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Rådmannens forslag til vedtak 

Rakkestad formannskap vedtar å legge utkast til samfunnsdel av kommuneplan 2022 – 2034 
ut til offentlig ettersyn som det er framlagt.  
 
 
Behandling i Formannskapet den 29.09.2021 sak 75/21 

 
Behandling 
 
Representanten Gunnar Line (Sp) fremmet følgende endringsforslag til andre kulepunkt på 
side 15.  
 

Samarbeide med landbruksaktørene om å redusere utslippene samtidig som vi fanger 
karbon, bedrer jordhelsa og øker matproduksjonen. 

 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende endringsforslag under «I Rakkestad 
kommune er det tilbud til alle», til andre kulepunkt på side 21. 
 
 
 

Dynamisk og bredt kulturelt tilbud.  
 
 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Et omforent formannskap ønsket at tekstboblene med sitater samles på siste side med 
forklaring om at dette er sitater fra innbyggermedvirkningen «Vårt Rakkestad». 
 
 
 
Retting side 9, 2. avsnitt – endre til kommuneplanperiode. 
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Formannskapets vedtak  

Rakkestad formannskap vedtar å legge utkast til samfunnsdel av kommuneplan 2022 – 2034 
ut til offentlig ettersyn som det er framlagt med vedtatte endringer:   

Andre kulepunkt på side 15 endres til  
 

• Samarbeide med landbruksaktørene om å redusere utslippene samtidig som vi fanger 
karbon, bedrer jordhelsa og øker matproduksjonen. 

 
 
Andre kulepunkt på side 21, «I Rakkestad kommune er det tilbud til alle», endres til 
 

• Dynamisk og bredt kulturelt tilbud.  
 
 
Tekstboblene med sitater samles på siste side med forklaring om at dette er sitater fra 
innbyggermedvirkningen «Vårt Rakkestad». 
 
 
 
Vedlegg 
1. Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034.  

 
 
Bakgrunn 
I det siste året har Rakkestad kommunestyre fastsatt kommunal planstrategi for 
valgperioden 2019 – 2023 og planprogram for kommuneplanen 2022 – 2032.  
 
Disse tiltakene er forberedende vedtak for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2022 – 
2032.  
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kapittel 11 omhandler 
kommunal planlegging.  
 
I § 11 – 1 – Kommuneplan – heter det:  

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige 
og regionale myndigheter til grunn. 

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller 
virksomhetsområder. 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter- kommuneloven § 14 – 2 
bokstav a kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen. 
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Videre heter det i plan- og bygningslovens § 11 – 2 – Kommuneplanens samfunnsdel:  

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en 
beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 
gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og 
private. 

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir 
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres 
årlig. 

For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder §§ 11 – 12 til 11 – 15. 

Virkningene av kommuneplanens samfunnsdel er regulert i plan- og bygningslovens § 11 – 3 
– Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel:  

Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for 
statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. 

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, 
planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens 
økonomiske rammer. 

Siden årsskiftet 2020 – 2021 har Rakkestad kommune forberedt kommuneplanens 
samfunnsdel 2022 – 2034.  

Det foreligger et planprodukt som formannskapet tilrås å legge ut til offentlig ettersyn.  

Hovedpunktene i utkastet til ny kommuneplan – 2022 – 2034 – er:  

- Planarbeid og visjon.  

- Planarbeid – Medvirkning.  

- Rakkestad kommune – Utfordringer og muligheter.  

- Prioriteringer – Bærekraftige Rakkestad, Attraktive Rakkestad og Ung i Rakkestad. 

- Rakkestad i 2034.  

- Klima- og miljøstrategi.  

For enkeltheter vises det til utkastet til samfunnsdelen av ny kommuneplan.  

En lang rekke aktører lokalt og regionalt vil kunne uttale seg til kommuneplanens 
samfunnsdel: 

- Regionale myndigheter,  

- Regionale interesseorganisasjoner og andre regionale institusjoner av forskjellig slag,  
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- Nabokommuner, 

- Lokale organisasjoner og institusjoner i bred målestokk.  

- Innbyggere i kommunen m.m. 

Opplistingen er ikke uttømmende.  

Kommuneplanens samfunnsdel er gjenstand for offentlig ettersyn i seks uker.  

Rakkestad kommune bearbeider etter høringsprosessen produktet og legger det fram for 
endelig vedtak av kommunestyret.  

Etter at samfunnsdelen av kommuneplanen er på plass, starter kommunen for alvor opp 
prosessene omkring arealdelen av kommuneplanen.  

Arealdelen omfatter arealdisponeringen i kommunen og er når den er vedtatt juridisk 
bindende for etterfølgende vedtak.  

Den bør kunne fastsettes endelig av kommunestyret i første halvår 2022.  

Rakkestad kommune vil på det tidspunkt kunne ha en fullstendig og fullverdig kommuneplan 
2022 – 2034.  

I det planregimet som er etablert, utgjør økonomiplanen og budsjettet handlingsprogrammet 
for samfunnsdelen av kommuneplanen.  

 

Rådmannens vurderinger 

Rådmannen viser til planproduktet og har ikke ytterligere kommentarer til saken.  

Formannskapet tilrås å legge planutkastet ut til offentlig ettersyn som det er framlagt.  
 
 
 


