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Samfunn og statistikk 
 

Befolkningsutvikling 

Rakkestad kommune hadde denne befolkningsutviklingen i 2000 – 2020: 

År Fødselsoverskudd Netto innflytting Befolkningsvekst Prosentvis vekst Folketall 

      

2019 -1 26 25 0,30 8 255 

2018 -20 48 28 0,34 8 230 

2017 3 27 30 0,37 8 202 

2016 8 81 89 1,10 8 173 

2015 -3 67 64 0,80 8 084 

2014 15 31 46 0,58 8 020 

2013 14 100 114 1,45 7 974 

2012 11 151 162 2,10 7 860 

2011 9 88 97 1,28 7 698 

2010 23 61 84 1,12 7 601 

2009 -9 30 21 0,28 7 517 

2008 -8 -11 -19 -0,25 7 496 

2007 -32 119 87 1,17 7 515 

2006 4 58 62 0,84 7 428 

2005 4 78 82 1,13 7 366 

2004 8 41 49 0,68 7 284 

2003 -5 20 15 0,21 7 235 

2002 -24 83 59 0,82 7 220 

2001 -20 15 -5 -0,07 7 161 

2000 -5 90 85 1,20 7 166 

      

Sum -28 1 203 1 175     

Faktiske tall.  

Folketallet er i dag 15,20 prosent – 1 089 personer – høyere enn for 20 år siden.  

Veksten varierer ganske mye fra år til år. Fra -0,25 prosent i 2008 til 2,10 prosent i 2012. Et entydig 

bilde på utviklingen er dermed vanskelig å tegne. Gjennomsnittlig økning utgjør 0,76 prosent p.a. Det 

er en absolutt håndterlig utvikling. Sammenlignet med landsgjennomsnittet, vurderer rådmannen like 

fullt oppgangen som noe i underkant. En følge for Rakkestad kommune, er en stigning i statlige over-

overføringer svakere enn for mange andre kommuner.  

For finansiering av kommunale tjenester og annen aktivitet er dette utfordrende.  

Statistisk Sentralbyrå stipulerer folketallet i kommunen til 8 593 i 2030 og 8 789 i 2040. Det medfører 

en vekst på 4,1 prosent og 6,5 prosent på 10 og 20 års sikt. Denne utvikling er svakere enn for 2000 

– 2020.  

Rakkestad kommune må altså påregne en befolkningsstigning som er lavere enn både de regionale og 

nasjonale tall. 

Tabellen viser folketallsveksten brutt ned på 5 årsperioder i 2000 – 2020:  
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År Fødselsoverskudd Netto innflytting Befolkningsvekst Prosentvis vekst Folketall 

      

2015 - 2019 -13 249 236 2,94 8 255 

2010 - 2014 72 431 503 6,70 8 020 

2005 - 2009 -41 274 233 3,20 7 517 

2000 - 2004 -46 249 203 2,87 7 284 

      

Sum, -28 1 203 1 175     

Faktiske tall. 

Folketallsveksten kan bli mer enn halvert i 2020 – 2040 sammenlignet med 2000 – 2020.  

Både nasjonalt og regionalt er befolkningsøkningen prognostisert en god del høyere enn for 

Rakkestad kommune. Rådmannen vurderer det som utfordrende for lokalsamfunnets utvikling og 

framgang. Kommunen oppnår relativt sett mindre ressurser til sin virksomhet, og potensialet for så vel 

private og offentlige investeringer blir også redusert. Det er dermed stor risiko for at 

Rakkestadsamfunnet kan sakke akterut i forhold til andre kommuner. 

Befolkningsvekst 

Hele befolkningsøkningen skyldes netto innflytting (innenlands flytting og innvandring).  

Rakkestad kommune hadde fødselsunderskudd – 28 personer – for 2000 – 2020.  

Omkring halvparten av folketallsstigningen refererer seg til innvandring. Det omfatter i første rekke 

arbeidsinnvandring fra EØS – området og bosetting av flyktninger. For tiden er asyltilstrømmingen til 

landet lav, færre flyktninger bosettes og netto arbeidsinnvandring er på et annet nivå enn for få år 

siden.  

Disse endringene gir en flatere befolkningsutvikling for Rakkestad kommune og Norge framover.  

Rådmannen ser på et vedvarende fødselsunderskudd som en bærekraftsutfordring for lokalsamfunnet 

og som i kombinasjon med en lavere netto innflytting kan resultere i stagnasjon og endog tilbakegang 

i folketallet.  

Statistisk Sentralbyrå beregner at Rakkestad kommune vil ha 8 593 innbyggere i 2030 og 8 789 

innbyggere i 2040. Veksten er på henholdsvis 4,1 og 6,5 prosent. Det er for lavt.    

De Bærekraftsutfordringer som allerede er til stede, ligger altså an til å bli forsterket fram mot 2040.  

Tabellen illustrerer folketallsutviklingen i kommunen fram til 2040 brutt ned på 5 – årsperioder:  

År Normal  Ikke Høy Vekst  

  alternativ innvandring innvandring   

     

2019 8 255       

2020 8 269 8 236 8 280 0,17 

2025 8 440 8 295 8 492 2,24 

2030 8 593 8 301 8 695 4,09 

2035 8 724 8 274 8 899 5,68 

2040 8 769 8 189 9 043 6,23 

Antall og prosent.  

Etter normalalternativet oppnår Rakkestad kommune en befolkningsvekst på ca. 0,30 prosent pr. år i 

de neste 20 årene.  
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Med ikke innvandring, er folketallet stabilt eller det går svakt nedover.  

Befolkningssammensetning 

Rakkestad kommune hadde denne befolkningssammensetningen pr. 31.12.2019: 

Alder  Menn  Kvinner  Andel 

             

År  2019 2018 2017  2019 2018 2017  2019 2018 2017 

             
100 år og 
over,  0 0 0  0 0 2  0,00 0,00 0,02 

90 - 99 år,  31 31 25  49 50 49  0,97 0,98 0,90 

80 - 89 år,  127 133 134  196 193 194  3,91 3,96 4,00 

70 - 79 år,  371 337 321  386 372 356  9,17 8,62 8,25 

60 - 69 år,  551 550 537  523 532 512  13,01 13,15 12,79 

50 - 59 år,  572 581 567  556 552 569  13,66 13,77 13,85 

40 - 49 år,  596 597 613  519 527 520  13,51 13,66 13,81 

30 - 39 år,   494 489 492  466 457 461  11,63 11,50 11,62 

20 - 29 år,   461 455 451  446 444 460  10,99 10,93 11,11 

10 - 19 år,  533 534 524  490 503 491  12,39 12,60 12,38 

0 - 9 år,   449 443 470  439 449 454  10,76 10,84 11,27 

             

Sum,   4 185 4 150 4 134  4070 4 079 4 068  100,00 100,01 100,00 

Faktiske tall og prosent.  

I forhold til gjennomsnittet av kommuner, er en relativt høy andel av innbyggerne i aldersgrupper 60 

– 69 år, 70 – 79 år og 80 – 89 år, og en mindre andel i yrkesaktive aldersgrupper (20 til vel 60 år) og 

yngre årsklasser (0 – 19 år).  

Det er en tendens som forsterker seg markert fra år til år, og som med stor tydelighet viser hvilke 

problemstillinger som kommer til å dominere lokalt i de neste 20 årene.  

Tabellen nedenfor dokumenterer det bildet som er beskrevet ovenfor: 

Alder  Rakkestad  Norge 

         

År   2019 2010 2000  2019 2010 2000 

         

80 år og over,  5,0 5,1 4,8  4,2 4,5 4,2 

67 -79 år,  12,6 9,3 11,5  10,9 8,3 9,5 

55 - 66 år,  15,9 15,7 10,7  13,9 14,1 10,7 

40 - 54 år,  20,8 21,6 22,4  20,5 21,0 20,8 

25 - 39 år,  16,9 18,1 19,0  20,4 20,3 22,6 

16 - 24 år,   10,6 10,6 12,0  11,2 11,6 11,0 

0 - 15 år,   18,4 19,7 19,6  18,7 20,2 21,1 

         

Sum,   100,2 100,1 100,0  99,8 100,0 99,9 

Prosent.  

Tyngden av befolkningen ligger i aldersgrupper 55 år og eldre.  
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De yrkesaktive alderskategorier 20 til 55 år – spesielt 25 – 39 år – er mindre enn i gjennomsnittet av 

kommuner.   

Yngre årsklasser – 0 – 15 år – er lavere, men avviker ikke mye fra tall for landet. Det er demografisk 

sett en styrke.   

Sivilstand 

Rakkestad kommunes innbyggere fordeler seg på denne måte etter sivilstand 2005 – 2019:  

År  Innbyggere Ugift Gift Skilt Separert 
Enke/-
mann Annet 

         

2005  7 284 44,7 40,0 6,6 1,4 7,3 0,1 

2007  7 428 44,9 39,5 7,0 1,4 7,1 0,1 

2009  7 496 45,7 38,6 7,0 1,4 7,1 0,1 

2011  7 601 45,6 38,8 7,5 1,2 6,8 0,1 

2013  7 860 46,4 38,2 7,5 1,2 6,7 0,1 

2015  8 020 46,9 38,0 7,7 1,1 6,3 0,1 

2017  8 173 47,4 37,6 7,8 1,3 5,8 0,1 

2019  8 230 47,6 37,3 8,1 1,3 5,7 0,1 

Prosent.  

Tabellen speiler et bilde av en kjent samfunnsutvikling – antallet ugifte og separerte øker og andelen 

gifte går nedover.  

Dette spiller en rolle for kommunens inntektsgrunnlag, tjenestespekter og planlegging av boligbygging 

o.a. på så vel overordnet som mer detaljert nivå. 

Husholdninger 

Rakkestad kommunes befolkning fordeler seg på denne måte på husholdninger i 2019:  

År   Husholdninger   Aleneboende 
Par uten 
barn  

Par m 
barn  

Enslige m 
barn  

Par/enslige 
m  Flerfamilie 

         (-18 år) 
(-18 år) 

voksne barn hushold 

         

2005  3 122 34,4 24,5 22,8 5,0 9,8 3,5 

2007  3 204 34,4 25,7 22,4 5,1 8,9 3,6 

2009  3 299 36,2 24,9 21,3 5,2 8,7 3,7 

2011  3 347 36,6 25,1 21,0 5,0 8,3 3,9 

2013  3 443 36,0 26,7 20,6 4,5 8,0 4,3 

2015  3 465 34,5 28,1 20,6 4,4 7,4 5,1 

2017  3 556 34,8 28,2 20,6 4,5 6,8 4,9 

2019  3 635 36,6 27,6 19,9 4,2 6,4 5,3 

Antall og prosent.  

I kommunen er det 3 635 husholdninger i dag mot 3 122 i 2005. Det er en økning på 513 enheter – 

16,43 prosent – i perioden.  

Andelene aleneboende, par uten barn og flerfamiliehusholdninger har vokst, mens det har blitt relativt 

sett færre i kategoriene par med barn, enslige med barn og par/enslige med voksne barn.  

Utviklingen er konsistent med endringene i innbyggernes sivilstand.  
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I et lengere horisont påvirkes også type boliger som etableres av det bildet som er tegnet i avsnittene 

ovenfor.  

Tabellen illustrerer eierform og bygningstype på eiendom: 

Bolig  Rakkestad  Norge 

       

År  2017 2018  2017 2018 

       

Selveier,  77,2 76,5  70,9 70,6 

Aksje-/andelseier,  6,4 6,7  11,7 11,7 

Leietaker,   16,4 16,9  17,4 17,7 

       

Sum,   100,0 100,1  100,0 100,0 

Prosent.  

Som en følge av bo- og næringsstruktur, er selveierandel høy og aksje-/andelsandel lav i kommunen.  

Kategorien leietaker ligger like under gjennomsnittet for landet.  

Innvandrerbefolkningen 

Rakkestad kommune har disse andeler innvandrere og etnisk norske i sin befolkning: 

   Rakkestad  Norge 

         

   Innbyggere Innvandrere Etnisk norske  Innbyggere Innvandrere Etnisk norske 

         

2005  7 284 5,8 94,2  4 606 363 7,9 92,1 

2007  7 428 6,5 93,5  4 681 134 8,9 91,1 

2009  7 496 8,4 91,6  4 799 252 10,6 89,4 

2011  7 601 10,0 90,0  4 920 305 12,2 87,8 

2013  7 860 12,2 87,8  5 051 275 14,1 85,9 

2015  8 020 13,2 86,8  5 165 802 15,6 84,4 

2017  8 173 14,2 85,8  5 258 317 16,8 83,2 

2019  8 230 15,0 85,0  5 328 212 17,7 82,3 

Antall og prosent.  

Endringene på femten år er store.  

I dag har 15 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn – mot bare 5,8 prosent i 2005.  

Bildet på landsbasis er det samme.  

Omkring hver sjette innbygger har innvandrerbakgrunn.  

For det kommunale tjenestetilbudet og samfunnet som en helhet skaper denne utviklingen andre 

utfordringer.   

Det bør fanges opp av planlegging både på overordnet og mer detaljert nivå.  

Tabellen nedenfor viser innvandrere fordelt på landbakgrunn i Rakkestad kommune og for Norge pr. 

1.1.2019: 
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År  Innvandrere Europa 
Nord 
Amerika  Oseania Asia Afrika 

Sør-
Amerika 

         

2005  426 50,9 0,7 0,0 38,5 8,2 1,6 

2007  486 56,2 0,8 0,0 30,0 10,1 2,9 

2009  633 57,2 0,9 0,0 27,0 12,6 2,2 

2011  757 54,6 1,8 0,0 27,6 14,8 1,2 

2013  962 61,4 1,5 0,0 23,6 12,4 1,1 

2015  1 060 68,2 1,3 0,0 19,2 10,1 1,1 

2017  1 162 66,1 1,0 0,0 21,4 10,4 1,0 

2019  1 231 64,9 1,5 0,0 22,0 10,2 1,3 

Antall og prosent.  

Som en følge av stor arbeidsinnvandring fra land i EØS – området, har andelen innvandrere med 

europeisk bakgrunn vokst fra 50,9 prosent til 64,9 prosent på ca. femten år.  

I det samme tidsrommet falt det relative antall asiatere fra 38,5 prosent til 22,0 prosent. 

Endringene for de øvrige grupper – Nord-Amerika, Afrika og Sør-Amerika – er mindre. Andelen av 

afrikanere økte dog fra 8,2 prosent i 2005 til 10,2 prosent i 2019.  

Det henger sammen med asyl- og flyktningtilstrømmingen til Norge og Europa i løpet av noen år.  

Utdanningsnivå 

Rakkestad kommune har sammenlignet med Norge et forholdsvist lavt utdanningsnivå i befolkningen: 

Utdanning  Rakkestad  Norge 

       

År   2017 2018  2017 2018 

       

Grunnskole,  36,90 36,39  26,50 26,20 

Videregående skole,  44,80 45,03  40,60 40,30 

Universitet/Høgskole,  18,30 18,58  32,90 33,40 

       

Sum,   100,00 100,00  100,00 99,90 

Prosent.  

Ifølge oversikten har 81,4 prosent av innbyggerne grunnskole eller videregående opplæring som den 

høyeste fullførte utdanning. Den tilsvarende størrelsen for landet er på 66,5 prosent.  

Selv om en økende andel av befolkningen har høyere utdanning, er utviklingen for Norge sterkere.  

Relativt sett kommer Rakkestad kommune altså svakere ut sammenlignet med tidligere år.  

Av landets innbyggere har temmelig nøyaktig en tredjedel (33,4 prosent) høyere utdanning – mot 

18,6 prosent av kommunens befolkning.  

Mye av årsakene til forskjellene ligger i næringsstruktur – som lokalt er dominert av landbruk og 

industri.  

Arbeidsstyrken fordelt på næringer m.m. 

Rakkestad kommunes arbeidsstyrke fordeler seg på denne måte på næringsgreiner:  

 



  

11 
 

Næringer  Antall personer   Prosent  

        

År  2016 2017 2018  Rakkestad Norge 

        

Jordbruk, skogbruk og fiske,   247 239 247  6,30 1,00 

Sekundærnæringer,  1 010 1 021 1 050  26,77 6,78 
Varehandel og privat 
tjenesteyting,  1 223 1 201 1 201  30,62 32,99 

Offentlig administrasjon,  171 176 181  4,62 6,68 

Undervisning,  246 256 266  6,78 11,55 

Helse- og omsorgstjenester,  708 742 752  19,17 35,39 

Personlig tjenesteyting,  191 232 225  5,74 4,93 

Ikke oppgitt,   0 0 0  0,00 0,68 

        

Sum,   3 796 3 867 3 922  100,00 100,00 

Antall og prosent.  

Ifølge statistikk var arbeidsstyrken på 3 922 mennesker pr. utgangen av 2018.   

Andelen sysselsatte i primær- og sekundærnæringer er svært høy og bortimot tilsvarende lav i privat 

sektor for øvrig og offentlig virksomhet.  

Rakkestad kommune har i dag en ganske annen næringsstruktur enn en gjennomsnittskommune. Det 

påvirker direkte demografi og indirekte inntektsnivå og andre parameter ved befolkningen.    

Tabellen viser sysselsettingsgrad totalt og fordelt på aldersgrupper i 2005, 2010, 2015 og 2018: 

   Rakkestad 

           

     Sysselsatte pr. 100 innbyggere   

           

   Sysselsatte 15 - 19  20 -24  25 - 39 40 - 54  55 - 66 67 -74 15 - 74  Totalt  

           

2005  3 631 37,6 76,9 78,2 81,3 68,0 19,3 68,5 49,3 

2010  3 830 40,5 71,2 81,4 81,3 67,2 23,7 69,1 50,4 

2015  3 834 28,8 64,4 77,6 76,9 65,0 24,8 63,8 47,4 

2018  3 962 33,5 66,6 80,7 76,6 64,7 26,4 64,3 48,1 

           

   Norge 

           

   Sysselsatte pr. 100 innbyggere 

           

   Sysselsatte 15 - 19  20 -24  25 - 39 40 - 54  55 - 66 67 -74 15 - 74  Totalt  

           
2005  2 308 000 34,6 70,3 80,9 82,6 63,5 14,9 68,3 49,7 

2010  2 517 000 37,6 68,9 81,2 83,1 65,4 20,2 69,0 51,2 

2015  2 587 704 33,6 61,9 78,0 81,8 66,6 18,8 66,1 49,6 

2018  2 681 956 34,7 63,8 79,9 82,5 67,2 19,4 67,0 50,3 

Antall og prosent.  
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Antall arbeidstakere økte med 71 personer – 1,21 prosent – fra 2016 – 2017 og 55 mennesker – 0,92 

prosent – fra 2017 – 2018.  

Sysselsettingsgraden er i dag på 64,3 prosent av innbyggere mellom 15 – 74 år- Det tilsvarende tall 

for landet er på 67 prosent. 

Av hele befolkningen er arbeidsdeltakelsen på 48,1 prosent i Rakkestad kommune – mot 50,3 prosent 

for Norge.  

Størrelsene er relativt stabile i 2005 – 2018.  

Lavere yrkesdeltakelse henger nært sammen med at uførhet i Rakkestad kommune og Østfold fylke 

(18 – 64 år) er høy og økende.  

Tabellen nedenfor illustrerer dette (Uførhet): 

   Rakkestad  Østfold  Norge 

             

   Menn Kvinner Totalt  Menn Kvinner Totalt  Menn Kvinner  Totalt 

             

2015  13,1 17,2 15,1  12,0 16,8 14,3  7,8 11,6 9,7 

2016  12,7 17,1 14,8  12,0 16,7 14,3  7,9 11,6 9,7 

2017  12,9 18,0 15,4  12,1 17,0 14,5  8,0 11,8 9,8 

2018  13,6 19,5 16,5  12,6 17,8 15,2  8,2 12,2 10,1 

Prosent.  

Hver sjette innbygger i kommunen er ufør – mot hver tiende person på landsbasis.  

Uførhet blant kvinner er høyere enn blant menn.  

Næringsstruktur spiller en stor rolle for at en så stor andel av innbyggerne står utenfor arbeidslivet.  

Tabellen nedenfor framstiller arbeidsledighet for etnisk norske og innvandrere i 2014 – 2018 (4 K): 

   Rakkestad  Norge 

           

   Etnisk  Vestlige  Ikke vestlige Innvandrere   Etnisk  Vestlige  Ikke vestlige Innvandrere  

   norske innvandrere innvandrere samlet   norske innvandrere innvandrere samlet  

           

2014  1,8 6,1 13,5 8,8  1,9 5,4 8,4 6,7 

2015  2,1 6,1 12,4 8,5  2,1 6,1 8,1 7,0 

2016  1,9 5,7 11,3 7,9  2,1 5,7 7,5 6,5 

2017  1,7 3,0 9,0 5,5  1,7 4,6 6,7 5,6 

2018  1,5 3,1 6,7 4,7  1,6 4,2 6,7 5,4 

Prosent.  

Arbeidsledigheten blant etnisk norske er lav – 1,5 prosent ved utgangen av 2018. 

Den er langt høyere i innvandrerbefolkningen – spesielt for de med ikke vestlig bakgrunn – men den 

er likevel ganske kraftig redusert i denne gruppen i 2014 – 2018.  

For Rakkestad kommune er utviklingen markert bedre enn på landsbasis.  

Tabellen fordeler arbeidsstyrken på privat og offentlig sektor: 

 



  

13 
 

   Rakkestad  Norge 

         

  Sysselsatte Offentlig  Privat  Sysselsatte Offentlig Privat 

         

2005  3 100 22,5 77,5  2 308 000 29,9 70,1 

2010  3 399 22,6 77,4  2 517 000 30,0 70,0 

2015  2 969 27,8 72,2  2 587 704 31,5 68,5 

2018  3 207 25,9 74,1  2 681 954 31,7 68,3 

Antall og prosent.  

Fordi Rakkestad kommune er en utpreget landbruks- og industrikommune, er næringsstrukturen en 

noe annen enn på landsbasis.  

Det resulterer i at en stor andel av arbeidsstyrken – 74,1 prosent versus 68,3 prosent (Norge) – er 

sysselsatt i privat næringsvirksomhet.   

Forskjellen er markert.   

Arbeidsmarked 

Rakkestad kommune har denne arbeidsstyrken: 

   Bedrifter etter næringsområde  

       

  2010 2012 2014 2016 2018 

       

Jordbruk, skogbruk og fiske,   375 359 371 381 391 

Industri m.m.,   84 79 70 72 78 

Elektrisitet, vann, renovasjon,   3 5 7 9 8 

Bygg- og anleggsvirksomhet,  131 147 160 173 168 

Varehandel m.m.,  103 98 108 113 117 

Transport, lagring m.m.,  59 55 58 58 56 

Overnatting og servering,  15 14 12 11 12 

Informasjon og kommunikasjon,  16 16 14 14 17 

Finansiering og forsikring,  3 3 3 4 4 
Teknisk tjenesteyting, 
eiendomsdrift,   145 172 180 188 210 

Forretningsmessig tjenesteyting,   26 32 37 45 41 

Offentlig administrasjon m.m.,  13 14 14 14 13 

Undervisning,  13 10 13 20 26 

Helse- og sosialtjenester,  47 56 67 72 79 

Personlig tjenesteyting,   45 52 56 50 52 

Uoppgitt,  0 0 1 0 1 

       

Sum,   1 078 1 112 1 171 1 224 1 273 

Antall.  

Oversikten forteller ikke noe om antall arbeidsplasser og omsetning i de forskjellige virksomheter.  

Jordbruk, skogbruk og fiske, industri m.m., bygg- og anleggsaktivitet, varehandel og forretnings-

messig tjenesteyting dominerer i det lokale næringslivet.  
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Det bekrefter inntrykket av Rakkestad kommune som en landbruks- og industrikommune og under-

bygger for den saks skyld også det demografiske bildet som for øvrig er tegnet av lokalsamfunnet.  

Fra 2015 – 2018 vokste antall bedrifter i kommunen med 18,1 prosent.  

Tabellen viser arbeidstakere med bosted og arbeidssted i Rakkestad kommune og pendlere inn og ut 

av kommunen: 

   Sysselsatte -  Sysselsatte - Bor Pendlere - Ut av  Pendlere - Inn Pendlings- 

   Arbeider i kommunen i kommunen kommunen til kommunen balanse 

       

2005 
 

3 100 3 631 1 346 815 -531 

2010 
 

3 399 3 830 1 502 1 071 -431 

2015 
 

2 969 3 834 1 769 904 -865 

2018 
 

3 206 3 962 1 841 1 085 -756 

Antall.  

Netto utpendling av arbeidstakere (fra bosted i Rakkestad kommune til arbeidssted i annen kommune) 

har økt med 531 personer i 2005 til 756 mennesker i 2018.  

Det er mot Nedre Glommaregionen (Sarpsborg og Fredrikstad) og Indre Østfoldregionen (Eidsberg og 

Askim) at pendlerstrømmen er høyest.  

At netto utpendling mot særlig Indre Østfoldregionen har vokst, henger nært sammen med at Nortura 

flyttet sitt produksjonsanlegg for hvitt kjøtt fra Rakkestad til Hærland for fem – seks år siden.  

Brutto inntekt, formue, gjeld og skatt pr. innbygger 

For Rakkestad kommune og Norge utgjør brutto inntekt, formue, gjeld og skatt pr. innbygger: 

År   Rakkestad  Norge  

           

  Bto inntekt Formue Gjeld Skatt  Bto inntekt Formue Gjeld Skatt 

           

2005  269 000 560 400 364 900 60 400  306 700 464 500 397 300 71 800 

2007  282 800 681 000 450 000 65 400  322 500 614 900 485 200 81 600 

2009  308 700 733 100 510 300 70 600  346 700 693 600 537 700 87 500 

2011  339 600 767 100 559 700 77 100  376 300 829 400 597 800 95 200 

2013  363 200 860 600 602 400 82 500  407 100 935 300 667 600 103 300 

2015  408 600 964 100 640 100 94 900  442 300 1 093 200 730 000 112 300 

2017  404 000 1 074 600 673 200 91 800  452 000 1 248 500 792 500 113 600 

Kroner.  

Som konsekvens av først og fremst næringsstruktur og demografi, er brutto inntekt, formue, gjeld og 

skatt pr. innbygger lavere enn for landet. Det resulterer i at skattegrunnlaget er under gjennomsnittet 

av kommunene, og at Rakkestad kommune er avhengig av eiendomsskatt, utjevning av inntekter og 

statlige overføringer for å oppnå et tilstrekkelig ressursgrunnlag. Med nytt kommunalt inntektssystem 

fra 2017 og ny kommunestruktur i 2020 forsterker dette bildet seg framover.  

Forskjellene vokste også i 2005 – 2017.  
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Kommunal økonomi 
 
Regnskapsmessig resultat 

Rakkestad kommune hadde et overskudd på driftsregnskapet på kr. 21 491 152 i 2019. Det er noe 

svakere enn i 2016 – 2018, men like fullt historisk sett et veldig bra resultat.  

Siden 2013 har disse regnskapsresultater blitt bokført: 

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

        

Overskudd, 21 491 28 976 27 463 22 894 14 223 4 593 345 

1 000 kroner.  

Rakkestad kommunes økonomi er langt bedre i dag – 2015 – 2019 – enn den var i 2012 – 2014.  

For seks – sju år siden var skuta bare så vidt flytende. Overskuddet ble på ca. kr. 345 000 i 2013. 

Reservene i form av disposisjonsfondet var små.  

Årsakene til resultatet for 2019 og utviklingen i 2015 – 2019 er flere:  

- En god vekst i overføringene – spesielt skatter og skatteutjevnende tilskudd – i 2016 – 2019.  

 

- For 2019 er merinntekter av skatter m.m. på kr. 6 872 588.  

 

- Det er realisert utgiftsreduserende tiltak – 15 – 20 årsverk – i 2016 og 2017.  

 

- Rådmann og staber har et regnskap som er nærmere kr. 700 000 bedre enn regulert budsjett.  

 

- Seksjoner kan vise til et regnskap som samlet er kr. 7 408 000 under budsjettet.   

 

- God kontroll på kostnader på fellesområder også i 2019.  

Netto driftsresultat  

Netto driftsresultat er overskudd/underskudd på driftsregnskapet. Det framkommer etter at samtlige 

drifts- og finansielle utgifter er dekket inn. Netto driftsresultat er kommunens driftsreserve eller buffer 

mot økende utgifter og/eller sviktende inntekter over en kortere periode 0 – 1 år. Det er den mest 

relevante indikator på å beskrive bærekraft og robusthet i kommuneøkonomien. Rakkestad kommune 

har disse netto driftsresultater i 2013 – 2019:  

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

        

Netto driftsresultat,  19 240 24 491 20 625 24 326 10 323 5 061 3 065 

1 000 kroner.  

Netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter: 

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

        

Netto driftsresultat,  2,87 3,53 3,1 3,7 1,72 0,85 0,53 

1 000 kroner.  

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på netto 

driftsresultat over tid bør være over 1,75 prosent av brutto driftsinntekter for å oppfylle krav til en 

bærekraftig og solid kommuneøkonomi. Rakkestad kommune har oppnådd slike resultater i 2015 – 
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2019 – etter at regnskapene for 2012 – 2014 var svake. Som sådan er det bærekraft i kommune-

økonomien pr. 31.12.2019.  

Når det gjelder årsaker til den utviklingen som er beskrevet, vises det til avsnittet «Regnskapsmessig 

resultat» ovenfor.  

Disposisjonsfond 

Disposisjonsfondet er kommunens driftsreserver og buffer mot økende utgifter og sviktende inntekter 

for en periode på 1 – 3 år. Det må stå i et visst forhold til brutto driftsinntekter slik at det gir bære-

kraft, forutsigbarhet og stabilitet i økonomien. Teknisk beregningsgrunnlag for kommunal og fylkes-

kommunal økonomi mener at fondet bør utgjøre minimum 10 prosent av de samlede driftsinntekter til 

enhver tid.  

Rakkestad kommunes disposisjonsfond var på kr. 90 124 077 pr. 31.12.2019. Det er 12,60 prosent av 

brutto driftsinntekter i 2019.  

Rådmannen går inn for å avsette overskuddet for siste år – kr. 21 491 151,99 – til disposisjonsfondet 

– som i så fall blir på kr. 111 615 229 etter årsoppgjørsdisposisjoner for 2018. Det tilsvarer 15,61 

prosent av brutto driftsinntekter i samme år. Rådmannen mener at disposisjonsfondet nå har fått en 

akseptabel størrelse.  

I tidsrommet 2013 – 2019 har disposisjonsfondet – de aktuelle forutsetninger lagt til grunn – utviklet 

seg som følger: 

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

        

Disposisjonsfondet,  111 615 95 383 71 622 44 159 23 457 11 180 16 020 

1 000 kroner. 

Som andel av brutto driftsinntekter utgjør disposisjonsfondet: 

År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

        

Disposisjonsfondet,  15,60 12,60 10,60 6,70 3,80 2,70 3,30 

1 000 kroner. 

*Tall for 2019 er etter årsoppgjørsdisposisjoner (Etter at kommunestyret forutsetningsvis har bestemt 

å avsette overskuddet for 2019 til disposisjonsfondet).  

Rådmannen påpeker viktighet av at disposisjonsfondet framover anvendes i samsvar med sitt formål.  

Det bidrar til å etablere bærekraft, forutsigbarhet og stabilitet i kommunens virksomhet.  

Politisk nivå bør ikke dekke verken midlertidige eller permanente tiltak av disse midlene. Rakkestad 

kommune må fortsatt prioritere slike oppgaver innen sine ordinære drifts- og investeringsrammer.  

Verdien av gode driftsreserver ble for alvor synlig våren 2020 da Norge og verden ble rammet av 

coronaviruset.  

Uten en sterk finansiell basis hadde verken Norge eller landet hatt mulighet til å komme seg gjennom 

krisen helskinnet.  

Utgifter fordelt på formål  

Rakkestad kommune anvendte 530,774 millioner kroner på sine oppgaver i 2019. Det fordeler seg 

som følger på formål: 
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Tekst  2019  2018  2017  Andeler 

                2019 

           

   Regnskap Budsjett I Budsjett II  Regnskap  Regnskap  Regnskap 

           

Rådmannen,  23 361 21 223 22 806  26 714  27 866  4,40 

Staber,  23 231 23 456 24 455  21 140  32 603  4,38 

NAV Rakkestad,  19 674 23 471 19 721  22 076  21 880  3,71 

Skole,  97 839 98 032 99 493  95 206  90 826  18,43 

Barnehage,  53 100 54 751 53 776  51 500  49 015  10,00 

Kommunikasjon og kultur,  22 745 21 805 23 018  21 518  8 655  4,29 

Rakkestad familiesenter,  48 532 48 877 49 005  43 954  47 664  9,14 

Hjembaserte tjenester,  56 049 53 544 56 435  51 880  49 320  10,56 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,   58 942 59 668 60 196  53 983  51 779  11,11 

Bo- og aktivitetstjenester,  65 773 66 662 66 329  62 464  56 826  12,39 

Teknikk, miljø og landbruk,  52 371 48 209 54 459  51 232  48 321  9,87 

Næringstiltak,  2 715 2 690 2 690  2 771  2 523  0,51 

Kirker og trossamfunn,   6 442 6 450 6 500  6 917  6 103  1,21 

           

Sum,   530 774 528 838 538 883  511 355  493 381  100,00 

1 000 kroner.  

Til helse og omsorg – inklusive NAV Rakkestad – går ca. halvparten – 46,91 prosent – av ressursene.  

Andelen til oppvekst er på 32,72 prosent – kommunikasjon og kultur tatt med.  

For teknikk, miljø og landbruk er den relative størrelsen på 9.87 prosent. 

Rådmann og staber forbruker 8,78 prosent av midlene.  

Tendensen fra 2018 til 2019 er at Rakkestad kommune i 2019 anvender mer til oppvekst og helse og 

omsorg, omtrent det samme til teknikk, miljø og landbruk og mindre til rådmann og staber.  

Et hovedbilde over flere år har blitt ytterligere forsterket.  

Sammenlignet med gjennomsnittet av kommuner prioriterer Rakkestad kommune helse og omsorg og 

oppvekst høyest. Ledelse, administrasjon, kultur og til dels tekniske tjenester kommer lavere ut enn 

for kommuner flest.  

Resultatene er en konsekvens av politiske vedtak over tid.  

Tabellen nedenfor illustrerer hvordan Rakkestad kommune, Østfoldkommunene og gjennomsnittet av 

landets kommuner disponerer sine ressurser i 2015 – 2019. Den viser at det har skjedd forandringer 

lokalt som følge av det fokus som er satt på de forskjellige tjenesteområder i de siste årene: 
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Formål   2019  2018 

         

  Rakkestad Østfold Norge  Rakkestad  Østfold Norge 

         

Styring og administrasjon,  4,40 5,50 5,90  4,10 6,40 5,40 

Barnehage,  9,90 10,50 11,40  10,80 12,80 13,50 

Grunnskole,   21,30 18,80 19,20  23,50 22,60 23,10 

Barnevern,  4,60 3,70 3,10  5,30   3,80 

Sosiale tjenester,  4,20 5,00 4,50  5,70 6,50 6,00 

Helse og omsorg,  36,20 34,30 32,60  37,30 34,10 31,90 

Kultur,  2,70 3,30 3,80  2,80 3,30 3,90 

Kirke,  0,90 0,80 0,80  1,40 1,10 1,20 

Annet,  15,80 18,10 18,70  9,10 13,20 11,20 

         

Sum,   100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00 

Prosent. 

Formål   2017  2016 

         

  Rakkestad Østfold Norge  Rakkestad  Østfold Norge 

         

Styring og administrasjon,  3,90 6,10 5,30  4,00 6,00 5,30 

Barnehage,  10,90 14,40 13,50  11,00 14,60 13,80 

Grunnskole,   22,60 22,90 23,20  22,90 23,30 23,70 

Barnevern,  6,00   3,90  6,20   3,60 

Sosiale tjenester,  5,80 6,60 6,10  5,60 6,40 5,80 

Helse og omsorg,  36,20 33,60 31,10  36,90 34,00 31,40 

Kultur,  2,80 3,30 3,90  2,90 3,30 3,90 

Kirke,  1,30 1,10 1,10  1,40 1,10 1,20 

Annet,  10,50 12,00 11,90  9,10 11,30 11,30 

         

Sum,   100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00 

Prosent.  

Rakkestad kommune anvender en liten andel av pengene sine (4,40 prosent) på styring, ledelse og 

administrasjon sammenlignet med Østfoldkommuner (5,50 prosent) og alle andre kommuner (5,90 

prosent). Det er på den ene side et uttrykk for effektivitet i virksomheten og at ressursene i hoved-

trekk kanaliseres til tjenesteytelser og kjerneoppgaver. På den annen side er det et faremoment at 

kompetanse og kapasitet på sentrale områder – som plan og saksbehandling – kan bli skadelidende 

og at kommunen på denne måte ikke har den bærekraft og robusthet den skal ha som myndighets- 

og samfunnsorgan.   

I 2018 og 2019 er det gjort tiltak for å kompensere for denne svakheten.  

Rakkestad kommune bør nå ha en forsvarlig plan- og forvaltningsorganisasjon i hovedsak.  

Barnehager er fortsatt kostnadseffektive. Det brukes mindre til dette formål enn i gjennomsnittet av 

kommuner.  
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Rakkestad kommune anvender markert mer på grunnskole (2,0 – 2,5 prosent) enn Østfoldkommuner 

og Norge.  

Helse og omsorg er høyest prioritert, og kommunen kanaliserte i 2019 36,2 prosent av sine ressurser 

til formålet. Det er en nedgang på 1,10 prosent fra 2018, men på nivå med det som ble brukt på disse 

tjenestene i 2017.  

I mange år har Rakkestad kommune fokusert på tidlig innsats og forebyggende og helsefremmende 

aktivitet og tjenester i sin virksomhet.  

Det har som formål å gi effekter for brukere i form av økt egen- og hverdagsmestring, rehabilitering 

og livskvalitet og for kommunen mindre etterspørsel etter de tunge tilbudene (inklusive sykehjems-

plasser).  

Sammenlignet med andre kommuner, er tilbudet til utviklings- og funksjonshemmede og andre 

vanskeligstilte mennesker av forskjellige årsaker mer omfattende i Rakkestad kommune.  

Barnevernets andel av totalbudsjettet har beveget seg markert i en riktig retning - fra at det i 2016 

krevde 6,20 prosent av de samlede ressurser, til at dette formålet i 2019 ble målt til 4,60 prosent av 

den totale rammen.  

   Rakkestad Østfold Norge 

     

2019  4,60 3,70 3,10 

2018  5,30   3,80 

2017  6,00   3,90 

2016  6,20   3,60 

Prosent/andel av totalt budsjettet.  

Årsakene til denne utviklingen er flere.  

Noe har ikke noe med barnevernet i det hele tatt å gjøre – for eksempel at inntekter i perioder har 

vokst sterkere enn utgifter.  

Samtidig er det grunn til å konkludere med at tiltak satt i verk i 2018 og 2019 – trass i noen nedturer 

underveis – har gitt bra effekt.  

Barnevernet er nå langt nærmere gjennomsnittstall av landets kommuner enn for bare få år siden.  

Sosiale tjenesters andel av totalbudsjettet falt også (4,2 prosent) og er fortsatt lavere enn tall både 

for Østfold og Norge. 

Rakkestad kommune bruker lite på kultur (2,8 prosent) sammenlignet med gjennomsnitt for landet 

(3,9 prosent).  

Etter lange prosesser anvender Rakkestad kommune (0,9 prosent) marginalt mer enn Østfold (0,8 

prosent) og Norge (0,8 prosent) på kirke.  

Frie inntekter 

De frie inntekter (skatter, inntektsutjevnende tilskudd og rammeoverføringer) er kommunens viktigste 

ressurser. 

I 2019 utgjorde de 68,85 prosent av det samlede budsjettet.  

Kommunene kan i prinsippet selv prioritere hvordan de vil bruke disse pengene.  

Virkeligheten er noe annerledes.  



  

20 
 

Staten målsetter og regulerer i økende grad kommunenes anvendelse av midlene. Det resulterer i at 

handlingsrommet til å utvikle og bygge ut tilbud og tjenester på lokale premisser begrenses sterkt.  

Rakkestad kommune har – på grunn av sine levekår og demografi – enda relativt høye frie inntekter 

pr. innbygger. Dette bildet forandrer seg år for år. Med kommunereform og nytt inntektssystem øker 

disse inntektene nå svakere enn i gjennomsnittet av kommunene.  

Tabellen nedenfor illustrerer den utviklingen (frie inntekter pr. innbygger):  

Tekst   2019 2018 2017 2016 

          

  Frie inntekter Vekst Frie inntekter Vekst Frie inntekter Vekst Frie inntekter Vekst 

          

Rakkestad,  59 648 3,32 57 730 2,52 56 311 2,54 54 914 5,04 

Østfold,   54 569 4,34 52 299 2,75 50 899 2,98 49 427 4,42 

Norge  57 297 3,93 55 132 2,82 53 619 2,80 52 158 4,79 

Frie inntekter pr. innbygger.  

Tendensene som er beskrevet i dette punktet er bekymringsfulle for Rakkestad kommunes ve og vel 

og eksistens på lang sikt.  

Brutto driftsutgifter 

Rakkestad kommune har på grunn av levekår og demografi en høyere forventning om og etterspørsel 

etter sine tilbud enn en gjennomsnittskommune.  

I inntektssystemet er det i dag kvantifisert i en behovsindeks på 1,0866, mens den for bare noen år 

siden var på ca. 1,11.  

Denne reduksjonen forklarer i stor utstrekning den relativt svake inntektsutviklingen for Rakkestad 

kommune de siste årene. Over tid blir det mindre penger å bruke på tjenesteytelser enn det burde 

være. Utgiftene tenderer til å ville stige mer enn inntektene.  

Med lavere inntekter og inntektsvekst er det vanskeligere å finansiere virksomheten framover.  

Rakkestad kommunes budsjett stiger nå betydelig mindre enn i Østfoldkommuner og gjennomsnittet 

av landets kommuner. Det går fram av tabellen nedenfor (Brutto driftsutgifter pr. innbygger): 

Tekst   2019 2018 2017 2016 

          

  Bto utgifter Vekst Bto utgifter Vekst Bto utgifter Vekst Bto utgifter Vekst 

          

Rakkestad,  84 403 3,26 81 738 2,72 79 575 2,75 77 448 3,86 

Østfold,   82 159 5,05 78 212 4,31 74 981 4,24 71 932 3,77 

Norge  88 094 4,00 84 703 3,77 81 626 5,08 77 678 4,71 

Brutto driftsutgifter.  

For 2014 – 2016 økte kommunens kostnader omtrent som for Norge. I dag er utgiftsnivået på bare 

95,61 prosent av landsgjennomsnittet. Det illustrerer de endringer i inntektsrammer som har funnet 

sted med nytt inntektssystem og kommunereformen.  

Det er bekymringsfullt – spesielt tatt i betraktning at behovsindeksen i befolkningen er på 1,0866 

(Norge 1,000).  

Kommunereformen og nytt inntektssystem er den direkte årsaken til den utvikling som finner sted.  
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At Rakkestad kommune håndterer situasjonen, forklarer hvorfor regnskapsresultatene er bedre enn i 

de fleste kommunene.  

Langsiktig lånegjeld 

Rakkestad kommune har i mange år investert tungt i en kommunal og annen samfunnsmessig 

infrastruktur.  

Disse prosjektene er i stor grad lånefinansiert. Det er således etter hvert bygget opp en betydelig 

langsiktig gjeld. Den er som følger pr. innbygger: 

Tekst   2019 2018 2017 2016 

          

  Lån Vekst Lån Vekst Lån Vekst Lån Vekst 

          

Rakkestad,  84 165 7,85 78 037 9,37 71 353 -2,77 73 386 1,77 

Østfold,   60 232 -10,58 67 358 4,91 64 206 5,52 60 846 4,80 

Norge  72 360 4,37 75 664 6,42 71 103 6,05 67 048 6,24 

Langsiktig lånegjeld pr. innbygger. 

Statistisk Sentralbyrå har noe feil i sin database for 2019. 

Langsiktig lånegjeld er kr. 11 805 pr. innbygger større i Rakkestad kommune enn det som er 

gjennomsnittet for landets kommuner.  

Høy langsiktig gjeld genererer store årlige utgifter til renter og avdrag av disse forpliktelser – som 

igjen begrenser den økonomiske handlefrihet og de ressurser som kommunen har til rådighet for 

tjenesteytelser og annen regulær aktivitet.  

Rakkestad kommunes økonomiske og finansielle armslag er redusert ved de investeringer som er 

foretatt og de langsiktige lån som i den sammenheng er etablert.  

Finansielle utgifter 

Rakkestad kommune har som det går fram av tabellen ovenfor en betydelig høyere lånegjeld enn 

Østfoldkommuner og gjennomsnittet av landets kommuner. Det reduserer den økonomiske handle-

frihet og de midler som er tilbake til finansiering av kjerne- og andre primæroppgaver.  

Netto renteeksponering uttrykker hvor mye av den renteeksponerte gjeld som er tilbake etter at 

rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra:  

   Rakkestad Østfold Norge 

              

  2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 

              

Netto renteeksponering - bto inntekter,   66,70 59,50 57,40 53,40 56,00 40,90 39,70 42,80 60,20 43,50 39,50 39,60 

Netto renteeksponering. 

Rakkestad kommune har en stor renteeksponert gjeld.  

En renteeksponering på 66,7 prosent innebærer at virkning av en prosents renteøkning er 0,667 

prosent i form av at brutto driftsinntekter bindes mer opp.  

Tilsvarende tall for Østfoldkommuner er 56,00 prosent og gjennomsnittet for Norge 60,20 prosent. 

Rakkestad kommune er veldig sårbar for renteøkninger – med de følger det har for kommunens drift.  



  

22 
 

Andre kommunale data 
 
Sykefravær 

Rakkestad kommune hadde dette sykefraværet i 2013 – 2019:  

Tekst  2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

            

   Eget Lege Totalt        

            

Rådmann og staber,  0,90 3,90 4,70  2,60 0,30 0,40 5,00 1,10 1,60 

NAV Rakkestad,  1,40 4,30 5,50  1,59 1,90 5,10 2,70 4,00 5,20 

Skole,  1,20 5,70 6,70  6,90 4,80 5,60 6,30 4,20 7,40 

Barnehage,  1,00 14,00 14,70  8,90 8,90 8,50 8,70 10,10 12,50 

Kommunikasjon og kultur,  0,70   4,00  1,70 1,70 1,30 4,00 3,90 8,40 

Rakkestad familiesenter,  1,20 8,00 9,10  7,70 7,80 10,80 11,20 19,40 12,10 

Hjembaserte tjenester,  1,00 9,20 9,90  10,20 11,20 9,10 8,30 7,10 8,90 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,  1,50 10,80 11,90  11,20 10,20 11,50 11,60 10,20 8,00 

Bo- og aktivitetstjenester,   1,20 7,50 8,30  8,20 8,20 7,80 7,90 6,30 9,30 

Teknikk, miljø og landbruk,  1,00 3,80 4,70  7,40 7,40 10,30 7,20 4,60 3,90 

            

Sum,   1,10 7,60 8,50  7,20 7,20 7,80 7,80 7,00 8,00 

Prosent.  

Sykefraværet ble på 8,50 prosent av den totale arbeidsstokken i 2019. Det er et svakere resultat enn i 

2013 – 2018.  

Rakkestad kommunes sykefravær har i løpet av de siste sju årene variert fra 7,00 prosent i 2014 til 

8,50 prosent 2019.  

Selv om et slikt sykefravær er ganske lavt i kommunal målestokk, er det høyt i forhold til privat sektor 

og samfunnet totalt. Det henger nært sammen med at kommunal virksomhet i stor grad er kvinne-

dominerte arbeidsplasser i krevende helse- og omsorgsyrker. Av denne grunnen ligger sykefraværet i 

kommuner gjerne 2 – 3 prosent over samfunnet i helhet.  

For Rådmann og stabene, Kommunikasjon og kultur, Teknikk, miljø og landbruk og Skole er fraværet 

under eller på måltallet (6,5 prosent), Rakkestad familiesenter, Hjembaserte tjenester og Bo- og 

aktivitetstjenester ligger under 10 prosent, mens Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Barne-

hage er på 11,90 og 14,70 prosent.  

I både Barnehage og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er det langtidsfravær som er hoved-

årsak til det økende sykefravær.  

Rådmannen har satt dette sakskomplekset spesielt på dagsordenen – «Ned – prosjektet» - for 

rådmannens ledergruppe i første halvår 2020.  

Fordi sykefraværet i Rakkestad kommune er noe lavere enn i mange andre kommuner, er det ikke 

realistisk å regne med den samme effekten av tiltak som enkelte andre har hatt.   

Det rapporteres på problemstillingen pr. 30.4., 31.8. og 31.12.2020.  

Covid 19 pandemien som herjer i mars 2020, vil gjøre at sykefraværet i hele samfunnet vil øke og 

ligge på et dramatisk nivå i første og andre kvartal av året.  
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Ansatte 

Tabellen viser ansatte i Rakkestad kommune totalt og fordelt på formål i 2019 og 2018: 

Indikatorer  2019  2018 

         

  Kvinner Menn Totalt  Kvinner Menn Totalt 

         

Rådmann og staber,   32 39 71  30 35 65 

Oppvekst og kultur,   190 51 241  187 49 236 

Helse og omsorg,  310 33 343  311 34 345 

Teknikk, miljø og landbruk,   25 30 55  26 28 54 

         

Sum,   557 153 710  554 146 700 

         

Andeler,  78 22 100  80 20 100 

1 000 kroner. 

Det er 710 ansatte i kommunen ved utgangen av 2019 – mot 700 ved årets start.  

Innen Rådmann og staber er det en økning på seks ansatte (65 – 71 ansatte) i perioden.  

Det skyldes etablering av planorganisasjon, prosjektstilling i Forvaltningsenhet Helse og endringer av 

teknisk karakter i brann- og redningsvesenet.  

For Oppvekst og kultur vokser antallet ansatte med seks i 2019. Det henger sammen med pedagog- 

og bemanningsnormer i barnehage og lærernormen i grunnskolen.  

Helse og omsorg og Teknikk, miljø og landbruk har omtrent like mange ansatte i 2019 som i 2018.  

Innen Helse og omsorg er det en reduksjon av ansatte i Bo- og aktivitetstjenester og en økning av 

arbeidstakere i Rakkestad familiesenter – rus og psykisk helse, helsestasjon og skolehelsetjeneste, 

fysio- og ergoterapitjeneste og barnevern – i 2019.  

Rådmannen viser til budsjettet og økonomiplanen for enkeltheter.  

For Teknikk, miljø og landbruk er endringene små.  

Rakkestad kommunes utgifter til styring, ledelse og administrasjon utgjør 4,4 prosent av det samlede 

budsjett. Det er lavt sammenlignet med Østfoldkommuner – 5,9 prosent – og Norge – 5,4 prosent.  

Rådmannen vurderer det på den ene side som fornuftig og en styrke at ressurser i stor grad anvendes 

tjenesteytelser og kjerneoppgaver, men det er et faremoment at kompetanse og kapasitet i ledelses- 

og administrasjonsapparatet kan bli i minste laget. De utfordringene som var på plan- og forvaltnings-

siden i kommunen i en to – tre års periode uttrykte dette momentet.  

Årsverk  

Tabellen viser årsverk i Rakkestad kommune totalt og fordelt på formål i 2019 og 2018: 
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Indikatorer  2019  2018 

         

  Kvinner Menn Totalt  Kvinner Menn Totalt 

         

Rådmann og staber,   30,3 20,4 50,7  27,4 18,3 45,7 

Oppvekst og kultur,   158,2 40,6 198,8  158,4 38,5 196,9 

Helse og omsorg,  218,8 21,2 240  211,7 20,1 231,8 

Teknikk, miljø og landbruk,   21,9 28,7 50,6  20,8 26,6 47,4 

         

Sum,   429,2 110,9 540,1  418,3 103,5 521,8 

         

Andeler,  79 21 100  80 20 100 

Årsverk og andeler (prosent).  

Det er 18,3 flere årsverk i Rakkestad kommune i 2019 enn 2018. Den samme veksten var på 13,7 

årsverk fra 2017 – 2018.  

På to år har det altså blitt til sammen 32 nye årsverk.  

Endringene er et resultat av sentrale reguleringer: 

Pedagog- og bemanningsnormer i barnehagene. 

Lærernormen i grunnskolen.  

Statlige opptrappingsplaner og andre tiltak på særskilte områder:  

Rus og psykisk helse.  

Helsestasjon og skolehelsetjeneste.  

Egne kommunale prioriteringer av tidlig innsats innen oppvekst og helse og omsorg: 

Koordinator for barn og unge. 

Læringsmiljøkonsulent. 

Fagsykepleier i demens og alderspsykiatri i Rakkestad familiesenter og Hjembaserte tjenester.  

Miljøvaktmester. 

Økte ergo- og fysioterapiressurser i Rakkestad familiesenter og Hjembaserte tjenester.  

Økt stillingsramme i barnevernet.    

Rakkestad kommune har i mange år fokusert på tidlig innsats og forebyggende og helsefremmende 

aktivitet og tjenester i sin virksomhet.  

Det har som formål å gi effekter for brukere i form av økt egen- og hverdagsmestring, rehabilitering 

og livskvalitet og for kommunen mindre etterspørsel etter de tunge tilbudene (inklusive sykehjems-

plasser).   

Rådmannen vurderer at denne måte å prioritere på genererer gode individuelle, kommunale og andre 

samfunnsmessige resultater.  

Det er et mål at det skal la seg dokumentere i løpet av noen år.  

Årsverk framstiller en tydeligere tendens enn ansatte. Det indikerer – se avsnittet «Stillingsstørrelser 

nedenfor» – at kommunen beveger seg i retning av økt heltid i arbeidsstokken. 

Lønn  

Tabellen viser lønn gjennomsnittlig i kommunen og fordelt på formål i 2019 og 2018: 
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Indikatorer  2019  2018 

         

  Kvinner Menn Totalt  Kvinner  Menn Totalt 

         

Rådmann og staber,  551 345 642 252 596 799  537 127 643 329 590 228 

Oppvekst og kultur,  510 577 545 850 528 214  492 964 520 276 506 620 

Helse og omsorg,  465 462 464 591 465 026  446 002 436 509 441 256 

Teknikk, miljø og landbruk,   446 897 471 397 459 147  453 403 470 366 461 884 

         

Lønn kommunen - pr. årsverk,   488 168 532 629 510 398  470 115 512 961 491 538 

Kroner.  

Lønnsnivå gjenspeiler stillingskategorier, funksjoner og oppgaver i kommunen og er noenlunde likt det 

bildet som er i kommunesektoren i en helhet.  

Innen Skole er lønnsnivået høyere enn i andre sektorer – noe som henger sammen med at skole 

lenge var et eget tariffområde og hadde en annen status og utvikling enn annen kommunal 

virksomhet.   

Lønnsnivå i Rakkestad kommune er omtrent som i en gjennomsnittskommune i landet.  

Ledere 

Tabellen viser andel kvinner og menn i lederstillinger i 2019 og 2018: 

Indikatorer  2019  2018 

         

  Kvinner Menn Totalt  Kvinner  Menn Totalt 

         

Ledere,  0 100 100  0 100 100 

Rådmann m.m,  55 45 100  55 45 100 

Stabs- og avdelingsleder,  63 37 100  71 29 100 

Enhetsledere,   6 17 9  7 16 9 

         

Andel ledere,    58 42 100  64 36 100 

Prosent.  

Det er høy andel menn i lederstillinger – tatt i betraktning at bare ca. 20 prosent av arbeidsstokken er 

menn.  

Den kvinnelige lederandel gikk noe ned i 2019 – etter at den økte i tidsrommet 2015 – 2018.  

I et likestillingsperspektiv er dette problematisk. Rakkestad kommune fokuserer på denne utviklingen i 

sitt planverk og den løpende virksomhet i 2020.  

Tabellen viser lønn på ledernivåer i 2019 og 2018: 
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Indikatorer  2019  2018 

         

  Kvinner Menn Totalt  Kvinner  Menn Totalt 

         

Rådmann,  0 1 052 500 1 052 500  0 1 015 500 1 015 500 

Stabs- og seksjonsledere,  750 250 758 000 753 773  721 083 730 500 725 354 

Enhetsledere,   613 897 643 129 624 639  590 793 633 315 603 419 

         
Ledere - gjennomsnitt pr. 
årsverk,  644 198 715 686 673 907  617 565 708 357 650 599 

Kroner.  

Lønnsnivåer er som i sammenlignbare kommuner og gjennomsnittskommuner.  

Forskjeller mellom menn og kvinner er et resultat av relativt sett (se ovenfor) en større andel menn i 

høyere lederstillinger. 

Et slikt bilde er i en viss utstrekning en indikator på likestillingsutfordringer – som bør tas hånd om i 

planer, målsettinger, og konkrete tiltak på området.  

Med blant annet de planprosjekter som er satt i verk, er det grunn til å vente bedre resultater også på 

denne dimensjonen framover.  

Stillingsstørrelser  

Tabellen viser stillingsstørrelser i 2019 og 2018: 

Indikatorer  2019  2018 

         

  Kvinner Menn Totalt  Kvinner  Menn Totalt 

         

Andel 0 -24,99 prosent,  8 22 11   9 22 11 

Andel 25 - 49,99 prosent,  7 3 6  7 4 6 

Andel 50 - 74,99 prosent,  20 11 18  23 12 21 

Andel 75 - 99,99 prosent,  24 8 20  25 7 22 

Heltid,  41 56 44   36 55 40 

         

Lønn kommunen - pr. årsverk,   100 100 99  100 100 100 

Prosent.  

Kvinner arbeider markert mer heltid i 2019 enn i 2018. Det er en god utvikling og indikerer at fokuset 

som er satt på problemstillingen i noen tid har virket.  

Andelen sysselsatte kvinner – 50 – 74,99 prosent stilling – går samtidig ned.  

Et trepartssamarbeid – politisk nivå, administrativ ledelse og arbeidstakerorganisasjonene – vil i et 

prosjekt i 2020 utrede tiltak for en enda sterkere heltidskultur i Rakkestad kommune.     

Det moment rådmannen påpekte i avsnittet «Årsverk» (flere heltidsansatte) blir altså bekreftet under 

dette punkt.  

Tilsyn 

Tabellen viser tilsyn i 2019: 
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Tilsynsmyndighet  Avsluttede tilsyn Ikke avsluttede  Totalt 

     tilsyn   

     

Fylkesmannen i Østfold,  1 0 1 

Fylkesmannen i Oslo og Viken,  1 2 3 

Arbeidstilsynet,  2 0 2 

NEMFO,  0 1 1 

Sivilforsvaret  0 1 1 

     

Sum,   4 4 8 

Antall.  

Rakkestad kommune hadde åtte tilsyn av statlige myndigheter i 2019. Fire er avsluttet og fire er 

fortsatt i prosess. Det er ventet ferdigstilling av de fire pågående tilsyn i 2020.  

Likestilling  

Rakkestad kommune skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestillings- og 

tilgjengelighetslovens formål.  

I årsberetningen redegjør rådmannen for tiltak som er satt i verk eller planlegges for å oppfylle disse 

forpliktelser:  

- Prosjekt for et helhetlig og integrert planregime i Rakkestad kommune innen utgangen av 

2023.  

 

 Iverksatt.  

 

- Trepartssamarbeid mellom politisk nivå, administrativ ledelse og arbeidstakerorganisasjonene 

for å utrede tiltak for en sterkere heltidskultur i Rakkestad kommune.     

 

 Iverksatt.  

 

- Enda sterkere fokus på likestillings- og diskrimineringsspørsmål i politiske organer og 

rådmannens ledergruppe.  

 

 Iverksatt.  

 

Andre momenter 

Rakkestad kommune legger stor vekt på å opptre skikkelig i all sin virksomhet. Både folkevalgte og 

administrasjonen har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet kjennetegner hele kommunens 

virksomhet.  

Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte ansattes og folkevalgtes 

holdning i sitt virke for kommunen. Alle plikter å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglementer 

som gjelder for hele kommunens aktivitet. Den som overtrer Rakkestad kommunes retningslinjer og 

regelverk må være forberedt på å bli møtt med en reaksjon tilpasset overtredelsens art og omfang.  

Ansattes rett til og ansvar for å si fra om uetiske forhold i organisasjonen ivaretas av egne rutiner for 

varsling.  

I 2017 satte rådmannen i gang et prosjekt som har til formål å revidere intern kontroll systemet i 

2017 – 2020.  
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Det startet opp i 2017, ble videreført i 2018 og 2019 og skal etter planen fullføres i 2020.  

Rådmannen mener i dag det av ulike årsaker kan ferdigstilles først i 2021.  

Offentlige anskaffelser  

Rådmannen har høyt fokus på offentlige anskaffelser i sin virksomhet.  

I administrativ ledelse er det et kontinuerlig tema – opplæring, forberedelse og planlegging av 

anskaffelser og gjennomføring av de enkelte kjøp av varer og tjenester.  

Rådmannen har dessuten etablert et nettverk i organisasjonen som har et formål å styrke kvalitet på 

kommunale anskaffelser.  

Som ledd i oppfølgningen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bruk av konsulenttjenester» konkluderte 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS med at Rakkestad kommune har utviklet gode rutiner og 

systemer for innkjøp og anskaffelser og i hovedtrekk håndterer saksområdet betryggende og godt.  

Kommunestyret vedtok rapporten i 2019.  
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Rådmannen 
 
Rådmannen omfatter rådmannen og staber – Dokument og forvaltning, Personal og Økonomi. 

Rådmannen 

Økonomi 

Tabellen viser Rådmannen for 2019: 

RÅDMANNENS TEAM 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

 
    

 2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 23 361 22 806 21 224 23 088 

     

Herav:     

     

Lønn 14 253 14 408 13 717 14 193 

Driftsutgifter 17 081 14 463 13 610 15 275 

Bruttoramme 31 335 28 871 27 327 29 469 

Driftsinntekter -7 974 -6 065 -6 104 -6 381 

     

Nettoramme 23 361 22 806 21 224 23 088 

1 000 kroner. 

Netto utgifter ble på 23,361 millioner kroner. Budsjettet var på 22,806 millioner kroner. Det er kr. 

555 000 i merutgifter i Rådmannens ansvarsområder i 2019.  

Et mål om kostnadsreduksjon for området har ikke blitt realisert som forutsatt, og er hovedårsaken til 

at budsjettrammen er overskredet siste år. Tiltak utredes og bør kunne iverksettes i 2020.  

Kommentarer 

Rådmannen er via eget fungerende og stabene:  

- Premissleverandør og sekretariat for politisk nivå.  

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

omfatter stabene og seksjonene og deres virksomhet.  

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

- Ansvarlig for alle administrative oppgaver i organisasjonen.  

 

Den administrative modell – med rådmann, stabs- og seksjonsledere og enhetsledere som ledernivåer 

– trådte i kraft fra 1.7.2017. Arbeidsdelings- og delegeringsreglementene er reviderte og tilpasset den 

nye strukturen. Det administrative leddet fungerer godt innenfor sine fastsatte rammer.  

Stabs- og seksjonsledere har blitt selvstendig- og myndiggjort ved de prosesser som er nevnt, og opp-

lever stor frihet og tillit i sine lederroller. Resultatene på mange områder er også i framgang.  

Rakkestad kommune anvender etter de programmene og den omorganiseringen som er utført i 2015 

– 2019, en relativt liten andel av sine ressurser på styring og administrasjon sammenlignet med andre 

kommuner. Bare 4,4 prosent av budsjettet går med til dette formålet – mot 5,5 prosent for Østfold-

kommuner og 5,9 prosent på landsbasis. På den ene side er det uttrykk for effektivitet i virksomheten 
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og at ressursene i hovedtrekk kanaliseres til tjenesteytelser og kjerneoppgaver. Hvis det går for langt 

er faremomentet at kompetansen og kapasiteten på viktige områder – plan og saksbehandling – kan 

bli skadelidende og kommunen på denne måte ikke har den bærekraft og robusthet den skal ha som 

myndighets- og samfunnsorgan.  

Rakkestad kommune har styrket seg på begge disse områdene i 2017 – 2019.  

I 2019 besluttet politisk nivå å ferdigstille et nytt og fullstendig planregime innen utgangen av 2023. 

Det er et av de viktigste tiltakene i denne valgperioden.  

Planstrategi og planprogram for kommuneplanen er i prosess og bør kunne vedtas av kommunestyret 

før sommerferien 2020.  

Kommuneplan 2021 – 2033 legges det opp til at politisk nivå kan realitetsbehandle ultimo 2021.  

Dette følges opp med helhetlige planer for staber og seksjoner og annet planverk på samme nivå i 

2022 og 2023.  

Hver stab og seksjon skal fra 2022 ha virksomhetsplaner – som de rullerer årlig overensstemmende 

med budsjettet og økonomiplanen.  

Stabene 

Økonomi 

Tabellen viser staber for 2019 

STABER 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 23 231 24 455 23 456 21 140 

     

Herav:     

     

Lønn 20 412 19 631 19 234 17 465 

Driftsutgifter 7 178 6 429 5 827 5 999 

Bruttoramme 27 590 26 060 25 062 23 464 

Driftsinntekter -4 359 -1 606 -1 606 -2 324 

     

Nettoramme 23 231 24 455 23 456 21 140 

1 000 kroner.  

Netto utgifter ble på 23,231 millioner kroner. Budsjettet var på 24,455 millioner kroner. Det er kr. 

1 224 000 i mindre utgifter i stabene i 2019.  

Dokument og forvaltning har mindre utgifter på ca. kr. 200 000, Personal ca. kr. 870 000 og Økonomi 

ca. kr. 160 000 i siste år.  

Kommentarer 

For Dokument og Forvaltning har prosesser og tiltak omkring GDPR – en forordning som skal styrke 

og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i kommunen – stått sentralt på 

dagsordenen.  

Kommunevalg for 2019 – 2023 ble avviklet høsten 2019.  
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Ny politisk struktur og nye politiske styringsdokumenter har blitt utviklet og er tatt i bruk i siste år.  

Innen Personal er fokuset fremdeles rettet mot de utfordringer som følger med digitalisering av 

funksjoner (lønn og refusjoner fra NAV m.m.) i offentlig sektor, GDPR/personvern og ulike HMS – 

tiltak.  

Ved utgangen av 2019 hadde Rakkestad kommune 19 lærlinger. Det er 2,11 pr. 1 000 innbygger – 

noe som er svært høyt sammenlignet med andre kommuner.  

For Økonomi var aktivitet og drift på det jevne i 2019.  

Legedekningen er fremdeles bra sammenlignet med andre kommuner:  

   Rakkestad  Østfold  Rakkestad 

             

  2019 2018 2017  2019 2018 2017  2019 2018 2017 

             

Legeårsverk - pr. 10 000 innbyggere,  12,00 12,00 11,50  11,20 11,20 11,00  11,40 11,30 11,10 

Leger pr. 10 000 årsverk. 

Som en følge av nyrekruttering, permisjon, vikarer og andre momenter var fastlegesituasjonen like 

fullt utsatt i store deler av 2019.  

For Brann- og redningsvesenet ble 2018 – med tørke og stor skogbrannfare – meget krevende, mens 

2019 hva aktivitet og drift angår mer kan karakteriseres som et normalår.  

Det er balanse mellom regnskap og budsjett på dette området siste år.  

Legevaktkjøring på dagtid på hverdager er krevende og kostbart for Brann og beredskap.   

I de nærmeste årene står Rakkestad kommune overfor større nyinvesteringer i utstyr og materiell i 

Brann- og beredskapsenheten – jf. budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.  
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Oppvekst og kultur 
 
Oppvekst og kultur omfatter Barnehage, Skole og Kommunikasjon og kultur.  

Barnehage 

Økonomi  

BARNEHAGE 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 53 100 53 776 54 751 51 500 

     

Herav:     

     

Lønn 46 474 43 198 42 585 43 393 

Driftsutgifter 22 323 22 126 22 804 22 486 

Bruttoramme 68 797 65 324 65 389 65 879 

Driftsinntekter -15 697 -11 548 -10 638 -14 380 

     

Nettoramme 53 100 53 776 54 751 51 500 

1 000 kroner.  

Netto utgifter ble på 53,100 millioner kroner. Budsjettet var på 53,776 millioner kroner. Det er kr. 

676 000 i mindre utgifter i Barnehage i 2019.  

De kommunale barnehager leverer resultater som nesten i sin helhet forklarer de lavere utgifter til 

formålet siste år.  

Kommentarer 

Rakkestad kommune oppfyller sine forpliktelser om full barnehagedekning etter barnehageloven.  

Det er full barnehagedekning og balanse mellom tilbud av og etterspørsel etter plasser over tid: 

    Rakkestad  Østfold Norge 

     

Andel barn i barnehage 1 - år - av innbyggere 1 - 2 år,   78,70 79,90 84,60 

Andel barn i barnehage 1 - 5 år - av innbyggere 1 - 5 år,   90,00 90,10 92,40 

Andel barn i barnehage 3 - 5 år - av innbyggere 3 - 5 år,  97,00 96,20 97,30 

Andel barn i kommunal barnehage - av antall barn i        

barnehagealder,   66,60 37,00 49,10 

Prosent. 

Andel barn i barnehage 1 – 2 år er lavere enn i Østfold og spesielt Norge. Det jevner seg mer ut 

utover i barnehageløpet. Demografi og næringsstruktur er en viktig årsak til dette.  

Som en følge av kommunale prioriteringer er andel kommunale barnehageplasser høy sammenlignet 

med Østfoldkommuner og gjennomsnittet for landet. Den økte noe i 2019 etter at Kirkeng barnehage 

ble utvidet med en friluftsavdeling fra 1. august s.å.  

De kommunale barnehager er fremdeles blant landets mest kostnadseffektive enheter. Det illustreres 

av tabellen nedenfor: 
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   Rakkestad  Østfold Norge 

     

Netto driftsutgifter i barnehager pr. innbygger - (1 - 5 år),  134 797 163 025 153 712 

Kroner.  

Utgiftene pr. innbygger 1 – 5 år er 12,31 prosent lavere enn for Norge.  

Rakkestad kommune oppfyller pedagog- og grunnbemanningsnormene i barnehagene i 2019.  

Barnehage har ledet prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats» som er tatt i bruk i denne seksjonen og 

kommunen som helhet.  

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling innebærer at ingen husholdninger skal betale mer 

enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.  

Ordningen er økonomisk sett uforutsigbar for kommunen.  

Kommunen bærer utgifter for både kommunale og private barnehager i denne sammenheng. 

Gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier medfører 20 timers gratis barnehage pr. uke for 3, 

4 og 5 åringer.  

Kommunen dekker utgiftene for både kommunale og ikke kommunale barnehager i denne forbindelse.  

Enkelte barn bosatt i Rakkestad kommune har barnehageplass i andre kommuner – samtidig som 

enkelte barn bosatt i andre kommuner har barnehageplass i Rakkestad kommune.  

Det er vanskelig til enhver tid å ha full oversikt over disse mellomværendene.  

Netto utgifter til ordningen lar seg nesten ikke budsjettere tilstrekkelig nøyaktig fra år til år.  

Spesialpedagogiske og lignende tiltak i barnehage er uforutsigbare og store – idet at kommunen er 

ansvarlig for disse kostnadene både i kommunale og ikke kommunale barnehager.  

Første halvår 2020 framlegges en sak om framtidig barnehagestruktur til behandling i kommunestyret.  

Skole 

Økonomi 

SKOLE 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 97 839 99 493 98 032 95 206 

     

Herav:     

     

Lønn 105 196 98 513 97 174 99 195 

Driftsutgifter 25 347 21 830 21 409 25 899 

Bruttoramme 130 542 120 343 118 582 125 094 

Driftsinntekter -32 704 -20 850 -20 550 -29 888 

     

Nettoramme 97 839 99 493 98 032 95 206 

1 000 kroner. 
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Netto utgifter ble på 97,839 millioner kroner. Budsjettet var på 99,493 millioner kroner. Det er kr. 

1 654 000 i mindre utgifter i Skole i 2019.  

Sammenlignet med opprinnelig budsjett, er det lavere utgifter i seksjonen på kr. 193 000 siste år.  

Både på Fellesområdet, Rakkestad ungdomsskole, Bergenhus skole, Os skole, Kirkeng skole, spesial-

undervisning og PPT er regnskapet bedre enn budsjettet.  

Det summerer seg opp til kr. 1 654 000.  

Kommentarer  

Rakkestad kommune har høyere utgifter til skoleformål enn andre kommuner: 

   Rakkestad Østfold  Norge 

     

Netto utgifter grunnskolesektor, pr. innbygger,   124 393 111 390 117 559 

Kroner pr. innbygger.  

En noe større andel fordeles til grunnskolen sammenlignet med Østfold og Norge:  

   Rakkestad Østfold  Norge 

     

Grunnskolens andel av totalbudsjettet,    23,50 22,30 23,00 

Prosent.  

Rakkestad kommune har gruppestørrelse – lærertetthet – i skolen over landsgjennomsnittet, men 

under Østfoldkommuner samlet:  

   Rakkestad Østfold  Norge 

     

Gruppestørrelse (Lærertetthet),   16,20 16,70 15,80 

Prosent.  

Forskjellene er relativt små.  

Rådmannen vurderer at skolestruktur, en høy andel fosterhjemsplasserte barn fra andre kommuner og 

at hele husleien for Rakkestadhallene AS er bokført som skolelokaler er en stor del av forklaringen på 

det bildet som tegnes. Ressurssituasjonen for Rakkestadskolen er av disse grunner reelt sett neppe 

veldig mye bedre enn i andre kommuner. 

Rakkestad kommune anvender mye av skolebudsjettet på spesialundervisning:  

   Rakkestad Østfold  Norge 

     

Elever som mottar spesialundervisning - av alle elever,   8,80 7,20 7,80 

Prosent.  

Levekårsindikatorer og demografi spiller en stor rolle for denne ressursbruken.  

Tabellen viser årstimer av spesialundervisning pr. elev (elever med slikt tilbud): 

   Rakkestad Østfold  Norge 

     

Årstimer til spesialundervisning pr. elev med slikt tilbud,   143,10 145,10 139,90 

Prosent.  
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Rådmannen påpeker en markert endring i 2019 sammenlignet med tidligere år.  

Noe færre elever mottar spesialundervisning, men det tildeles flere timer til de som mottar dette 

tilbudet.  

Bevisste strategier ligger til grunn for denne utviklingen. Resultatene er forhåpentlig enda tydeligere i 

2020.  

Elever som får norskopplæring (i hovedsak flyktninger) er lavt sammenlignet med andre kommuner: 

   Rakkestad Østfold  Norge 

     

Elever med særskilt norskopplæring,   1,40 6,40 4,90 

Prosent.  

Andelen faller i takt med at færre flyktninger bosettes. Det illustreres av oversikten nedenfor: 

   2019 2018 2017 2016 2015 

       

Elever med særskilt norskopplæring,   1,40 2,40 3,20 4,50 2,70 

Prosent. 

Tabellen viser andelen elever som var på høyeste mestringsnivå (3 – 5) i lesing og regning på åttende 

trinn i 2019 på nasjonale prøver:  

   Rakkestad Østfold  Norge 

     

Elever på mestringsnivå 3 - 5 - åttende trinn - lesing,  70,80 72,20 73,60 

Elever på mestringsnivå 3 - 5 - åttende trinn - regning,  67,00 64,00 68,70 

Prosent. 

Det ble score over Østfoldkommuner og relativt nært opp til gjennomsnittet for Norge på regning siste 

år. For lesing er resultatet under både tall for fylket og landet.  

Rakkestad kommune er en mindre eller mellomstor kommune. Resultatene kan derfor variere mye fra 

år til år.  

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for elevene i Rakkestadskolen er over Østfold og Norge i 2019: 

   Rakkestad Østfold  Norge 

     

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng,  42,60 41,00 41,70 

Antall. 

Disse resultatene er betydelig bedre enn for 2018 (39,70 grunnskolepoeng) – da kommune også kom 

svakere ut sammenlignet med fylket og landet. 

I Rakkestadskolen ble det høsten 2019 opprettet en stilling som læringsmiljøkonsulent – med oppgave 

å bistå skolene med å skape et trygt og godt læringsmiljø.  

Tiltaket er forebyggende.  

Læringsmiljøkonsulenten arbeider med et inkluderende læringsmiljø og rådgir og veileder skolene i 

miljøer som utfordrer. 

Rakkestadskolen satser videre på videreutdanning av lærere gjennom Utdanningsdirektoratets 

satsning på kompetanse for kvalitet. I inneværende skoleår er 10 lærere med på programmet.  
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Videreutdanning er i fagene norsk, engelsk, matematikk, spesialpedagogikk, profesjonsrettet 

veiledning og tegnspråk 

Rakkestadskolen ønsker å styrke lederkompetanse i personalet og har hatt 6 lærere ved Rakkestad 

ungdomsskole med på videreutdanning innen læringsledelse. Det er en del av en strategi på å heve 

kompetansen på teamlederne ved hver av skolene. Utdanning er i regi av BI. 

Samtlige skoleledere har gjennomført et etterutdanningskurs i prosessledelse. Formålet er å heve 

kompetanse på involverende og relasjonell ledelse i praksis. Med tiltaket får skolelederne en større 

verktøykasse på å gjøre prosess og effektive møter. 

I Rakkestadskolen er det opprettet lærerspesialistfunksjoner i engelsk ved samtlige skoler. De har en 

sentral rolle i arbeidet med nye læreplaner og skal bistå skolens ledelse i det lokale utviklingsarbeidet, 

overganger fra barneskole til ungdomsskole og få til et helhetlig løp i engelskfaget i Rakkestadskolen.  

Skole står i likhet med barnehagene sentralt i kommunens BTI («bedre tverrfaglig innsats») prosjekt.  

Kommunikasjon og kultur  

Økonomi 

KOMMUNIKASJON OG KULTUR 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 22 745 23 018 21 805 21 518 

     

Herav:     

     

Lønn 14 729 14 046 13 962 13 885 

Driftsutgifter 12 798 11 145 10 017 12 579 

Bruttoramme 27 527 25 191 23 979 26 464 

Driftsinntekter -4 783 -2 173 -2 173 -4 946 

     

Nettoramme 22 745 23 018 21 805 21 518 

1 000 kroner.  

Netto utgifter ble på 22,745 millioner kroner. Budsjettet var på 23,018 millioner kroner. Det er mindre 

utgifter på kr. 273 000 i Kommunikasjon og kultur i 2019.  

Kommunikasjon og kultur omfatter flere mindre oppgave- og ansvarsområder. De har hver for seg 

små avvik. I sum genererer det lavere utgifter på ca. en kvart million kroner for Kommunikasjon og 

kultur i 2019.  

Kommentarer  

Kommunikasjon og kultur hadde god og stabil drift i 2019.  

IT – enheten er med den digitalisering av arbeids- og samfunnslivet som pågår viktig for både drift og 

utvikling i kommunen.  

I revidert budsjett ble IT styrket med kr. 575 000 for å dekke opp økende lisenskostnader til 

mobildata over tid.  

IT – enheten fungerer godt.  
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Når det gjelder servicekontoret, vurderer rådmannen at kommunen bør evaluere og konkludere på 

hvordan dette tiltaket skal utvikles.  

Rakkestad kommune har lave utgifter – spesielt relatert til tall for Norge – til kultur pr. innbygger: 

   Rakkestad  Østfold Norge 

     

Netto driftsutgifter til kultur - pr. innbygger,   1 841 2 051 2 541 

Kroner pr. innbygger.  

Rakkestadhallene AS er et kombinert kultur- og skoletiltak – men husleie er i sin helhet relatert til 

grunnskolen.  

De midler som anvendes til kultur pr. innbygger, er derfor reelt noe større enn det som går fram av 

tabellen ovenfor.  

Barn og unge er en prioritert gruppe i Rakkestad kommune.  

Netto utgifter innen kultur til denne aldersgruppen er i 2019: 

   Rakkestad  Østfold Norge 

     

Netto driftsutgifter til barn og unge av samlet budsjett,    0,60 0,70 0,80 

Prosent.  

Rakkestad kommune bruker omtrent det samme som andre kommuner på formålet.  

Husleie til Rakkestadhallene AS inngår ikke i tallene – hvilket medfører at det som går til aktivitet for 

barn og unge nok er rapportert lavt. Av den grunn vurderer rådmannen at kommunen ganske sikkert 

tangerer fylkes- og landsgjennomsnittet på denne indikatoren.  

Tabellen illustrerer etterspørselen etter forskjellige kulturtilbud (folkebibliotek, kino og kulturskole): 

   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Besøk i folkebibliotek - pr. innbygger,   3,00   1,90 3,20   3,20 4,60   4,70 

Besøk pr. kinoforestilling (antall),  35,20 43,80 37,70 22,80 26,30 25,40 25,50 29,00 28,20 

Barn i kulturskole 6 - 15 år (prosent),  18,40 11,70 11,50 9,70 6,50 6,40 19,50 13,80 13,80 

Omløpshastighet for bøker (antall),   0,90   0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,70 

Besøk pr. innbygger, antall og prosent.  

Folkebiblioteket har hentet seg inn i 2019. Besøkstallet øker og det er høyere omløpshastighet på 

utlån av bøker. Dette har trolig sammenheng med at «Meråpent bibliotek» har blitt etablert.  

Kino er relativt sett godt besøkt. Netto utgifter ved tiltaket var på kr. 638 887 i 2019. Kino går med 

underskudd og er som sådan i betydelig grad finansiert over fellesbudsjettet.  

Andel barn i kulturskole vokser. Den er over gjennomsnittet av Østfoldkommuner, men fortsatt lavere 

enn størrelsene for Norge.  

For Rakkestad kulturskole er like fullt utviklingen svært god.  

Tabellen viser forbruk pr. innbygger og på dermed prioritering av forskjellige kulturformål: 
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   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Aktivitetstilbud for barn og unge,   158 130 131 264 175 158 226 174 164 

Bibliotek,  298 236 236 286 240 240 335 294 283 

Kino  184 70 74 98 20 10 103 8 9 

Museer,  72 67 103 48 51 54 116 77 72 

Kunstformidling,  0 0 6 58 45 56 176 119 118 

Idrett og tilskudd til idrettsanlegg,  171 113 101 214 136 120 421 221 221 

Kommunale idrettsanlegg,  108 105 87 550 434 434 728 552 513 

Musikk- og kulturskoler,  349 274 240 268 175 164 444 317 300 

Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg,   455 264 246 576 304 307 491 303 282 

Kommunale kulturbygg,   445 445 438 327 253 230 351 278 262 

Kroner pr. innbygger.  

Rakkestad kommune anvender mer enn andre kommuner på kommunale kulturbygg og kino.  

Bibliotek har blitt styrket i 2019.  

Til Rakkestad kulturskole går det med mindre enn gjennomsnittet for landet, men mer enn det som 

Østfoldkommunene samlet fordeler til formålet.  

Museer er i et gjennomsnittssjikt for kommunene.  

Aktivitetstilbud for barn og unge og tilskudd til idrettsanlegg og kulturbygg er lavere enn for 

kommuner det sammenlignes med.  

Kommunale idrettsanlegg tar ikke hensyn til at Rakkestad kommune betaler en husleie til Rakkestad-

hallene AS på 5 – 6 millioner kroner pr. år. Når det korrigeres for, er scoren på dette parameter trolig  

langt bedre.  

Rakkestad kommune hadde siste år netto utgifter til Rakkestad Bad på kr. 732 570 – som ble dekket 

på fellesbudsjettet.  

Som det ser ut akkurat nå, starter byggeprosjektet Rakkestad kulturskole opp medio 2020.  
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NAV Rakkestad 
 
Økonomi 

NAV RAKKESTAD 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 19 674 19 721 23 471 22 076 

     

Herav:     

     

Lønn 10 474 10 448 12 485 13 092 

Driftsutgifter 10 636 10 371 12 142 10 700 

Bruttoramme 21 111 20 819 24 627 23 791 

Driftsinntekter -1 437 -1 098 -1 157 -1 715 

     

Nettoramme 19 674 19 721 23 471 22 076 

1 000 kroner.  

Netto utgifter ble på 19,674 millioner kroner. Budsjettet var på 19,721 millioner kroner. Det er mindre 

utgifter på kr. 47 000 i NAV Rakkestad i 2019.  

Rådmannen konkluderer med samsvar mellom regnskap og budsjett i denne seksjonen siste år.  

Kommentarer 

Rakkestad kommune har lavere netto utgifter til sosiale formål pr. innbygger enn de fleste andre 

kommuner.  

Tabellen nedenfor bekrefter dette bildet: 

   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Netto utgifter til sosiale tjenester, pr innbygger,   3 553 3 477 3 449 4 111 3 693 3 535 3 984 3 589 3 483 

Netto utgifter til sosiale tjenester som andel av budsjett,   4,20 5,70 5,80 5,00 6,50 6,60 4,50 6,00 6,10 

Kroner pr. innbygger og prosent.  

Utgiftene utgjør også en mindre andel av totalt budsjett.  

Selv med krevende levekår og demografi er utgiftene til sosiale formål relativt lave. Det er et uttrykk 

for en bra prioritering og drift innen NAV Rakkestad. 

I tidsrommet 2016 – 2019 har antall sosialhjelpsmottakere totalt og innen ulike kategorier mennesker 

falt markert. 

Tabellen nedenfor illustrerer dette: 

 

 



  

40 
 

 

   2019 2018 2017 2016 2015 

       

Sosialhjelpsmottakere - antall,   186 185 232 241 230 

Sosialhjelpsmottakere - antall - 18 - 24 år,   40 34 47 42 53 

Sosialhjelpsmottakere - sosial hjelp i 6 mndr. og mer antall,   47 70 96 99 90 

Sosialhjelpsmottakere - arbeidsinntekt som hovedinntekt - antall,   18 20 25 26 21 

Sosialhjelpsmottakere - sosial hjelp som viktigste kilde til livsopphold - antall,   78 76 104 136 104 

Kroner pr. innbygger og prosent.  

Denne statistikken bekrefter den tendens som redegjort for tidligere i årsberetningen.  

Antall sosialhjelpsmottakere er på nivå med 2018 og lavere enn i 2015 – 2017. Det er en annen 

utvikling enn mange andre kommuner erfarer. Den medvirker til en forholdsvis svak vekst i sosiale 

utgifter det siste året.  

Fokus på aktuelle problemstillinger og saker og god sosialfaglig innsats er viktige grunner til det bildet 

som presenteres.  

I NAV – systemet er det stor oppmerksomhet fra statlig side på Stortingsmelding nr. 22 «NAV i en ny 

tid» – som blant annet initierer sentralisering av tjenester til større NAV – kontorer.  

NAV Rakkestad er en del av storkontor NAV Sarpsborg med felles tiltaksbudsjett, controller, systemer 

omkring arbeidsavklaringspenger m.m.  

Dessuten inngår Rakkestad kommune i bo- og arbeidsmarkedsregion Nedre Glomma.  

Regionreformen i NAV på statlig side ble satt i verk 1.1.2019.  NAV Rakkestad er en del av NAV Øst – 

Viken (Østfold og Akershus uten Asker og Bærum kommuner).  

Alle ansatte er satt opp med mobilt kontor (bærbar PC med tilgang på alle fagprogrammer og mobil-

telefon). Det åpner for større fleksibilitet i møtet med personbrukere og bedrifter.  

Digisos – digital søknad om økonomisk sosialhjelp – ble tatt i bruk i 2019.  

Rakkestad kommune bosatte ikke flyktninger siste år.   
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Helse og omsorg 
Helse og omsorg omfatter Rakkestad familiesenter, Hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliterings- og 

omsorgssenter og Bo- og aktivitetstjenester.  

Rakkestad familiesenter  

Økonomi  

RAKKESTAD FAMILIESENTER 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  
 

    

 2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 48 532 49 005 48 877 43 954 

     

Herav:     

     

Lønn 42 390 37 238 36 980 37 660 

Driftsutgifter 19 677 19 031 19 161 19 509 

Bruttoramme 62 067 56 269 56 141 57 170 

Driftsinntekter -13 535 -7 264 -7 264 -13 216 

     

Nettoramme 48 532 49 005 48 877 43 954 

1 000 kroner.  

Netto utgifter ble på 48,532 millioner kroner. Budsjettet var på 49,005 millioner kroner. Det er mindre 

utgifter på kr. 473 000 i Rakkestad familiesenter i 2019. 

Kostnadsstedene – Fellesområdet, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten, 

Rus og psykisk helse, Barnevernet, Frivillig sentral og Rakkestad helse- og velferdssenter – avlegger 

regnskap omtrent på budsjettrammen.  

Det summerer seg opp til lavere utgifter på kr. 473 000 samlet for seksjonen siste år.  

Kommentarer 

I mange år har Rakkestad kommune fokusert på tidlig innsats og forebyggende og helsefremmende 

aktivitet og tjenester i sin virksomhet.  

Det har som mål for brukere å resultere i økt egen- og hverdagsmestring, rehabilitering og livskvalitet, 

og for kommunen mindre etterspørsel etter de tunge og kostnadskrevende tilbudene.  

Spesielt i Rakkestad familiesenter er prioriteringene synlige i 2017 – 2019.  

Psykisk helse og rusomsorg er bygget opp i samsvar med opptrappingsplanen for psykisk helse 1998 – 

2008 og opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 – 2020.  

Enheten har i dag en stillingsramme på 12,8 faste årsverk. I tillegg omfatter den 3,3 årsverk på 

prosjekt.  

Rådmannen trekker fram psykisk helse og rusomsorg som det området som har hatt klart størst vekst 

over mange år.  

Som et resultat av de statlige programmer for å styrke psykiatri- og rusomsorgen i landet og definere 

kommunenes rolle som lavterskel-, førstelinje- og primærledd i tiltakskjeden er tjenester etablert og 



  

42 
 

utviklet. De neste utfordringene er å gjøre psykisk helse og rusomsorgen fullt ut til et element av 

kommunens totale tjenesteapparat og hente ut ønskede og forventede effekter av ressursinnsatsen.  

Politisk nivå og administrativ ledelse har det som en prioritert oppgave i 2020 og 2021.  

Rakkestad kommune anvender mer ressurser på psykisk helse og rusomsorg enn andre kommuner: 

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

        

Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer -               

pr. innbygger 18 - 66 år,  603,30 454,90 524,20 458,80 541,40 476,70 

Kroner pr. innbygger 18 – 66 år.  

Andelen av driftsutgifter som går med til psykisk helse og rusomsorg bekrefter tendens som skissert: 

   Rakkestad Østfold Norge 

     

  2019 2019 2019 

     

Andel av driftsutgifter som går til personer med rusproblemer,  15,70 11,20 13,90 

Prosent.  

Tilbudene innen psykisk helse og rusomsorg har blitt særdeles høyt prioritert i de siste årene.  

Oversikten viser kapasitet og kompetanse i enheten pr. 31.12.2019: 

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

        

Årsverk til psykiatriske sykepleiere pr. 10 000 innbyggere,   4,80 4,90 4,20 4,20 4,90 4,90 

Årsverk av ansatte med videreutdanning i rusarbeid pr. 10 000 innbyggere,   10,40 8,70 8,70 8,80 9,00 9,10 

Årsverk av ansatte med videreutdanning i psykisk helse pr. 10 000 innbyggere,   6,10 5,00 4,90 4,90 3,20 3,00 

Prosent. 

Psykisk helse og rusomsorg har blitt en stor tjeneste. Kompetansen er også god.  

Rakkestad kommune bør av den grunn være bedre rigget enn mange andre kommuner til å ta hånd 

om de forskjellige lavterskel- og primærtilbud som inngår psykisk helse- og rusreformene fra 2016.  

Fokus må rettes sterkt mot å oppnå forventede effekter av ressursinnsatsen framover.  

Barnevernet har blitt høyt prioritert i 2017 – 2019.  

   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Netto driftsutgifter barnevern -                     

pr. innbygger (0 - 22 år),  12 616 12 074 13 143 10 014 9 803 9 498 8 387 8 326 7 978 

Kroner pr. innbygger 0 – 22 år.  
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Enhetskostnadene beveger seg noe ned og opp over år, men tendens er at utgiftsveksten i Rakkestad 

kommune over tid er lavere enn i Østfoldkommuner og landets kommuner.  

Det bekreftes av at barnevernets andel av totalbudsjettet er mindre og har nærmet seg det som den 

ligger på i kommunesektoren totalt. 

Tabellen nedenfor illustrerer dette:  

   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Barnevern - andel av budsjett,   4,60 5,30 6,00 3,70     3,10 3,80 3,90 

Prosent. 

Å oppnå resultater som på fylkes- og landsbasis krever fokus og målrettet innsats på oppgaveområdet 

i mange år.  

Tabellen viser meldinger til, undersøkelsessaker i og tiltak av barnevernet i 2017 – 2019: 

   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Barn med meldinger - 0 - 17 år,   5,1 4,8 5,9 5,3 4,2 4,9 4,6 4,5 4,6 

Barn med undersøkelser - 0 - 17 år,   5,8 5,6 6,9 5,3 4,8 4,9 4,6 3,9 3,9 

Barn med tiltak - 0 - 22 år,   6,1 5,0 6,0 4,7 4,7 4,6 3,8 3,9 3,9 

Prosent.  

For Rakkestad kommune er det en stigning i de aktuelle størrelser fra 2018, men for meldinger til og 

undersøkelsessaker i barnevernet er utviklingen betydelig bedre enn i Østfold og nasjonal målestokk.  

Tiltak er tilbake på 2017 – nivå – etter at det falt med ca. 15 prosent fra 2017 – 2018.  

Horisonten er for kort til å kunne peke på langsiktige tendenser.  

I 2018 og 2019 har Barnevernet blitt styrket med til sammen 3 årsverk. Det er nå godt bemannet 

sammenlignet med andre tjenester: 

   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Undersøkelser eller tiltak pr. årsverk,   17,4 17,3 22,4 20,9 20,8 21,4 19,2 19,1 19,9 

Prosent.  

Barnevernet hadde fristoverskridelser på meldings- og andre saker også i 2019. I 2020 arbeides det 

videre med denne problemstillingen i 2020.  

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er i likhet med psykisk helse og rusomsorgen bygget kraftig ut i 

de siste årene.  

Det dokumenteres av tabellen nedenfor: 
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   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Netto utgifter til helsestasjon og                     

skolehelsetjeneste pr. innbygger,   780 743 688 666 611 555 722 688 621 

Netto utgifter til annet forebyggende                 

arbeid,   445 325 679 153 132 126 245 227 194 

Prosent.  

Tilbudene er høyere prioritert i Rakkestad kommuner enn i Østfoldkommuner og landets kommuner.  

Dette uttrykkes ved at tjenestene er relativt sett godt bemannet:  

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

        

Årsverk i helsestasjon og skolehelse              

tjenesten - pr. 10 000 innbyggere,   49,6 34,8 42,8 42,1 44,1 47,3 

Andel. 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste omfattet 6,2 årsverk i 2019. Rådmannen gjorde prosjektfinansiert 

aktivitet (2,0 årsverk) om til faste tiltak fra 1.1.2020. Enkelte midlertidige tilbud har på den måte blitt 

videreført. Nye ordninger er også utviklet og etablert.   

Et element av en forsterket oppmerksomhet på tidlig innsats og forebyggende og helsefremmende 

aktivitet, er at fysio- og ergoterapienheten har blitt bygget ut i 2018 og 2019.  

 

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

        

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere,   13,6 11,2 8,2 8,2 9,7 9,5 

Prosent.  

I dag er tjenesten større enn i gjennomsnittet av Østfoldkommuner og norske kommuner i en helhet.  

Det bør gi effekter for brukere i form av økt egen- og hverdagsmestring, rehabilitering og livskvalitet 

og for kommunen mindre etterspørsel etter de tunge og kostnadskrevende tilbudene.  

Frivillig sentral er en møteplass og en formidlingssentral mellom de som ønsker hjelp og dem som vil 

bidra og støtte opp på forskjellige måter.  

Det er satt i gang en rekke aktiviteter i regi av frivilligsentralen: 

- Bowls. 

- Seniornett – nettbrett kurs.  

- Symøte. 

- Seniordans. 

- Pensjonistkor. 
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- Bingo. 

- Snekkerverksted. 

- Håndarbeidsgruppe. 

- Butikktralle. 

- Søndagskafe. 

- Dorkas kafe.  

- Frivillig transport av mat til Rakkestad familiesenter.  

- Besøks- og følgetjeneste.  

 

Modellen «Bedre tverrfaglig innsats» er tatt i bruk i Rakkestad familiesenter i 2019.  

Hjembaserte tjenester 

Økonomi 

HJEMMEBASERTE TJENESTER 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 58 942 60 196 59 668 55 507 

     

Herav:     

     

Lønn 60 764 58 166 57 665 55 755 

Driftsutgifter 3 487 3 441 2 913 4 432 

Bruttoramme 64 251 61 606 60 578 60 187 

Driftsinntekter -5 309 -1 411 -911 -4 680 

     

Nettoramme 58 942 60 196 59 668 55 507 

1 000 kroner.  

Nettoutgifter ble på 58,942 millioner kroner. Budsjettet var på 60,196 millioner kroner. Det er mindre 

utgifter på kr. 1 254 000 i Hjembaserte tjenester i 2019.  

Fellesbudsjettet og Hjemmesykepleie har lavere forbruk enn budsjett og Omsorgsboliger merutgifter i 

sin virksomhet siste år.  

Det summerer seg opp til netto mindre utgifter på kr. 1 254 000 for seksjonen som helhet.  

Kommentarer 

Rakkestad kommune prioriterer helse og omsorg høyt og anvender mer penger på formålet enn de 

fleste andre kommuner. Utgiftene pr. innbygger er som følger: 

   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Utgifter - helse- og omsorg pr. enhet,   30 527 29 046 27 945 28 727 26 882 25 176 28 140 27 206 25 456 

Kroner pr. innbygger.  

Levekår og demografi i lokalsamfunnet er en stor del av årsaken til dette bildet.  

Årsverk i helse og omsorg er også over gjennomsnittsstørrelser for Østfold og Norge: 
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   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Årsverk i helse og omsorg -                     

pr. 10 000 innbyggere,   330,10 322,70 334,60 315,70 317,60 313,60 313,60 311,50 312,30 

Andel brukerrettede årsverk i                  

helse og omsorg med helseutdanning,  82,00 76,90 82,40 78,70 75,70 76,90 77,70 74,80 74,80 

Årsverk pr 10 000 innbyggere og årsverk pr. 10 000 innbyggere med helseutdanning.  

Bildet at Rakkestad kommune prioriterer og anvender en stor del av sine ressurser på helse og 

omsorg bekreftes av årsverkoversikten.  

Å rekruttere og beholde sykepleiere var også i 2019 svært utfordrende. Det har blitt satt i verk flere 

tiltak for å gjøre noe med denne problemstillingen.  

Kompetanse blant de ansatte sykepleierne er omtrent som for Østfoldkommuner og landet (tall for 

2017 og 2018): 

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 

        

Geriatriske sykepleiere,  8,47 3,73 5,50 5,15 4,12 4,15 

Sykepleiere med videreutdanning,  7,42 10,24 6,71 6,36 7,54 7,40 

Sykepleiere uten spesialitet,   48,09 60,57 46,33 48,53 47,22 48,19 

Andel årsverk pr. 10 000 innbyggere.  

Kommunal og statlig rapportering (kostra) har ennå ikke oppdatert disse data for 2019. Nyere tall 

avviker nok noe fra størrelsene ovenfor.  

Det er et høyt antall brukere av hjemmetjenester i Rakkestad kommune. Årsaken er først og fremst 

levekår og demografi i samfunnet. Dessuten er antallet av funksjons- og andre utviklingshemmede i 

kommunen høyt (jf. avsnittet Bo- og aktivitetstjenester).  

Tabellen illustrerer dette (tall for 2015 – 2017): 

    Rakkestad Østfold Norge 

           

  2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

           

0 - 66 år,  45,50 47,10 47,10 27,00 26,00 25,20 22,90 22,30 21,90 

67 - 79 år,  83,80 81,20 84,20 65,30 64,50 64,50 69,40 69,20 69,70 

Over 80 år,   289,60 313,90 363,20 306,30 314,10 319,50 323,90 329,20 332,80 

           

Sum,  62,20 64,40 67,30 44,40 43,40 42,90 41,20 40,70 40,40 

Brukere av hjemmetjenester pr. 1 000 innbyggere.  

I et ledelses- og strategisk perspektiv er fokus primært rettet mot forebyggende og helsefremmende 

tiltak og bedre kvalitet på tjenester overfor brukerne.  
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Omsorgsboliger er gang med et utviklingsprosjekt som administrasjonsutvalget er orientert om og tatt 

med i dialog på.  

Tiltak er satt i verk for å rekruttere sykepleiere kortsiktig og i en mer langsiktig horisont.  

En egen fagansvarlig sykepleier for demens og alderspsykiatri ble tilsatt i 2019.  

Hverdagsmestrings- og hverdagsrehabiliteringstiltaket er satt ut livet. Hverdagsrehabiliteringsteamet 

er operativt.  

Velferdsteknologi er et element av Hjembaserte tjenesters virksomhet. En prosjektleder har det som 

en av sine oppgaver.  

Rakkestad kommune ferdigstilte 10 omsorgsboliger i Johs C. Liens gate i årsskiftet 2019 – 2020.  

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 

Økonomi 

SKAUTUN REHAB- OG OMSORGSSENTER  
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  
 

    

 2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 56 049 56 435 53 544 53 983 

     

Herav:     

     

Lønn 65 112 61 424 60 492 61 297 

Driftsutgifter 11 028 8 944 7 360 12 682 

Bruttoramme 76 140 70 368 67 852 73 979 

Driftsinntekter -20 091 -13 933 -14 308 -19 996 

     

Nettoramme 56 049 56 435 53 544 53 983 

1 000 kroner.  

Netto utgifter ble på 56,049 millioner kroner. Budsjettet var på 56,435 millioner kroner. Det er mindre 

utgifter på kr. 386 000 i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter i 2019.  

Avvikene på de forskjellige ansvar og kostnadssteder i institusjonen er små og aggregerer seg opp til 

netto lavere utgifter på kr. 386 000 for institusjonen som en helhet.  

Kommentarer  

Rakkestad kommune prioriterer helse og omsorg høyt og anvender mer penger på formålet enn de 

fleste andre kommuner. Utgiftene pr. innbygger er som følger: 

   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Utgifter - helse- og omsorg pr. enhet,   30 527 29 046 27 945 28 727 26 882 25 176 28 140 27 206 25 456 

Kroner pr. innbygger.  
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Levekår og demografi i samfunnet er en stor del av forklaringen på dette bildet. 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter hadde 65 sykehjemsplasser i 2019 – fordelt på 22 korttids-

plasser, 33 langtidsplasser og 10 demensplasser.  

Andel brukertilpassede enerom er som følger for Rakkestad kommune, Østfoldkommuner og landet:   

   Rakkestad Østfold  Norge 

        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

        

Andel brukertilpassede enerom,   93,4 93,4 89,0 86,6 90,9 89,7 

Prosent. 

Sammenlignet med andre kommuner er antall brukertilpassede enerom i sykehjemmet relativt høyt.  

Tabellen viser fysioterapidekning, legeressurser, legevurdering av pasienter og belegg i sykehjemmet 

(tall for 2017 og 2016): 

   Rakkestad Østfold  Norge 

        

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 

        

Fysioterapitimer pr. beboer -              

pr. uke  0,44 0,53 0,40 0,40 0,40 0,41 

Legetimer pr. beboer -             

pr. uke,   0,57 0,69 0,59 0,68 0,55 0,56 

Andel beboere vurdert av            

lege siste år,  0,91 0,80 0,71 0,62 0,50 0,50 

Andel beboere i institusjon            

av antall plasser  100,4 107,4 99,8 99,1 96,6 97,4 

Andeler. 

Kommunal og statlig rapportering (kostra) har ikke oppdatert de aktuelle data for 2019 enda.  

Rakkestad kommune har bra dekning av både fysioterapeut og lege i institusjon. Fysioterapiressurser i 

kommunen er ytterligere styrket i 2017 – 2019.  

Det er også god oppfølgning av pasientene av lege gjennom året.  

Belegget er i overkant av den ordinære kapasitet i både 2016 og 2017. Rakkestad kommune fokuserer 

bevisst på forebyggende og helsefremmende tiltak – jf. også denne årsberetning – for å styrke 

brukeres egen- og hverdagsmestring, rehabilitering og livskvalitet, og for kommunen å minimere 

etterspørsel etter de tyngre og mer kostnadskrevende tjenestene. Det er en hovedstrategi for å kunne 

bygge videre på institusjonskapasitet omtrent som i dag. 

For tiden planlegger Rakkestad kommune et nytt sykehjem. Byggestart på prosjektet forventes i 2021. 

Årsverk i helse og omsorg er også over gjennomsnittsstørrelser for Østfold og Norge: 
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   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Årsverk i helse og omsorg -                     

pr. 10 000 innbyggere,   330,10 322,70 334,60 315,70 317,60 313,60 313,60 311,50 312,30 

Andel brukerrettede årsverk i                  

helse og omsorg med helseutdanning,  82,00 76,90 82,40 78,70 75,70 76,90 77,70 74,80 74,80 

Årsverk pr. 10 000 innbyggere og årsverk pr. 10 000 innbyggere med helseutdanning.   

Bildet at Rakkestad kommune prioriterer og anvender en stor del av sine ressurser på helse og 

omsorg bekreftes av årsverkoversikten.  

Å rekruttere og beholde sykepleiere var også i 2019 svært utfordrende. Det har blitt satt i verk flere 

tiltak for å gjøre noe med denne problemstillingen både på kort og lang sikt.  

Kompetanse blant de ansatte sykepleierne er omtrent som for Østfoldkommuner og landet (tall for 

2017 og 2018): 

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 

        

Geriatriske sykepleiere,  8,47 3,73 5,50 5,15 4,12 4,15 

Sykepleiere med videreutdanning,  7,42 10,24 6,71 6,36 7,54 7,40 

Sykepleiere uten spesialitet,   48,09 60,57 46,33 48,53 47,22 48,19 

Andel årsverk pr. 10 000 innbyggere.  

Kommunal og statlig rapportering (kostra) har ennå ikke oppdatert disse data for 2019. Nyere tall 

avviker nok derfor noe fra størrelsene ovenfor.  

Som det går fram av Hjembaserte tjenester, arbeider Rakkestad kommune målrettet og strategisk for 

å rigge helse- og omsorgstjenestene for framtiden.  

Rakkestad familiesenter, Hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Bo- og 

aktivitetstjenester samhandler i et prosjekt der et viktig formål er å gjennomføre prinsipper i omsorgs-

trappen. Potensialet som er i større fokus og innsats på forebyggenhet og helsefremmende tiltak skal 

tas ut – for at mennesker skal klare seg lengst mulig på egen hånd og etter det med primært et tilbud 

fra de kommunale hjemmetjenester. I framtiden er det dermed først og fremst de brukere med sterke 

fysiske begrensninger og demens som kan få opphold i institusjon.  

Politisk nivå og arbeidstakerorganisasjonene medvirker i tiltaket.  

Kommunestyret får seg forlagt rapport fra prosjektet – Framtidige helse- og omsorgstjenester – fire 

ganger pr. år. 

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har et høyt faglig engasjement blant sine medarbeidere.  

I 2019 er det – med egne krefter i spissen – blant annet gjort kompetanseheving i sykepleiergruppen.  

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter kan på denne måte lettere avdekke og sette i verk tiltak 

overfor pasienter som er i en forverret tilstand.  

Når det gjelder tvang, er det ved utgangen av 2019 initiert og satt i gang sertifiseringsprogram. Det er 

et mål å starte opp med opplæring våren 2020.  
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Antall overliggedøgn på Sykehuset Østfold økte siste år. De nye omsorgsboligene i Johs. C. Liens gate 

har som formål blant annet å styrke bruker- og pasientflyt og – logistikk i Hjembaserte tjenester og 

Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester i en helhet. Det forbedrer forhåpentlig driftssituasjonen i 

disse seksjonene i 2020.  

Etter budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 vil nytt sykehjem – erstatning for dagens Skautun 

rehabiliterings- og omsorgssenter – kunne ferdigstilles ultimo 2022 eller primo 2023.  

Rådmannen tar sikte på å forelegge velferdsutvalget, teknikkutvalget og kommunestyret en utfyllende 

enkeltsak på byggeprosjektet i tredje eller fjerde kvartal 2020.  

Nytt sykehjem vil bli Rakkestad kommunes største investering noensinne.  

Bo- og aktivitetstjenester 

Økonomi 

BO- OG AKTIVITETSTJENESTER 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 65 773 66 329 66 662 62 464 

     

Herav:     

     

Lønn 68 025 65 354 66 932 65 088 

Driftsutgifter 6 063 6 155 5 060 6 487 

Bruttoramme 74 088 71 509 71 992 71 575 

Driftsinntekter -8 315 -5 180 -5 330 -9 111 

     

Nettoramme 65 773 66 329 66 662 62 464 

1 000 kroner.  

Netto utgifter ble på 65,773 millioner kroner. Budsjettet var på 66,329 millioner kroner. Det er mindre 

utgifter på kr. 556 000 i Bo- og aktivitetstjenester i 2019.  

Avvikene på de forskjellige ansvar og kostnadssteder i institusjonen er små og aggregerer seg opp til 

lavere netto utgifter på kr. 556 000 for seksjonen som en helhet.  

Kommentarer 

Etter Skole er Bo- og aktivitetstjenester den største av seksjonene målt etter budsjett.  

Det er en relativt kompleks virksomhet.  

Bo- og aktivitetstjenester gir bolig-, aktivitet- og omsorgstjenester til funksjons- og utviklingshemmede 

og andre mennesker med særlige behov. Det er oppgaver som for disse brukergrupper i sin form kan 

sammenlignes med det Rakkestad familiesenter, Hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og 

omsorgssenter tilbyr til befolkningen på en mer generell basis. I økende utstrekning samhandler nå de 

aktuelle seksjoner med hverandre som elementer av den totale oppgaveløsning.  

Det er sparsomt med statistikk som går spesielt på dette tilbudet, og de tall om utgiftsnivå, andel av 

budsjett, bemanning, kompetanse og brukerdata som det er redegjort for foran har stor gyldighet for 

også Bo- og aktivitetstjenester.  
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Rådmannen viser til avsnittene «Hjembaserte tjenester» og «Skautun rehabiliterings- og omsorgs-

senter» i aktuell sammenheng.  

For Bo- og aktivitetstjenester er 2016 – 2020 preget av store endringer.  

I perioden 2010 vokste forventninger og krav til de tjenester det er snakk om kraftig. 

Samtidig stod utvikling og utbygging av det kommunale tilbudene mindre og mer i ro. Et større antall 

brukere ventet på at tiltak skulle settes i verk. Det ble operert med flere midlertidige og kostbare tiltak 

ï dette tidsrommet. 

Med Parksvingen omsorgsboliger – ferdigstilt i september 2018 – er logistikk og tjenestespekteret i en 

helhet en annen. Etterspørsel etter og tilbudet av tjenester i seksjonen balanserer i øyeblikket langt 

bedre.  

Bo- og aktivitetstjenester er sammen med Rakkestad familiesenter, Hjembaserte tjenester og Skautun 

rehabiliterings- og omsorgssenter et element av prosjektet Framtidige helse og omsorgstjenester. 

Potensialet som er i større fokus og innsats på egenmestring, hverdagsrehabilitering, forebyggenhet 

og helsefremmende tiltak skal tas ut – for at mennesker skal klare seg best mulig på egen hånd og 

etter det med primært et tilbud av de lettere kommunale tjenestene. Bo- og aktivitetstjenester har en 

rolle i de strategier og tiltak utvikles på dette området.   

Politisk nivå og arbeidstakerorganisasjonene medvirker i tiltaket.  

Kommunestyret får seg forlagt rapport fra prosjektet – Framtidige helse- og omsorgstjenester – fire 

ganger pr. år. 

Bo- og aktivitetstjenester har fastsatt en rullerende plan for kompetanseøkning i sin virksomhet.  

Det er i 2019 gjennomført opplæring av ansatte på viktige og prioriterte områder.  

Dagsenteret har et sett av oppgaver til sine brukere. Det er i det hele tatt inne i en god utvikling.  

Bo- og aktivitetstjenester anvender sine ressurser fleksibelt for å løse og finansiere tiltak som det 

ordinært ikke er ressurser til i budsjettet.  

Som rådmannen vurderer det, fungerer det godt.  

Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger beveger seg inn i nye faser, og drift og aktivitet til-

passes nye premisser og rammer for tilbudet.  
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Teknikk, miljø og landbruk 
 
Økonomi 

TEKNIKK, MILJØ OG LANDBRUK 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

Og la 2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 52 371 54 459 48 209 51 232 

     

Herav:     

     

Lønn 36 596 35 962 35 510 35 498 

Driftsutgifter 84 325 83 361 77 482 83 816 

Bruttoramme 120 921 119 323 112 992 119 314 

Driftsinntekter -68 550 -64 864 -64 783 -68 082 

     

Nettoramme 52 371 54 459 48 209 51 232 

1 000 kroner.  

Netto utgifter ble på 52,371 millioner kroner. Budsjettet var på 54,459 millioner kroner. Det er mindre 

utgifter på kr. 2 088 000 i Teknikk, miljø og landbruk i 2019.  

I stor grad er det tekniske, økonomiske forhold på selvkostområdene som skaper resultat.  

Den regulære aktiviteten genererer netto mindre utgifter på kr. 269 000 i Teknikk, miljø og landbruk 

siste år.  

Kommentarer 

Teknikk, miljø og landbruk har plan- og forvaltningsoppgaver på flere samfunnsområder og dessuten 

et ansvar for viktig kommunal og annen lokal infrastruktur.  

De først nevnte funksjoner – arealplanlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, miljøforvaltning og 

landbruk – ivaretas av et lite, men kompetent miljø. I grove trekk er det en saksbehandler for hvert av 

de aktuelle feltene. Enhetene er dermed sårbare og lite robuste ved fravær og stor saksmengde.  

Saksbehandlingstider er gjennomgående bedre enn i Østfoldkommuner og gjennomsnittet av landets 

kommuner.  

Rådmannen har i de siste årene styrket saksbehandlingskompetanse og – kapasitet hos Rådmannen 

og i Teknikk, miljø og landbruk.  

Standard på veinettet er en utfordrende oppgave for Rakkestad kommune.  

Netto driftsutgifter pr. km. kommunal vei er under Østfoldkommuner og gjennomsnittet av landets 

kommuner: 

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

        

Netto driftsutgifter pr. km. vei,   84 040 81 624 129 717 130 481 156 892 146 669 

Kroner.  
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Veinettet er omfattende, kommunen stor geografisk og befolkningsgrunnlaget tynt utenfor Rakkestad 

sentrum. Det lar seg ikke gjøre å holde en drifts- og vedlikeholdsmessig standard på alle veier som 

det geografisk mindre og tettere befolkede kommuner kan.   

En konsekvens av de momenter som nevnt, er dessuten at andel av veinettet som ikke har fast dekke 

er høyt:  

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

        

Andel kommunal vei uten fast dekke,    54,5 54,5 14,7 15,4 27,3 28,0 

Kilometer vei uten fast dekke av total veilengde.  

Det er økonomisk og på andre måter krevende å drifte og vedlikeholde veier uten fast dekke.  

Rakkestad kommune har etter sin størrelse en relativt stor bygningsmasse – mellom 50 000 og 60 000 

kvadratmeter.  

Eiendoms andel av totalt budsjett er over Østfoldkommuner, men i underkant av gjennomsnittet av 

landets kommuner:  

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

        

Utgifter eiendom - av totalt budsjett,  8,4 8,3 7,8 8,0 6,7 9,0 

Prosent. 

Et gjentakende tema er at kommunene anvender for lite av sine ressurser på drift og vedlikehold av 

eiendomsmasse, og at standard av den og verdier av aktiva forringes over tid. Det er tilfelle også i 

Rakkestad kommune. Oppvekst og helse og omsorg krever mesteparten av kommunen sine ledige 

midler.  

Denne tendensen forsterker seg over tid.  

Utredningen av boligkontor pågår og forhåpentlig kan det resultere i at enheten blir etablert i løpet av 

2020.  

Boligforvaltning er et krevende og komplekst område som det er viktig at kommunen tverrsektorielt 

samarbeider bedre og styrker seg på.  

Tabellen viser renhold, energi og vedlikehold pr. kvadratmeter bygg: 

   Rakkestad Østfold Norge 

        

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

        

Vedlikehold,  45 35 100 79 102 100 

Renhold,  232 222 186 152 171 161 

Energi,   139 150 126 107 134 126 

Kroner pr. kvadratmeter bygg. 

Utgifter til energi og særlig renhold er høye. Vedlikehold er lavt sammenlignet med andre kommuner. 
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Selvkostområdene (VAR) omfatter vann, avløp og renovasjon.  

Rakkestad kommune har 100 prosent selvkostgrad på disse områder.  

Årsgebyrene for husholdninger er i Rakkestad kommune, Østfoldkommuner og gjennomsnittet av 

norske kommuner i 2019: 

   Rakkestad Østfold Norge 

           

  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

           

Vannforsyning,  3 097 3 097 2 798 2 925 2 562 2 697 3 739 3 252 3 453 

Avløp,  4 171 4 171 3 971 4 750 4 450 4 506 4 142 3 745 3 894 

Renovasjon,  2 691 2 691 2 491 2 409 2 536 2 276 2 851 2 682 2 759 

           

Sum,  9 959 9 959 9 260 10 084 9 548 9 479 10 732 9 679 10 106 

Kroner.  

Uten at det er veldig store forskjeller, er Rakkestad kommune samlet sett under både fylkes- og lands-

gjennomsnittet på vann-, avløps- og renovasjonsgebyrene siste år.  

Rakkestad kommune gjorde i 2019 store investeringer på vann- og avløpsområdet. Det vises i denne 

forbindelse til punktet «Investeringer». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

55 
 

Næringstiltak  
 
Økonomi 

NÆRINGSTILTAK 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 2 715 2 690 2 690 2 771 

     

Herav:     

     

Lønn - - - - 

Driftsutgifter 2 715 2 690 2 690 2 771 

Bruttoramme 2 715 2 690 2 690 2 771 

Driftsinntekter - - - - 

     

Nettoramme 2 715 2 690 2 690 2 771 

1 000 kroner.  

Kommentarer 

Det er god balanse mellom regnskap og budsjett på dette området.  

Større utgifter innen næringstiltak er: 

Kjøp av tjenester av Rause AS,  kr. 2 278 336 

Tilskudd til Rakkestad Næringsråd,  kr. 411 200 

Rakkestad Handelsstand SA,  kr.  25 000 

Kroner.  
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Kirke og trossamfunn 
 
Økonomi 

KIRKER OG TROSSAMFUNN 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme 6 442 6 500 6 500 6 917 

     

Herav:     

     

Lønn - - - - 

Driftsutgifter 6 442 6 500 6 500 6 917 

Bruttoramme 6 442 6 500 6 500 6 917 

Driftsinntekter - - - - 

     

Nettoramme 6 442 6 500 6 500 6 917 

1 000 kroner.  

Kommentarer 

Det er god balanse mellom budsjett og regnskap på dette området.  

Rakkestad sogn oppnår kommunale overføringer i samsvar med avtale mellom kommunen og sognet.  

Dessuten leverer Rakkestad kommune fra 2019 en rekke tjenester til Rakkestad sogn som det hittil 

har kjøpt av private leverandører.  

Som rådmannen vurderer det, fungerer ordningene godt.  
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Fellesutgifter og fellesinntekter 
 
Økonomi 

FELLESUTGIFTER OG INNTEKTER 
Regnskap  

Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  

  2019 2019 2019 2018 

     

Seksjonsramme -47 796 -37 529 -34 572 -42 564 

     

Herav:     

     

Lønn -15 287 -14 547 -7 651 -13 347 

Driftsutgifter 523 9 574 292 1 076 

Bruttoramme -14 764 -4 973 -7 359 -12 270 

Driftsinntekter -33 032 -32 556 -27 213 -30 294 

     

Nettoramme -47 796 -37 529 -34 572 -42 564 

1 000 kroner.  

Kommentarer 

Fellesutgifter og fellesinntekter omfatter lønns- og prisvekst, premieavvik, amortisering av premie-

avvik, betalingsformidling, Husbankens tilskudds- og låneordninger og motpost til avskrivninger. 

Resultatet er bedre enn budsjettert. Det er et helt sett av årsaker til utfallet.  
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Investeringer 
 
Økonomi 

Investeringer 

   Regnskap  Budsjett I Budsjett II 

     

KLP - Egenkapitalinnskudd,   1 603 1 800 1 610 

IKT - Felles,   2 710 2 600 2 300 

IKT - Skole - Innkjøp av pc'er til åttende trinn,   629 600 600 

Kommunale bygninger - Påkostninger,  959 1 000 800 

Midtstuen - Påkostninger,  0 400 0 

Kommunale veier og bruer - inkl. veinavn,  271 4 000 300 

Vann- og avløpsinvesteringer,  11 117 9 500 11 000 

Rakkestad sentrum 2010 - 2018 - Pro & contraoppgjør,  0 800 0 

Os skole,  36 332 29 500 33 500 

Kjøp av utleieboliger,   4 226 0 3 250 

Kjøp av aksjer, arealer og bygg,  897 1 600 800 

Harlemåsen boligområde,  686 0 750 

Oppvekstseksjonene - Utstyr,   50 500 50 

Brann- og redningsvesenet - Utstyr,  789 250 750 

Teknikk, miljø og landbruk - Utstyr,   831 500 800 

Rakkestad kulturskole - Forprosjekt,  2 215 7 000 1 150 

Omsorgsboliger - Hjembaserte tjenester,  24 160 6 000 23 500 

Fladstadparken,  6 0 0 

Friluftsområdet - Grytelandstjernet,  158 0 150 

Skautun rehab og omsorgssenter - Oppgraderinger,  304 0 300 

Friluftsområde - Suteren/Røsægstranda,  223 0 210 

Skautun rehab og omsorgssenter - Bygg og anlegg,  976 500 1 000 

Digitaliseringsprosjekt - NAV og PLO,  143 0 0 

Tiltak for økt sykkelbruk,   45 0 0 

Helse- og omsorgsseksjonene - Utstyr,   991 2 000 1 200 

Prosjektskolen - Garasje på Rudskogen,   110 0 140 

Brukerstyrt hus,  347 0 300 

IT - utstyr, telefoni m.m. - Barnevernet,  168 0 175 

Rakkestad kulturhus - Fasade,  63 0 0 

Rakkestad familiesenter - Etablering av ladere for elbiler,   108 0 125 

Rakkestad familiesenter - Biler,   733 0 700 

Kirkeng barnehage - Ny avdeling,  5 920 0 5 150 

Hjembaserte tjenester - Biler,  0 0 360 

Finansiering av investeringsregnskapet,  0 0 8 238 

Salg av eiendommer,   55 0 50 

Startlån - Innlån og utlån  19 972 16 500 16 500 

     

Sum,  117 797 85 050 115 758 

1 000 kroner.  
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Rakkestad kommune investerte for 117,797 millioner kroner i 2019. Det er 2,040 millioner kroner over 

regulert budsjett.  

Som de største prosjektene trekker rådmannen fram: 

- Os skole – 36,332 millioner kroner. 

- Omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester (Johs. C. Liens gate) – 24,160 millioner kroner.  

- Vann- og avløpsinvesteringer i henhold til fastsatt planverk – 11,117 millioner kroner.  

- Kirkeng barnehage – ny avdeling – 5,920 millioner kroner.  

 

På grunn av god framdrift på enkelte av tiltakene (Os skole og omsorgsboligene) er det avvik mellom 

regnskaps- og budsjettallene. Fra rådmannens side tas det sikte på å legge fram prosjektregnskap for 

investeringer større enn kr. 3 000 000 (2019) i tredje eller fjerde kvartal 2020.   

Rakkestad kommune opplever fremdeles stor etterspørsel etter startlån fra personer og familier som 

etablerer seg i egen bolig og anvender startlånordningen aktivt innenfor Husbankens regelverk og de 

lokalt fastsatte utfyllende retningslinjer.  

Disse utlån var på 14 millioner kroner siste år.  

Tap på aktuelle aktiva er lave.  

Finansiering   

   Regnskap  Budsjett I Budsjett II 

     

Egne midler,  4 709 10 000 5 008 

Fonds,  6 508 2 000 0 

Kompensasjon av merverdiavgift,  14 458 11 050 13 000 

Refusjoner,  515 1 000 250 

Mottatte avdrag på utlån,   4 421 4 000 4 000 

Lån,   87 186 57 000 93 500 

     

Sum,  117 797 85 050 115 758 

1 000 kroner.  

Rakkestad kommune anvender 4,709 millioner kroner av egne midler til finansiering av investeringer i 

2019.  

Fonds (bundne investeringsfonds i hovedsak) utgjør 6,508 millioner kroner.  

Refusjonsinntekter er fra Østfold fylkeskommune, avvikling av interkommunale selskaper i sammen-

heng med etableringen av Indre Østfold kommune og et mindre privat tiltak.  

Mottatte avdrag på utlån er ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån og ordinære avdrag på 

næringslån.  

Anvendelse av lån ble på 87,186 millioner kroner i 2019.  
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Skatter og statlige overføringer 
 
Økonomi 

  

Tekst  Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

      

  2019 2018 

      

Skatt av formue og inntekt,  215 542 208 669 210 300 197 887 

Rammeoverføringer m.m.,  276 849 275 576 264 819 271 730 

Eiendomsskatt,  28 599 28 697 28 210 27 884 

Andre direkte og indirekte skatter,  8 0 7 0 

      

Sum,  520 998 512 942 503 336 497 501 

1 000 kroner. 

Kommentarer 

For Rakkestad kommune var skatter av formue og inntekt, rammeoverføringer – inklusive inntekts-

utjevnende tilskudd – og eiendomsskatt på 520,998 millioner kroner i 2019. Det er 8,056 millioner 

kroner – 1,57 prosent – høyere enn budsjett.  

Kommunen hadde langt større skatteinntekter enn forventet og budsjettert. For Rakkestad kommune 

ble de aktuelle merinntekter på 6,873 millioner kroner – 3,29 prosent – siste år.  

Den utviklingen som er skissert, er uttrykk for en nasjonal tendens over tre – fire år.  

Eiendomsskatt utgjorde 28,599 millioner kroner – mot budsjettert 28,697 millioner kroner.  

Rakkestad kommune fikk inn kr. 98 000 mindre i eiendomsskatt enn det som var budsjettert til 

formålet.  

Andre statlige overføringer 

Økonomi 

Tekst  2019 2018 2017 2016 2015 

       

Integreringstilskudd,  12 114 16 078 18 607 11 410 5 356 
Tilskudd til dekning av 
renter           

og avdrag på prosjekter,   1 829 1 804 2 071 2 439 2 550 

KAD - plasser,  0 0 0 0 1 630 

       

Sum  13 943 17 882 20 678 13 849 9 536 

1 000 kroner.  

Kommentarer 

KAD – plasser er «kommunale akutte døgnplasser». Tiltaket ble inkludert i det ordinære inntekts-

systemet for kommunene i 2016.  
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Rakkestad kommune oppnådde tilskudd til bosetting og integrering av flyktninger og kompensasjon 

for renter og avdrag på lån tatt opp til finansiering av skolebygninger og omsorgsboliger på 13,943 

millioner kroner i 2019.  

Det ble siste år ordinært ikke bosatt nye flyktninger i kommunen.  
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Finans 
 
Økonomi 

Tekst  2019 2018 2017 2016 2015 

       

Renteutgifter,  18 093 15 658 16 065 16 779 16 338 

Renteinntekter, utbytte m.m.,  3 829 5 376 6 158 3 916 2 940 

       

Netto renteutgifter  14 264 10 282 9 907 12 863 13 398 

       

Avdrag på lån,  20 964 19 200 19 318 18 587 17 345 

       

Sum rente- og avdragsutgifter,   35 228 29 482 29 225 31 450 30 743 

1 000 kroner.  

Kommentarer 

Rakkestad kommune betalte renter og avdrag av sine forpliktelser med netto 35,228 millioner kroner i 

2019.  

Det er 5,746 millioner kroner mer enn året før.  

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

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

Rente- og avdragsutgifter binder opp store deler av kommunens midler. Det reduserer handlefrihet og 

potensial for å bruke ressurser på kjerne- eller primæroppgaver.  

Av Rakkestad kommunes langsiktige lån, er 67,15 prosent på løpende vilkår og 32,85 prosent sikret 

med ulike fastrenteavtaler (ordinære avtaler og rentebyttekontrakter).  

Andel faste renter av total gjeldsmasse er lavere enn tidligere. Etter hvert som Norges Bank realiserer 

et høyere rentenivå, kan det utløse en utgiftsvekst og visse økonomiske utfordringer.  

Rentebetingelsene varierer fra ca. 1,5 prosent p.a. og til 4,97 prosent p.a.  

Som en følge av bra regnskapsresultater i 2015 – 2019 – og at midlene er satt av til fonds – har 

likviditeten blitt bedre. Renter av bankinnskudd økte til ca. kr. 2 130 000 siste år.  

Rakkestad kommune har all sin likviditet/alle sine finansielle midler stående i bank. Det er ikke foretatt 

plasseringer i rentepapirer eller aksjemarkedet.  

Etter at ny kommunelov i sin helhet trådte i kraft 1.1.2010, setter rådmannen i gang utarbeidelse av 

nye økonomi- og finansreglementer i samsvar med nytt regelverk i løpet av 2020.  

Utbytte fra Rakkestad Energi AS var på kr. 1 634 029 i 2019. Dette er betydelig lavere enn i de siste 

årene.   
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Fonds 
Økonomi 

Tekst  2019 2018 2017 2016 2015 

       

Disposisjonsfond,   90 124 66 407 44 159 23 457 11 180 

Bundne driftsfond,  26 747 23 774 23 408 28 054 24 676 

Ubundne investeringsfond,  1 624 1 624 1 624 1 924 1 924 

Bundne investeringsfond,  2 768 6 517 1 846 3 217 2 788 

       

Sum,  121 263 98 322 71 037 56 652 40 568 

1 000 kroner.  

Rakkestad kommune har fonds på 121,263 millioner kroner ved utgangen av 2019. Det er 22,941 

millioner kroner mer enn i 2018 og 80,695 millioner kroner over saldo for 2015.  

Bundne driftsfond er ca. 3 millioner kroner høyere enn i 2018.  

Størstedelen av de aktuelle fondsmidlene refererer seg til vann, avløp, slam, renovasjon og feiing – 

der ressursene (tidligere års avsetninger) i de nærmeste årene blir anvendt til å holde mest mulig 

stabile årsgebyrer for abonnentene.  

Selvkostfonds utgjorde 8,155 millioner kroner. Det er kr. 921 000 mindre enn i 2018.  

Tallene er: 

Tekst  2019 2018 2017 

     

Vann,  696 1 250 1 734 

Avløp  4 457 4 608 5 342 

Renovasjon  2 464 2 024 2 384 

Slam,  539 1 194 753 

Feiing  0 0 155 

     

Sum,  8 156 9 076 10 368 

1 000 kroner.  

Andre større bundne fonds er: 

- Erling Nærbys testamentariske gave, kr. 2 936 720.  

- Interkommunalt prosjekt «Glomma sør for Øyern», kr. 3 089 661. 

 

De aktuelle ressurser disponerer ikke Rakkestad kommune fritt.  

For øvrig er det satt av midler til andre formålsbestemte fonds – som i de nærmeste årene blir brukt 

til å finansiere ulike typer aktivitet i kommunen.  

Disposisjonsfondet er på 90,124 millioner kroner pr. 31.12.2019 – som er 23,717 millioner kroner mer 

enn ved utgangen av 2018.  

Rådmannen går inn for å avsette overskuddet for 2019 – kr. 21 491 152 til disposisjonsfondet. Det 

beløper seg dermed til 111,615 millioner kroner etter årsoppgjørsdisposisjoner.  

Disposisjonsfondet er av en akseptabel størrelse pr. 31.12.2019.  
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Langsiktig gjeld  
 
Økonomi 

 Tekst  2019 2018 2017 2016 2015 

       

Samlet lånegjeld,  768 753 708 951 643 990 649 934 630 715 

       

Lån til videre utlån,  74 076 69 810 47 264 47 264 45 205 

       

Investeringslån,  694 677 639 141 596 726 602 670 585 510 

        

Innbyggere  8 255 8 230 8 202 8 173 8 084 

       

Investeringslån pr. innbygger,   84 152 77 660 72 754 73 739 72 418 

1 000 kroner.  

Kommentarer 

Rakkestad kommune hadde langsiktige lån på 768,753 millioner kroner ved utgangen av 2019.  

Som følge av store investeringer over mange år, er lånegjelden høy både i fylkes- og landsmålestokk.  

Høy lånegjeld gir store årlige rente- og avdragsutgifter av disse forpliktelsene. Det binder opp midler. 

Kommunens økonomiske handlefrihet reduseres og det blir mindre ressurser tilbake til å anvende på 

kjerne- og primæroppgaver.  

Politisk nivå bør være seg bevisst dette momentet.  

Lån i Husbanken til videre utlån er på 74,076 millioner kroner. Det er 4,266 millioner kroner mer enn i 

2018.  

Av langsiktig gjeld er 125,114 millioner kroner – 16,28 prosent av samlet gjeldsmasse – selvfinansiert.  

Lån i Husbanken til videre utlån, selvkostområdene (VAR) og kommunale skoler, leiligheter og boliger 

som er omfattet av statlige rente- og avdragskompensasjonsordninger inngår i selvfinansiert gjeld.  

Renter og avdrag av 83,72 prosent av langsiktige lån – 643,600 millioner kroner – dekkes altså over 

det ordinære driftsbudsjettet. Det reduserer økonomisk handlefrihet og potensial for å kunne anvende 

ressurser på kjerne- og primære oppgaver.  

Av de langsiktige lån er 67,15 prosent på løpende vilkår og 32,85 prosent sikret med fastrenteavtaler 

eller rentebyttekontrakter.  

Rentebetingelsene varierer fra ca. 1,5 prosent p.a. til 4,97 prosent p.a. 

Gjennomsnittlige renter på lån med løpende vilkår var på 2,30 prosent p.a. og faste renter 1,97 

prosent p.a. Rentebytteavtalene ligger i intervallet 3,28 prosent p.a. – 4,97 prosent p.a.  

Rakkestad kommunes langsiktige gjeld er høy sammenlignet med Østfoldkommuner og et gjennom-

snitt av landets kommuner.  
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Likviditet 
 
Kommentarer 

For Rakkestad kommune ble likviditeten betydelig svekket fra 2011 – 2015. 

Med bra regnskapsresultater i 2015 – 2019 – 21,491 millioner kroner (2019), 28,976 millioner kroner 

(2018), 27,463 millioner kroner (2017), 22,894 millioner kroner (2016) og 14,223 millioner kroner 

(2015) – har dette bildet forbedret seg vesentlig i de siste fem årene.  

Midlene er i hovedsak satt av til disposisjonsfondet og er på denne måten en buffer og reserve mot 

sviktende inntekter og økende utgifter i en periode på 1 – 3 år.  

Disposisjonsfondet utgjør 111,615 millioner kroner etter foreslåtte årsoppgjørsdisposisjoner for 2019.  

Det bidrar til økt forutsigbarhet, stabilitet og soliditet for kommunen.  

Rådmannen påpeker likevel: 

- Premieavviket i pensjonsordningene (betalte, ikke utgiftsførte premier) er på 32,899 millioner 

kroner (37,538 millioner kroner medregnet arbeidsgiveravgift) pr. 31.12.2019. 

 

Det er likviditetssvekkende.   

 

- Langsiktig gjeld er økende og binder opp større deler av kommunens ressurser til renter og 

avdrag av disse forpliktelsene i en lang horisont.  

 

Det er likviditetsutfordrende.  

Rakkestad kommune har fra 2014 hatt en trekkrettighet på 25 millioner kroner i Marker sparebank. 

Den gir likviditet til til enhver tid å kunne dekke opp løpende utbetalinger.  

Trekkrettigheten har ikke blitt benyttet i de siste årene.  
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Pensjon 
 
Økonomi 

Tekst  2019 2018 2017 2016 2015 

       

Brutto pensjonsforpliktelser,   962 851 915 113 872 941 836 365 805 798 

       

Pensjonsmidler,  851 778 806 414 731 376 681 793 665 083 

       

Netto pensjonsforpliktelser,   111 073 108 699 141 565 154 572 140 715 

1 000 kroner.  

Kommentarer 

Rakkestad kommune hadde forpliktelser til pensjonsordninger for ansatte og folkevalgte medlemmer 

på 962,851 millioner kroner pr. 31.12.2019. Dette er en stigning på 47,738 millioner kroner (5,22 

prosent) fra 2018.  

Pensjonsforpliktelsene er langsiktig gjeld for kommunen.  

Rakkestad kommune hadde samtidig pensjonsmidler pr. 31.12.2019 på 851,778 millioner kroner. Det 

er en vekst på 45,364 millioner kroner (5,63 prosent) fra 2018.  

Netto pensjonsforpliktelser utgjorde dermed 111,073 millioner kroner pr. 31.12.2019 – noe som gir en 

økning i størrelsen på 2,404 millioner kroner (2,21 prosent) fra 2018.  

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) er kommunens forsikrings-

leverandør på det aktuelle området.  

Rakkestad kommune har store forpliktelser – men også aktiva – knyttet til pensjonsordningene for de 

ansatte og folkevalgte.  

Premieavvik 

Økonomi 

Tekst  2019 2018 2017 2016 2015 

       

Akkumulert premieavvik,   32,899 25 488 22 011 22 414 21 732 

1 000 kroner. Akkumulert premieavvik – eksklusive arbeidsgiveravgift.  

Pensjonspremiene varierer fra år til år avhengig av blant annet lønnsutviklingen og den avkastningen 

som pensjonskassene oppnår på sine investeringer/sin kapital.  

Premieavvikene har som formål å jevne ut pensjonspremiene over år – slik at kommunens pensjons-

kostnader er forutsigbare og ikke går ned eller vokser for mye fra et år og til det neste.  

Når den betalte premie er større enn pensjonskostnaden, oppstår et positivt premieavvik. Det avsettes 

i balansen og utgiftsføres deretter i driftsregnskapet over sju år.  

I de tilfelle der premie er mindre enn pensjonskostnaden, beregnes et negativt premieavvik. Det 

balanseføres også, og inntektsføres så i driftsregnskapet over sju år.  

Rakkestad kommune har akkumulerte positive premieavvik på 32,899 millioner kroner (eksklusive 

arbeidsgiveravgift) pr. 31.12.2019. Det gir en framtidig årlig driftsutgift på (i gjennomsnitt) 4,700 

millioner kroner fram mot 2026. 
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Premieavviket er også et likviditetsutlegg for kommunen på 32,899 millioner kroner pr. 31.12.2019. 

Etter årsoppgjørsdisposisjoner er Rakkestad kommunes disposisjonsfond på 111,615 millioner kroner. 

Med et akkumulert premieavvik på 32,899 millioner kroner som nevnt, er disposisjonsfondet netto 

(bufferen eller reservene mot økende utgifter og sviktende inntekter i en periode på 1 – 3 år) på 

78,716 millioner kroner. 

Det er til ettertanke når Covid 19 pandemien herjer i Norge på våren 2020. 

Akkumulert premieavvik utgjør 29,48 prosent av driftsbufferen/driftsreservene – noe som svekker 

kommunens økonomiske stilling og soliditet vesentlig.  

Bildet er det samme for kommunesektoren som en helhet.  

 

 

 

 

 


