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Økonomiplan og handlingsprogram  2020-23. Budsjett 2020 - Råde 
kommune 
 
Formannskapet- Vedtak: 
Rådmannens forslag med følgende endringer og verbalpunkter: 

Beløp Beskrivelse 

150.000,- Det blir opprettet et prosjekt som skal kartlegge og fremme en Heltidskultur 
i kommunen.  Det kan hentes inn ekstern hjelp og det bør også søkes OU 
midler. Vi må tenke nytt og vi må tenke endring.  

100.000,- Økning støtte  til lag og foreninger 

50.000,- Kulturuka. De siste 8 årene har støtten til kulturuka stått stille. Summen 
skal brukes til trykking av program og andre aktiviteter i 
kulturuka/Parkfestivalen 

60.000,- Støtte til BMX Europa Cup 

60.000,- Støtte til bokprosjekt Kirkene i Råde 

75.000,- Fremskynde Moltemyra prosjektet  til 2020 (Driftskostnader)  

50.000,- Frokostgrøt ved ungdomskolen.  

100.000,- Dugnadsmidler: Øke mulighetene for å pynte opp Karlshus og Saltnes 
sommer/jul. Gjerne i samarbeid med SNU, Råde Handelstand og 
frivilligheten. 

135.000,- Råde kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd bør vurdere et samarbeid med 
andre kommuner, for eksempel SMART Kom.  

15.000,- Støtte til andre trossamfunn. (Må økes hvis tidligere post økes. 

50.000,- Det legge til rette for utlånsordning via et app system. Dette skal kunne 
brukes i forbindelse med utleie av kano, el-sykler eller annet. Det bør også 
vurderes et elektronisk booking system av kommunens eiendom og lokaler.  

400.000,- Holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget.  

  

1 245 000,- Total  

-1 245 000 Tas av disposisjonsfondet.  

Verbalforslag: 
· Rådmannen bes opprettholde bassenget på helsehuset inntil videre. Samtidig 

må det jobbes for en privat løsning eller at det sees i sammenheng når det nye 
Helsehuset skal bygges. Innarbeides innenfor eget budsjett.  



 
· Råde kommune skal ha en heltidskultur og vi skal på sikt ha mulighet til å tilby 

100% stillinger. Det skal fremmes en sak for admin utvalget der man utarbeider 
en avtale mellom adm, politikere og tillitsvalgte som forplikter oss i dette 
arbeidet.  

 
· I løpet av 2020 bes administrasjonen fremme en sak på hvordan man skal få på 

plass de siste 300 meterne av gang og sykkelveien ved Eplehagen etter at Skolt 
har bygget sin del.  

 
· Råde skal søke fylkeskommunen om å få til et prosjekt med forenklet 

sykkelfelt/vei på strekningen Karlshus-Tomb 
 

· Moltemyra prosjektet skal fremskynde og det skal inviteres til et folkemøte for å 
jobbe videre med mulighetene som ligger i området. 

 
 

· Etablere HC baderampe ved Amundbukta i 2020 i forbindelse med prosjektet 
Karlshusskogen.  

 
· Råde kommune søker eksterne midler for å oppgradere Vansjø for 

allmennheten, i samarbeid grunneiere.  
 

· Råde kommune bør søke samarbeid med nærliggende kommuner (Moss og 
Fredrikstad) for å gjøre deler av Kyststien universelt utformet. Her bør det søkes 
eksterne midler.  

 
· Invitere Handelsstanden i Karlshus og Saltnes for å lage mulighetsstudie for 

sentrene med pynting og utsmykking ved jul og sommer.  
 

· Råde kommune skal jobbe med plan for å løfte frem kommunens 
næringsområder i samarbeid med næringslivet slik at disse fremstår med en 
helhetlig utforming og estetikk.   

 
· Råde skal bruke Innovative anskaffelser i innkjøpsprosessen.  Det skal være 

fokus på hvilken oppgave og hvilke behov som skal løses og ikke hvem og 
hvordan den blir løst. Skaperkraften kommer i det man definerer det man har 
behov for. Administrasjonen legger frem en sak på hvordan dette skal 
gjennomføres i løpet av våren 2020. 

 
· Administrasjonen bes legge frem en sak på el-forbruket i kommunen. Hvordan 

vil forbruket ses i sammenheng med miljøregnskapet hvis man går over til 
alternative strømkilder.  

· Råde kommune skal invitere det private næringsliv inn. Råde kommune skal 
anerkjenne viktigheten av at privat og offentligsektor jobber sammen. Kommer 
det prosjekter der det er naturlig å samarbeide med private, som bygging av nytt 
Helsehus, skal dette ses på og ønskes velkomment.  

 
· Fra 2023 innføres det bunnfradrag på eiendomsskatten som skal økes i 

perioden 2023-2027. 
 
 

· Skolefrokost/grøt skal opprettholdes. Det skal også ses på denne muligheten for 
skoletrinnet 5.-7. klasse 

 
· Det skal være fokus på fysisk aktivitet og kostholdslære i våre skoler. Dette i et 

forebyggende perspektiv, både med tanke på spiseforstyrrelser og 



livsstilssykdommer.  
 
 

· Råde skolene søker etter å bli en dysleksi vennlig skole. En sak legges frem for 
HOV innen høsten 2020.   

 
· Det satses på at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. For at dette skal bli 

mulig, må den enkelte kunne klare seg mer selv, det bør derfor fokuseres på 
forebyggende aktiviteter for eldre som ikke mottar kommunale tjenester, slik at 
behovet for slike kan utsettes. Dette skal innarbeides i Rådes eksisterende 
arbeid med hverdagsrehabilitering.  

 
 

· Boligsosial handlingsplan: I fremtiden vil andelen eldre i bygda øke. Det vil være 
behov for boliger med mindre areal og som ikke er alt for kostbare. Boligsosial 
handlingsplan bør vurdere boligtun, for eldre. Slike boformer kan gi mer sosial 
stimulans og redusere ensomhet og behov for hjelp fra det offentlige. Dette bør 
vurderes i privat regi.  

 
 

· Råde kommune skal utarbeide en handlingsplan som omhandler barnevernet i 
Råde. Denne skal være i tråd med barneverreformen og skal ha et sterkt fokus 
på det forebyggende og det tverrsektorielle.  

 
· Råde skal være en forsøkskommune på fritidskortet. Administrasjonen skal 

legge frem en sak på dette.  
 

· Tilrettelegge for sykkelparkering i Karlshus, spesielt utenfor Rådhuset. 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1.          Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 vedtas.  

2.           Råde kommunes driftsbudsjett for 2020 vedtas på netto utgiftsnivå for hvert 
tjenesteområde slik: 

 

3.           Råde kommune viderefører eiendomsskatt i budsjettåret 2020. For eiendomsskatten 
gjelder: 
3.1           Det innkreves eiendomsskatt for 2020 jfr. §2 i lov om eigedomsskatt til 
kommunane. 
3.2           Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 3 er eiendomsskatt innført i hele 
kommunen. 
3.3           Skattesats i Råde kommune skal være 3,8 ‰ jfr. eiendomsskatteloven § 11, 1. 
ledd. 



3.4           Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 2,8 ‰ Jfr. 
overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd sist pkt  
3.5           Ved beregning av eiendomsskatt for 2020 benyttes et bunnfradrag på kr. 0.  
3.6           Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer for 
eiendomsskatt: 

a) Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit 
fylke eller staten. 

b) Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. 
3.7           Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for 
våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og 1 mål tomt pr boligbygning. 
Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 
3.8           Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 20.februar, 20.mai, 20.august og 
20.november, jfr. eiendomsskatteloven § 25 
3.9           Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 
2020 for tidligere verk og bruk. Jfr. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første 
ledd første pkt. 
3.10          Gjeldene takster kontorjusteres 10% med virkning fra 2020, jfr. 
Eiendomsskatteloven § 8 A-4. 
 
4.           Råde kommunes skattøre for 2020 fastsettes til det maksimalt tillatte 

5.           Kommunens likviditet anses å være tilfredsstillende i 2020 

6.           Råde kommune tar opp kr 10 000 000,- i formidlingslån (startlån) i 2020 

7.           Råde kommune fornyer sin trekkfasilitet pålydende kr 6 000 000,- tom 31.12.2020 

8.           Tilskuddssatser for Private barnehager for 2020, beregnet ut fra gjeldende forskrift 
av 09.10.2015, settes til: 

 
 

Det tas forbehold om endelig vedtak i statsbudsjettet med hensyn til makspris 
brukerbetaling og deflator for beregning av tilskuddssatser. 

9.          Godtgjørelse i form av oppdrag som støttekontakt fra Råde kommune 2020.  
Godtgjørelse for oppdrag som individuell støttekontakt, godtgjøres med kr 141,- pr time. 
Godtgjørelse for oppdrag i gruppe, godtgjøres med kr 250,- pr time. 
For andre utlegg i forbindelse med oppdraget dekker kommunen utlegg for kr 25,- pr 
utført vedtakstime, dette til dekning eks bom, drikke ved cafe besøk, inngang som ikke 
dekke av ledsagerbevis osv. 

Til utgiftsdekning i forbindelse med støttekontaktordningen godtgjøres tjenesteyters 
bruk av egen bil med: 

- Vedtak 5 til 10 timer pr måned dekkes med inntil 50 km pr måned 
- Vedtak 11 til 15 timer pr måned dekkes med inntil 75 km pr måned 



- Vedtak 16 om mer dekkes med inntil 100 km pr måned 
 

Innenfor fastsatt kjørelengde dekker kommunen kjøring i tråd med statens satser for 
kjøregodtgjørelse, det utbetales ikke passasjertillegg.  

Dersom tjenestemottaker har egen bil skal denne benyttes.  

10.          Godtgjørelse i form av omsorgsstønad fra Råde kommune i 2020, settes til 
kr 301 500,- pr. år for ett årsverk. 

11.          Betalingssatser i Råde kommune 2020 fastsettes som beskrevet i vedlegg 2 til 
budsjettsaken: ”Betalingssatser 2020 – Råde kommune” 
- Det vedtas selvkost for gebyrbelagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing, 
slambehandling, byggesaksbehandling og eierseksjonering og kart og oppmåling. 
- For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam, feier, byggesak og eierseksjonering 
og kart og oppmåling, skal eventuelle underskudd fremføres til neste års selvkostberegning 
og dekkes over kommende årsgebyrer. 

12.          Egenkapitaltilskudd KLP for 2020, kr 1 300 000,-, finansieres ved bruk av ubundet 
investeringsfond. 

13.          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 

 
Finansiers slik: 
Momskompensasjon                    kr   7 985 000 
Anleggsbidrag, refusjon fra 
Råde tomteutviklingsselskap AS          kr 56 588 000 
Refusjon for fremføring av strøm          kr   9 265 000 
Total finansiering                              kr 73 838 000 

14. Råde kommunes investeringsbudsjett for 2020 og investeringsplan 2020-23 – herunder 
finansieringsplan for investeringene – vedtas slik: 



 

 

 



Bakgrunn for saken og historikk: 
I denne sak legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og handlingsprogram 2020-2023 
og årsbudsjett 2020 for Råde kommune 
 
Saksopplysninger og vurderinger: 
For saksopplysninger og vurderinger se vedlegg «Økonomiplan og handlingsprogram 2020-
23». 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Formannskapet 21.11.2019: 
 
Verbalforslag fra Arbeiderpartiet, fremmet av Bente Pedersen, Arbeiderpartiet 
Rådmannens forslag med følgende verbalpunkter og endringer: 

· Råde kommune må holde barnetrygden utenfor inntekstberegningen for sosialhjelp 
også i 2020. Kostnaden dekkes bed bruk av disposisjonsfondet. 

· Råde kommune innfører søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Kostnaden 
dekkes ved bruk av disposisjonsfondet, beløpet er ca 520 000 år , vi foreslår og bruke 
50% gjennom økt foreldrebetaling og 50% av kommunen, dette foreslås påbegynt 
høsten 2020, og vil da utgjøre ca kr 125.000 på 2020 budsjettet 

· Råde kommune må avsette område på Brennejordet i Saltnes til omsorgsboliger og 
starte på forprosjekteringen med dette i 2020 

· Planprosess for utvidelse og oppgradering av sykehjemmet i Karlshus må påbegynnes 
i 2020 

· Det skal i økonomiplanperioden 2020-2022 legges til rette for bygging av kommunale 
omsorgsboliger i Saltnes. 

· Råde kommune må starte med skolefrokost til alle elever i skolen. Det kan omsøkes 
midler til utsyr, mens selve måltidet kan finansieres innen handlingsrommet 

· Det bes fremlagt en konkret handlingsplan for heltidskulturen i Råde kommune for 
kommunestyret i løpet av første halvår 2020, 
 
 

 
Omforent forslag fra Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, fremmet av Bente 
Frederikke Stensrød, HøyreFremskrittspartiet 
Rådmannens forslag med følgende endringer og verbalpunkter: 

Beløp Beskrivelse 

150.000,- Det blir opprettet et prosjekt som skal kartlegge og fremme en Heltidskultur 
i kommunen.  Det kan hentes inn ekstern hjelp og det bør også søkes OU 
midler. Vi må tenke nytt og vi må tenke endring.  

100.000,- Økning støtte  til lag og foreninger 

50.000,- Kulturuka. De siste 8 årene har støtten til kulturuka stått stille. Summen 
skal brukes til trykking av program og andre aktiviteter i 
kulturuka/Parkfestivalen 

60.000,- Støtte til BMX Europa Cup 

60.000,- Støtte til bokprosjekt Kirkene i Råde 

75.000,- Fremskynde Moltemyra prosjektet  til 2020 (Driftskostnader)  

50.000,- Frokostgrøt ved ungdomskolen.  

100.000,- Dugnadsmidler: Øke mulighetene for å pynte opp Karlshus og Saltnes 
sommer/jul. Gjerne i samarbeid med SNU, Råde Handelstand og 



frivilligheten. 

135.000,- Råde kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd bør vurdere et samarbeid med 
andre kommuner, for eksempel SMART Kom.  

15.000,- Støtte til andre trossamfunn. (Må økes hvis tidligere post økes. 

50.000,- Det legge til rette for utlånsordning via et app system. Dette skal kunne 
brukes i forbindelse med utleie av kano, el-sykler eller annet. Det bør også 
vurderes et elektronisk booking system av kommunens eiendom og lokaler.  

400.000,- Holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget.  

  

1 245 000,- Total  

-1 245 000 Tas av disposisjonsfondet.  

Verbalforslag: 
· Rådmannen bes opprettholde bassenget på helsehuset inntil videre. Samtidig må 

det jobbes for en privat løsning eller at det sees i sammenheng når det nye 
Helsehuset skal bygges. Innarbeides innenfor eget budsjett.  

 
· Råde kommune skal ha en heltidskultur og vi skal på sikt ha mulighet til å tilby 

100% stillinger. Det skal fremmes en sak for admin utvalget der man utarbeider 
en avtale mellom adm, politikere og tillitsvalgte som forplikter oss i dette arbeidet.  

 
· I løpet av 2020 bes administrasjonen fremme en sak på hvordan man skal få på 

plass de siste 300 meterne av gang og sykkelveien ved Eplehagen etter at Skolt 
har bygget sin del.  

 
· Råde skal søke fylkeskommunen om å få til et prosjekt med forenklet 

sykkelfelt/vei på strekningen Karlshus-Tomb 
 

· Moltemyra prosjektet skal fremskynde og det skal inviteres til et folkemøte for å 
jobbe videre med mulighetene som ligger i området. 

 
 
· Etablere HC baderampe ved Amundbukta i 2020 i forbindelse med prosjektet 

Karlshusskogen.  
 
· Råde kommune søker eksterne midler for å oppgradere Vansjø for allmennheten, 

i samarbeid grunneiere.  
 
· Råde kommune bør søke samarbeid med nærliggende kommuner (Moss og 

Fredrikstad) for å gjøre deler av Kyststien universelt utformet. Her bør det søkes 
eksterne midler.  

 
· Invitere Handelsstanden i Karlshus og Saltnes for å lage mulighetsstudie for 

sentrene med pynting og utsmykking ved jul og sommer.  
 
· Råde kommune skal jobbe med plan for å løfte frem kommunens 

næringsområder i samarbeid med næringslivet slik at disse fremstår med en 
helhetlig utforming og estetikk.   

 
· Råde skal bruke Innovative anskaffelser i innkjøpsprosessen.  Det skal være 

fokus på hvilken oppgave og hvilke behov som skal løses og ikke hvem og 
hvordan den blir løst. Skaperkraften kommer i det man definerer det man har 
behov for. Administrasjonen legger frem en sak på hvordan dette skal 
gjennomføres i løpet av våren 2020. 

 
· Administrasjonen bes legge frem en sak på el-forbruket i kommunen. Hvordan vil 

forbruket ses i sammenheng med miljøregnskapet hvis man går over til 



alternative strømkilder.  
· Råde kommune skal invitere det private næringsliv inn. Råde kommune skal 

anerkjenne viktigheten av at privat og offentligsektor jobber sammen. Kommer 
det prosjekter der det er naturlig å samarbeide med private, som bygging av nytt 
Helsehus, skal dette ses på og ønskes velkomment.  

 
· Fra 2023 innføres det bunnfradrag på eiendomsskatten som skal økes i perioden 

2023-2027. 
 
 
· Skolefrokost/grøt skal opprettholdes. Det skal også ses på denne muligheten for 

skoletrinnet 5.-7. klasse 
 

· Det skal være fokus på fysisk aktivitet og kostholdslære i våre skoler. Dette i et 
forebyggende perspektiv, både med tanke på spiseforstyrrelser og 
livsstilssykdommer.  

 
 
· Råde skolene søker etter å bli en dysleksi vennlig skole. En sak legges frem for 

HOV innen høsten 2020.   
 

· Det satses på at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. For at dette skal bli 
mulig, må den enkelte kunne klare seg mer selv, det bør derfor fokuseres på 
forebyggende aktiviteter for eldre som ikke mottar kommunale tjenester, slik at 
behovet for slike kan utsettes. Dette skal innarbeides i Rådes eksisterende arbeid 
med hverdagsrehabilitering.  

 
 
· Boligsosial handlingsplan: I fremtiden vil andelen eldre i bygda øke. Det vil være 

behov for boliger med mindre areal og som ikke er alt for kostbare. Boligsosial 
handlingsplan bør vurdere boligtun, for eldre. Slike boformer kan gi mer sosial 
stimulans og redusere ensomhet og behov for hjelp fra det offentlige. Dette bør 
vurderes i privat regi.  

 
 
· Råde kommune skal utarbeide en handlingsplan som omhandler barnevernet i 

Råde. Denne skal være i tråd med barneverreformen og skal ha et sterkt fokus på 
det forebyggende og det tverrsektorielle.  

 
· Råde skal være en forsøkskommune på fritidskortet. Administrasjonen skal legge 

frem en sak på dette.  
 
· Tilrettelegge for sykkelparkering i Karlshus, spesielt utenfor Rådhuset. 

 
 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag fikk ingen stemmer og falt. 
Representanten Pedersens (Ap) forslag fikk 1 stemme (Ap) og falt. 
Representanten Stensrøds (H) forslag ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Formannskapet 21.11.2019: 
Rådmannens forslag med følgende endringer og verbalpunkter: 

Beløp Beskrivelse 

150.000,- Det blir opprettet et prosjekt som skal kartlegge og fremme en Heltidskultur 
i kommunen.  Det kan hentes inn ekstern hjelp og det bør også søkes OU 



midler. Vi må tenke nytt og vi må tenke endring.  

100.000,- Økning støtte  til lag og foreninger 

50.000,- Kulturuka. De siste 8 årene har støtten til kulturuka stått stille. Summen 
skal brukes til trykking av program og andre aktiviteter i 
kulturuka/Parkfestivalen 

60.000,- Støtte til BMX Europa Cup 

60.000,- Støtte til bokprosjekt Kirkene i Råde 

75.000,- Fremskynde Moltemyra prosjektet  til 2020 (Driftskostnader)  

50.000,- Frokostgrøt ved ungdomskolen.  

100.000,- Dugnadsmidler: Øke mulighetene for å pynte opp Karlshus og Saltnes 
sommer/jul. Gjerne i samarbeid med SNU, Råde Handelstand og 
frivilligheten. 

135.000,- Råde kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd bør vurdere et samarbeid med 
andre kommuner, for eksempel SMART Kom.  

15.000,- Støtte til andre trossamfunn. (Må økes hvis tidligere post økes. 

50.000,- Det legge til rette for utlånsordning via et app system. Dette skal kunne 
brukes i forbindelse med utleie av kano, el-sykler eller annet. Det bør også 
vurderes et elektronisk booking system av kommunens eiendom og lokaler.  

400.000,- Holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget.  

  

1 245 000,- Total  

-1 245 000 Tas av disposisjonsfondet.  

Verbalforslag: 
· Rådmannen bes opprettholde bassenget på helsehuset inntil videre. Samtidig må 

det jobbes for en privat løsning eller at det sees i sammenheng når det nye 
Helsehuset skal bygges. Innarbeides innenfor eget budsjett.  

 
· Råde kommune skal ha en heltidskultur og vi skal på sikt ha mulighet til å tilby 

100% stillinger. Det skal fremmes en sak for admin utvalget der man utarbeider 
en avtale mellom adm, politikere og tillitsvalgte som forplikter oss i dette arbeidet.  

 
· I løpet av 2020 bes administrasjonen fremme en sak på hvordan man skal få på 

plass de siste 300 meterne av gang og sykkelveien ved Eplehagen etter at Skolt 
har bygget sin del.  

 
· Råde skal søke fylkeskommunen om å få til et prosjekt med forenklet 

sykkelfelt/vei på strekningen Karlshus-Tomb 
 

· Moltemyra prosjektet skal fremskynde og det skal inviteres til et folkemøte for å 
jobbe videre med mulighetene som ligger i området. 

 
 
· Etablere HC baderampe ved Amundbukta i 2020 i forbindelse med prosjektet 

Karlshusskogen.  
 
· Råde kommune søker eksterne midler for å oppgradere Vansjø for allmennheten, 

i samarbeid grunneiere.  
 
· Råde kommune bør søke samarbeid med nærliggende kommuner (Moss og 

Fredrikstad) for å gjøre deler av Kyststien universelt utformet. Her bør det søkes 
eksterne midler.  

 
· Invitere Handelsstanden i Karlshus og Saltnes for å lage mulighetsstudie for 

sentrene med pynting og utsmykking ved jul og sommer.  
 



· Råde kommune skal jobbe med plan for å løfte frem kommunens 
næringsområder i samarbeid med næringslivet slik at disse fremstår med en 
helhetlig utforming og estetikk.   

 
· Råde skal bruke Innovative anskaffelser i innkjøpsprosessen.  Det skal være 

fokus på hvilken oppgave og hvilke behov som skal løses og ikke hvem og 
hvordan den blir løst. Skaperkraften kommer i det man definerer det man har 
behov for. Administrasjonen legger frem en sak på hvordan dette skal 
gjennomføres i løpet av våren 2020. 

 
· Administrasjonen bes legge frem en sak på el-forbruket i kommunen. Hvordan vil 

forbruket ses i sammenheng med miljøregnskapet hvis man går over til 
alternative strømkilder.  

· Råde kommune skal invitere det private næringsliv inn. Råde kommune skal 
anerkjenne viktigheten av at privat og offentligsektor jobber sammen. Kommer 
det prosjekter der det er naturlig å samarbeide med private, som bygging av nytt 
Helsehus, skal dette ses på og ønskes velkomment.  

 
· Fra 2023 innføres det bunnfradrag på eiendomsskatten som skal økes i perioden 

2023-2027. 
 
 
· Skolefrokost/grøt skal opprettholdes. Det skal også ses på denne muligheten for 

skoletrinnet 5.-7. klasse 
 

· Det skal være fokus på fysisk aktivitet og kostholdslære i våre skoler. Dette i et 
forebyggende perspektiv, både med tanke på spiseforstyrrelser og 
livsstilssykdommer.  

 
 
· Råde skolene søker etter å bli en dysleksi vennlig skole. En sak legges frem for 

HOV innen høsten 2020.   
 

· Det satses på at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. For at dette skal bli 
mulig, må den enkelte kunne klare seg mer selv, det bør derfor fokuseres på 
forebyggende aktiviteter for eldre som ikke mottar kommunale tjenester, slik at 
behovet for slike kan utsettes. Dette skal innarbeides i Rådes eksisterende arbeid 
med hverdagsrehabilitering.  

 
 
· Boligsosial handlingsplan: I fremtiden vil andelen eldre i bygda øke. Det vil være 

behov for boliger med mindre areal og som ikke er alt for kostbare. Boligsosial 
handlingsplan bør vurdere boligtun, for eldre. Slike boformer kan gi mer sosial 
stimulans og redusere ensomhet og behov for hjelp fra det offentlige. Dette bør 
vurderes i privat regi.  

 
 
· Råde kommune skal utarbeide en handlingsplan som omhandler barnevernet i 

Råde. Denne skal være i tråd med barneverreformen og skal ha et sterkt fokus på 
det forebyggende og det tverrsektorielle.  

 
· Råde skal være en forsøkskommune på fritidskortet. Administrasjonen skal legge 

frem en sak på dette.  
 
· Tilrettelegge for sykkelparkering i Karlshus, spesielt utenfor Rådhuset. 
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