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Saksnr. Utvalg Møtedato 
9/20 Eldrerådet 16.11.2020 
6/20 Rådet for funksjonshemmede 16.11.2020 
7/20 Ungdomsrådet 16.11.2020 
4/20 Integreringsrådet 16.11.2020 
32/20 Velferdsutvalget 17.11.2020 
38/20 Teknikkutvalget 18.11.2020 
12/20 Arbeidsmiljøutvalget 18.11.2020 
7/20 Administrasjonsutvalget 25.11.2020 
111/20 Formannskapet 25.11.2020 
/ Kommunestyret 10.12.2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-4 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2021 
og økonomiplan 2021-2024 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
(Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B). Økonomiplanen vedtas per 
rammeområde og totalt for perioden 2021-2024 – i henhold til bevillingsoversikt drift 
etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 første og andre ledd. 

 
2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav C i rådmannens forslag til vedtak. 

 
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar 

med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer 
og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B, 1C og vedlegg 2). 

 
4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 

 
5. Investeringsbudsjettet for 2021 og 2021-2024 (inkl. finansiering), vedtas slik det 

fremgår av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Økonomiplanen vedtas 
per prosjekt og totalt for perioden 2021 – 2024 i henhold til bevilgningsoversikt 
investering etter budsjett og regnskapsforskriftens § 5-5 første og andre ledd– 
totalt kr 109 000 000 i 2021. 

 
6. Det godkjennes låneopptak på kr 104 600 000 til finansiering av investeringer 

og startlån i 2021. 

 
7. Punktene A – F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. 

 

A. RAMMEOMRÅDER 

Budsjettet for 2021 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: 
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• Rådmannen 
•  

 

• Stabene 
• NAV Rakkestad 
• Skole 
• Barnehage 
• Kommunikasjon og kultur 
• Rakkestad familiesenter 
• Hjembaserte tjenester 
• Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
• Bo- og aktivitetstjenester 
• Teknikk, miljø og landbruk 
• Næring og sysselsetting 
• Rakkestad Kirkelige Fellesråd 
• Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) 

 

Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under 
obligatoriske oversikter. 

 

B. SKATTØRE 
Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2021 beregnes i 
henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. 

 

C. FULLMAKTER 
1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 

 
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom 
rammeområdene. 

 
4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom 

rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). 

 

D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER 
a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.222,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) 

b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.597,- per kommunestyrerepresentant. 

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

statsbudsjettet. 

 

E. EIENDOMSSKATT 
Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a 
- å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2021. 

 
Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2021 til: 
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4,00 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille 
for andre eiendommer av gjeldende takstverdier (esktl. § 13). 
 

 

 

Eiendomsskatten betales i fire terminer (esktl. § 25). 
 

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1). 

 

F. LÅN 
Rakkestad kommune tar opp lån på kr 89 600 000,- til investeringer pluss kr 15.000.000,- 
til startlån i 2021. 

 
Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 14-18; 

 

Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens 
avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og 
størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen 
etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi 
ved inngangen av regnskapsåret. 

 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor 
de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. 

 
 
 
Behandling i Eldrerådet den 16.11.2020 sak 9/20 
Eldrerådet setter pris på at det nærmer seg bygging av nytt sykehjem. Eldrerådets 
medlemmer understreker behovet for minst 65 sykehjemsplasser når nytt bygg planlegges 
og bygges. Eldrerådet er kjent med at tidlig innsats og et godt forebyggende arbeid kan gi 
resultater på lang sikt. Kommunen må allikevel sørge for å ha tilstrekkelig antall 
sykehjemsplasser da gruppen eldre med demens stadig øker og jo eldre målgruppen blir jo 
flere underliggende sykdommer hos de eldre må påregnes. Avlastningsplasser for demente 
og andre omsorgskrevende pasienter må prioriteres høyt slik at pårørende orker å ha sine 
boende hjemme. 
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 
Eldrerådets uttalelse 
Eldrerådet tilrår at det planlegges og bygges nytt sykehjem med 65 plasser. 
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt 
 
 
 
Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 16.11.2020 sak 6/20 
Rådet for funksjonshemmede henstiller til at Rakkestad kommune har fokus på at fortau og 
fortauskanter tilrettelegges slik at tilgjengeligheten er tilstrekkelig for rullestol- og 
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rollatorbrukere. Rådet for funksjonshemmede henstiller til at det settes av midler til dette i 
perioden.  
 
Rådet for funksjonshemmede tilrår det bygges 65 plasser ved Nye Skautun rehabilitering- og 
omsorgssenter. Bakgrunnen for tilrådningen er at det vil bli flere eldre og syke i årene som 
kommer.  
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse 
Rådet for funksjonshemmede henstiller til at Rakkestad kommune har fokus på at fortau og 
fortauskanter tilrettelegges slik at tilgjengeligheten er tilstrekkelig for rullestol- og 
rollatorbrukere. Rådet for funksjonshemmede henstiller til at det settes av midler til dette i 
perioden.  
 
Rådet for funksjonshemmede tilrår det bygges 65 plasser ved Nye Skautun rehabilitering- og 
omsorgssenter. Bakgrunnen for tilrådningen er at det vil bli flere eldre og syke i årene som 
kommer.  
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 16.11.2020 sak 7/20 
Ungdomsrådet ønsker å være delaktig i videre arbeid med skolemat på Rakkestad 
ungdomsskole 
 
Vedrørende frafall i videregående skole ønsker Ungdomsrådet å være en høringsinstans før 
saken kommer til behandling i Velferdsutvalget, våren 2021. 
 
Når det gjelder kulturskoletilbudet ønsker Ungdomsrådet å være en høringsinstans før saken 
kommer til behandling i velferdsutvalget og kommunestyret. 
 
Ungdomsrådet ønsker at det skal bosettes flyktninger i perioden 2021-2024. 
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 
Ungdomsrådets uttalelse 
Ungdomsrådet støtter rådmannens forslag til vedtak med følgende endring: 

 
Rakkestad kommune bør bosette flyktninger i perioden 2021-2024. 

 
 
 
Behandling i Integreringsrådet den 16.11.2020 sak 4/20 
Integreringsrådet syns Boligkontoret er et positivt tiltak med tanke på integreringstiltak. 
 
Integreringsrådet ser med bekymring på at det kan falle bort tilbud til barn og unge i 
Rakkestad kommune i forhold til plasser på Mortenstua skole. 
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I budsjettet finner Integreringsrådet ikke noe som tar høyde for langtidseffekter av covid 19. 
Integreringsrådet etterlyser en aktiv næringspolitikk for å holde folk sysselsatt. 
I tillegg til bortfall av inntekter kan Covid 19 ha store sosiale og helsemessige konsekvenser 
både på kort og lang sikt.  
 
Integreringsrådet syns det er en defensiv holdning i forhold til bosetting av asylsøkere og 
flyktninger. Rakkestad samfunnet har vist god integreringsevne. Både når det gjelder skole, 
bolig for enslige mindreårige flyktninger, tilgjengelige boliger for bosetting, fritid og frivillig 
arbeid har vi god erfaring og kompetanse i integreringsøyemed. 
 
Integreringsrådet mener derfor at Rakkestad kommune har gode forutsetninger for nye 
bosettinger og anmoder om  
 

a) aktivt initiativ til å bosette familier og/eller enslige mindreårige flyktninger 
 

b) hvis IMDi henstiller kommunen om mottak av flyktninger også 2021 – 2024 mener    
Integreringsrådet at bosetting av flyktninger bør finne sted med det antallet IMDi ber 
om. 

 
Integreringsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 

 
 
 
Integreringsrådets uttalelse  
Integreringsrådet syns det er en defensiv holdning mot bosetting av asylsøkere og 
flyktninger. Rakkestad samfunnet har vist god integreringsevne i forhold til skole, bolig for 
enslige mindreårige flyktninger, tilgjengelige boliger for bosetting, fritid og frivillig arbeid i 
integreringsøyemed. 
 
Integreringsrådet mener derfor at Rakkestad kommune er godt rustet/har gode 
forutsetninger for nye bosettinger og anmoder om  
 

a) aktivt initiativ til å bosette familier og/eller enslige mindreårige flyktninger 
 

b) Hvis IMDi henstiller kommunen om mottak av flyktninger også 2021 – 2024 mener    
Integreringsrådet at bosetting av flyktninger bør finne sted med det antallet IMDi ber 
om. 

 
Integreringsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Behandling i Velferdsutvalget den 17.11.2020 sak 32/20 
Representanten Beate Kristin Østby Lie (Ap) fremmet følgende forslag: 
 
 Kommunestyret går inn for at Rakkestad kommune i første halvår 2021 utreder 
 alternativer/modeller for skolemat i Rakkestadskolen fra skoleåret 2021-2022. 
 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  
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Velferdsutvalgets uttalelse 
Kommunestyret går inn for at Rakkestad kommune i første halvår 2021 utreder 
alternativer/modeller for skolemat i Rakkestadskolen fra skoleåret 2021-2022. 
 
Forøvrig uttalte Velferdsutvalget at ytterligere debatt og mulige endringer vil skje i 
formannskap og kommunestyre.  
 
 
 
Behandling i Teknikkutvalget den 18.11.2020 sak 38/20 
Leder av utvalget Dagfinn Søtorp (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
 
 Det satses ytterligere kr 1 500 000 til vei / vedlikeholds / grøntanlegg i 2021. Dette 
 dekkes av salgsinntekter av eiendeler / aktiva. 
 
 Investeringer og finansiering tabell side 73 
 
  

  2021 2022 2023 2024 SUM 
Kommunale 
bygninger – 
Påkostninger 
 

2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

Kommunale 
veier, 
gatelys, 
bruer, 
grøntanlegg, 
påkostninger 
 

7 000 6 000 5 500 5 500 24 000 

 
 Arbeidsgruppen opprettet i 2020 som består av tre representanter fra teknikkutvalget 
 som i samarbeid med administrasjonene gjør prioriteringer innenfor «Kommunale 
 bygninger – Påkostninger» samt «Kommunale veier, gatelys, grøntanlegg – 
 Påkostninger» fortsetter sitt arbeid også i 2021.  
 
 
 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 
 
Teknikkutvalgets uttalelse 
Det satses ytterligere kr 1 500 000 til vei / vedlikeholds / grøntanlegg i 2021. Dette dekkes 
av salgsinntekter av eiendeler / aktiva. 
 
Investeringer og finansiering tabell side 73. 
 
  

  2021 2022 2023 2024 SUM 
Kommunale 
bygninger – 
Påkostninger 
 

2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
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Kommunale 
veier, 
gatelys, 
bruer, 
grøntanlegg, 
påkostninger 
 

7 000 6 000 5 500 5 500 24 000 

 
Arbeidsgruppen opprettet i 2020 som består av tre representanter fra teknikkutvalget  som 
i samarbeid med administrasjonene gjør prioriteringer innenfor «Kommunale  bygninger 
– Påkostninger» samt «Kommunale veier, gatelys, grøntanlegg –  Påkostninger» fortsetter 
sitt arbeid også i 2021.  
 
 
Forøvrig uttalte Teknikkutvalget at ytterligere debatt og mulige endringer vil skje i 
formannskap og kommunestyre. 
 
 
 
Behandling i Arbeidsmiljøutvalget den 18.11.2020 sak 12/20 
Arbeidstakersiden uttrykte at de ønsker sterkere delaktighet i budsjettprosessen. 
 
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak. 

 
 
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse 
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget den 25.11.2020 sak 7/20 
Arbeidstakersiden understreket at nødvendige omstillinger, omdisponeringer og regulære 
kutt i kommunen omtalt på side 49 må gjøres innenfor de tjenestene hvor endringene 
gjennomføres.  

 
 
Administrasjonsutvalgets uttalelse 
Administrasjonsutvalget har ingen bemerkninger til rådmannens forslag til budsjett utover 
arbeidstakersidens understreking om at nødvendige omstillinger, omdisponeringer og 
regulære kutt i kommunen omtalt på side 49 må gjøres innenfor de tjenestene hvor 
endringene gjennomføres.  
 
 
 
Behandling i Formannskapet den 25.11.2020 sak 111/20 
 
Fellesforslag Krf, H, SP 
 
 

1. Som et langsiktig prosjekt for å forbedre demografiutviklingen i Rakkestad 
kommune settes det av midler til et prosjekt for innbyggervekst.  
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Prosjektet er et viktig element i at Rakkestad kommune skal utarbeide ny 
kommuneplan for 2020 – 2032 i 2021.    

 
Det etableres et samarbeid med næringsliv og utviklingsmiljøer. Rakkestad 
næringsråd vil være en viktig samarbeidspartner sammen med andre aktører, 
samt politisk og administrativ ledelse. 

 
Det settes av kr. 500 000,- av kommunale midler til prosjektet. I tillegg tar 
kommunen sikte på å skaffe annen statlig tilskuddsfinansiering til prosjektet.  

 
Dette dekkes av disposisjonsfondet.  

 
Rådmannen bes å legge frem en enkeltsak i februar 2021 til formannskapet som 
konkretiserer opplegget hvor milepælsplan/prosjektplan for prosjektet blir 
presentert.  

 
 

2. Etableringen av fagfornyelsen vil kreve både kursing og nye læremidler i 
Rakkestadskolen. Det er i budsjettet satt av midler til dette.  
 
Velferdsutvalget blir forelagt en meldingssak om hvordan implementeringen av 
fagfornyelsen har blitt gjennomført i løpet av 2021.   
 

 
3. Det satses ytterligere kr 1 500 000 til vei /vedlikeholds/ grøntanlegg i 2021. Dette 

dekkes av salgsinntekter av eiendeler/aktiva.     
 

Investeringer og finansiering tabell side 73 
 

  2021 2022 2023 2024 Sum  

Kommunale 
bygninger – 
Påkostninger 

2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

Kommunale 
veier, gatelys, 
bruer, 
grøntanlegg, 
påkostninger 

7 000 6 000 5 500 5 500 24 000 

            

 
 

Arbeidsgruppen opprettet i 2020 som består av tre representanter fra 
teknikkutvalget som i samarbeid med administrasjonen gjør prioriteringer innenfor 
Kommunale bygninger – Påkostinger samt Kommunale veier, gatelys, bruer, 
grøntanlegg – Påkostninger fortsetter sitt arbeid også i 2021. 

 
 

4. Kreftkoordinator er en prioritert oppgave. Rådmann oppfordres til å søkes 
samarbeid med nabokommuner om muligheten for å etablere en felles tjeneste 
innen kreftkoordinator.   
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5. Det utredes i første halvår 2021 muligheten for at Rakkestad kommune vil kunne 

innføre løpende barnehageopptak gjennom hele året. 
 
 

6. Fremtidig investeringsbehov for Kirkelig fellesråd synliggjøres i budsjettet 2021 og 
økonomiplan 2021 -2024.  

 
Tillegg til tabell s.73 

 

  2021 2022 2023 2024   

Tilskudd til 
Rakkestad 
sogn 

500 500 500 500 2 000 

 
Det er behov for noe oppgradering allerede i 2021.Investeringene for 2021 
finansieres ved bruk av midler som står igjen fra krisepakke 3 – Covid-19 -midler.  

 
 

7. Bosetting av flykninger i kommunen tas opp som egen sak når anmodningen fra 
IMDI foreligger.  

 
Rakkestad kommune ønsker å ta det samfunnsansvar det er å bosette et antall 
flyktninger framover og ber rådmannen melde inn til IMDI kommunens interesse 
for dette sammen med en redegjørelse for kompetanse og kapasitet for å 
gjennomføre tiltaket.  
 

 
8. Rakkestad kommune tilrettelegger et tilbud for abonnenter av kommunale 

selvkosttjenester (VARF) slik at de som ønsker det kan betale sine gebyrer hver 
måned istedenfor hver tredje måned.   

 
 
 
Ved votering ble forslagene 1-8 enstemmig vedtatt.  

 
 

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

Gatebelysning 
Rakkestad kommune utreder utskifting av gammel gatebelysning til LED-belysning.  
Utredningen skal vær klar innen utgangen av første halvår 2021. 
 

 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
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Skolemat 
Kommunestyret går inn for at Rakkestad kommune i første halvår 2021 utreder 
alternativer/modeller for skolemat i Rakkestadskolen fra skoleåret 2021 – 2022 

 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt med 8 mot 1 stemme 
 
Mindretallet besto av Høyre. 
 
 

Sykehjemsplasser 
For å møte framtidens behov for god behandling av eldre, av personer med demens 
og alvorlige fysiske begrensninger skal Nye Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
bygges med minimum 65 plasser. 

 
 
Ved votering falt forslaget med 3 mot 6 stemmer. 
 
Mindretallet besto av Arbeiderpartiet. 
 
 
 
 
Varaordfører Iselin Bjørnstad (Krf) fremmet følgende forslag: 
 

Oppfølging av tematur-saken i budsjett:  
 
Rådmannen bes følge opp vedtak i formannskapssak nr. 108/20 og sørger for at det 
opprettes en underskuddsgaranti for tematur i Rakkestad ungdomsskole finansiert fra 
disposisjonsfondet.   

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

 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
 
1. Som et langsiktig prosjekt for å forbedre demografiutviklingen i Rakkestad kommune 

settes det av midler til et prosjekt for innbyggervekst.  
 
Prosjektet er et viktig element i at Rakkestad kommune skal utarbeide ny kommuneplan 
for 2020 – 2032 i 2021.    
 
Det etableres et samarbeid med næringsliv og utviklingsmiljøer. Rakkestad næringsråd 
vil være en viktig samarbeidspartner sammen med andre aktører, samt politisk og 
administrativ ledelse. 
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Det settes av kr. 500 000,- av kommunale midler til prosjektet. I tillegg tar kommunen 
sikte på å skaffe annen statlig tilskuddsfinansiering til prosjektet.  
Dette dekkes av disposisjonsfondet.  
 
Rådmannen bes å legge frem en enkeltsak i februar 2021 til formannskapet som 
konkretiserer opplegget hvor milepælsplan/prosjektplan for prosjektet blir presentert.  
 
 

2. Etableringen av fagfornyelsen vil kreve både kursing og nye læremidler i 
Rakkestadskolen. Det er i budsjettet satt av midler til dette.  
 
Velferdsutvalget blir forelagt en meldingssak om hvordan implementeringen av 
fagfornyelsen har blitt gjennomført i løpet av 2021.   
 
 

3. Det satses ytterligere kr 1 500 000 til vei /vedlikeholds/ grøntanlegg i 2021. Dette 
dekkes av salgsinntekter av eiendeler/aktiva.     
 

Investeringer og finansiering tabell side 73 
 

  2021 2022 2023 2024 Sum  

Kommunale 

bygninger – 

Påkostninger 

2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

Kommunale 

veier, gatelys, 

bruer, 

grøntanlegg, 

påkostninger 

7 000 6 000 5 500 5 500 24 000 

            

 
 
Arbeidsgruppen opprettet i 2020 som består av tre representanter fra teknikkutvalget 
som i samarbeid med administrasjonen gjør prioriteringer innenfor Kommunale 
bygninger – Påkostinger samt Kommunale veier, gatelys, bruer, grøntanlegg – 
Påkostninger fortsetter sitt arbeid også i 2021. 
 
 
 

4. Kreftkoordinator er en prioritert oppgave. Rådmann oppfordres til å søkes samarbeid 
med nabokommuner om muligheten for å etablere en felles tjeneste innen 
kreftkoordinator.   
 
 

5. Det utredes i første halvår 2021 muligheten for at Rakkestad kommune vil kunne innføre 
løpende barnehageopptak gjennom hele året. 
 
 

6. Fremtidig investeringsbehov for Kirkelig fellesråd synliggjøres i budsjettet 2021 og 
økonomiplan 2021 -2024.  
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Tillegg til tabell s.73 
 

  2021 2022 2023 2024   

Tilskudd til 

Rakkestad 

sogn 

500 500 500 500 2 000 

 
Det er behov for noe oppgradering allerede i 2021.Investeringene for 2021 finansieres 
ved bruk av midler som står igjen fra krisepakke 3 – Covid-19 -midler.  
 
 
 

7. Bosetting av flykninger i kommunen tas opp som egen sak når anmodningen fra IMDI 
foreligger.  
 
Rakkestad kommune ønsker å ta det samfunnsansvar det er å bosette et antall 
flyktninger framover og ber rådmannen melde inn til IMDI kommunens interesse for 
dette sammen med en redegjørelse for kompetanse og kapasitet for å gjennomføre 
tiltaket.  
 
 

8. Rakkestad kommune tilrettelegger et tilbud for abonnenter av kommunale 
selvkosttjenester (VARF) slik at de som ønsker det kan betale sine gebyrer hver måned 
istedenfor hver tredje måned.   

 
9. Gatebelysning 

Rakkestad kommune utreder utskifting av gammel gatebelysning til LED-belysning.  
Utredningen skal vær klar innen utgangen av første halvår 2021. 
 
 

10. Skolemat 
Kommunestyret går inn for at Rakkestad kommune i første halvår 2021 utreder 
alternativer/modeller for skolemat i Rakkestadskolen fra skoleåret 2021 – 2022 
 
 

11. Oppfølging av tematur - saken i budsjett  
Rådmannen bes følge opp vedtak i formannskapssak nr. 108/20 og sørger for at det 
opprettes en underskuddsgaranti for tematur i Rakkestad ungdomsskole finansiert fra 
disposisjonsfondet.   

 
 

Vedlegg 
1. Forslag til Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021 – 2024. 
 

 
Bakgrunn 
Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett går frem av kommunelovens § 14-3. 
 

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal 
vedtas før årsskiftet. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og 
strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og 
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årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og 
premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen 
i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. 

 
Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplanen og årsbudsjettet. Kontrollutvalget skal 
uttale seg til kommunestyret. 
 
Innstilling til økonomiplanen og årsbudsjettet, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. 

 
Velferdsutvalget, Teknikkutvalget, bruker- og interesseråd, Arbeidsmiljøutvalget og 
Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanfremlegget, før det 
blir vedtatt av kommunestyret. 

 
 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 
– 2024, rådmannens forslag». 
 
 
 


