1B.  
 
2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav C i rådmannens forslag til vedtak.  
 
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar  
    med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (Vedlegg 1: Priser for kommunale  
   varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B1, C og vedlegg 2).  
 
4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget.  
 
5. Investeringsbudsjettet for 2020 og 2020-2023 (inkl. finansiering), vedtas slik det  
    fremgår av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. (Investeringsbudsjettet –  
    sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) – totalt kr 53 500 000 i 2020.  
 
6. Det godkjennes låneopptak på kr 42 500 000 til finansiering av investeringer og  
    startlån i 2020.  
 
7. Punktene A – F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor.  
 
 
A. RAMMEOMRÅDER  
Budsjettet for 2020 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: 
 

•  Rådmannen  

•  Stabene  
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•  NAV Rakkestad  
•  Skole  
•  Barnehage  
•  Kommunikasjon og kultur  
•  Rakkestad familiesenter  
•  Hjembaserte tjenester  
•  Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter  
•  Bo- og aktivitetstjenester  

•  Teknikk, miljø og landbruk  
•  Næring og sysselsetting  
•  Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn  
•  Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter)  

 
Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under 
obligatoriske oversikter.  
 
 
B. SKATTØRE  
Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2020 beregnes i 
henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget.  
 
 
C. FULLMAKTER  
1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde.  
 
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene.  
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom  
    rammeområdene.  
 
4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom  
    rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet).  
 
 
D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER  
a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.190,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe)  

b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.529,- per kommunestyrerepresentant.  

c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i  

    statsbudsjettet.  

 
 
E. EIENDOMSSKATT  
Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - 
å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2020. 
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2020 til:  
4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for 
andre eiendommer av gjeldende takstverdier (esktl. § 13).  
 
Eiendomsskatten betales i fire terminer (esktl. § 25). 
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For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1). 
 
 
F. LÅN  
Rakkestad kommune tar opp lån på kr 30 000 000,- til investeringer pluss kr 12.500.000,- til 
startlån i 2020.  
 
Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 14-18;  
 
Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens 
avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og 
størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen 
etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved 
inngangen av regnskapsåret. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de 
rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. 
 
 
Behandling i Eldrerådet den 11.11.2019 sak 9/19 
Eldrerådet ser med bekymring på det høye sykefraværet blant ansatte ved Skautun. Færre 
deltidsstillinger vil medføre mindre press på ansatte som må jobbe i flere enheter, bedre 
kvalitet på oppgavene som gjøres gjennom arbeidshverdagen og ikke så mange forskjellige 
personer innom tjenestemottakeren hver vakt/hver dag. Eldrerådet ber administrasjon og 
politikere gjøre det som er mulig for å øke stillingsstørrelsen hos ansatte i deltidsstillinger. 
 
Veistandarden bør bedres på kommunale veier. Eldrerådet ber i denne sammenhengen om 
at veistrekningen Østby-Os kirke prioriteres.  
 
Eldrerådet ser også behov for større parkeringsplass ved Os kirke da eldre og 
funksjonshemmede, på grunn av funksjonsnedsettelse, kan trenge større plass for å komme 
inn/ut av bilen. Større plass til hver enkelt bil medfører at P-plassen blir for liten.  
 
Gang-/sykkelvei sentrum-Skriken bør prioriteres. Eldrerådet ser at veien benyttes av alle 
aldersgrupper – barnehagebarn, beboere på Skriken og turgåere i alle aldre. Gang-/sykkelvei 
på nevnte strekning vil gi en bedre og tryggere hverdag for mange. 
 
Eldrerådet ber om at tjenesten hår- og fotpleie opprettholdes på Familiesenteret. Noen 
personer som har benyttet tjenesten, er bekymret etter at de har fått beskjed om at 
tjenesten opphører. De opplever at det er vanskelig å gå / komme seg fra Familiesenteret til 
ordinær hår-/fotpleiebehandling i Storgata. 
 
Imidlertid ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
Eldrerådets uttalelse 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 11.11.2019 sak 9/19 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt 
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Rådet for funksjonshemmedes uttalelse 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt 
 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 11.11.2019 sak 12/19 
Ungdomsrådet henstiller seksjon teknikk, miljø og landbruk til å prioritere oppgradering av 
lekeplasser/møteplasser i Rakkestad og Degernes innenfor rammene som er gitt i budsjettet.  
 
Ungdomsrådet mener behovet for gang-/sykkelvei fra Os skole til Ringsbyveien og fra 
Bodalsbrua til Åstorp fortsatt er stort. Ungdomsrådet ønsker at det jobbes videre med dette. 
 
Ungdomsrådet henstiller rådmannen til fortsatt dialog og utredning av finansieringsordningen 
med Rakkestadhallene AS. Ved et økonomisk handlingsrom ønsker Ungdomsrådet at 
finansering av polentur for elevene ved Rakkestad ungdomsskole prioriteres. 
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådets uttalelse 
Ungdomsrådet henstiller rådmannen til fortsatt dialog og utredning av finansieringsordningen 
med Rakkestadhallene AS. Ved et økonomisk handlingsrom ønsker Ungdomsrådet at 
finansering av polentur for elevene ved Rakkestad ungdomsskole prioriteres. 
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Behandling i Integreringsrådet den 11.11.2019 sak 7/19 
Integreringsrådet ser det som en viktig sak at kommunes hjemmeside og velkomstbrosjyre 
er oversatt til flere språk. Dette er noe Integreringsrådet vil jobbe med i året som kommer. 
 
Hvis IMDi henstiller kommunen om mottak av flyktninger også i 2020 - 2023 mener 
Integreringsrådet at bosetting av flyktninger bør finne sted med det antall som IMDi ber om. 
 
Integreringsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
Integreringsrådets uttalelse 
Hvis IMDi henstiller kommunen om mottak av flyktninger også i 2020 - 2023 mener 
Integreringsrådet at bosetting av flyktninger bør finne sted. 
 
Integreringsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Behandling i Teknikkutvalget den 12.11.2019 sak 3/19 
Representanten Magne Bjørnstad (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til budsjettet 
 

- Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter fra Teknikkutvalget 

som i samarbeid med administrasjon gjør prioriteringer i vedlikeholdsbehovet på vei 

og eiendom. 

 
- Fremtidige investeringsbehov for Kirkelig fellesråd synliggjøres i budsjettet. 
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- Teknikkutvalget vil fremover ha sterkt fokus på bredbåndsutbyggingen som et viktig 

satsingsområde. 

 
Ved votering ble tilleggsforslagene enstemmig vedtatt. 

 
Teknikkutvalgets uttalelse 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter fra Teknikkutvalget som i 
samarbeid med administrasjon gjør prioriteringer i vedlikeholdsbehovet på vei og eiendom. 
 
Fremtidige investeringsbehov for Kirkelig fellesråd synliggjøres i budsjettet. 
 
Teknikkutvalget vil fremover ha sterkt fokus på bredbåndsutbyggingen som et viktig 
satsingsområde. 
 
Teknikkutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Behandling i Velferdsutvalget den 13.11.2019 sak 4/19 
Rådmann Alf Thode Skog presenterte sitt forslag til Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-
2023. 
 
 
Representanten Hans Edvin Johansson (Ap) fremmet følgende forslag fra Rakkestad 
Arbeiderparti  
 

1. I Budsjettdokumentet på side 29 siste avsnitt endres teksten fra «Rådmannen tilrår å 

opprette…» til «Rådmannen oppretter…». 

 

2. Brukerbetalingen i SFO reguleres i samsvar med kommunal deflator (3,1 %) 

istedenfor 7,9 % som foreslått i Rådmannens budsjettforslag. 

 

Følgene av forslaget er en reduksjon på kr 190 000,- for 2020. 

 

Reduksjon i inntekter kompenseres ved at brukerinntekter som reguleres etter 

kommunal deflator øker med 3,14 % fra 2020. 

 

3. Vi ønsker utredning av søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage. Både det 

økonomiske og praktiske aspekt. Utredet til skolestart august 2020. 

 

 
Representanten Kim Tomas Haglund (Ap) fremmet følgende forslag fra Rakkestad 
Arbeiderparti 
 

1. Oppgradering av akuttboliger 

 

Akuttboliger i kommunen består i dag av kontainere som kalles moduler. Disse er 

plassert nederst i Televeien (mot Rakkestad IF gressbane). Kun to er operative og 

brukes i dag. 
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Disse boligene blir brukt til å plassere mennesker som av en eller annen grunn skal 

huses akutt. I de fleste tilfeller er dette mennesker med rus og eller psykiske lidelser. 

Det kreves robuste boliger til dette formålet og det er nok det eneste kravet disse 

modulene fyller. Etter over 20 års erfaring innen helsevesenet er dette første gang 

jeg føler kommunen ikke yter en god nok tjeneste til våre innbyggere. Når dette i 

tillegg gjelder innbyggere som vi kan kalle de aller svakeste i samfunnet med få eller 

ingen ressurser og som er i livskrise så mener jeg vi politikere må forbedre dette 

snarest. 

 

Disse modulene som kommunen tilbyr til disse menneskene, er etter vår mening helt 

i nederste sjiktet av det vi kan kalle akseptabelt. Beliggenheten er kanskje OK med 

tanke på skjerming og vern for brukerne, men plassen i seg selv er særs utrivelig. 

Med enkle grep og riktig prioritering så kan både plassen og kontainerne (modulene) 

oppgraderes. Kommunen har ressurser i form av masse og maskiner til opparbeidelse 

av uteareal. Kommunen har kompetanse til å utføre arbeid slik at dette enkelt kan bli 

mye bedre. Kommunen har også egne ressurser til å kle inn kontainerne utvendig og 

gjøre disse til mer attraktive moduler. Alt koster penger, men forslagene over bør 

faktisk ikke bli kostbare utbedringer, men det må prioriteres tid og ressurser i form av 

vilje og innsats. 

 

 
Leder av utvalget Sølvi Brekklund Sæves (H) fremmet følgende forslag 
 

1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som består av medlemmer av Velferdsutvalget - 

leder Sølvi Brekklund Sæves, Kim Tomas Haglund, Lars Vegard Fosser og et medlem 

fra Ungdomsrådet for å se på mulighetene kommunen har til å gi støtte til Polentur 

for elevene på 10. trinn – turen skal være foreldrestyrt. 

 
Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt. 

 
 
Velferdsutvalgets uttalelse 
 

- I Budsjettdokumentet på side 29 siste avsnitt endres teksten fra «Rådmannen tilrår å 

opprette…» til «Rådmannen oppretter…». 

 
- Brukerbetalingen i SFO reguleres i samsvar med kommunal deflator (3,1 %) 

istedenfor 7,9 % som foreslått i Rådmannens budsjettforslag. 

 
 Følgene av forslaget er en reduksjon på kr 190 000,- for 2020. 
 
 Reduksjon i inntekter kompenseres ved at brukerinntekter som reguleres etter 
 kommunal deflator øker med 3,14 % fra 2020. 
 

- Vi ønsker utredning av søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage. Både det 

økonomiske og praktiske aspekt. Utredet til skolestart august 2020. 

 
- Oppgradering av akuttboliger 



Side 7 av 14 

 

 Akuttboliger i kommunen består i dag av kontainere som kalles moduler. Disse er 
 plassert nederst i Televeien (mot Rakkestad IF gressbane). Kun to er operative og 
 brukes i dag. 
 
 Disse boligene blir brukt til å plassere mennesker som av en eller annen grunn skal 
 huses akutt. I de fleste tilfeller er dette mennesker med rus og eller psykiske lidelser. 
 Det kreves robuste boliger til dette formålet og det er nok det eneste kravet disse 
 modulene fyller. Etter over 20 års erfaring innen helsevesenet er dette første gang 
 jeg føler kommunen ikke yter en god nok tjeneste til våre innbyggere. Når dette i 
 tillegg gjelder innbyggere som vi kan kalle de aller svakeste i samfunnet med få eller 
 ingen ressurser og som er i livskrise så mener jeg vi politikere må forbedre dette 
 snarest. 
 
 Disse modulene som kommunen tilbyr til disse menneskene, er etter vår mening helt 
 i nederste sjiktet av det vi kan kalle akseptabelt. Beliggenheten er kanskje OK med 
 tanke på skjerming og vern for brukerne, men plassen i seg selv er særs utrivelig. 
  
 Med enkle grep og riktig prioritering så kan både plassen og kontainerne (modulene) 
 oppgraderes. Kommunen har ressurser i form av masse og maskiner til opparbeidelse 
 av uteareal. Kommunen har kompetanse til å utføre arbeid slik at dette enkelt kan bli 
 mye bedre. Kommunen har også egne ressurser til å kle inn kontainerne utvendig og 
 gjøre disse til mer attraktive moduler. Alt koster penger, men forslagene over bør 
 faktisk ikke bli kostbare utbedringer, men det må prioriteres tid og ressurser i form av 
 vilje og innsats. 
 
 

- Det nedsettes en arbeidsgruppe som består av medlemmer av Velferdsutvalget - 

leder Sølvi Brekklund Sæves, Kim Tomas Haglund, Lars Vegard Fosser og et medlem 

fra Ungdomsrådet for å se på mulighetene kommunen har til å gi støtte til Polentur 

for elevene på 10. trinn – turen skal være foreldrestyrt. 

 
 
Velferdsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Behandling i Arbeidsmiljøutvalget den 13.11.2019 sak 7/19 
Arbeidsmiljøutvalget ser positivt på at budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 ikke legger opp 
til kutt i stillinger. 
 
Rådmannen forslag enstemmig vedtatt. 

 
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse 
Rådmannen forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget den 20.11.2019 sak 8/19 
Tillitsvalgt Marianne Østreng fra Fagforbundet fremmet følgende forslag:  
 

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre fra politisk nivå, tre fra 
administrasjonen og tre fra arbeidstakersiden. 
 
Viser til s. 29 i budsjettet. 
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Ved votering ble rådmannens forslag med Østrengs tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 
 
Administrasjonsutvalgets uttalelse 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre fra politisk nivå, tre fra administrasjonen 
og tre fra arbeidstakersiden. 
 
Viser til s. 29 i budsjettet. 
 
Administrasjonsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 20.11.2019 sak 94/19 
Representanten Espen Storeheier (H) fremmet følgende forslag: 
 

1. Velferdsutvalgets forslag gjenopptas slik: 

 Det nedsettes en arbeidsgruppe som består av medlemmer av Velferdsutvalget - 
 leder Sølvi Brekklund Sæves, Kim Tomas Haglund, Lars Vegard Fosser og et medlem 
 fra Ungdomsrådet for å se på mulighetene kommunen har til å gi støtte til Polentur 
 for elevene på 10. trinn – turen skal være foreldrestyrt. 
 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.  
 
 
 

2. I sammenheng med utredning og utbygging av nye barnehager eller endring av 

barnehagetilbudet og barnehage strukturen i Rakkestad kommune i perioden, foreslår 

Rakkestad Høyre at man utreder private og kommunale barnehager på lik linje. 

 

Private aktører skal sidestilles kommunen i denne prosessen. 

  
 
Ved votering falt forslaget med 7 mot 2 stemmer. 
 
Mindretallet besto av representantene fra Høyre og Kristelig Folkeparti. 
 
 
 

3. I kommende periode skal Rakkestad kommune, evt. sammen med andre aktører gå 

gjennom budsjett og økonomiplan med mål for en reell reduksjon av 

eiendomsskatten. 

 

I 2020 nedsettes en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Rakkestad 

Formannskap. Denne arbeidsgruppen skal sammen med administrasjonen og evt. i 

samarbeid med andre aktører gå gjennom budsjettet for å realisere en reduksjon i 

eiendomsskatten. 
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Ved votering falt forslaget med 8 mot 1 stemmer. 
 
Mindretallet besto av Høyres representant.  
 
 
 
Representanten Peder Harlem (Sp) fremmet følgende forslag: 
 

1. Teknikkutvalgets forslag gjenopptas slik: 

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter fra Teknikkutvalget 

som i samarbeid med administrasjon gjør prioriteringer i vedlikeholdsbehovet på vei 

og eiendom. 

 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

2. Teknikkutvalgets forslag gjenopptas slik: 

 

Fremtidige investeringsbehov for Kirkelig fellesråd synliggjøres i 

investeringsbudsjettet for 2021. 

 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

3. Teknikkutvalgets forslag gjenopptas slik: 

 Teknikkutvalget vil fremover ha sterkt fokus på bredbåndsutbyggingen som et viktig 
satsingsområde. 

 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

4. Eventuelt bosetting av flyktninger i kommunen tas opp som egen sak når 

anmodningen fra IMDI foreligger. 

 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

5. Det legges frem en utredning av etablering av nødstrøm i rådhuskvartalet, Skautun 

sykehjem og omsorgsboliger før 1. april. 

 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
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6. Prosjektering av fase II på Os skole starter opp i 2020. Investeringsbudsjettet blir 

som følger: 

  
  2020 2021 2022 2023 SUM 
  
Os skole – fase II 

  
1 000 000 

  
3 500 000 

  
4 000 000 

    
8 500 000 

 
Tiltaket finansieres ved økt salg av aktiva. 

 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Representanten Tina Ødegård Holt (Ap) fremmet følgende forslag 
 

1. Forslag fra Fagforbundet vedr. heltid-/deltidsstillinger (s. 29 i budsjettforslaget), jfr. 

Velferdsutvalgets presisering i Velferdsutvalgets behandling av budsjett/økonomiplan.  

 

Ap tar opp Fagforbundets forslag: 

 

Rakkestad kommune nedsetter en arbeidsgruppe bestående av tre representanter fra 

politisk nivå, tre fra administrativt nivå og tre fra arbeidstakersiden som skal utrede 

aktuelle problemstillinger rundt stillingsstørrelser.  

 

Arbeidsgruppen legger frem forslag til tiltak for kommunestyret innen 30.06.2020. 

 

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 
 
Varaordfører Iselin Bjørnstad (Krf) fremmet følgende endringsforslag: 
 

1. 21 – Investeringer og finansiering på side 74. 

 

  2020 2021 2022 2023 SUM 
Kommunale veier –  
Påkostninger 

  
4 500 000 

  
3 500 000 

  
2 200 000 

  
0 

  
10 200 000 

 

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Representanten Laila Olsen Rode (Ap) fremmet følgende forslag: 
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1. Sak fra Velferdsutvalget – fremmet av Hans Edvin Johansson (Ap) 

 

Brukerbetalingen i SFO reguleres i samsvar med kommunal deflator (3,1 %) 

istedenfor 7,9 % som foreslått i Rådmannens budsjettforslag. 

 

Følgene av forslaget er en reduksjon på kr 190 000,- for 2020. 

 

Reduksjon i inntekter kompenseres ved at brukerinntekter som reguleres etter 

kommunal deflator øker med 3,14 % fra 2020. 

 

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

 

2. Forslag fremmet i Velferdsutvalget av Hans Edvin Johansson (Ap) 

 

Rakkestad kommune utreder søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage. Både 

det økonomiske og praktiske aspekt. Utredet til skolestart august 2020. 

 

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 
Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag: 
 

1. Ang. akuttboliger – Forslag fremmet av Kim Tomas Haglund (Ap) i Velferdsutvalget: 

 

Rakkestad kommune oppgraderer utearealer ved kommunens akuttboliger i Televeien 

med grus og enkel beplanting. Boligene kles inn og males/beises. Arbeidene utføres i 

2020. Utgiftene innarbeides i Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonens budsjett. 

Boliger som ikke er i bruk selges og inntektene benyttes til opprustningen. 

 

 

Ved votering falt forslaget med 6 mot 3 stemmer. 

 

Mindretallet besto av Arbeiderpartiets representanter. 

 

 

2. Ved utbygging av ny barnehage eller endring av barnehagetilbudet utredes primært 

kommunale løsninger. 

 
 
Ved votering falt forslaget med 6 mot 3 stemmer. 
 
Mindretallet besto av Arbeiderpartiets representanter. 
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Ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag: 
 

1. Rakkestad kommune sin andel av aksjesalg i Glacio AS – kr 3 189 120,- avsettes til et 

fond for framtidig utbygging av bredbånd i kommunen i samsvar med vedtatt 

prosjekt. 

 

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 
Til slutt ble rådmannens forslag med vedtatte tilleggs- og endringsforslag som helhet 
enstemmig vedtatt. 

 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
Rådmannens forslag til Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 vedtas med følgende 
tillegg og endringer. 
 
 
1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som består av medlemmer av Velferdsutvalget - leder 

Sølvi Brekklund Sæves, Kim Tomas Haglund, Lars Vegard Fosser og et medlem fra 
Ungdomsrådet for å se på mulighetene kommunen har til å gi støtte til Polentur for 
elevene på 10. trinn – turen skal være foreldrestyrt. 
 
 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter fra Teknikkutvalget som 
i samarbeid med administrasjon gjør prioriteringer i vedlikeholdsbehovet på vei og 
eiendom. 

 
 

3. Fremtidige investeringsbehov for Kirkelig fellesråd synliggjøres i investeringsbudsjettet 
for 2021. 
 
 

4. Teknikkutvalget vil fremover ha sterkt fokus på bredbåndsutbyggingen som et viktig 
satsingsområde. 
 
 

5. Eventuelt bosetting av flyktninger i kommunen tas opp som egen sak når anmodningen 
fra IMDI foreligger. 

 
 
6. Det legges frem en utredning av etablering av nødstrøm i rådhuskvartalet, Skautun 

sykehjem og omsorgsboliger før 1. april. 
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7. Prosjektering av fase II på Os skole starter opp i 2020. Investeringsbudsjettet blir som 
følger: 

  2020 2021 2022 2023 SUM 

  
Os skole – fase II 

  
1 000 000 

  
3 500 000 

  
4 000 000 

    
8 500 000 

 
Tiltaket finansieres ved økt salg av aktiva. 

 
 

8. Rakkestad kommune nedsetter en arbeidsgruppe bestående av tre representanter fra 
politisk nivå, tre fra administrativt nivå og tre fra arbeidstakersiden som skal utrede 
aktuelle problemstillinger rundt stillingsstørrelser.  
 
Arbeidsgruppen legger frem forslag til tiltak for kommunestyret innen 30.06.2020. 

 
 

9. 21 – Investeringer og finansiering på side 74. 

  2020 2021 2022 2023 SUM 

Kommunale veier – 
Påkostninger 

  
4 500 000 

  
3 500 000 

  
2 200 000 

  
0 

  
10 200 000 

 
 
 

10. Brukerbetalingen i SFO reguleres i samsvar med kommunal deflator (3,1 %) 
istedenfor 7,9 % som foreslått i Rådmannens budsjettforslag. 
 
Følgene av forslaget er en reduksjon på kr 190 000,- for 2020. 
 
Reduksjon i inntekter kompenseres ved at brukerinntekter som reguleres etter 
kommunal deflator øker med 3,14 % fra 2020. 
 
 

11. Rakkestad kommune utreder søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage. Både 
det økonomiske og praktiske aspekt. Utredet til skolestart august 2020. 
 
 

12. Rakkestad kommune sin andel av aksjesalg i Glacio AS – kr 3 189 120,- avsettes til et 
fond for framtidig utbygging av bredbånd i kommunen i samsvar med vedtatt prosjekt. 

 
 
 
 
Vedlegg 

1. Forslag til Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 – 2023. 
 
 
Bakgrunn 
Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett går frem av kommunelovens § 14-3.  

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas 
før årsskiftet. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i 
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kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise 
kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som 
økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens 
økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. 
 
Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplanen og årsbudsjettet. Kontrollutvalget skal 
uttale seg til kommunestyret.  
 
Innstilling til økonomiplanen og årsbudsjettet, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.  
 
Velferdsutvalget, Teknikkutvalget, Bruker- og interesseråd, Arbeidsmiljøutvalget og 
Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanfremlegget, før det blir 
vedtatt av kommunestyret.  

 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 
– 2023, rådmannens forslag». 
 
 
 
 


