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Årsrapport investeringer 2018
Investeringprosjekter

2018
Regnskap
2018

Bevilget eks.
mva

Totalt alle år

Avvik

Regnskap
totalt tom.
31.12.2018

Totalt
bevilget alle
år eks mva

Forvenet
slutt
kostnad

Forventet
økonomisk
sluttdato I/U/A

Kommentar
(fo rventet start dato , hvo rfo r ikke startet, årsak til avvik)

Rådmannskontoret:

IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder)

2 365 856

5 691 000

3 325 144

2 365 856

5 691 000

171 582

500 000

328 418

171 582

500 000

2 365 856 31.12.2018

U

Årets prosjekter går som planlagt.
Mindreforbruk skyldes delvis rimeligere kjøp
enn forventet og at noen prosjekter er
videreført i 2019

U

Foreløpig utsatt og vurderes i arbeidet med
barnehageplanen.

Under planlegging. Det kan ikke bygges mer
på tomten her og det utredes nå EL-uttak
uten carporter. Pris innhentes via Teknsik,
men er ikke på plass pr d.d.
Ferdigstilt.
Ferdigstilt.

Karlshus skole:
Ny barnehageavdeling ved Karlshus skole
Råde Sykehjem:

3 nye carporter
Rehabilitering av kjøkken
Solskjerming

190 839
100 000

300 000
250 000
100 000

300 000
59 161
0

0
190 839
100 000

300 000
250 000
100 000

190 839 01.02.2018
100 000 15.06.2018

I
A
A

11 850 000

11 850 000

0

11 850 000

11 850 000 31.12.2021

U

300 000 31.12.2020

I

Teknisk
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne

-

Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset

-

300 000

300 000

0

300 000

Langhus Kulturhus

-

1 800 000

1 800 000

893 855

47 750 000

Spetalen skole
Karlshus skole
Kunstgressbane Saltnes
Skatepark Saltnes
Omgjøring Nye lokaler Skråtorpveien 2B
Handicaptilpasset brygge på Saltholmen
Kart/oppmåling: Skråfotografering
Vei: Nye sandkasser og strøagregat til traktor
Vei: Asfaltering av kommunale veier

Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei
Vei: Nye målere gatelys

4 238 028
14 501 737
-

16 000 000
25 882 000
150 000
400 000
223 000

321 096

349 000
150 000
150 000
500 000

359 229

11 761 972 140 209 897 150 000 000 150 000 000 31.12.2019
11 380 263 68 544 691 75 000 000 75 000 000 31.12.2018
150 000
979 679
1 200 000
150 000 31.12.2018
400 000
0
400 000
223 000
1 285 077
1 500 000
223 000 31.12.2018
349 000
150 000
150 000
178 904

0
0
0
321 096

349 000
150 000
150 000
500 000

100 000
2 700 000

100 000
2 340 771

27 000
873 384

5 100 000
3 060 000

Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn)

-

22 000 000

22 000 000

0

22 000 000

Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen 2

-

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

Grønt: Opparbeidelse av parkering ved pumpest Tomb
Vann/Avløp: Ny bil fagansvarlig
Vann: Enebekk
Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien,
Ekornveien, Elgveien og Skråtorpveien-Netthusveien
Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og
Nedre Tingvei
Vann: Vannmålere i knutepunkt - detektering av
lekkasjer
Avløp: Enebekk

-

100 000
350 000
5 300 000

100 000
350 000
5 300 000

26 765
0
0

100 000
350 000
5 300 000

Vann/Avløp: Krokstadfjorden
Avløp: Kombikummer stensrødfeltet
Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød
Avløp: Fornyelse/oppgradering av
driftsovervåkingsanlegg
Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr
Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra
sarpsborgveien til strømshaugfeltet

3 111 021

I

120 000 30.09.2018
150 000 31.12.2018
0 31.12.2018

U
U
I
I
U
I
A
U
A

Flyttet til 2019. Gjenstår betaling.

I
U
u

Er kostnadsberegnet til over 20 millioner, det
må gjøres avtale om privat medfinansiering.
Uvist om dette er realistisk. Avklares 2019
Igangsatt konsulent - hovedplan gatelys
Pilotprosjekt i samarbeid med
fylkeskommunen. Må ses i sammenheng
med Bane Nor sin trase for dobbelspor
Rammesøknad mottatt fra privat utbygger og
gjennomføring kan foretas etter at
rammesøknad er godkjent. Offentlige midler
fra fylkeskommunen kan søkes etter dette.
Må avklares nærmere. Sees i sammenheng
med VA- anlegg iht hovedplanen
Kjøpes i 2019
Under planlegging - iht forrige hovedplan VA

usikkert
31.12.2019

U
U

usikkert

U

1 200 000

Det er igangsatt utredning for
detaljeregulering
Må avklares etter at områdeplan for Karlshus
er ferdigstillt
Må avklares etter at områdeplan for Karlshus
er ferdigstillt
Går som planlagt, gjenstår noe småting.
Sprinkling usikkert, ikke avklart.
Går som planlagt, gjenstår noe småting.
Flyttet til 2019. Omdisponering av areal
Flyttet til 2019. Omdisponering av areal
Flyttet til 2019. Gjenstår noe arbeider
Flyttet til 2019. Saltholmen vurdert som
uegnet bruk.

I

4 100 000

988 979

5 091 737

6 500 000

6 500 000 31.12.2018

A

Videreføres 2019 iht forrige hovedplan VA

-

2 800 000

2 800 000

0

2 800 000

31.12.2019

U

Videreføres 2019 iht forrige hovedplan VA

30 128
-

500 000
5 300 000

469 872
5 300 000

30 128
0

500 000
5 300 000

31.12.2019

U
U

308 875
-

100 000
920 000

100 000
920 000

0
0

100 000
920 000

30.12.2019
31.12.2019

A
U
U

Videreføres 2019 iht forrige hovedplan VA
Under planlegging - iht forrige hovedplan VA
Budsjettjusteringssak KS 041/18 - VA
ledning over Krogstadfjorden. Ferdigstilt
Iht hovedplan forrige VA
Iht hovedplan forrige VA

-

400 000
320 000

400 000
320 000

0
0

400 000
320 000

31.12.2019
31.12.2019

U
U

Iht hovedplan forrige VA
Iht forrige hovedplan VA

-

1 900 000

1 900 000

0

1 900 000

31.12.2019

U

Iht forrige hovedplan VA
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Årsrapport «Handlingsprogram – 201821»
Administrasjon:
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•

Utarbeide strategi for investeringsprosjekter
Status: Innkjøpsavdelingen har sammen med virksomhetene laget en plan for
gjennomføring av investeringer for 2019.

•

Samhandling på tvers av virksomheter / Se kommunen under ett
Status: Det jobbes mye for å stimulere til samhandling på tvers av fag og nivåer.
Kommunen har blant annet deltatt i en pilot om innovasjonsledelse arrangert av KS.
Her startet arbeidet med å legge til rette for et verdi og holdningsskapende arbeid
som skal inkludere alle ledere og ansatte. Målet er en kulturendring der samhandling
på tvers av fag og virksomheter, samt involvering av innbyggere skal være helt
sentralt. Kommunens ledelse er informert om arbeidet, og det er planlagt en kick-off
der samtlige ledere, samt utnevnte ressurspersoner i organisasjonen skal delta. Det
jobbes aktivt med å heve oppmerksomheten rundt områder der samhandling fører til
verdiskapning.

•

Utvikle organisasjonen tilpasset innbyggernes behov og økonomiske forutsetninger
Status: Vi la grunnlaget for dette gjennom ny organisering som ble iverksatt 01.04.18.
Hovedfokus er helhetlig strategi og samhandling for å møte morgendagens
utfordringer. Vi legger til rette for å stimulere til økt innbyggerdeltakelse.

•

Råde kommune skal effektivisere gjennom digitalisering
Status: Råde kommune er tildelt kr 300 000,- til prosjektet fra fylkesmannen. Det er
etablert en arbeidsgruppe i Smartkom for å se på/vurdere hvor og hvordan vi kan ta i
bruk automatisering. En ansatt i staben arbeider en dag i uken i en prosjektgruppe i
Halden, hvor hovedfokus er robotisering/automatisering.

Miljø, plan og teknikk:
•

Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere utfordringene.
Status: Alle stillinger ved Virksomhet miljø, plan og teknikk er nå besatt og er med
dette bedre rustet til å håndtere utfordringene.

•

Utarbeide / ferdigstille /revidere kommunale planer slik at disse til enhver tid er
oppdaterte og i tråd med vedtak og føringer fra kommunale og overordnede
myndigheter.
Status: Alle stillinger er nå besatt og forutsetningen for gjennomføre planer vil være
til stede etter gjennomført kartlegging av planporteføljen.
Arbeidet med viktige planer som rullering av kommuneplanens arealdel, klima- og
energiplanen og kulturminneplanen, er igangsatt.

•

Utbygge og rehabilitere vann- og avløpsnettet slik at kvalitet og kapasitet er i tråd
med innbyggernes behov, dimensjonert for klimaendringer og robust i forhold til
tap og lekkasjer.
Status: Kontinuerlig pågående arbeid Iht vedtatt va-plan.

•

Øke tilgjengelighet og effektivisere arbeidet gjennom digital datainnsamling,
digitalisering av søknadsprosesser og historiske data, i tillegg til samhandling og
kontinuerlige forbedring av arbeidsprosessene.
Status: Dette er et kontinuerlig pågående arbeid, man følger løpende med på ny
teknologi. Digitalisering av eiendomsarkivet og automatiske vannmålere vil være
hensiktsmessige tiltak fremover.
Forarbeidene for digitalisering av byggesaksarkivet er igangsatt. Utarbeidelse av
kravspesifikasjon for scanning og digitalisering vil pågå i 2019.

6

Helse, omsorg og rehabilitering:
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•

Tilpasse tjenestene slik at innbyggerne i størst mulig grad kan mestre eget liv i eget
hjem
Status: Kommunen er i en kontinuerlig prosess med å tilpasse sine tjenester med
fokus på samhandling, tidlig innsats og forebygging. Det skal satses på
hverdagsrehabilitering og kommunen skal være oppdatert på velferdsteknologiske
løsninger som vil kunne gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne.

•

Jobbe systematisk med rekruttere og beholde kompetent personell, samt
kompetanseheving hos eksisterende personell.
Status: Det er opprettet egne rekrutteringsstillinger for å tiltrekke den kompetansen
kommunen trenger. Virksomhetene legger til rette for kompetanseheving og har
avsatte tidspunkt for faglig påfyll til de ansatte. Virksomhetene tar hensyn til den
enkeltes ønsker ved utarbeidelse av turnus.

•

Satsning på forebygging og tidlig innsats
Status: Tidlig innsats og forebygging er et satsningsområde i utviklingen av
kommunens helse- og omsorgstjenester til alle målgrupper. Hverdagsrehabilitering
prioriteres og det er implementert rutiner i samarbeid mellom fysio/ergo,
hjemmesykepleien, korttidsavdelingen og koordinerende enhet.
Helsestasjonen trapper opp sine tjenester og vil ha større fokus på samarbeid med
barnehager og skoler. Det er etablert familieteam som i større grad tilby
foreldrestøttene tiltak.
Psykisk helse og rus jobber i tråd med opptrappingsplanen og har fokus på
kompetanseheving og ressursutnytting.

•

Jobbe for en mer egnet boligportefølje og fremtidig behov for omsorgsboliger
Status: Eiendomskontoret har tatt i bruk et nytt system for å ha god oversikt over
kommunens boligportefølje. Det er gjennomført en kartlegging av disponeringen av
dagens boligmasse, samt at det utarbeides retningslinjer for tildeling av ulike type
boliger.

•

Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som understøtter helse- og
omsorgstilbudet
Status: Råde kommune samarbeider med Fredrikstad, Hvaler og Våler i et prosjekt
om felles helsevakt. I dette prosjektet ligger det muligheter for å kunne benytte ulike
velferdsteknologiske løsninger for å lette kommunikasjon, tilsyn og oppfølging av
hjemmeboende. Digitale trygghetsalarmer vil tilknyttes til Helsevakten i 2019.
Kommunen vil jobbe for å være oppdatert om velferdsteknologiske løsninger som vil
kunne gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne.

Oppvekst og levekår:
•

Strategi for forebygging og samhandling i oppvekstsektoren.
Status: Råde kommune deltar i KS-nettverket «Styrket kvalitet på samhandling for utsatte
barn og unge. Dette er et område vi ser vi bør forbedre oss på som kommune. Arbeidet
skal munne ut i en helhetlig organisering av tjenester for barn og unge i kommunen – en
helthetlig oppvekststrategi. I dette arbeidet er en robust samhandlingskultur og felles
verdier blant ledelse og ansatte helt avgjørende. Prosjektperioden varer ut 2019.

•

Opptrappingsplan for forebygging og tidlig innsats til barn og unge.
Status: Det har vært mye fokus på tidlig innsats, og en rekke tiltak er iverksatt på flere
nivå. Tverrfaglig samarbeid er et fokusområde, og det er etablert systematisert
samarbeid mellom NAV, barnevern, PPT, skoler, barnehager, leger, fysio/ergo, samt
interkommunale satsinger rundt vold og psykisk helse. Arbeidet rundt samhandling og
samarbeid fortsetter i perioden. Dette arbeidet må sees i sammenheng med foregående
punkt - strategi for forebygging og samhandling i oppvekstsektoren.

•

Holde fast ved satsingen på grunnleggende ferdigheter i fag, derav også lesing og
skriving – utvikle digitale ferdigheter i skole og barnehage.
Status: Skolene legger vekt på lesing som en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det er
tilsatt en leselærer ved hver av barneskolene som skal følge opp elever som trenger
ekstra innsats på småskoletrinnet.
Det er sterkt fokus på digitale ferdigheter i skolene. De er utarbeidet en plan for
IKT strategi for skoler og barnehager i Råde kommune.

•

Fortsatt fokus på elevenes læringsmiljø
Status: Fokus på læringsmiljøet har høy prioritet i skolene. Vi har et særskilt fokus på
kravene i bestemmelsen i opplæringsloven § 9A – (elevenes læringsmiljø) som gir
kommunen plikt til å utarbeide aktivitetsplaner dersom elever opplever å ikke ha det godt
på skolen. Dette er en viktig og omfattende arbeid, og ansvaret for oppfølgingen ligger til
rektor.

•

Helsefremmende skoler og barnehager
Status: Saltnes barnehage har implementert helsefremmende arbeid i barnehagen og
arbeider nå spesielt med psykisk helse.
Spetalen skole etablerer parsellhage og har fått regionale folkehelsemidler kr 35 000,-til
dette. Klokkergården barnehage ble i juni måned også godkjent som helsefremmende
barnehage.
Karlshus barneskole har med prosjektet «God start på dagen» søkt om tilskudd og
etablert et tilbud om skolefrokost. Videre har skolen fått tilskudd til å etableres ett
utekjøkken når arbeidet med utearealene ferdigstilles. Fokus på integrering av
minoritetsspråklige barn og unge

•

Fokus på integrering av minoritetsspråklige barn og unge
Status: Det er etablert en velkomstklasse for nyankomne elever som har lite
norskkunnskaper ved Karlshus skole. Velkomstklassen er for alle elever på barnetrinnet i
kommunen. Det er inngått et samarbeid mellom Nav og virksomhet Familie i form av et
flyktningehelseteam, der helsestasjonen er sentrale deltakere. Det er jobbet frem en plan
for integrering og inkludering som legges frem for kommunestyre i februar 2019. Denne
danner grunnlaget for det videre arbeidet på alle kommunens områder.
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Årsrapport «Verbalvedtak – 2018-21»
Politiske føringer og tiltak for neste økonomiplanperiode og budsjettår fremlagt av de fem
posisjonspartiene H, FrP, Sp, KrF og V. (Vedtatt i ksak 062/17)

Tiltak
Ferieklubb 5-7 klasse vinterferien (2018)
Kjøp av VTA plass (hele perioden)

Klimaplan (2018)
Kommunikasjon informasjon til innbyggere (2018)
Kontorhold og kirkegårdsdrift -lovpålagt oppgave (hele perioden)

Tiltaksplan for Karlshusskogen/idrettsplassen/ungdomsskolen

Kantine Sykehjem (2018)

Frokostgrø ungdomsskolen (2018)

Digitalisering
KS digitaliseringsnettverk
Sum påplussninger (D) budsjett 2018 (noen tiltakt hele perioden)

Salg av kommunal eiendom 2018
Reduserte renteutgifter(lån)/økte renteinntekter pr år 2019
Retaksering 2019 fjernes
Reduksjon budsjett

Drift=D,
Investering=I
Beløp
Fond=F
Status
50 000
D
Tiltaket er gjennomført
160 000
D
Plassene er opprettet.
Forslag til planprogram har vært lagt ut til høring
og offentlig ettersyn. Planprogrammet legges frem
for endelig stadfesting i løpet av høste. Planen vil
75 000
D
gå over flere år.
Pengene er benyttet tiln 2 utgivelser av Råbarsk i
100 000
D
2018
75 000
D
Tilskuddet er innarbeidet i budsjettet 2018-21
Arbeidet er igangssatt og det er inngått avtale med
rådgivnngsfirma. Det er planlagt å ferdigstille
250 000
F
planen i år.
Det har ikke vært interesse fra aktuelle aktører til
å gjennomføre tiltaket. Se ytterligere forklaring i
100 000
D
verbaldelen
Det er foretatt undersøkelse blant elevene på
ungdomskolen vedr. behovet. En stor andel av
skolens elever kommer med buss umiddelbart før
skolestart, som er kl 0824. De vil da ikke rekke å
30 000
D
spise frokost før skoledagen tar til.
Digitalisering er en pågående prosess. Det
vurderes fortløpende hvilke
digitaliseringsprosjekter som kan være aktuelle
350 000
I
for kommunen.
150 000
740 000

D

nedbetaling
(10 000 000) gjeld
(400 000) D
(1 900 000) D
(-12 300 000)

Fylkesmannen har tildelt kr.300.000.- til prosjektet

Det er ikke solgt noen kommunale eiendommer i
2018. Det er startet et arbeid med vurderinger av
mulige salgsobjekter.
Det er pr. 2. tertial ikke solgt noen eiendommer.
Tatt ut av vedtatt økonomiplan 2018-21

Tillegg som gjelder finansiering av Strømnesåsen: Nytt punkt 14:
14. Finansiering - utbygging av kommunal infrastruktur til Strømnesåsen boligområde
1. Kommunestyret ønsker å legge til rette for utbygging av boligområdet på
Strømnesåsen.
2. Det bevilges kr 73 838 000,- for utbygging av den kommunale infrastrukturen til
området, dette inkluderer utgifter til framføring av strøm med kr 9 265 000 inkl mva.
Anlegget skal føres på ansvar 061500 – Strømnesåsen – Infrastruktur.
3. Utbyggingen av infrastrukturen gjennomføres i kommunal regi.
4. Kostnadene fordeles slik:
• Vann og Avløp
kr 24 649 000
• Vei og gang- og sykkelvei
kr 31 939 000
• Momskompensasjon
kr 7 985 000
• Framføring av strøm
kr 9 265 000
Totalt finansieringsbehov
kr 73 838 000
9

Finansiers slik:
• Momskompensasjon
• Anleggsbidrag, refusjon fra
Råde tomteutviklingsselskap AS
• Refusjon for fremføring av strøm
Total finansiering
Status: Overført til 2019

kr 7 985 000
kr 56 588 000
kr 9 265 000
kr 73 838 000

Økonomi og politisk styring
Tiltak 2018 – 2021:
 Det skal arbeides for at avhengigheten til inntekten fra eiendomsskatten skal
reduseres for på sikt å kunne fjernes.
Status: Rådmannen vurderte dette ved utarbeidelse av budsjett 2019-22. Men
med dagens økonomiske situasjon, fant rådmannen det ikke forsvarlig å redusere
eiendomsskatten i denne økonomiplanperioden.
 Råde kommune skal sørge for å ha oppdatert og god turistinformasjon på
kommunens hjemmeside.
Status: Hjemmesiden har informasjon for turister på både norsk og engelsk. Det
er informasjon om severdigheter i Råde og linker til andre turistsider i Østfold. På
den nye hjemmesiden har turisme fått en mer fremtredende plass.
 Råde kommune skal gjøre noen vurderinger om hvilke muligheter som finnes
ved at enkelte kommunale oppgaver kan utføres av det private. Det kan være
aktuelt å engasjere private aktører for å utføre kommunale oppgaver.
Status: Rådmannen vurderte dette i forbindelse med tiltaksplan 2019-20, hvor det
ble sett på de mest hensiktsmessige måte å organisere driften av de kommunale
tjenestene på, her under også bruk av private aktører.
Tiltak 2018:
 Det skal brukes digitale løsninger der det er hensiktsmessig.
Status: Rådmannen har kontinuerlig fokus på å bruke og utnytte digitale løsninger
der det er hensiktsmessig. Råde kommune har søkt fylkesmannen om
prosjektmidler til å starte et gjennomgående digitaliseringsprosjekt for å vurdere
alle områder i Råde som kan være aktuelle for digitalisering, og fått tildelt kr
300 000,-. Dette arbeidet er nå i oppstartfasen. Råde kommune har sammen med
flere av kommunene i Smartkom Østfold, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden,
startet et arbeid med automatisering av regelstyrte prosesser. Automatisering
kan erstatte manuell behandling av enkle søknader, bidra til at elektroniske
søknadsskjema kommer til rett saksbehandler og sørge for at data deles mellom
fagsystemer som ellers ikke har slik funksjonalitet.
 Råde kommune skal etablere en tverrfaglig innkjøpsgruppe for å være bedre
rustet for innovative innkjøp, og bedre kvalitet på innkjøpene.
Status: Gjennom Smartkom Østfold samarbeidet har det blitt arbeidet med
etablering av en innkjøpsgruppe. Råde kommune inngår flere innkjøpsavtaler
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sammen med nabokommunene, Smartkom Østfold kommunene, samt
Fylkeskommunen.
 Det skal utarbeides retningslinjer for oppfølging av politiske vedtak.
Gjennomførte verbalpunkter skal rapporteres til politisk ledelse.
Vedtaksmyndighet skal varsles dersom vedtak blir utsatt eller ikke lar seg
gjennomføre til fastsatt frist.
Status: Det er nå utarbeidet mer omfattende rutiner for behandling av saker frem
til politisk behandling. Status i verbalpunkter rapporteres sammen med
tertialrapportering og i årsrapport.
 Magasinet «Råbarsk» videreføres og innarbeides som del av gjennomføring av
kommunens kommunikasjonsstrategi. Det avsettes ekstra midler i budsjett til
dette formålet.
Status: Arbeidet med Råbarsk er videreført og det har blitt utgitt et nummer
våren 2018 og et nummer høsten 2018. Det er lagt inn midler til 2 utgivelser
hvert år i økonomiplanperioden 2019-22.
 Råde kommune skal ha gode rutiner for dokumenthåndtering.
Status: Rutiner for dokumenthåndtering har blitt revidert i forbindelse med
overgang til web-basert saksbehandling kombinert med SvarUt/Inn. Nå er
dokumenthåndteringsrutinene er revidert for tilpasning til EU`s
personverndirektiv.

Oppvekst og levekår
Tiltak 2018 – 2021:
Skole:
 Legge til rette for god integrering i skolehverdagen. Tilbud om leksehjelp,
frivillig sommerskole og andre lavterskeltilbud er viktige tiltak for å sikre at flere
har et positivt og godt læringsutbytte.
Status: Midler til leksehjelp ligger i skolenes lønns- og driftsbudsjett. Elevene skal
ha minimum 8 uketimer til leksehjelp gjennom grunnskolen. Leksehjelp gis på
barneskolene. Frivillig sommerskole er ikke opprettet, dette er heller ikke planlagt
på nåværende tidspunkt. Dette krever også økonomiske midler.
 Tidlig innsats i skole og barnehage. Helsesøster/familieteam må være viktige
støttespillere.
Status: Tidlig innsats defineres her som å arbeide forebyggende framfor å sette
inn tiltak når behovet er oppstått. Skolene praktiserer tidlig innsats gjennom
arbeid knyttet til sosial læreplan, holdningsskapende arbeid, antimobbearbeid,
intensivkurs og ekstra lærertetthet på de laveste trinnene. Det er etablert
samarbeidsarenaer på alle skolene, hvor det sammen med ppt, barnevern og
helsestasjon samhandles på tverrfag.
Helsesøster har økt sine faste dager på skolene. Familieteam er et forebyggende
tiltak rettet mot barn og ungdom, og har som mål å hjelpe innbyggeren til å
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oppnå handlekraft og makt over de beslutninger som angår dem selv. Teamet
består av familieveileder, helsesøster og PPT. Psykolog deltok tidligere, fra høsten
2018 har kommunen ingen ansatte i denne stillingen.
 Skolene skal ha oppdatert læremateriell. Vi ønsker å styrke/opprettholde
kompetansen innen IKT.
Status: Bruk av digitale verktøy er en av de grunnleggende ferdighetene, på lik
linje med lesing, skriving, muntlig bruk av språket, regning og skriftlig bruk av
språket. Det er allikevel variasjoner i elevenes ferdigheter på området. Det er
vedtatt en IKT-plan for skoler og barnehager som blant annet omhandler
progresjon i opplæringen, innkjøpsbehov og andre aktuelle forhold.
Vi har startet med innføring av iPad på barneskolene. Det er laget en plan slik at
alle elever på barneskolen har tilgang til egen iPad innen 2021.
Ungdomsskoleelevene får hver sin PC ved oppstart på 8.trinn. Den beholdes
gjennom hele ungdomsskoletiden.
 Legge til rette for etterutdanning av lærere.
Status: Innen 2025 skal alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk
på barnetrinnet, ha minst 30 studiepoeng. Lærere som underviser i de samme
fagene på ungdomsskolen skal minst ha 60 studiepoeng. Høsten 2018 har fem
lærere startet videreutdanning; to ungdomsskolelærere i matematikk og en i
engelsk. På barnetrinnet har to lærere begynt på videreutdanning i norsk.
 Styrke samarbeide i overgangen til ungdomsskolen.
Status: Fra 2018 er det satt opp en fast plan for møtepunkter mellom lærer på
barnetrinn og ungdomstrinn. Dette tiltaket skal gjøre overgangen til
ungdomsskolen lettere og mer forutsigbar for elevene.
 Skolene i Råde skal ha rutiner for god klasseledelse, kollegaveiledning,
mentorordning for nyansatte og systemer for samarbeid mellom ulike
faggrupper.
Status: Klasseledelse er en suksessfaktor når det gjelder utvikling av gode
læringsmiljøer, men dette krever at ledelsen holder tak i temaet.
Alle skoler har mentorordning for nyutdannede, kollegaveiledning benyttes i noen
grad. Samarbeid mellom ulike faggrupper foregår internt på skolene og mellom
skoler, jfr. samarbeid mellom barnetrinns- og ungdomstrinnlærere.
 Ungdomsskolen må få større bevissthet rundt «dropout» problematikk i
videregående skoler. Vi ønsker å videreutvikle og styrke forholdet til Tomb
videregående skole.
Status: Å forebygge «dropout» er en oppgave der alle har et ansvar, både
kommune og fylkeskommune. Råde kommuner samarbeider med Østfold
fylkeskommune, Moss, Rygge og Våler om finansiering av en stilling (Drop-out
konsulent) som er ansatt i NAV Moss. Ungdomsskoleelevene hospiterer ved de
videregående skolene etter en fast plan.
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Råde kommune har et godt samarbeid med Tomb videregående skole og
naturbruk. Elever fra Råde ungdomsskole hospiterer på Tomb, det er gode
overgangsmøter mellom skolene.
Barnehage:
 Barnehagene skal ha nok kvalifisert personell.
Status: Etter innføring av ny pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene skal
dette være på plass fra august 2019. Begge de kommunale barnehagene
oppfyller ny bemanningsnorm innen dette.
 Sikre private barnehager rammer for sunn økonomisk drift.
Status: Tilskudd til private barnehager er regulert i sentral forskrift.
 Krav om kompetanseheving av personell (ikke bare pedagogisk personell)
Status: Barnehagene har levert inn behov for kompetanseheving i 2018. Temaene
er i tråd med nasjonale satsinger og omfatter alle faggrupper i barnehagen. Det
har vært satset på relasjonskompetanse som tema i 2018.
Kultur:
 Parkfestivalen skal videreføres og videreutvikles som et fyrtårn for kultur og
matopplevelser i Råde.
Status: Råde Parkfestival gir et godt tilbud til hele befolkningen og binder folk
sammen, samt at mangfoldet av mattradisjoner gjøres tilgjengelig for
innbyggerne. Parkfestivalen 2018 ble gjennomført med stor suksess.
 Bli en tydelig kulturaktør og tydelig eier av kulturskolen.
Status: Kulturskolen arrangerer høstkonsert, vårkonsert og teateroppsetninger.
Kulturskolen samarbeider med skolekorpset om opplæring innen slagverk.
Kulturskolen har også oppdrag/opptredener i lokalmiljøet.
 Vi ønsker å etablere flere møteplasser mellom politikere og lag/foreninger.
Status: Lag og foreninger bli innkalt årlig til informasjon rundt muligheter for å
søke tilskudd, hallutleie, spillemiddelordninger og ruspolitisk plan.
Tiltak 2018:
 Innholdet i de praktiske og estetiske fagene i barne- og ungdomsskolene må
styrkes for å forebygge drop-out og øke motivasjonen i kjernefagene.
Status: Råde kommune har dyktige lærere, både innen kunst og håndverk og
musikk. Det er ikke anledning til å styrke fagene i form av økt timetall på generell
basis innenfor gjeldende fag- og timefordeling. Eneste mulighet er en
omdisponering av inntil 25% av timetallet som kan gjennomføres for enkeltelever
når det er vurdert at denne omdisponeringen generelt vil føre til høyere
måloppnåelsen for den enkelte elev.
 Fokus på sunn livsstil gjennom prosjekt Active Smart Kids.
Status: Råde kommune har siden 2016 deltatt i trivselslederprogrammet og har
TL-undervisning (praktiske aktiviteter i teorifagene). Dette er vurdert opp mot
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modellen innenfor Active Smart Kids og vurdert å fylle store deler de samme
formålene med denne.
 Råde kommune skal tilrettelegge for at lag og foreninger inkluderer barn og
unge uavhengig om foreldrene har økonomisk evne til å betale kontingent.
Status: Det har i 2018 blitt lagt til rette ved at lag og foreninger som har dekket
både kontingenter og utstyr har søkt dette refundert via Råde kommune sin
barnefattigdomsmidler.
 Råde kommune har en forpliktelse til å tilrettelegge på beste måte for de
familier og enkeltmennesker, som har behov for integrering i vår kommune.
Status: Arbeidet med integrering og inkluderingsplanen for flyktninger er
gjennomført og har konkrete forslag og tiltak for å gjøre Råde kommune til en
foregangskommune innen integrering over en 4-årig plan. Arbeidet med dette vil
følges opp løpende i årene fremover.
 Tilbudet om norskopplæring til flyktninger skal evalueres. Råde kommune må
påse at den undervisningen flyktningene får er i tråd med lovpålagte krav.
Status: Tilbudet om norskopplæring er ivaretatt på FRIS (Fredrikstad
internasjonale skole), og undervisningen der er i tråd med lovpålagte krav.
Introduksjonsprogrammet skal i sin helhet skal være på 37,5 timer i uken, og Råde
utfyller ikke programmet fullt ut pr 2018. Fremover vil det gjøres vurderinger om
Råde kommune skal gjennomføre introduksjonsprogrammet og voksenopplæring i
egen kommune for å gi et mer helhetlig tilbud.
 Mange ungdommer kommer på skolen uten å ha spist frokost. Vi ønsker at det
opprettes en sak vedrørende prøveordning med servering av byggrynsgrøt til
frokost før skolestart på ungdomsskolen. Saken skal være ferdig behandlet før
skolestart 2018. Selvkostprosjekt.
Status: Det er etablert og gjennomført en ordning med byggrynsgrøt. Tilbudet er
gitt i første friminutt da skolen har mange skysselever som kommer rett før
skolestart. Tilbudet blir benyttet av ca. 20-25 elever daglig, og det er et hyggelig
og godt tilbud til de som ønsker det.

Helse, omsorg og rehabilitering
Tiltak 2018 – 2021:
 Det skal vurderes et tilbud om hverdagsrehabilitering i hjemmet der hvor det er
behov.
Status: Det vært gjennomført prosjekt på hverdagsrehabilitering og Råde
kommune har etter dette utarbeidet rutiner for gjennomføring. Rutinen er
implementert i et samarbeid mellom fysio/ergo, hjemmesykepleien,
korttidsavdelingen og koordinerende enhet. I tillegg er det er ansatt en egen
sykepleier i hjemmetjenesten som har et overordnet ansvar for
hverdagsrehabilitering.
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 Vi ønsker å gi en verdig palliativ pleie hjemme for de som ønsker det.
Status: Dette gjennomføres pr i dag og er et prioritert område. Flere brukere har
fått deres ønske om palliativ pleie i hjemmet oppfylt, med gode tilbakemeldinger.
 Boligsituasjonen hvor personer med rusproblematikk og eldre bor innenfor
samme boligkompleks/nabolag skal unngås.
Status: Gjennomgang av kommunenes boligportefølje og disponering av boliger
til ulike formål er et pågående arbeid. Det er opprettet et boligteamet som
samarbeider med koordinerende enhet om tildeling av boliger.
 Partiene vil ha fokus på brukere av kommunens tjenester innen psykiatri og
rusproblematikk, slik at vi kan levere tjenester av god kvalitet også til disse
gruppene.
Status: Psykisk helse og rus arbeider kontinuerlig med å bli bedre i sine tjenester
og arbeider i tråd med opptrappingsplanen for psykisk helse og rus. I 2018 er det
fokus på kompetanseheving og god ressursutnytting.
Det gis tjenester av god kvalitet til denne gruppen, både individuelle tjenester og
tjenester til grupper. Kommunen kjøper pr i dag en plass til bruker som det ikke
kan tilrettelegges for i kommunen.
 Barnevernet skal søke å forberede seg på den kommende reformen, ved å
styrke kompetansen for tidlig innsats og ved å kartlegge muligheten for å
rekruttere fosterhjem og beredskapshjem i Råde. Barnevernet må sørge for
tilstrekkelig kompetanse og grundige undersøkelser i saker der
språkutfordringer og kulturforskjeller kan være utfordringer.
Status: Tidlig innsats og forebygging skal være sentralt i barnevernets arbeid.
Barnevernet er først og fremst en frivillig hjelpetjeneste hvor tiltak skal forhindre
omsorgssvikt. Der akuttplassering likevel ikke kan unngås, skal barnevernet
bestrebe seg på å finne beredskapshjem/fosterhjem innenfor familie/nettverk, i
tråd med føringene i forslaget til ny barnevernlov. Der man må gå utover
nettverk, skal det tilbudet/hjemmet som anses best for barnet, og som medfører
kortest ventetid på plassering foretrekkes, uavhengig av om det er privat eller
statlig. Det jobbes kontinuerlig med å sikre at våre medarbeidere har den
kompetansen de trenger for å løse oppgavene som ligger til barnevernstjenestens
fagområde.
Tiltak 2018:
 Vi ønsker fortsatt å ha fokus på organiseringen av omsorgstjenestene fra A til Å,
inkludert ledelse, bemanning, turnusordninger og stillingsbrøker. Dette vil vi
gjøre i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Stikkordet er trivsel og
tilhørighet. I tillegg er målet en mer forutsigbar tjeneste for den enkelte bruker.
Status: Ny organisasjonsstruktur for helse- og omsorgstjenestene ble iverksatt 1.
april 2018. Det arbeides kontinuerlig i form av god dialog mellom ansatte,
tillitsvalgte og ledelse for å skape godt arbeidsmiljø og gode turnusordninger.
Kommunen er med i et prosjekt sammen med NAV som heter «Ned-prosjektet»
som har som mål å redusere sykefraværet. Kartlegging av uønsket deltid er
gjennomført som et forarbeid til å etablere et prosjekt høsten 2018. Prosjektets
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mål vil være å skape større grad av heltidskultur og redusere antall
deltidsstillinger i Råde kommune. Dette arbeidet vil videreføres i 2019.
 Vi vil igjen se på muligheten for å opprette et kantinetilbud til brukere og
ansatte ved bo- og servicesenteret, enten i samarbeid med frivillige
organisasjoner, som et arbeidstreningstiltak, i samarbeid med private, eller i
egen regi.
Status: Kommunen har kontaktet flere frivillige organisasjoner for barn og unge i
Råde kommune med ønske om å starte kafe i kantina. Det har per utgangen av
2018 ikke vært respondenter på dette arbeidet slik at dette er ikke gjennomført.
Det har vært for kostbart å igangsette tilbudet i egen regi.
 Vi vil gjennomgå strukturen i barnevernet, herunder bemanning, resultater og
utfordringer.
Status: Barnevernet jobber sammen med flere kommunale tjenester for barn og
unge med å utarbeide en strategi som skal gjøre at vi kommer tidligere inn når
barn møter utfordringer. Dette skal munne ut i en helhetlig oppvekststrategi. Det
er foretatt en analyse av enkelte områder (hvilke meldinger som kommer inn) og
her har vi avdekket en rekke indikatorer som vi skal arbeide videre med i
strategien for å få ned antall meldinger, og for å treffe bedre med andre
lavterskeltilbud.
 Gjennomgang av helsestasjonstilbudet, herunder bemanning, muligheter og
utfordringer.
Status: Helsestasjonen arbeider i dag på mange arenaer. Skolehelsetjeneste og
helsestasjoner har større fokus på samhandling med barnehager og skoler. Tilbud
om foreldreveiledning, gruppeveiledning, fødselsforberedende kurs, kvinnegruppe
(for flykninger), ungdomsgrupper, undervisning i skoler, deltagelse i foreldremøter
er områder som det legges vekt på i tråd. Helsestasjonen søker i større grad å
vinkle sine tjenester inn mot barnehager og å tilby i større grad foreldrestøttende
tiltak.
 Arbeidet med integrering prioriteres høyt med samarbeid på tvers av
virksomheter og lag/foreninger.
Status: Arbeidet med frivillighet er godt i gang i Råde kommune og vi søker hele
tiden å finne arenaer hvor vi kan legge til rett for integrering. Den er arbeidet i
2018 med en egen plan for integrering og inkludering og denne gir føringer på
hvilke mål og tiltak det skal jobbes med å årene fremover.
 Det bør ses på muligheter for å tilby foreldrekurs for enslige eller par som får
sitt første barn. Dette som et viktig forebyggende tiltak.
Status: Helsestasjonen tilbyr foreldrestøttende kurs til alle som har behov for det.
 I forbindelse med den varslede gjennomgangen av plan for tidliginnsats, bør det
vurderes om det skal ansettes en diakon. En diakon kan nå ut til ungdom og
barnefamilier og avhjelpe/løse utfordringer i familien på et lavterskelnivå med
god forebyggende effekt.
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Status: Kommunen har vært i kontakt med sognepresten for å få informasjon
rundt hva en diakon kan bidra med. Slik vi ser det nå vil vi ikke foreta en
ansettelse av en diakon, da denne ikke kommer inn under øvrige tilskudd som kan
søkes fra helsedirektoratet.
 I løpet av våren 2018 skal det gjennomføres en temadag om forebyggende
arbeid.
Status: Det ble gjennomført temadag som omhandlet forebygging psykisk helse
og hvilke arbeidsplassrettet tiltak som kan gjennomføres. Dagen ble gjennomført
08.10.18.
 Tjenester for funksjonshemmede skal ha et samarbeid med en eller flere av de
omkringliggende kommunene, slik at de som benytter tjenesten har mulighet til
å få sine saker vurdert av et bredere team, eller et sted hvor de kan be om en
ekstra vurdering/har klagemulighet. Et slikt utvidet samarbeid skal også ivareta
behovet for et bedre dagtilbud og samarbeid om tilrettelagt arbeid.
Status: Råde kommune har inngått et samarbeid med Smartkom Østfold hvor
saker av prinsipiell karakter drøftes med mål om finne god praksis for utmåling og
tildeling. Kompetanseheving ved Tildelingskontoret har vært prioritert, med blant
annet videreutdanning i helserett for saksbehandlerne. Det er igangsatt et
arbeide med å utarbeide kriterier for tildeling. Videre kan alle vedtak påklages til
fylkesmannen og kommunen søker også veiledning hos fylkesmannen ved behov.
Det vurderes at saksbehandlingen bør gjøres innenfor Råde kommune, slik at vi
sikrer en helhetlig saksbehandling innenfor nødvendig rammer.
 Kommunen skal arbeide for å få flere statlige VTA plasser. Vi ber samtidig om at
det snarest avklares hvilket behov for VTA plasser det er i kommunen, hvordan
søknader om VTA plasser skal ivaretas, hvilken informasjon som skal gis til
søkere, hvordan plasser skal prioriteres og hvordan det kan tilbys riktig type
plass til brukere (vurdering av Personalpartner, FASVO og eventuelt andre).
Status: Det ble opprettet tre nye VTA-plasser i 2018. To av plassene er på
Personalpartner og en er på FASVO. Råde har 11 VTA-plasser totalt.
VTA – plassene er det NAV stat som administrerer og tar ut deltagere til.
Deltagerne må søkes inn via det lokale NAV kontor.
Informasjon til aktuelle søkere til slike plasser blir gitt av det lokale NAV kontor i
de tilfeller hvor søker er i kontakt med NAV i forkant av innsøkingen.
Virksomhetene i Råde kommune skal hjelpe aktuelle kandidater opp mot NAV for
innsøking. Råde kommune er medeier i og har samarbeidsavtale med
Personalpartner, og skal således i første omgang ha sine VTA-plasser der. Ved
behov kan det i enkelttilfeller inngås avtale med andre arbeidsmarkedsbedrifter
om kjøp av plasser. NAV Råde har for tiden en plass ved FASVO. De resterende 10
plassene ved Personalpartner har vi stort sett fylt opp hele tiden.
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Miljø, plan og teknikk
Tiltak 2018 – 2021:
 Tilrettelegge for større prosjekter i privat regi.
Status: Vi bistår med rådgivning i henhold til forvaltning og relevant lovverk. Ved
rullering av kommuneplan, legges til rette for mottak og behandling av innspill til
forslag for ny arealdisponering.
 Vi ønsker å selge kommunale eiendommer med stort vedlikeholdsetterslep.
Status: Det er per i dag ikke solgt noen eiendommer. Det er startet et arbeid med
vurderinger av mulige salgsobjekter. Brannen i Øvre Langbråten krevde at vi
måtte benyttet mulige salgsobjekter. Resultatet av forsikringsoppgjøret for
brannskadet / ødelagte leiligheter må bli avklart, før videre vurderinger foretas.
 Etablering/rehabilitering av kommunale boliger for rusmisbrukere.
Status: Kommunen søker å benyttet eiendomsporteføljen så godt som mulig både
for brukere og tjenestene, herunder også boliger for rusmisbrukere. Etablering av
nye boliger og rehabilitering vurderes fortløpende for alle brukergrupper og
tjenester.
 Sikre realisering av store boligprosjekter i kommunen, bl.a. Strømnesåsen 400500 boliger.
Status: Igangsatt. Det ligger ikke inne noen andre store boligprosjekter i
kommuneplanen. Må tas i vurdering ved vurdering av kommunale arealplaner.
 Vi ønsker å etablere et nærmiljøanlegg på Missingmyra.
Status: Rammesøknad mottatt fra privat utbygger. Bygging av Nærmiljøanlegg er
ikke startet.
 Det bør legges til rette for et seniortorg med seniorboliger i Saltnes. Dette kan
enten utføres av private eller kommunalt.
Status: Det er har ikke planlagte kommunale arealer for dette. Man kan ikke
regulere arealer til enkeltgrupper i samfunnet, man kan regulere for boligformål
og/eller offentlig privat tjenesteyting. Må tas med i vurdering av kommunale
arealplaner.
 Vi ønsker å arbeide for miljøvennlig transport. Det skal jobbes for at det
etableres flere ladestasjoner for elbiler, og det skal legges til rette for
miljøvennlig kollektivtransport med nullutslippsteknologi.
Status: Dette tas med i fellesarbeidet med pågående utarbeidelse av klimaplan på
fylkesnivå. Når det gjelder ladestasjoner må det avsettes midler i tilknytning til
kommunal eiendommer. Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtrafikk med
buss og de jobber med klimaplan og handlingsdel der det sees på alle typer
utslipp.
 Vi vil tilrettelegge og stille krav til utbyggere om sykkelparkering på ny
bygg/rehabilitering
Status: Det gjøres ved behandling av reguleringsplaner.
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 Vi ønsker å legge til rette for alternative energiformer i kommunale bygg.
Status: Gjøres fortløpende i forhold til kost-nytte-miljø vurderinger.
Tiltak 2018:
 Hovedplan for VA må rulleres kommende år og det skal planlegges for mulighet
til å legge bredbåndskabel sammen med nye VA-ledninger.
Status: Hovedplan for VA er vedtatt. Prosjektering og inngåelser av avtaler er
igangsatt.
 Partiene vil jobbe for etablering av gang- og sykkelvei fra Tomb til Råde stasjon
og Slangsvoldveien.
Status: Vurderinger gjøres forløpende i henhold til endrede statlige forutsetninger
og informasjon knyttet til trase for nytt dobbeltspor.
 Det skal gjennomføres en årlig sikkerhetssjekk av skoleveiene.
Status: Dette er ikke gjennomført. Det vil gjøres en avklaring med skolene for
gjennomføring. Barnetråkkregistrering utført i 2016, der det fremkom
informasjon om veier som ble oppfattet som utrygge.
 Råde kommune må se på fleksible løsninger. Derfor ønsker vi at det skal åpnes
for innkjøp av prosjektstillinger for å avhjelpe administrasjonen der og når det
er et behov.
Status: Vurderer fortløpende behov.
 Vann er et primærbehov. Oven er meget utsatt for både dårlig vannkvalitet og
til tider vannstopp.
Status: Etablering offentlige vannledninger for Oven er medtatt i vedtatt
hovedplan VA.
 Hovedplanen for Vann- og avløp skal rulleres snarest. Inntil planen er rullert og
det eventuelt gjøres vedtak om utbygging av VA skal det vurderes strakstiltak
for beboere som i dag ikke har tilgang til rent drikkevann. Saken skal minimum
inneholde forslag til strakstiltak, kostnadsnivå ved ulike løsninger og hva det er
som er årsaken til at beboerne ikke har mulighet for å skaffe rent vann selv.
(f.eks. grunnforhold etc.)
Status: Hovedplan VA har avklart prioriterte utbyggingsbehov for vannforsyning
og avløpshåndtering. Gjeldende lovverk regulerer forhold knyttet til bruk av
boliger med hensyn til vann og avløp. Som strakstiltak for økning av lavt
vanntrykk i Saltnes er det etablert pumpestasjon ved Tomb.
 Det skal lages en plan for å sørge for kontinuerlig orden rundt kommunale
eiendommer.
Status: Fagmiljøene har kontinuerlig fokus på gode boforhold for alle i sitt arbeid.
Utarbeidelse av plan / rutiner for dette er foreløpig ikke iverksatt, men vurderes i
sammenheng med rullering boligsosial handlingsplan.
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Samhandling og næring
Tiltak 2018 – 2021:
 Vi ønsker å satse videre på næringsutvikling, bl.a. gjennom ent strategisk
næringsplan med fokus på innovasjon. Det er et mål å legge til rette for
etablering av flere arbeidsplasser innen medisinsk service, IKT-, konsulent- og
rådgivingsbransjen. Status: Råde kommune legger til rette for næringsutvikling
og etablering innenfor gjeldende regelverk. MNU arbeider kontinuerlig for at
Østfold skal tiltrekke seg flere arbeidsplasser. Det er viktig at tilrettelegging for
fremtidig næring hensyntas i arbeidet med ny kommuneplan
 Vi vil videre jobbe for å fjerne hindringer og forbedre serviceapparatet i
kommuneadministrasjonen.
Status: Rådmannen har våren 2018 gjennomført en organisasjonsendringer.
Dette er gjort for å øke effektiviteten og sette kommunen bedre i stand til
helhetlig tjenesteyting og samhandling med innbyggerne. Sammen med digitale
satsinger forventes det at innbyggerne på sikt vil oppleve økt tilgjengelighet,
service og samhandling. Kommunens nye hjemmeside er svært viktig for digital
samhandling.
 Gjennom helhetlig arealplanlegging ønsker vi å legge til rette attraktive
næringsområder for ulike typer virksomheter. Jordvern skal stå i fokus ved all
ny arealdisponering.
Status: Kommuneplanens arealplan skal nå revideres. Helhetlig arealplanlegging
og tilrettelegging for fremtidig utvikling innenfor alle typer arealformål vil være
viktig i revisjonsarbeidet.
Tiltak 2018:
 Råde kommune skal ha en god dialog og et bredt samarbeid med
næringsaktører, både gjennom næringsforeningene og selskaper enkeltvis. Det
er et mål å arrangere en årlig næringslivsdag.
Status: Råde kommune har allerede god dialog og samarbeid med
næringsaktører, men vi søker stadig å bli bedre. Næringslivsfrokost avholdes to
ganger i året. I planprogrammet / prosessen med rullering av kommuneplanen vil
det settes av møter med næringslivet mht. innspill og medvirkning. MNU ivaretar
en stor del av Råde kommunes næringsrettede dialog.
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Årsrapport fra virksomhetene
Stab økonomi
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2018
Virksomheten ble opprettet 1. april i forbindelse med organisasjonsendringen i Råde
kommune. Alle økonomifunksjonene ble slått sammen til en virksomhet, hvor målet
var å skape en robust stab som leverer gode tjenester med fokus på samhandling,
utvikling og effektivisering.
Staben har gjennom året jobbet systematisk med internkontroll, prosedyrer og
dokumentasjon.
Relasjonsbygging og kompetanse har hatt høyt fokus og flere av de ansatte har tatt
videreutdanning og tilleggsutdanning for å tillegge seg kompetanse på flere felt.
Dette har gjort at vi nå har tvillingkompetanse på alle fagfelt.
Det har vært jobbet med effektivisering av arbeidsprosesser og i 2018 er digitalisering
av sosialutbetalinger «Sosio-remitering», digitale sykmeldinger og elektronisk
personalmelding blitt implementert/gjennomført og satt i drift.
Staben preges at et meget godt arbeidsmiljø og høyt nærvær. Ved utgangen av 2018
har virksomheten 100% nærvær.
2. Hva var utfordringene i 2018
Staben har opplevde sårbarhet i forhold til enkelte arbeidsoppgaver, fordeling av
arbeidsoppgaver samt planlegging av oppgaveløsning. Det har i 2018 vært arbeidet
med å gi de ansatte økt kompetanse, støtte og verktøy for å finne gode løsninger på
disse utfordringene. Dette arbeidet vil fortsette i 2019.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2018
Staben hadde et mindreforbruk på kr 765 733,-.
Dette skyldes i hovedsak vakanse i en stilling deler av året, bruk og inntektsføring av
fond prestebolig som feilaktig har vært avsatt til fond over flere år og mindreforbruk
kommunal fakturering. Merutgift til kjøp av skatteoppkrevertjenester.
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Stab Kompetanse og utvikling
1.

Hva har vi lykkes med /fått til i 2018
Staben ble etablert fra april 2018. Før etableringen arbeidet de ansatte fordelt på 6
forskjellige fagområder. Staben har arbeidet med etablering av nye effektive måter for
samhandling og oppgaveløsing. Det er blant annet tatt i bruk nye møte og
samhandlingsformer.
Staben har i 2018 jobbet med å utvikle ny profil for Råde kommune. Denne profilen har
nytt utseende, nye farger og skrifttyper. Profilen gjør kommunen lett gjenkjennelig i et
moderne design. Sentralt i profilen er Råde Skyline. Ideen til denne ble laget av
kommunens lærling i kontorfaget.
I november ble kommunens nye hjemmeside lansert. Denne er basert på kommunens
nye profil. Den nye hjemmesiden er utarbeidet med fokus på å gjøre aktuell
informasjon lett tilgjengelig på nett og legge til rette for digital dialog mellom
kommunen og innbyggerne.
Etter at samarbeidsavtalen om sentralbord med Rygge kommune ble avsluttet i
desember 2017, har tradisjonelt sentralbord blitt erstattet av mobilt sentralbord med
direkte innvalgsnummer. Etter litt innkjøringsutfordringer rundt funksjonaliteten, har
dette blitt en effektiv måte å fordele innkomne anrop uten bruk av dedikerte
sentralbordressurser. Sammen med mobilt sentralbord har kommunen også tatt i bruk
selvbetjeningsløsning for innsjekking når man kommer på besøk til rådhuset.
Råde kommune har valgt å benytte «NED – prosjektet» i sitt arbeid med reduksjon av
sykefravær og staben har hatt ansvaret for implementering og gjennomføring av
prosjektet. Alle virksomhetsledere har hatt opplæring og arbeidet har vært gjennomført
med felles samlinger i virksomhetene hver for seg. Gjennom gruppearbeid og felles
arbeid har virksomhetene satt ord på sine utfordringer, muligheter og mål for arbeid
med nærvær og arbeidsmiljø.
I tråd med personverndirektivet har staben arbeidet med nødvendig dokumentasjon og
prosedyrer som er påkrevd i henhold til GDPR. Overordnet dokumentasjon ble
ferdigstilt desember 2018. Gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon
ferdigstilles første halvår 2019. Med det gjennomførte arbeidet er Råde kommune godt
rustet i arbeidet med personvern.

2.

Hva var utfordringene i 2018
Samkjøre fagområdene i staben til et felles arbeidsmiljø. Det har vært nødvendig å
bruke en del tid på å etablere ny struktur for ledelse, samhandling og selvledelse i
staben.
Etablering av nye organisatoriske enheter krever innsats over tid for å sikre at hensikten
i organiseringen blir nådd. Sentralt for stabene er evnen til samhandling på tvers av
organisasjonen for å nå ønskede mål.
Digitalisering har hatt stort fokus i 2018. Stort sett alle områder i kommunen ønsker å ta
i bruk nye digitale løsninger. Behovet for å kunne være på nett uavhengig av tid og sted
utfordrer teknologi og sikkerhetsløsninger. Velferdsteknologi og andre sensorbaserte
teknologiske løsninger gir mulighet for digital oversikt og kontroll på helt nye måter.

3.

Hva preget det økonomiske bildet i 2018
Staben hadde ved årets slutt et mindreforbruk på om lag kr.2 mill. Dette skyldes i
hovedsak mindreforbruk IKT-lisenser, vakanser i deler av året samt sykelønnsrefusjoner.
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Virksomhet Råde ungdomsskole og kulturskole
1. Hva har vi lykkes med/fått til i 2018?
Råde ungdomsskole har gode resultater både med hensyn til læringsutbytte
(grunnskoleeksamen) og læringsmiljø (elevundersøkelsen). Ved eksamen 2018 hadde
eleven følgende gjennomsnitt:
No.sidemål No.hovedmål Engelsk Matematikk
RÅDE
3,3
3,8
3,6
4,1
Nasjonalt
3,4
3,5
3,7
3,6
Grunnskolepoengene for Råde 2018: 41,8 (helt likt med det nasjonale, litt over Østfold).
Vært en jevn stigning siden 2013.
Elevundersøkelsen viser at vi ligger bedre enn landsgjennomsnittet på
elevmedvirkning/elevrådsarbeid, likt på trivsel og under på mobbing (kun 4%). Trivsel er
viktig for god læring. Skolen følger elevenes læringsutvikling og trivsel nøye. Det jobbes
godt med konstant fokus på eleven, og det samarbeides godt mellom
kontaktlærer/ledelse/PPT/barnevern/tverrfaglig team/fraværsteam. Ønsker at alle
elever, uavhengig av bakgrunn/forutsetninger skal hjelpes til å strekke seg litt lenger. Alle
ønsker å gi elevene et godt grunnlag for videre utdanning og deltagelse i arbeids-og
samfunnsliv. Vi tror at dette har sammenheng med flere års satsing på klasseledelse, økt
læringstrykk og god jobbing med/rundt «Språkkommune». Skolen tror også på at
deltagelse i nytt prosjekt i samarbeid med HIØ rundt «Tilpasset opplæring med og uten
digitale hjelpemidler» kan gi påfyll rundt blant annet elevmedvirkning.
Etter endringen av opplæringsloven kap 9A 1.aug 2017 har skolen jobbet godt med
aktivitetsplikten. Alle som jobber på skolen vår følger godt med, griper inn og varsler,
utarbeider aktivitetsplaner slik at vi på best måte sikrer et trygt og godt skolemiljø for alle
elever. Styrkning av sosiallærerrollen, iakttakende kontaktlærere, kort vei til ledelsen og
ukentlige møter (elevfokus) gir god oversikt her.
2. Hva var utfordringene i 2018?
Sykefravær og permisjoner: Utfordringer her for å sikre kontinuitet og kvalitet i læringen.
Skolen var forberedt på at permisjoner av ulik art ville komme. Valgte da å gå med noe
for høyt antall fast personell, som da gav utslag i merforbruk av lønn i perioder, men det
økonomiske sluttresultat er innenfor gitte rammer.
Lav score på nasjonale prøver: Høsten 2018 hadde elevene på 8.trinn svake resultater i
lesing og regning, litt bedring i engelsk, men langt fra ønskelig. Vi er signifikant under
landsgjennomsnittet. Dette krever særskilt fokus på blant annet lesekurs. Årets 9.trinn
hadde framgang, men ikke helt den framgangen skolen hadde satt seg som mål.
IKT-utfordringer: Overgang til Tieto Education har vært svært vanskelig og utfordrende så
vel for ansatte som administrasjonen. Dette har skapt mye frustrasjon og er en stor
«tidstyv». Skolen har også hatt utfordringer med nettverkstilkoblingen. Dette må vi ha
fokus på å endre i 2019.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2018
Skolen har ett lite mindreforbruk på kr 68.000
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Virksomhet Oppvekstområde Karlshus
1. Hva har vi lykkes med/fått til i 2018.
I 2018 tok skolen i bruk det nye skolebygget. Flytteprosess og oppstart har gått etter
planen selv om det ble noe forsinkelser. Dette har gitt mange positive faglige endringer,
blant annet bruk og utvikling av nettbrett og digitale tavler som det viktigste.
Skolen har gjennom året fått økt antall elever ved tilflytning, og vi er fornøyd med at de
finner seg vel til rette i vårt skolemiljø. Som følge av elevtallsøkning har 6.trinn gått fra å
være to-delt til tre-delt – overgangen har vært vellykket, og både foreldre, elever og
lærere er fornøyd med løsningen.
Skolen har etter søknad, fått kr 100.000,- i gave til innkjøp av korbenker, sceneelementer
og lydanlegg til gymsalen. Dette styrker vår satsning på musikkfaget og kroppsøving.
Videre fikk skolen RØRE-midler til pilotering av skolefrokost for elever fra 4.-7.trinn to
ganger i uken. Tiltaket sikrer at barn som ofte går hjemmefra uten å ha fått frokost, får i
seg et næringsrikt måltid før skoledagen begynner. Skolen har også fått RØRE-midler til
et utekjøkken: Vi har satt i bestilling en lavvo som skal oppføres i skolegården, og bli et
utekjøkken, samlingspunkt og varmestue for elevene våre. Skolen har i samarbeid med
FAU søkt om penger til innkjøp av skøyter, og fått kr 20.000,- til dette formålet. Vi har
innredet en egen sportsbod som elever kan låne utstyr fra, og dette har en aktiviserende
og ikke minst utjevnende funksjon sett opp imot barnefattigdom.
Skolen har økt tilbudet om mottaksklasse for elever som har behov for norskopplæring
fordi de nylig har flyttet til Norge. Tilbudet er nå på 80% av undervisningstiden. De
resterende 20% er elevene i nærklassen sin i praktisk/estetiske fag.
Klokkergården barnehage har videreført sitt arbeid med å være en helsefremmende
barnehage. Videre har de utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan som er tatt i bruk.
Karlshus SFO har gjort nye grep for å gi barna et godt tilbud, og i 2018 ble det gjort en
enkel, men betydningsfull investering i lydanlegg som legger til rette for sang, dans og
drama som en del av det som barna får glede av.
2. Hva var utfordringene i 2018.
Utfordringsbildet har i stor grad handlet om elevtallsøkningen. Skolen jobber også en del
med systemarbeid for tilegne seg kompetanse for å hjelpe og veilede de elevene med
utfordringer knyttet til adferd.
Resultatene fra elevundersøkelsen og nasjonale prøver er klare. Vi ser en økning i antall
elever som opplever at de blir krenket/mobbet på skolen. Skolens ansatte har fullt fokus
på å hindre, avdekke og følge opp slike saker. Faglige resultater på nasjonale prøver er
for svake, vi jobber med konkrete tiltak for å bedre på resultatene.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2018.
Virksomheten fikk et merforbruk i budsjettåret 2018, i det vesentligste på lønn. Skolen
har vært nødt til å styrke bemanningen rundt elever som utfordrer skolemiljøet på
adferd. Videre har det vært en noe lavere andel barn som benytter SFO enn det vi har
budsjettert med. I Klokkergården barnehage har det vært noe lavere foreldrebetaling
enn det vi budsjetterte med.
Virksomheten har forsøkt å redusere merforbruket ved å være restriktive på bruk av
vikarer samt på innkjøp av bøker og fritt skolemateriell. Videre har vi jobbet bevisst med
nærværsarbeid og fornøyd med at vi har et relativt lavt sykefravær.
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Virksomhet Oppvekstområde Saltnes
1. Hva har vi lykkes med/fått til i 2018
Den nye skolen ble tatt i bruk i 2018 og vi er alle fornøyde med denne.
Vi har hatt månedlige fellessamlinger for hele skolen og de eldste barna i
barnehagen. Dette skaper et godt samhold i hele skolemiljøet. Vi tar opp temaer som
vi vil at alle skal ha et bevist forhold til. Klassene er aktive med i «Ungt
entreprenørskap». Vi vant to priser under «Smartingen», det var stor stas! 7. trinnet
vårt er utadvendte og lærevillige barn.
Vi har startet opp med undervisning med IPAD på de tre laveste trinnene. Elevene har
fått en større interesse for lesing. Resultatene på nasjonale prøver er gode i engelsk
og matematikk.
På sfo har de en god struktur på barnas aktiviteter. De ansatte jobber med å lære
barna hvordan de skal bruke sine gode egenskaper. På denne måten lykkes barn med
utfordringer å fungere på en bedre måte.
Barnehagen har gjennom hele året jobbet med temaet «livsmestring og helse» som
en del av arbeidet med innføring av ny rammeplan. Dette har vært en videreutvikling
av arbeid som Helsefremmende barnehage.
2. Hva var utfordringene i 2018
Flere lærere gikk ut i svangerskapspermisjon omtrent samtidig så vi har gjennom året
måtte gjøre en omrokkering på kontaktlærere.
Vi har hatt særskilte utfordringer med læringsmiljø som har medført at ett helt trinn
ble meldt som systemsak til PPT. De anbefalte at vi delte trinnet i fire grupper
istedenfor to klasser i ti uker. Vi måtte bruke delingstimer og lærere fra andre trinn
for å kunne gjennomføre dette. Resultatet er nå to velfungerende klasser.
Vi sliter en del med ustabilt nett. Kombinert med gamle lærerpc’er kan det være en
utfordring å få gjennomført det undervisningsopplegget lærerne har planlagt. Vi har
en ny informasjonsplattform – Skooler. Vi har hatt utfordringer med å benytte denne
optimalt i forhold til å gi informasjon til foresatte og å ha informasjon samlet på et
sted for de ansatte.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2018
Vi har merforbruk på lønnsutgifter. Det skyldes mye korttidsfravær og noen
langtidsfravær. Vi har et personale i alle aldre, mange med små barn og flere som skal
ta ut senioruker.
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Virksomhet Familie
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2018
Utvikling av eksisterende og nye tjenester har stått sentralt i virksomhetens arbeid i
2018. Tjenesten vi gir, krever høy grad av samhandling internt, med andre virksomheter,
med frivillige og innbyggere. Tjenesten har arbeidet med å utvikle samarbeidsarenaer på
tvers av virksomheter, slik at tiltak som iverksettes blir opplevd mer helhetlig for de som
trenger det. Virksomheten deltar med alle aktuelle fagenheter på møter rundt utsatte
barn i samarbeid med andre virksomheter. Sentralt i virksomhetens arbeid har
Empowerment og mestring stått i fokus. Eksempler på dette er;
Tverrfaglig gruppeveiledning, undervisning, psykologisk første-hjelp til barn, barselgrupper, fødselsforberedende kurs, familieteam, veiledning i skolenes/barnehagenes
læringsmiljø/situasjoner, ungdomsteam med blant annet eget tilbud på Tomb,
brukermedvirkning og pårørendestøtte. Virksomheten har økt sin kompetanse ved blant
annet å ansette en ruskonsulent som har 50 % av stillingen sin i forebyggende arbeid.
Tidlig innsats og tidlig identifisering av utsatte barn har vært et satsningsområde. I 2 år på
rad har Råde Kommune deltatt med en tverrfaglig og tverretatlig gruppe i et KS prosjekt
knyttet til bedre samarbeid rundt utsatte barn og unge.
Gjennomgående dekkes familienes hjelpebehov uten kjøp av eksterne tjenester.
Aktiv og inkluderende fritid har vært et fokusområde. Opprettholdelse av åpningstid på
bibliotek og allaktivitetshus, samhandling med skole/barnehager, kulturarrangementer,
ferieklubb, demokratiopplæring av ungdomsråd er noen av tiltakene. I tillegg til dette har
det vær arrangementer gjennom hele året som er godt besøkt. Mange barn har fått
muligheten til å delta på aktiviteter og har fått støtte til kontingenter og utstyr.
Fokus på å bygge broer mellom frivillige og innbyggerne. Besøksvenn, språk-c: cafe,
turgrupper, etter skoletid verksted er noen av aktivitetene som har blitt skapt av frivillige
i samarbeid med frivilligsentralen.
2. Hva var utfordringene i 2018
Tid- og resurskrevende overgang til nytt helelektronisk fagsystem, men som forenkler mange
saksbehandlingsprosesser når det nå er oppe og står. Sykefravær generelt og vansker med
rekruttering har ført til at noen tiltak har hatt lengre tid å få gjennomført.
Kompleksiteten og alvorlighetsgraden i mange meldinger inn til barnevernet, har ført til stort
press på barnevernet. Dette har igjen ført til at enheten ikke har, i den graden det hadde
vært ønsket, kunne prioritert ressursene sine mot forebyggende arbeid.
En del av mottakerne av tjenestene til virksomheten har manglende boevne og trenger mye
veiledning. Elementer som brannsikkerhet og HMS har vært fokus rundt disse brukerne. En
del av disse brukerne opplever også stigma og fordommer, noe som klart preger deres
livskvalitet. Virksomheten har vært opptatt av inkludering og integrering, men for noen
brukergrupper har dette vært utfordrende.
Virksomheten er opptatt av en god fritid for alle. Åpningstid er prioritert, mens ønskes
ytterligere utvidet.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2018
Enkelte avdelinger i virksomheten har utgifter som i stor grad som blir styrt av vedtak og
saksomfang. Virksomheten søker kontinuerlig å holde kostnadsnivået nede, men høyt
aktivitet i vedtak og saker fører til merforbruk. Virksomheten har jobbet med rekke
økonomiske tiltak, men ser at vi må jobbe ytterligere for at saker ikke nødvendigvis ender
opp som store utgifter. Jf. Tidlig innsats.
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Virksomhet NAV
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2018
På samme måte som i 2017 ble det laget en virksomhetsplan hvor alle medarbeidere
var deltagende. Denne inneholdt også en HMS-plan og en del av den var også
markedsrelatert.
Kontoret gjennomførte, på samme måte som alle andre NAV-kontor i landet, en
bedriftsundersøkelse i februar. Her var vi ute i 18 av bedriftene i Råde og innhentet
data. Vi hadde 100 % svar fra bedriftene på undersøkelsen vår. Det skyldes i stor grad
at vi besøkte dem i stedet for å bare sende ut spørreskjema. Vi har også hatt god
kontakt med en del av bedriftene etterpå, og i noen grad fått mulighet for å bruke
dem i forbindelse med tiltak. Dette arbeidet vil vi fortsette i 2019. Da vil det også
lages en egen «Markedsplan», og vi håper på et tettere samarbeid som involverer
både politikere og virksomheter i kommunen for å få i gang et godt
næringslivssamarbeid.
Arbeidet med flyktninger har vært godt i 2018. Sammen med øvrige virksomheter er
det kommet på plass en plan for integrering og inkludering, som vil være med å
klargjøre ansvar og målene for arbeid med flyktningene i Råde kommune.
Miljøvaktmesteren kom også på plass våren 2018. NAV har hatt personer med
aktivitetsplikt sammen med denne. Noen av de vi har hatt der har kommet videre i
ordinært arbeidsliv eller over i andre tiltak. Samarbeidet med miljøvaktmester har
vært godt og det er under stadig utvikling.
Kontoret har ellers hatt et lavt sykefravær gjennom hele året. Dette tenker vi har noe
med arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen å gjøre. Vi har generelt lav turn-over,
men i 2018 har vi hatt noen utskiftinger av personale, i hovedsak på statlig side.
2. Hva var utfordringene i 2018
Det har vært flere utfordringer i 2018. Høyere forbruk av økonomisk sosialhjelp er en
av utfordringene. Dyre husleier, høye strømkostnader har hatt noe å si. For øvrig har
endret regelverk på statlig AAP i noen grad medført økt antall personer på økonomisk
sosialhjelp. I enkelte tilfeller dekker ikke introduksjonsstønad tilstrekkelig behovet og
det er da behov for økonomisk sosialhjelp i tillegg.
Det er fortsatt et behov for tiltaksplasser. Særlig til språktrening. Å få mulighet til
arbeidstreningsplasser i kommunen vil være ønskelig i 2019.
Arbeidet med flyktninger har også i 2018 vært et omfattende arbeid. Det er viktig at
vi sammen med andre virksomheter sammen bidrar med kompetanse i arbeidet med
flyktninger. Dette vil være viktig i 2019. Ellers har vi fortsatt utfordringer knyttet til å
få et fullt Introduksjonsprogram som vi må jobbe videre med i 2019.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2018
Totalt sett er regnskapet innafor det man kan forvente. Vi har et lite merforbruk ved
årets slutt.
Merforbruk som skyldes økte kostnader til økonomisk sosialhjelp. Det kan også bli en
utfordring i 2019. Vi ser at flere har behov for bistand, og at det er behov for tettere
oppfølging til den enkelte.
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Virksomhet Helsehuset Råde
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2018
Helsehuset Råde ble etablert 01.04.18 bestående av hjemmebaserte tjenester,
sykehjem og fysio-/ergoterapi. Vi ser effekt av tverrfaglig samarbeid og bedre
samhandling mellom tjenestene.
Det har vært jobbet godt med å se på planlegging av driften og ressursbruk, og vi ser
blant annet en liten bedring i rekruttering av sykepleiere. Virksomheten har tatt imot
alle utskrivningsklare pasienter fra sykehuset enten hjem eller i institusjon. Videre har
vi leid ut plasser til andre kommuner og bidratt med kompetanseoverføring når det
gjelder pasienter med utfordrende adferd.
Det er gjennomført en omorganisering av dagtilbudene for bedre ressursutnyttelse
og for å øke kapasiteten. Hverdagsrehabilitering er satt på dagsorden og det er gitt
forebyggende tilbud til barn og unge etter oppsatt plan.
Det har vært satt opp mye internundervisning og prosjekt «Livets siste dager» er
gjennomført med kompetanseheving i hele virksomheten.
På tildelingskontoret har det vært jobbet godt med omstrukturering av
arbeidsmetoder og skriftliggjøring av søknadsprosesser og kriterier for alle tjenester.
Samarbeidet om helsevakt/velferdsteknologi med andre kommuner er etablert og
implementeres i 2019.
Virksomheten ved Brun avdeling fikk årets demenspris.
2. Hva var utfordringene i 2018
Organisering av ny virksomhet har vært krevende og det har vært stort fokus på
driftsoppgaver.
Vi ser at det er en økning av pasienter som mottar tjenester, og det er en økt
kompleksitet i tjenestebildet. Videre ser vi at brukergruppen endres og at det er
spesielt en økning av personer med demens. Råde kommune har ikke alternativ
botilbud med bemanning til de som ikke klarer seg hjemme og disse må få
sykehjemsplass.
Sykefravær i virksomheten har sammenlignet med 2017 gått betraktelig ned i
hjemmebaserte tjenester. Avdeling sykehjem har en liten nedgang, mens avdeling
fysio-/ergoterapi har hatt et høyt fravær. Hjelpemiddelhåndtering har vært vanskelig
å løse på en tilfredsstillende måte. Fraværet er høyt, selv om det vises til positiv
utvikling i hjemmebaserte tjenester. Det meldes om lite arbeidsrelatert fravær.
Kommunen har igangsatt NED prosjektet som har fokus på sykefravær og nærvær,
dette vil vi arbeide mer med i 2019.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2018
Virksomheten hadde et merforbruk i forhold til vedtatt økonomisk ramme i 2018.
Økonomisk merforbruk skyldes innleie av personell, kjøp av tjenester fra vikarbyrå og
innbytte av leasingbiler i hjemmebaserte tjenester. Merinntekter på brukerbetaling
og refusjon for ressurskrevende tjenester har redusert merforbruket. Det har
samtidig vært en nøktern drift i forhold til innkjøp. Det har vært jobbet med å
gjennomgå drift, arbeidsfordeling, planlegging, kriterier for tildeling, struktur,
rekruttering med videre for å redusere merforbruket.
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Virksomhet Tjenester for funksjonshemmede
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2018
Virksomhet tjenester for funksjonshemmede tilbyr gode og varierte tjenester til
Rådeinnbyggeren, tjenesten gis både til den hjelpetrengende og til nære
omsorgspersoner (styrket pårørendestøtte). Råde kommune har i 2018 sammen med
Moss, Rygge og Våler deltatt et landsomfattende prosjekt i regi av Bufdir. Prosjektet
har fokus på vern av risikoutsatte og sårbare voksne. Utover deltagelse i selve
prosjektarbeidet, TryggEst, sitter virksomheten med to representanter i operasjonelt
team. Teamet behandler innkommende meldinger for kommunene vist over,
vurderer behovet og videre oppfølging.
Virksomhetens har foretatt grep for å dekke kommunens behov for bolig med
heldøgns omsorgstjeneste. Det betyr at det er igangsatt et arbeide om å omgjøre
kontorer til leilighet ved Nor Gård. Dette vil resultere i et godt tjenestetilbud for en
ny tjenestemottaker og nye spennende utfordringer for de ansatte ved Nor gård. Det
arbeides med å finne gode løsninger for administrasjonsbygg/ kontorplasser ved Nor
Gård.
2. Hva var utfordringene i 2018
De største utfordringene i 2018 var fortrinnsvis knyttet til etablering av boliger med
heldøgns bemanning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Etter at
boligprosjektet i Everksveien ble avsluttet har det vært igangsatt et arbeid med å
finne nye gode alternativer for etablering av boliger med heldøgns omsorgstjenester.
Driften ved Nor gård er den er den største enkelttjenesten i virksomheten. Blant
ledelsens og administrasjonens viktigste oppgaver finner vi sykeoppfølging og ikke
minst rekruttere og beholde gode ansatte.
Det er en utfordring for virksomheten knyttet til å rekruttere og beholde kompetente
ansatt, spesielt sykepleiere og vernepleier i turnusarbeid. Vi må derfor ha fokus på
hva vi kan gjøre for å opprettholde god faglig kvalitet i vår tjeneste.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2018
Virksomhetens samlede resultat 2018, mindreforbruk kr 1 500 000,Driften har vært preget av god budsjettdisiplin, og at tjenesten har vært relativt
stabil. Det var likevel en vekst i lønnskostnadene til omsorgsstønad, blant annet som
en konsekvens av kommunestyrets budsjettvedtak om å øke godtgjøringen per år.
Når det samlede resultatet likevel er positivt, skyldes dette i hovedsak ikke benyttede
lønnsmidler innenfor støttekontakttjenesten. Virksomheten har ikke klart å tilby
støttekontakt til alle med vedtak, men ser at økt sats letter rekrutteringsarbeidet.
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Virksomhet Miljø, plan og teknikk
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2018
De ulike fagområdene innenfor plan, miljø, teknikk og eiendom har hatt godt
samarbeid. Vakante stillinger innen planområdene er besatt. Dette har gitt økt
produksjon på hele planområdet. Arbeid med private reguleringsplaner er blitt
bedre, og samhandlingen internt og eksternt er økt. Rullering av kommuneplanen er
påbegynt, forslag til områdereguleringsplan for Karlshus er lagt ut på høring og
offentlig ettersyn, og utbyggingsavtale for Strømnesåsen er underskrevet.
Hovedplan for vann- og avløp er blitt revidert og vedtatt. Det har vært jobbet
fortløpende med å få bedre oversikt og struktur over forvaltningsoppgavene
inkludert maler, rutiner og prosedyrer samt tverrfaglig samhandling. Klima- og
energiplan og kulturminneplan er påbegynt, og planprogram er fastsatt. Tiltaksplaner
for statlig sikrede friluftsområder og Karlshusskogen med tilrettelegging for aktivitet
er utarbeidet. Arbeidet med trafikksikker kommune og trafikksikkerhetsplanen er
godt i gang. Det er etablert samarbeid mellom Moss, Rygge, Våler og Råde for
skjærgårdstjeneste i Vansjø (Vansjøtjenesten), og strandryddeprosjekt i Karlshus og
Spetalen er utført. Kommunens kart,- og oppmålingstjeneste har fortsatt et godt
samarbeid med de andre kommunene i Vansjøregionen om felles kartserver. Det er
etablert sentral felleskartdatabase, som gjør det enklere og mindre arbeidskrevende
å vedlikeholde og ajourholde kart,- og planbasene. Innenfor folkehelsearbeidet er det
blitt økt samhandling på tvers av sektorer og tjenesteområder. SLT og
politirådsarbeidet er satt i system. Avtale mellom Øst politidistrikt og Råde kommune
er utarbeidet. Det etablert tverrfaglig boligteam, hvor hensikten er å få gjort gode
helhetlige vurderinger med hensyn til tildeling av kommunale boliger.
2. Hva var utfordringene i 2018
På begynnelsen av året manglet kapasitet blant annet på planarbeidet. Saker som har
samlet seg over flere år har ført til utålmodighet, og nye ansatte skulle innføres i
arbeidet. Det har vært utfordringer knyttet til Områdereguleringsplan for Karlshus
med hensyn til eiendomsstruktur og rettigheter og sprikende uttalelser til
planforslaget. Dette krever nye vurderinger for videre behandling. Brannskader på
flere av kommunens boliger, har medført at eventuelle salg av kommunale boliger er
blitt utsatt. Flere store overordnede planer og temaplaner samtidig har vært
utfordrende med hensyn til kapasitet.
Det må jobbes videre med hensiktsmessig informasjon og samhandling med aktuelle
samarbeidspartnere i plan- og utviklingsarbeidet. Et annet sentralt tema fremover
blir å gjennomføre VA prosjektene i henhold til hovedplanen VA, samt arbeid med
reduksjon av fremmedvann på eksisterende ledningsnett.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2018
Mindreforbruket for virksomheten skyldes i hovedsak vakante stillinger, merinntekter
for boligkontoret og ubrukte midler for arbeidet med arealplanener.
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Virksomhet Helsetjenester Ankomstsenter Østfold
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2018
Det har kommet totalt 2520 flyktninger til Norge i 2018. I tillegg kom det ca. 180
overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) til senteret i november og desember. Denne
gruppen har tidligere blitt bosatt direkte i respektive kommuner, men kommunene har
nå ikke vært klare til å ta imot dem direkte blant annet grunnet nedleggelse av flere
asylmottak. Flyktningene screenes for tuberkulose ved senteret og oppholdstiden er den
samme som for andre grupper asylsøkere.
Ca. 4,2 % av flyktningene har funn på røntgenbildene som gir mistanke om tuberkulose,
og som må følges opp med innleggelse eller videre utredning. Dette tallet var 4,2 % også i
2017.
Høsten 2018 utførte kommunehelsetjenesten et pilotprosjekt (forankret hos UDI, FHI og
Helsedirektoratet) med tilbud om tidlig helsekartlegging til alle asylsøkere over 16 år.
Pilotprosjektet ble avsluttet i november da også overføringsflyktninger fikk dette
tilbudet. Bakgrunnen for prosjektet er at vi ikke har hatt rutinemessig innkalling av
nyankomne asylsøkere til helseundersøkelse. Dette medfører at sårbare søkere med
særskilte behov ikke nødvendigvis avdekkes. Ved å foreta en tidlig kartlegging av alle
søkere vil vi kunne fange opp de som har behov for rask oppfølging, og vil (såfremt
asylsøkeren samtykker) kunne videresende informasjonen som er kartlagt til
helsetjenesten i neste kommune.
1. Hva var utfordringene i 2018
Justisdepartementet ønsker en ny endring i dagens asylmodell, PUMA 2 ønskes derfor
implementert. PUMA 2-prosjektet tydeliggjør Politiets og UDIs rolle, men for
kommunehelsetjenesten er konsekvenser fortsatt noe uavklart. Innføring av PUMA 2 vil
gi økt botid som igjen påvirker behovet for helsetjenester.
Dimensjonering av tjenesten i forhold til varierende ankomster av flyktninger og
asylsøkere til Norge er fortsatt en utfordring. Behov for helsetjenester svinger men har
en generelt økende tendens.
Arbeid med ny helseavtale mellom UDI og Råde kommune startet i november 2017 og
fortsetter utover i 2019. Det er blant annet utfordringer knyttet til finansiering av
tjenesten. Avtalen må også kunne dekke dagens situasjon, samt implementering av
PUMA 2.
Dersom det kommer som en bestilling fra UDI om at helsetjenesten også skal tilby tidlig
helsekartlegging, vil prosjektarbeidet videreføres som en permanent ordning i 2019.
2. Hva preget det økonomiske bildet i 2018
I henhold til UDIs regelverk skal helsetjenesten organiseres av kommunen men
finansieres av UDI. Budsjettet skal gå i null, noe det også gjør i 2018. Råde kommune har
fakturert UDI for administrasjonsgebyr på 7% i 2018. Dette er bokført på virksomhet
Rådmannskontoret.
Helsetjenesten ved Ankomstsenter Østfold har et godt samarbeid med UDI omkring
prognoser og dimensjonering av tjenestene.
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Vedlegg til rapport fra Rådmannskontoret, avdeling «Sekretariat».
Status pr 31.12.2018 for formannskap- og kommunestyrevedtak fattet i 2018.

Saksgjennomgang - Formannskapet 2018
Nedenfor er politiske saker behandlet i formannskapet i 2018. Alle er ferdig behandlet/journalført. Mer om sakene i
politikerportalen: https://politiker.rade.kommune.no og de finnes enklest gjennom søke-funksjonen. Det kan søkes på
saksnummer, tekst i sakstittel osv.
Utvalg
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS

Møtedato
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
23.02.2018
27.02.2018
08.03.2018
08.03.2018
08.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
22.03.2018
03.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018

Sakstittel
Status Saksnr
Sakstype Saksbehandler
Referatsak
J
001/18
PS
Nina Johansen
Behandling av klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
J
002/18
PS
Shabana Malik
Klage på avslag startlån
J
003/18
PS
Ann Kristin Aaberg
Klage på renovasjonsgebyr for fritidseiendom
J
004/18
PS
Einar Nilsen
Skogbrannovervåkning med fly i Østfold
J
005/18
PS
Nina Johansen
Tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 1.januar 2018
F
006/18
PS
Bente Rostad Hansen
Tour of Norway 2018 - søknad om støtte til arrangement
J
007/18
PS
Nina Johansen
Spørsmål til ordfører
J
008/18
PS
Nina Johansen
Informasjon fra rådmannen
J
009/18
PS
Nina Johansen
KS debatthefte - hovedtariffoppgjøret 2018
J
010/18
PS
Roar Nordtug
Valg av næringslivsrepresentant og to vararepresentanter til styret i frivilligsentralen
J
011/18
PS
Nina Johansen
Informasjon fra rådmannen
J
012/18
PS
Nina Johansen
test av maler formannskap og KS
J
014/18
PS
Nina Johansen
Markering av VM-vinner
J
013/18
PS
Nina Johansen
Referatsak
015/18
PS
Spørsmål til ordfører
016/18
PS
Informasjon fra rådmannen
017/18
PS
Referatsak
J
018/18
PS
Nina Johansen
Betalingssatser 2018 - Råde kommune. Korrigering
J
019/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Søknad om støtte til pilotprosjekt - fjerning av gummigranulat på kunstgressbanen,
J
020/18
Råde IL PS
Nina Johansen
Spørsmål til ordfører
J
021/18
PS
Nina Johansen
Informasjon fra rådmannen
J
022/18
PS
Nina Johansen
Søknad om midler Tour of Norway - Råde bondelag
J
023/18
PS
Nina Johansen
Referatsak
J
024/18
PS
Cathrine Apelseth-Aanensen
Formannskapets saksforberedelse i klagesak - gebyr for hytterenovasjon
J anført satt
025/18
for høytPS
- klage over
Einar
avvisning
Nilsen
Etablering av felles skjærgårdstjeneste i Vansjø
J
026/18
PS
Kristine Skjæggestad Bergseng
Rehabilitering og nybygg Nor gård
J
027/18
PS
Tor Arild Løining
Godkjenning av areal ved Ringveien for oppstart av reguleringplanarbeid
J med tilhørende
028/18 utredning
PS
forJansson,
etablering
Siv-Thuva
av omsorgsboliger - Tilleggsbevilgning
Årsregnskap 2017 - Råde kommune
J
029/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Budsjettjustering 1. tertial 2018 - Råde kommune
J
030/18
PS
Rønholt, Gjermund
Regnskaps- og nærværsrapport 1. tertial 2018 - Råde kommune
J
031/18
PS
Rønholt, Gjermund
Rapport finansforvaltning 1. tertial 2018 - Råde kommune
J
032/18
PS
Rønholt, Gjermund
Økonomiplan 2019-22 for Råde kommune. Første gangs behandling J
033/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
RÅ Dans festival 2018 - søknad om støtte
J
034/18
PS
Nina Johansen
Gebyr for tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 1.januar 2018
J
035/18
PS
Bente Rostad Hansen
Tildeling av halltid - betalingssatser
J
036/18
PS
Michael Hemstad
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Møtedato
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
30.05.2018
14.06.2018
14.06.2018
30.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
18.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
31.10.2018
31.10.2018
31.10.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018

Sakstittel
Status Saksnr
Sakstype Saksbehandler
Fastsettelse av antall valgdager i 2019 for Råde kommune
J
037/18
PS
Nina Johansen
Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 - forslag til ny hovedtariffavtale sendtJ medlemmene
for uravstemming
038/18
PS
Roar Nordtug
Rullering av Fylkesplanen med arealdel - Høringsuttalelse
J
039/18
PS
Jansson, Siv-Thuva
Spørsmål til ordfører
J
040/18
PS
Cathrine Apelseth-Aanensen
Informasjon fra rådmannen
J
041/18
PS
Cathrine Apelseth-Aanensen
Frivilligsentral i Råde- Retningslinjer
J
042/18
PS
Farbu Gunn-Mari
Klage på avslag på vedtak om startlån og tilskudd til etablering
J
043/18
PS
Ann Kristin Aaberg
Søknad om midlertidig lån i forbindelse med prosjekt ny kunstgressbane
J
044/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
"Posten i Råde" - søknad om tilskudd til bok
J
045/18
PS
Nina Johansen
Søknad om tilskudd til transport
J
046/18
PS
Nina Johansen
Spørsmål til ordfører
J
047/18
PS
Nina Johansen
Informasjon fra rådmannen
J
048/18
PS
Nina Johansen
Regnskaps- og nærværsrapport 2. tertial 2018 - Råde kommune
J
049/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Rapport finansforvaltning 2. tertial 2018 - Råde kommune
J
050/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Budsjettjustering 2. tertial 2018 - Råde kommune
J
051/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Startlån - Utvidelse av lånerammen 2018
J
052/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Støtte til TV aksjonen 2018, Kirkens Bymisjon
J
053/18
PS
Nina Johansen
Søknad om tilskudd til Kirkens SOS i Borg for 2019
J
054/18
PS
Nina Johansen
Møteplan for politiske organer 2019
J
055/18
PS
Nina Johansen
Spørsmål til ordfører
J
056/18
PS
Nina Johansen
Informasjon fra rådmannen
J
057/18
PS
Nina Johansen
Referatsak
058/18
PS
Spørsmål til ordfører
059/18
PS
Informasjon fra rådmannen
060/18
PS
Referatsak
J
061/18
PS
Nina Johansen
Budsjettjustering 3. tertial 2018 - Råde kommune
J
062/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Handlingsprogram og økonomiplan 2019-22. Budsjett 2019 - Råde kommune
J
063/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Oppstart av rullering av kommuneplan 2018 - 2030 - Offentlig ettersyn
J og høring064/18
av forslag til
PSplanprogram
Kine Marie Bangsund
Behandling av klage over renovasjonsgebyr for fritidsbolig 2018 - forslag
om avvisning
J
065/18 av klage
PS
Einar Nilsen
Nye Råde - bygda og bedriften
F
066/18
PS
Ann Cathrin Werner Olsen
Informasjon fra rådmannen
J
067/18
PS
Nina Johansen
Referatsak
J
070/18
PS
Nina Johansen
2. gangs behandling av Revidert Hovedplan vann og avløp 2019 - 2029J
068/18
PS
Flote, Geir
Rullering av prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2019-2020
J
069/18
- talldelen PS
Utne, Lene Kristin
Søknad om støtte til snødeponi, kunstgressbanen
J
071/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Søknad om ekstra økonomisk støtte til ny kunstgressbane
J
072/18
PS
Pål Gunnar Wenberg
Kommunestyrets medlemstall fra neste valgperiode, september 2019 J
073/18
PS
Nina Johansen

Saksgjennomgang - Kommunestyret 2018
Nedenfor er politiske saker behandlet i kommunestyret i 2018. Alle er ferdig behandlet/journalført. Mer om sakene i
politikerportalen: https://politiker.rade.kommune.no og de finnes enklest gjennom søke-funksjonen. Det kan søkes på
saksnummer, tekst i sakstittel osv.
Utvalg Møtedato Sakstittel
KS
15.02.2018 Referatsak
Endring av plan vedr. utvidelse av antall barnehageplasser ved Klokkergården
KS
15.02.2018
barnehage.
KS
15.02.2018 KS debatthefte - hovedtariffoppgjøret 2018
KS
15.02.2018 Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumenthåndtering
KS
15.02.2018 Forvaltningsrevisjon 2018-2019
KS
15.02.2018 Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
KS
22.02.2018 Feilregistrering
KS
23.02.2018 Test av malarbeid - 2.testsak til fiktivt møte 23.februar
KS
23.02.2018 test av maler formannskap og KS
KS
22.03.2018 Referatsak
KS
22.03.2018 Betalingssatser 2018 - Råde kommune. Korrigering
Søknad om støtte til pilotprosjekt - fjerning av gummigranulat på
KS
22.03.2018
kunstgressbanen, Råde IL
KS
22.03.2018 Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
KS
14.06.2018 Referatsak
KS
14.06.2018 Rehabilitering og nybygg Nor gård
Godkjenning av areal ved Ringveien for oppstart av reguleringplanarbeid med
KS
14.06.2018
tilhørende utredning for etablering av omsorgsboliger - Tilleggsbevilgning
KS
14.06.2018 Årsregnskap 2017 - Råde kommune
KS
14.06.2018 Budsjettjustering 1. tertial 2018 - Råde kommune
KS
14.06.2018 Regnskaps- og nærværsrapport 1. tertial 2018 - Råde kommune
KS
14.06.2018 Rapport finansforvaltning 1. tertial 2018 - Råde kommune
KS
14.06.2018 Økonomiplan 2019-22 for Råde kommune. Første gangs behandling
KS
14.06.2018 Rullering av Fylkesplanen med arealdel - Høringsuttalelse
KS
14.06.2018 Forslag til reguleringsendring for Råde Pukkverk - 2.gangs behandling
KS
14.06.2018 Kommunale friluftsområder til statlig sikrede friluftsrområder
KS
14.06.2018 Fastsettelse av antall valgdager i 2019 for Råde kommune
KS
14.06.2018 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017
Orientering om arbeidet med forebygging og håndtering av trakassering og
KS
14.06.2018
overgrep i Råde kommune
KS
14.06.2018 Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
KS
20.09.2018 Referatsak
Anmodning om politisk avklaring av oppstart for reguleringsplanarbeid for
KS
20.09.2018
Brennejordet / Tangenjordet - gnr 92 bnr 1
Anmodning om avklaring av arealbruk for del av eiendommen gnr49 bnr 2 –
KS
20.09.2018
Karlshus
Forepørsel om planoppstart i strid med gjeldene kommuneplans arealdel KS
20.09.2018
Skolt Miljøpark Solli
Forespørsel om oppstart av reguleringsarbeid for utvidelse av Råde pukkverk
KS
20.09.2018
til masseuttak og massemottak som ikke er i samsvar med gjeldene
Revisjon - Hovedplan for husholdningsrenovasjon - Moss, Rygge, Råde Vestby
KS
20.09.2018
og Våler
KS
20.09.2018 Søknad om midlertidig lån i forbindelse med prosjekt ny kunstgressbane
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, valg av valgstyre og delegering til
KS
20.09.2018
valgstyret
KS
20.09.2018 Nye oppnevninger i forbindelse med utflytting
KS
20.09.2018 Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
KS
01.11.2018 Regnskaps- og nærværsrapport 2. tertial 2018 - Råde kommune
KS
01.11.2018 Rapport finansforvaltning 2. tertial 2018 - Råde kommune
KS
01.11.2018 Budsjettjustering 2. tertial 2018 - Råde kommune
KS
01.11.2018 Startlån - Utvidelse av lånerammen 2018
KS
01.11.2018 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for klima og energi

Status Saksnr Sakstype Saksbehandler
J
001/18 PS
Nina Johansen
J

002/18 PS

Inger Kolstad

J
J
J
J
U
J
J
J
J

003/18
004/18
005/18
006/18
007/18
008/18
009/18
010/18
011/18

Roar Nordtug
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Systembruker ACOS
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Pål Gunnar Wenberg

J

012/18 PS

Nina Johansen

J
J
J

013/18 PS
014/18 PS
015/18 PS

Nina Johansen
Nina Johansen
Tor Arild Løining

J

016/18 PS

Jansson, Siv-Thuva

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

017/18
018/18
019/18
020/18
021/18
022/18
023/18
024/18
025/18
026/18

Pål Gunnar Wenberg
Rønholt, Gjermund
Rønholt, Gjermund
Rønholt, Gjermund
Pål Gunnar Wenberg
Jansson, Siv-Thuva
Jansson, Siv-Thuva
Kristine Skjæggestad
Nina Johansen
Inger Kolstad

J

027/18 PS

Hans Moan

J
J

028/18 PS
029/18 PS

Nina Johansen
Nina Johansen

J

030/18 PS

Jansson, Siv-Thuva

J

031/18 PS

Jansson, Siv-Thuva

J

032/18 PS

Jansson, Siv-Thuva

J

033/18 PS

Jansson, Siv-Thuva

J

034/18 PS

J

035/18 PS

Kristine Skjæggestad
Bergseng
Pål Gunnar Wenberg

R

036/18 PS

Nina Johansen

J
J
J
J
J
J
J

037/18
038/18
039/18
040/18
041/18
042/18
043/18

Nina Johansen
Nina Johansen
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Kristine Skjæggestad

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

34

Utvalg Møtedato Sakstittel
KS
01.11.2018 Forvaltningsrevisjonsrapport "Internkontroll - Avvikssystemet"
KS

01.11.2018 Årsmeldinger for 2017

KS
KS
KS

01.11.2018 Møteplan for politiske organer 2019
01.11.2018 Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
06.12.2018 Referatsak

Status Saksnr Sakstype Saksbehandler
J
044/18 PS
Nina Johansen
Cathrine ApelsethJ
045/18 PS
Aanensen
J
046/18 PS
Nina Johansen
J
047/18 PS
Nina Johansen
J
048/18 PS
Nina Johansen

KS

06.12.2018 2. gangs behandling av Revidert Hovedplan vann og avløp 2019 - 2029

J

049/18 PS

Flote, Geir

KS
KS
KS

06.12.2018 Rullering av prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 201906.12.2018 Budsjettjustering 3. tertial 2018 - Råde kommune
06.12.2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2019-22. Budsjett 2019 - Råde kommune

J
J
J

050/18 PS
051/18 PS
052/18 PS

KS

06.12.2018 Avtale om sykkelløype mellom Råde kommune og Saltnes Sportsklubb

J

053/18 PS

KS

06.12.2018 Forslag til detaljreguleringsplan for Akerskogen hytteområde - 2.

J

054/18 PS

KS

06.12.2018 Nye Råde - bygda og bedriften

F

055/18 PS

KS
KS
KS
KS

06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018

J
J
J
J

056/18
057/18
058/18
059/18

Utne, Lene Kristin
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Kristine Skjæggestad
Bergseng
Jansson, Siv-Thuva
Ann Cathrin Werner
Olsen
Nina Johansen
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Nina Johansen

35

Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
Søknad om støtte til snødeponi, kunstgressbanen
Søknad om ekstra økonomisk støtte til ny kunstgressbane
Kommunestyrets medlemstall fra neste valgperiode, september 2019

PS
PS
PS
PS

