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Ladestasjoner til biler på helsehuset

Helsehuset Råde:
Lås & beslag + adgangskontroll

Kunstgressbane Saltnes
Skatepark Saltnes

Familie
Selvbetjent/Meråpent bibliotek

Utekjøkken (finansieres med tilskudd)

Karlshus skole:
Vognskjul Klokkergården barnehage

Modul ressursstyring

Digitaliseringsprosjekt i oppvekst, helse og IKT

Digitalisering av arkiv - Teknisk

Stab Kunnskap og utvikling
IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder)

Råde kirkelige fellesråd
Investeringstilskudd orgel til kapellet

Investeringprosjekter

234 870

426 398
-

69 057

204 500

376 000

841 351

-

231 608

216 000

600 000
300 000

450 000
150 000
400 000

145 000

220 000

376 000

1 870 000

2 000 000

1 362 000

216 000

Regnskap 3. Bevilget eks.
tertial
mva

2019

0

600 000
65 130

23 602
150 000
400 000

75 943

15 500

0

1 028 649

2 000 000

1 130 392

Avvik

0
234 870

426 398
0
0

141 557

204 500

376 000

841 351

0

231 608

216 000

600 000
300 000

450 000
150 000
400 000

145 000

204 500

376 000

1 870 000

2 000 000

1 362 000

216 000

Totalt alle år
Regnskap
Totalt
totalt tom. 3. bevilget alle
tertial
år eks mva

600 000 31.08.2020
300 000 31.12.2019

450 000 31.12.2019
150 000 31.12.2020
400 000 31.12.2020

145 000 31.05.2019

204 500 30.04.2019

376 000

1 870 000

2 000 000

1 362 000

Kommentar

Gitt som investeringstilskudd

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

U
A

A
U
U

A

A

Anbud er tildelt beste tilbud. Installeres i
2020.
Utført

Arbeidet avsluttet og meråpent bibiliotek er
åpnet i 2020.
Investering er flyttet til 2020.
Investering er flyttet til 2020.

Arbeidet er gjort og lokalet er tatt i bruk av
barnehagen
Finansieres med midler fra
Fylkeskommunen

Særlig fokus på Office365 og diverse
tilrettelegginger for digital samhandling.
Midler til konsulentbistand i
implementeringen av verktøyet er flyttet til
31.12.2020 U 2020.
Prosessen ledes av virksomhet teknisk. Det
har vært nødvendig å bruke en del tid på å
gjøre seg kjent med hvordan andre
kommuner har gjort dette for å få optimalt
resultat. Digitaliseringen er nå snart klart for
anbudskonkurranse. Kostnaden må ventelig
31.12.2020 U flyttes til 2020.
Mange prosjekt under arbeid, flere er fullført i
31.12.2019 U/A 2019. Flere prosjekter fortsetter inn i 2020.
Modellen er ferdig innstallert og
31.12.2019 A implementert.

A

Forventet
økonomisk
sluttdato I/U/A

216 000 31.12.2019

Forvenet
slutt
kostnad

Årsrapport investeringer 2019
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Kommunal infrastruktur Strømnesåsen

Feiemaskin
Vei/vann/avløp: Lastebil
Vei/vann/avløp: Bil driftsleder

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

Vei:
Asfaltering av kommunale veier
Nye målere gatelys

Nytt kontorlokale Nor Gård

Nærmiljøanlegg Missingen 2

Renholdsmaskiner
Fyringsanlegg

Langhus Kulturhus
Handicaptilpasset brygge langs kysten

Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset
Spetalen skole

Teknisk:
Eiendomsutvikling
Omgjøring Nye lokaler Skråtorpveien 2B
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Investeringprosjekter

4 600 000

1 088 244

172 793

-

65 853 000

350 000

22 000 000
150 000
1 400 000

2 400 000

1 184 017
89 000
1 343 001

500 000

1 400 000

437 712

-

1 200 000

349 000
140 000

105 723

-

5 000 000
-

11 850 000
300 000

10 000 000
150 000

553 593
-

-

907 517
102 888

Regnskap 3. Bevilget eks.
tertial
mva

2019

0 11 850 000
0
300 000

907 517 10 000 000
102 888
150 000

11 850 000 31.12.2022
300 000 31.12.2021

65 680 207

350 000

22 000 000
61 000
56 999

1 215 983

62 288

1 400 000

1 200 000

3 511 756

349 000
34 277

3 060 000

500 000

1 400 000

1 200 000

4 600 000

349 000
140 000

350 000
172 793 65 853 000

0

0 22 000 000
89 000
150 000
1 343 001
1 400 000

1 844 017

437 712

0

0

1 088 244

0
105 723

65 853 000 31.12.2022

350 000 31.12.2020

22 000 000
150 000 31.12.2019
1 400 000 31.12.2019

3 060 001 31.12.2020

500 000 31.12.2020

1 400 000 31.12.2021

1 200 000 31.12.2020

4 600 000 31.12.2020

349 000 31.12.2020
140 000 31.12.2019

U

U

I
A
A

U

A

U

U

A

U
A

U
I

U
I

A
A

Forventet
økonomisk
sluttdato I/U/A

10 000 000 31.12.2019
150 000 31.12.2019

Forvenet
slutt
kostnad

4 446 407 140 763 490 150 000 000 150 000 000 31.12.2021
0
0
-

11 850 000
300 000

9 092 483
47 112

Avvik

Regnskap
Totalt
totalt tom. 3. bevilget alle
tertial
år eks mva

Totalt alle år

Kommentar

Utført høsten 2019.
Utskifting gjøres Iht plan. Midler som ikke er
benyttet overføres til 2020.
Det jobbes med muligheter for økonomisk
samarbeid om bygging av G/S vei.
Anskaffet.
Lastebil er kjøpt og levert i 2019.
Vurderes mot eventuell bilpool - investering
flyttet til 2020.
Kontrakt inngått med totalentreprenør.
Anleggsarbeidene er ikke påbegynt.

Noen avvik på sprinkelanlegget er fortsatt
uavklart om de er rettet. Midler flyttes til 2020,
i tillegg til sprinkelanlegg gjenstår sikring av
"Hjertet" og Audio/video utstyr til "Hjertet".
Ligger inne i investeringsplanen i 2022
Investering er overført til 2020. Det er i 2020
holdt anbudskonkurranse og leverandør er
valgt og kontrakt er skrevet. HC-rampe blir
etablert på Ellingstranda våren/sommer
2020.
Maskiner er anskaffet og tatt i bruk.
Konvertering til bioolje og utskifting av
elektrokjeler er gjort ihht. planen. Alle våre
fyringsanlegg er konvertert og i drift etter
gjeldende regelverk.
Det er dialog knyttet til nærmiljøanlegg og
arbeid fortsetter i 2020.
Jobben med utredning har startet. Midlene er
overført til 2020.

Reguleringsplan igangsatt med medvirkning
fra pårørende. Planen legges til høring og
offentlig ettesyn i 2020.
Budsjett overført til 2020

Kjøp av skoleveien 5 (tannlegebygg)
Omgjøringen er ferdigstilt og i bruk.

(fo rventet start dato , hvo rfo r ikke startet, årsak til avvik)
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Tak vanntårn i Karlshus

Stømshaugfeltet 560 meter fra Baldersvei langs Lokes
vei til Strømshaugveien 18

Skråtorpveien - Strømnesåsen

Kommunalt vann Tomb Brygge - Akerbekken / Fv116

Kommunalt vann for Oven, Fuglevik, Helgerød og
Tasken
Kommunalt vann fra Husebystranda til Tasken

Vannbasseng i Saltnes

Vannmålere i knutepunkt - detektering av lekkasjer

Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre
Tingvei

Enebekk

Vann:
Enebekk

Investeringprosjekter

235 744

64 608

278 340

-

337 460

224 818

-

-

-

242 107

900 000

-

1 710 000

4 300 000

3 770 000

8 950 000

470 000

2 800 000

2 600 000

6 610 000

Regnskap 3. Bevilget eks.
tertial
mva

2019

664 256

0

1 645 392

4 021 660

3 432 540

8 725 182

470 000

2 800 000

2 600 000

6 367 893

Avvik

3 770 000

8 950 000

500 000

2 800 000

2 600 000

6 610 000

235 744

0

64 608

278 340

900 000

-

1 710 000

4 300 000

0 10 750 000

337 460

224 818

30 128

0

0

242 107

Regnskap
Totalt
totalt tom. 3. bevilget alle
tertial
år eks mva

Totalt alle år

900 000 31.12.2021

0 31.12.2021

1 710 000 31.12.2021

4 300 000 31.12.2021

10 750 000 31.12.2021

3 770 000 31.12.2021

8 950 000 31.12.2021

500 000 31.12.2021

2 800 000 31.12.2021

2 600 000 31.12.2021

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Forventet
økonomisk
sluttdato I/U/A

6 610 000 31.12.2021

Forvenet
slutt
kostnad
Kommentar

Fredig prosjektert. Mangler grunneier avtale.
Forventet oppstart sommer /høst 2020. Ca.
1,5 års byggetid.
Fredig prosjektert. Mangler grunneier avtale.
Forventet kunngjøring av konkurranse i april
måned. Forventet oppstart sommer /høst
2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Planlegging og prosjektering er igangsatt.
Forventet oppstart høsten 2020. Ca. 1,5 år
byggetid
Vannmålere i knutepunkt etableres samtidig
med bygging av vannledninger
I løpet av våren 2020 framlegges sak om
vannbasseng og videre prosess.
Prosjektering pågår. Forventet oppstart høst
2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Prosjektering pågår. Forventet oppstart
høsten 2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Ferdig prosjektert. Forventet oppstart
sommer / høst 2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Ferdig prosjektert. Forventet oppstart
sommer /høst 2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Planlegging og prosjektering er igangsatt.
Forventet oppstart høsten 2020. Ca. 1,5 år
byggetid
Flyttet til 2020. Oppstart vil være så fort
mastene som står der i dag er flyttet til ny
mast.

(fo rventet start dato , hvo rfo r ikke startet, årsak til avvik)
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I = Ikke påbegynt
U = Under arbeid
A = Avsluttet

450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til
strømshaugfeltet

Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr

Overløp pumpestasjon - Makrellrød
Oppgradering av driftsovervåkingsanlegg

Kombikummer stensrødfeltet

Enebekk

Stømshaugfeltet 450 meter fra Sarpsborgveien til
Balders vei og 560 meter fra Baldersvei langs Lokes
vei til Strømshaugveien 18
Enebekk

Kommunalt spillvannsledninger, TombBryggeAkerbekken / Fv116
Skråtorpveien - Strømnesåsen

Avløp:
Kommunalt spillvann for Oven, Fuglevik, Helgerød og
Tasken
Kommunalt spillvann fra Husebystranda til Tasken

Investeringprosjekter

-

1 900 000

320 000

400 000

-

100 000
920 000

1 340 000

5 300 000

-

-

231 868

-

1 710 000

106 563

-

6 680 000

8 180 000

283 544

-

449 434

Regnskap 3. Bevilget eks.
tertial
mva

2019

1 900 000

320 000

400 000

100 000
920 000

1 340 000

5 068 132

0

1 603 437

6 396 456

7 730 566

Avvik

8 180 000

0

0

0

0
0

0

231 868

0

106 563

283 544

1 900 000

320 000

400 000

100 000
920 000

1 340 000

5 300 000

-

1 710 000

6 680 000

0 10 750 000

449 434

Regnskap
Totalt
totalt tom. 3. bevilget alle
tertial
år eks mva

Totalt alle år

1 900 000 31.12.2021

320 000 31.12.2021

400 000 31.12.2021

100 000 31.12.2021
920 000 31.12.2021

1 340 000 31.12.2021

5 300 000 31.12.2021

0 31.12.2021

1 710 000 31.12.2021

6 680 000 31.12.2021

10 750 000 31.12.2021

I

I

I

I
I

U

U

U

U

U

U

U

Forventet
økonomisk
sluttdato I/U/A

8 180 000 31.12.2021

Forvenet
slutt
kostnad
Kommentar

Prosjektering pågår. Forventet oppstart høst
2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Prosjektering pågår. Forventet oppstart høst
2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Ferdig prosjektert. Forventet oppstart
sommer / høst 2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Ferdig prosjektert. Forventet oppstart
sommer /høst 2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Planlegging og prosjektering er igangsatt.
Forventet oppstart høsten 2020. Ca. 1,5 år
byggetid
Ferdig prosjektert. Forventet oppstart
sommer /høst 2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Ferdig prosjektert. Forventet oppstart
sommer /høst 2020. Ca. 1,5 års byggetid.
Utføres sammen med nytt va-anlegg for
Stømshaugfeltet
Utføres sammen med va-anlegg til Oven
Utføres sammen med nytt va-anlegg for
Stømshaugfeltet
Utføres sammen med nytt va-anlegg for
Stømshaugfeltet
Utføres sammen med nytt va-anlegg for
Stømshaugfeltet

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

Årsrapport «Handlingsprogram – 2019-22»
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 har vært jobbet aktivt med å heve oppmerksomheten rundt områder der
samhandling fører til verdiskapning. De to største satsningene har vært
innovasjonsprosjektet «Vi i Råde» og utdanning av virksomhetsledere,
avdelingsledere og ressurspersoner i «ledelse av prosesser»

•

Utvikle organisasjonen tilpasset innbyggernes behov og økonomiske
forutsetninger
Status: Hovedfokus har vært 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: Kommunen er foreløpig i en fase hvor vi bygger opp vår digitale kompetanse
og våre digitale arbeidsplattformer. Effektiviseringen gjennom digitalisering forventes
først å fremst å komme lenger ut i prosessen, når digital samhandling erstatter stadig
større deler av andre samarbeidsformer. Følgende digitaliseringstiltak har allerede
vist seg å være effektiviserende:
- Digitalisering av arkiv gjør dokumenter mer tilgjengelige for ansatte og publikum,
og reduserer tiden for å søke etter informasjon.
- Digital utsending av dokumenter sparer porto og leveringstid.
- Digitalisering av interne arbeidsprosesser innenfor HR, lønn og regnskap
reduserer arbeidstid, papirbruk og forsendelsestid.
- Digitalisering av fagsystemer på digital plattform gjør informasjon tilgjengelig der
man er og når man trenger det. Dette reduserer reisetid og øker kvalitet på
tjenestene.
- Digitalisering av sentralbordfunksjonen har gjort det unødvendig å styrke
resepsjonsfunksjonen etter at samarbeidet om sentralbord med Rygge kommune
ble avviklet.
- Digital saksutsending til politikere gjør merkantilt arbeid rundt politiske prosesser
mindre tidkrevende.

Miljø, plan og teknikk:
•

Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere utfordringene.
Status: Virksomhetens kompetanse og kapasitet anses å være tilstrekkelig Det er
mange forslag til private arealplaner og søknader om dispensasjoner, og det er
utfordrende å være ajour med behandlingen av disse. De lovpålagte oppgavene er
mange og stiller stadig økte krav til kommunens kapasitet og kompetanse. Det er
noen lovpålagte oppgaver som er krevende å få gjennomført i tilstrekkelig grad, slik
som tilsyn og lovlighetsoppfølging.

•

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: Oppstart og utarbeidelse av virksomhetens kommunale planer er i hovedsak i
ajour:
- Kommuneplanen er Råde kommunes overordnede styringsdokument. Den skal gi
rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i
kommunen. Kommuneplanen skal brukes strategisk som en oversiktsplan.
Planprogram for rullering av kommuneplan for Råde kommune 2018-2030 ble
fastsatt av Kommunestyret i 04.04.2019.
I forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel er det gjennomført en rekke
arbeidsmøter og medvirkningsmøter (f.eks fremtidsverksted). Satsningsområdene
er fastsatt og prosessen med å utarbeide hovedmål er i gang. Forslag til plan ble
sendt ut på høring og offentlig ettersyn i januar 2020. Frist for innspill er satt til 27.
mars. Endelig vedtak er planlagt mai/juni.
- Kommuneplanens arealdel: Har gjort utredninger og gjennomgang av
reguleringsplaner, bestemmelser og plankart. Frist for innspill til arealdelen var
satt til 1. oktober 2019. Ferdig planforslag tidligst mai 2020, endelig vedtak februar
2021.
- Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap er en viktig del av omgivelsene og
identiteten til Råde. Kulturminner forteller en historie om hvordan Råde-samfunnet
har utviklet seg gjennom tiden og blitt til det det er i dag.
Planprogrammet er fastsatt. Kulturminneplanen er i prosess med å skissere
hovedutfordringer og utarbeide mål og strategier. Medvirkning med åpent
plankontor ble gjennomført i mars.
- Temaplan for trafikksikkerhet er vedtatt som forutsatt. Ferdig behandlet i MIT og
KS (mai og juni 2019)
- Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på
InterCity-traséen Haug- Seut er fastsatt.
- Forslag til områderegulering for Karlshus sentrum – Revidert planforslag til
behandling er utarbeidet og ble lagt ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn i juni
2019.
Det er mottatt mange høringsuttalelser, deriblant innsigelse fra NVE på
manglende avklaring av grunn og fare for kvikkleireras. Det betyr at planforslaget
ikke kan vedtas før dette er gjennomført. Det var ikke avsatt midler til dette i
budsjettet for 2019.
Det er satt i gang arbeid med å se på eiendoms – og rettighetsforhold knyttet til
eventuell innløsning av tomter mv for å realisere planforslaget.
- Det er varslet oppstart av detaljregulering for Snippen / Parkveien for å legge til
rette for inntil 8 omsorgsboliger med base og ordinære leiligheter på kommunal
eiendom.
- Kommunedelplan for klima og energi utvikles gjennom en innovativ prosess, i tett
samarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner i Klima-Østfold
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samarbeidet. Målet med denne deltakelsen er å kunne samordne klimasatsningen
i kommunen med de andre kommunene i Østfold og fylkeskommunen, samt å
utveksle erfaringer rundt hvilke tiltak som virker og gjennomføring av disse. Det
legges opp til bred dialog og medvirkning med så store deler av østfoldsamfunnet
som mulig, samt innhenting av nødvendige utredninger i fellesskap. Etter vedtak i
MIT 5 sept. 19 ble forslag til klima- og energiplanen lagt ut på høring og offentlig
ettersyn.
Klima og energiplanen legger ambisjonsnivået for klimaarbeidet gjennom
hovedmål som beskrives i planens første del. Hovedmålene i klima- og
energiplanen beskriver tilstanden og resultatene vi ønsker å oppnå i samhandling
med innbyggerne, samfunnet og for organisasjonen. Hovedmålene er
overordnede og tett knyttet sammen med FNs bærekraftsmål og de nasjonale og
regionale målene for klimaarbeid. I tillegg til hovedmålene, har vi strategier og
delmål som samlet skal bidra til at vi oppnår hovedmålene. Delmålene er delt inn i
temaer som anses som viktige i klimaarbeidet. Disse er transport og mobilitet,
bygg og anlegg, forbruk og avfall, energibruk, og landbruk. Delmålene
konkretiseres deretter gjennom tiltak og handlinger som utarbeides i et eget
klimabudsjett.
Klima- og energiplanen ble vedtatt av kommunestyret 12 desember 2019 (KS
073/19).
- Temaplan Strategisk folkehelseplan er ferdigstilt. Arbeidet har vært arbeidet
med tverrfaglig der alle virksomhetsområdene har vært representert.
Rådmannens strategiske ledergruppe, råd og utvalg, Østfoldhelsa og innbyggerne
er involvert, både som premissleverandører og som faginstanser.
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•

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: Det jobbes kontinuerlig med planlegging og utbedring av kommunes vann og
avløpsledninger.

•

Øke tilgjengelighet og effektivisere arbeidet gjennom digital datainnsamling,
digitalisering av søknadsprosesser og historiske data, i tillegg til samhandling
og kontinuerlige forbedring av arbeidsprosessene
Status: Anbudsdokumenter for digitalisering av byggesaksarkivet har blitt utarbeidet
og konkurranse er planlagt kunngjort mars 2020. Arbeidet er forventet ferdigstilt i
2020.

Helse, omsorg og rehabilitering:
•

Tilpasse tjenestene slik at innbyggerne i størst mulig grad kan mestre eget liv i
eget hjem
Status: Det jobbes videre med å få samlet pårørendestøtte, noe som blant annet
innebærer at det skal være enklere for pårørende å få oversikt over kommunens
tilbud på området og bedre tilbudet til pårørende. Videre arbeides det med
strukturering av dagtilbudet for bedre å kunne gi et bedre tilbud tilpasset strategien
om å bo lengst mulig hjemme. Vi ønsker å gi et fleksibelt tilbud for å imøtekomme
behovet til den enkelte, men også for å kunne gi avlastning for pårørende. Det vil i
2020 fokuseres på utvikling av hjemmebaserte tjenester for å kunne gi en best mulig
tjeneste slik at man kan mestre eget iv i eget hjem lengst mulig.

•

Jobbe systematisk med rekruttere og beholde kompetent personell, samt
kompetanseheving hos eksisterende personell
Status: Det arbeides kontinuerlig med rekruttering, spesielt når det gjelder
vernepleiere og sykepleiere. Flere av våre ansatte har nå gjennomført
videreutdanning i palliasjon, helserett og saksbehandling mv. Dette er med å heve
kompetansen på tjenesten, samt beholde kompetent personell. Det jobbes med
fagspesifikke stillinger for å gjøre stillingene attraktive.

•

Satsning på forebygging og tidlig innsats
Status: Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er fortsatt fokus i hele tjenesten.
Det satses på tverrfaglig arbeid for å tidlig kunne iverksette forebyggende tiltak, ergo-/
fysioterapi er sentrale i dette arbeidet.

•

Jobbe for en mer egnet boligportefølje og fremtidig behov for omsorgsboliger
Status: Det vurderes hensiktsmessige løsninger for å møte fremtidens behov, for
eksempel for personer med demens. Reguleringsarbeidet med Parkveien
boligområde er i gang, og det er her etablert et godt samarbeid med pårørende.
Arbeidet med boligsosial handlingsplan er igangsatt og som en del av dette arbeidet
vil det også utredes muligheter for nytt omsorgsbygg i kommunen.

•

Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som understøtter helse- og
omsorgstilbudet
Status: Digitale trygghetsalarmer er etablert og koblet på Helsevakten. Denne
etableringen vil legge til rette for flere velferdsteknologiske løsninger. Helsehuset har
også kjøpt inn en robotsel som et nytt velferdsteknologisk virkemiddel, denne egner
seg godt i arbeidet med personer med demens. Videre er prosjektet Digihelse
igangsatt. Digihelse er et kommunikasjonsverktøy mellom bruker/ pårørende og
helsetjenesten og vil lette tilgjengelighet, samt heve kvaliteten på kommunikasjon
mellom tjeneste og hjem. Implementering av E-låser er startet oppi 2019 og
videreføres i 2020. Det er samarbeide med andre kommuner om innkjøp av bl.a
medisineringsstøtte og lokaliseringsteknologi.
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Oppvekst og levekår:
•

Strategi for forebygging og samhandling i oppvekstsektoren
Status: Råde Kommune arbeider med å utvikle en modell innenfor Bedre Tverrfaglig
Innsats (heretter BTI). BTI bidrar til at målgruppen får nødvendig, helhetlig og
samordnet hjelp så tidlig som mulig for å unngå negativ utvikling, der brukerne blir
involvert gjennom hele forløpet. De som er nær barna i deres hverdag, både foreldre
og/eller ansatte, er gjerne de første som blir oppmerksomme på barnet og særlig
endringer som kan føre til skjevutvikling. BTI skal sikre at det reageres tidlig og
hensiktsmessig på bekymringssignaler uansett hvor og av hvem det fanges opp. BTI
som systematisk modell gir verktøy innenfor identifisering av utsatte barn, nivåinndelt
handlingsforløp, samt handlingsveiledere til «veien fra da vi ser til vi handler.»

•

Opptrappingsplan for forebygging og tidlig innsats til barn og unge
Status: Opptrappingsplanen ble vedtatt av fast utvalg for levekår og omsorg
01.06.2016. I forkant av vedtaket ble det foretatt en bred kartlegging som avdekte
behov for styrking av personalressurser og for styrking av tverrfaglig samarbeid,
samhandling, informasjon, kompetanse og prosedyrer.
Helsesykepleier er prioritert og er tilskuddsfinansiert i sin helhet fra Helsedirektoratet.
Råde kommune ligger som en av få kommuner nå på anbefalt bemanningsnorm både
i skolehelsetjenesten og ved helsestasjonen, gjelder både for helsesykepleiere og
jordmødre.
Opptrappingen har ført til et bedre tverrfaglig samarbeid og økt tiltaksportefølje. Vi har
økt kompetanse og antall årsverk. Dette bidrar til at barn og familier blir møtt tidligere
og mottar kompetent veiledning, der det er ønskelig. Kompetanse og ressurstilførsel
har ført til økt tverrfaglig fokus på livsmestring; Vi møter hverandre og våre
innbyggere på en måte som skaper mot til å gå videre i livet når det er vanskelig.

•

Holde fast ved satsingen på grunnleggende ferdigheter i fag, derav også lesing
og skriving – utvikle digitale ferdigheter i skole og barnehage
Status: Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving,
regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del av den
faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er
også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne
delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Skolene i Råde jobber for at alle elevene
skal kunne inneha disse ferdighetene.
Vi har vedtatt en kommunal språkstrategi (strategiplan for språk, lesing og skriving)
(UMK 22.5.2019 sak 20/19) som gjør at Råde nå er en «språkkommune». Vi har da
vedtatt en felles strategi for lese- og skriveopplæring fra barnehage til ungdomsskole
(1-16 år).
Fra skolestart 2019 er begge våre barneskoler heldigitalisert med Ipad til alle elever.
I barnehagene jobber vi med å oppnå målsetningen om et nettbrett per 3 barn. Ved
ungdomsskolen har alle elevene tilgang på hver sin elev-pc.

•

11

Fortsatt fokus på elevenes læringsmiljø
Status: Rådeskolene er opptatt av at alle elever skal oppleve et trygt og godt
læringsmiljø. VI har fokus på god klasseledelse og tydelige voksne som er opptatt av
å ha tette og gode relasjoner til elevene. Skolene har forsterket inspeksjon, slik at
elever skal ha flere voksne å henvende seg til i pausene. Det er viktig at eleven føler
seg sett og hørt. Vi oppfordrer elevene til å si ja til lek og vi har trivselsledere som
setter i gang lek for de elevene som ønsker å delta.

•

Helsefremmende skoler og barnehager
Status: Både Klokkergården og Saltnes barnehager er godkjent som
helsefremmende barnehager. De ansatte i barnehagene er opptatt av å lage sunn og
god mat fra grunnen av. I skolene har vi aktiviteter i klasserommene for å bryte opp
undervisningen, bevegelser gjør at mange blir mer mottagelig for læring. Vi har
trivselsledere (utvalgte elever) som legger til rette for at elever leker og har aktiviteter
sammen med andre barn.
Helsesykepleiere er aktivt med i skolehverdagen, både i undervisning og i samtaler
med elever enkeltvis eller i grupper. Da kan elevene ta opp ting de er opptatt av og
opplever utfordrende. Sosiallærerne følger opp elevere som strever på forskjellig vis
med gode møter og samtaler.
Vi oppfordre foreldrene til å sende med elevene sunne og gode matpakker. På
skolene serverer vi sunn mat når ting skal markeres. Karlshus skole og Råde
ungdomsskole har prosjekter hvor de serverer mat til elever som ønsker det.

•

Fokus på integrering av minoritetsspråklige barn og unge
Status: Det er etablert en velkomstklasse ved Karlshus skole. Gjennom dette tiltaket
får elevene et særskilt tilrettelagt opplegg som lærer elevene grunnleggende
begreper slik at de kan gjøre seg forstått og forstå sine medelever. Tilbud om å gå i
mottaksklasse gis til vanlig i ett skoleår. Etter dette fases elevene inn i den klassen de
aldersmessig er tilknyttet og får sin videre norskopplæring der. I enkelte tilfeller kan
skolen vurdere å gi elevene et utvidet tilbud dersom man ser at det er formålstjenlig.
Erfaringene fra dette økte tilbudet er at barn lærer språk svært fort og de blir raskere
integrert i skolen og samfunnet.
Kommunen og frivilligheten samarbeider aktivt og målrettet med integrering av flere
ikke-etnisk norske i frivillige aktiviteter. Det betyr å benytte seg av den kompetansen
og det positive bidraget som ikke-etnisk norske bidrar med til økt vekst, og
ivaretakelse og utnyttelse av de ressursene som innvandrere representerer. I det
videre arbeidet satser vi på å styrke og utvikle de tiltak og tilbud som fungerer godt,
samt skape nye. Vi jobber med ett mål om å øke andel utøvere med ikke-etnisk
norske i lag/foreninger kan nås.
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Årsrapport «Verbalvedtak – 2019-21»
Budsjettforslag fra KrF, Sp, Høyre og uavhengig (Vedtatt i ksak 052/18)
Tiltak

Dagsenter Aktiviteter og mat

Huset Aktiviteter

Biblioteket Arrangementer og spill
Menigheten Støtte Jubileum Tomb Kirke 150 år
Lag og foreninger Støtte Europacup løp BMX
Lag og foreninger Råde Lokalsamling
Skolene Prøveprosjekt frokost Ungdomsskolen

Lag og foreninger Kirkens SOS – krisetelefon
(årlig i perioden)
Teknisk Støtte til solceller på privathus (maks
5 000,- pr søker)

Ansatte Nærværsmidler
Kultur Arrangementer i Råde 2019
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Beløp

Status

50 000 Det er gjennomført konkrete tiltak på
dagtilbudene til helsehuset og psykisk
helse
50 000 Uført: Friluftskole uke 26/Ferieklubb,
Trysiltur for ungdom og 7. klasse fest,
Gratis mat, flere aktiviteter og innkjøp
av utstyr, styrket bemanning pga høye
besøkstall m.m.
20 000 Utført, biblioteket leverer egen
årsrapport
60 000 Utbetalt
50 000 Utbetalt
10 000 Utbetalt
60 000 Forsøksordning med grøt. Elevene har
kunnet hente grøt i første frikvarter,
gjennomsnittlig har 10 elever benyttet
seg av dette daglig.
10 000 Utbetalt
50 000 Det er etablert ordning for å premiere
privathus som etablerer solcellepanel,
der man også legger opp til muligheten
for å levere overskuddet tilbake til
strømnettet. De 10 første boligeierne
som etablerer solcellepanel, vil motta kr
5000. Fire boligeiere meldte interesse
for premieordningen, og samtlige fikk
utbetalt kr 5000 hver.
100 000 Midlene blir for 2019 benyttet til en
hyggelig og nytti julehilsen til de ansatte
50 000 Støttet ved søknad, forløpende

✓ Hvis kommunene Moss, Rygge og Våler øker budsjettene til MNU og Krisesenteret for
2019, skal rådmannen finne rom for det i kommunens vedtatte budsjett
Status: Krisesentret i Moss skal fra 1.1.2020 være en kommunal virksomhet. Både Våler
og Råde kommuner er invitert med i samarbeidet og har inngått en vertskommuneavtale
med Moss kommune om krisesenterarbeidet fremover. Budsjettet til MNU har økt med kr
51 000,- i 2019. Økningene er utbetalt fra Råde kommune, etter at alle de tre andre
kommunene har bekreftet at de også har godtatt sine økninger.
✓ I budsjettperioden 2020-2023 skal det legges inn et bunnfradrag på eiendomsskatten
igjen. Rådmannen bes legge frem et forslag på dette i førstegangsbehandlingen av
økonomiplanen i juni møte
Status: I statsbudsjett for 2019 ble det vedtatt obligatorisk reduksjon på 30% av
skattegrunnlaget, med virkning fra 2020. Dette gir et inntektstap for Råde kommune med
dagens promille på kr 7,2 mill. Rådmannen ser på bakgrunn av dette ingen mulighet for å
legge inn et bunnfradrag i denne økonomiplanperioden.
Investeringsbudsjett
✓ Bevilgning opprettelse av ny barnehageavdeling ved Karlshus skole tas ut av
investerings budsjettet. Investeringer i barnehagesektoren må vurderes i forbindelse
med barnehageplan og tas med i økonomiplanen for 2020-2023
Status: Gjennomført
✓ Det bygges ut VA fra Husebystranda til Tasken. Prosjektering og utbygging skal ta høyde
for at VA skal kunne videreføres som ringledning til E6 ved Sognshøy på sikt.
Investeringssum på kr. 21,5 mill. legges inn i investeringsbudsjettet
Status: Igangsatt arbeidet med prosjektering og anbudsbekrivelse, avtaler med
grunneiere og søknadsprosessen for tiltaket.

En foregangskommune for gode oppvekstforhold:
✓ Råde kommune skal være en god kommune å vokse opp i. Derfor skal det være
sømløse overganger fra barnehage til barneskole til ungdomsskole til vgs
Status: Skolene i Råde benytter rutinene som er utarbeidet for å sikre dette. Vi skal nå inn
i en periode hvor vi skal gjennomføre en revidering av rutinene. Det sees på hvordan vi
best tverrfaglig kan hjelpe barn i overganger ved å ha et helhetlig og kontinuerlig fokus
på overganger. Det er utarbeidet en egen språkstrategi i kommunen. Den legger føringer
for hvordan virksomhetene skal drive språk-, lese- og skriveopplæring for barn i alderen 116 år. Den sikrer gjenkjennbare undervisningsmetoder at overgangene mellom de
forskjellige virksomhetene blir trygg og forutsigbar.
✓ Råde kommune skal invitere Tomb vgs, lag og foreninger, menigheter og bedrifter for å
sammen lage en plan/strategi for å hindre dropouts fra skolen
Status: Dropout er et tema som må jobbes med over tid i hele kommunes
tjenesteportefølge, i et forebyggende perspektiv så tidlig som mulig. Det er viktig at vi har
et langsiktig og forebyggende perspektiv rundt elever som står i fare for å falle ut av
skoleløpet. Tomb vgs var sammen med oss ved gjennomgang av ungdata-rapporten for
2019 i oktober. I det videre arbeid ut fra dette vil vi se på et samarbeid hvor vi også bør
inviterer fylkeskommunen i utarbeidelsen av en plan. Vi vil se på mulige
tilskuddsordninger vi kan søke på og sammen lage en plan for å hindre dropouts fra
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skolen. Vi har etablert et ungdomsteam som jobber er på Tomb vgs en dag pr uke og vi
har ungdomskonsulent som har fokus på oppfølging av ungdomsskolen. For å forebygge
dropout har vi samarbeid med Moss, Våler og Fylkeskommunen ett årsverk som følger
opp elever i videregående skole. I tillegg har vi SLT (kriminalitetsforebyggende arbeid)
sammen med våre politi-kontakter som er tilsted i Råde-samfunnet minimum en dag pr
uke. Disse jobber tett opp med både ungdomsskolen og oppsøker også Allaktivitetshuset
og andre arenaer hvor de treffer barn og unge. Vi har ikke fått startet med selve planen,
men vi tenker at dette også vil bli svart ut opp mot vårt felles arbeid om BTI (bedre
tverrfaglig innsats). Dette vil være en samlet plan for tverrfaglig samarbeid på tvers av
alle virksomheter for sammen å kunne gjøre en målrettet innsats for utsatte barn.
✓ Administrasjonen skal ha en gjennomgang av kulturskolen med fokus på organisering,
tilbud og etterspørsel. Saken skal legges frem for UMK innen august 2019
Status: Det jobbes med hvordan vi best kan organisere kulturskolen i Råde. Her vurderes
det om det vil være hensiktsmessig å samarbeide med omkringliggende kommuner.
Rådmannen vil i dette arbeidet også se på mulig samarbeid med Råde skolemusikk-korps
for å finne løsninger som kan fremme korps-deltagelsen i kommunen. Arbeidet har
foregått med å ha møte med Råde skolemusikk-korps om hvordan vi best mulig vil kunne
organisere arbeidet for også å bidra til å utvikle korpset i en positiv retning. Dette
arbeidet fortsetter i 2020 og vi vil legge frem en sak for politisk behandling når vi har
jobbet med å se på hvilke muligheter vi har for fremtidig organisering.
✓ Ungt entreprenørskap er viktig for Råde skolene. Alle skolene skal forplikte seg til
programmer ungt entreprenørskap gjennomfører
Status: Alle skolen i Råde deltar i programmet som ungt entreprenørskap gjennomfører.
På Spetalen skole gjennomføres programmet på 2., 4., 5. og 7. trinn, på Karlshus skole
gjennomfører programmet på 5.-7.trinn og på ungdomsskolen er det etablert en
elevbedrift: Matmuffins». Prosjekt går over en periode på fem uker – på 10.trinn i faget
Mat/helse.
✓ Ungdomsskolen skal vurdere muligheten for å ha e-sport som valgfag
Status: Det er laget nasjonale fagplaner for e-sport i videregående skoler, men det er ikke
tilsvarende for ungdomsskoler i landet. Fagfornyelsen som innføres fra august 2020
legger opp til en annerledes skole enn det vi ser i dag. Det jobbes nå med å se på
fagplanene i fagfornyelsen som kom i slutten av 2019. I dette arbeidet vil det vurderes om
e-sport kan være en del av ungdomsskole-fagene i Råde fra 2020/2021
✓ Helseproblemer, psykisk, fysisk, i ung alder er økende. Læren om kosthold og aktivitet
må enda mer inn i hverdagen og skolene har en viktig rolle i dette arbeidet. Vi ber
skoleledelsen ha fokus på helsefremmende skole
Status: Skolene jobber aktivt med elevenes karakteregenskaper og at de skal møte sine
medelever på en omsorgsfull og respektfull måte. Vi har fokus på aktivitet og har
trivselselever på barneskolene som engasjerer medelever i lek. Vi har i stor grad
skolehelsetjeneste tilstede på alle skolene hver dag gjennom ukene, og det er kort vei for
en samtale om både kosthold og andre helsefremmende aspekter. I retningslinjene for
skolehelsetjenesten og helsestasjon følges i tråd med anbefalinger rundt hvordan den
skal arbeides med barns helseutfordringer både psykisk og fysisk. Barns psykiske helse er
et tema som settes på agendaen både i barnehager og i skolene. Program som røde og
grønne tanker og psykologisk førstehjelp tilbys fra skolehelsetjenesten. Oktober hvert år
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markerer hele Råde Kommune verdensdagen for psykisk helse, i 2019 var temaet «Gi
tid».
Vi har prosjekter med mat i skolen og vi ser at det er elever som nyter godt av disse
tilbudene. Dette fremmer både kosthold og ikke minst læringsmiljøet. Et sunt måltid om
morgenen legger til rette for økt konsentrasjon gjennom skoledagen.
Skolen har kontinuerlig et stort fokus på psykisk og fysisk helse hos elevene. Vi har
sosiallærere som oppsøker og observerer eleven ute i deres miljø. Skolene har ulike
muligheter for fysisk utfoldelse i pauser i nærmiljøet. I faget mat og helse, fysisk aktivitet
og helse/kroppsøving og naturfag jobbes det med kompetansemål som å planlegge og
lage trygg og ernæringsmessig god mat, og kunne forklare hvilke næringsstoffer
matvarene inneholder.
✓ Råde kommune skal ha stort fokus på de unge. Administrasjonen bes om å fremme en
sak for UMK våren 2019 hvor lavterskeltilbud til ungdom belyses (status og
fremtidsmuligheter)
Status: Sak fremmet i utvalg for utdanning, mangfold og kultur 04.09.2019. Virksomhet
Familie følger sak videre i 2020 i samarbeid med ungdomsråd og
kultur/fritidskoordinator.
✓ Administrasjonen bes om å fremlegge sak i UMK våren 2019 om hvordan skolene
følger opp og gjennomfører Stortingets vedtak om 1 times fysisk aktivitet for hver
skoledag
Status: Egen sak fremlagt i helse, oppvekst og velferdsutvalget 30.10.2019 hvor
rådmannen la frem en oversikt over hvordan Råde kommune svarer ut Stortingets vedtak.
Den omhandlet både fysisk aktivitet i form av undervisning, aktivitetsdager,
svømmeundervisning og annen fysisk aktivitet. s
✓ Dersom Nye Moss velger å trekke seg fra samarbeidet med Våler og Råde i oppgavene
Home Start utfører, må det treffes nødvendige tiltak for å beholde ordningen
Status: Rådmannen ble i juni gjort kjent med at Nye Moss har valgt å legge Home Start ut
på anbud til de frivillige fra 1.1.2020. Dette er gjennomført og Kirkens bymisjon skal drifte
Home Start i nye Moss. Råde og Våler kommuner har blitt invitert med inn i dette
samarbeidet og begge har besluttet å bli med. Samarbeidsavtalen øker prisen med ca. kr
30 000,- i året. Økningen er lagt inn i økonomiplanen. Dette finansierer som før ca 50%
stilling og er tilsvarende ressurs som har vært forutsetningen i avtalen vi har hatt tidligere
med Rygge kommune.
✓ Administrasjonen bes fremlegge sak for UMK om hvilke tiltak vi har for å forebygge
barnefattigdom og gjerne foreslå ytterligere tiltak som anbefales
Status: Sak «lavterskeltilbud til ungdom» ble fremmet i utvalg for utdanning, mangfold
og kultur 04.09.2019. Saken redegjorde for status for ungdom innen fritid og helse, og
også tanker om fremtiden. Saken ble tatt til orientering og ble vedtatt fremmet på nytt i
nytt utvalg for helse, oppvekst og velferd etter valget. Den ble behandlet på nytt
31.10.2019, hvor utvalget tok saken til orientering med ønske om at rådmannen utredet
muligheter for egnede lokaler i nærheten av Karlshus til ungdom mellom 15-19 år.
Ungdomsrådet fikk også fremme sitt synspunkt når utvalget behandlet saken. Oppfølging
av saken vil bli fremmet til HOV-utvalget i løpet av 2020.
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✓ NAV bes vurdere å holde barnetrygd utenfor inntekstberegningen når barnefamilier
søker sosialhjelp
Status: Etter vedtak i kommunestyret iverksettes vedtaket om å holde barnetrygd
utenfor inntekstberegningen frem til 31.12.2019. Det er videre vedtatt en gradvis
innføring av dette i handlingsplan-perioden, men 1/3-del i 2020-2021, 2/3-del i 2022 og i
sin helhet fra 2023.

Østfolds matfat – «smaken av Råde»:
✓ Administrasjonen bes undersøke muligheten for å leie ut deler av parkeringsplassen på
Saltholmen fra juni – september. Det skal være mulig å sette opp mobile utsalgssteder
som f.eks. food truck som kan selge mat, drikke og is. Det oppfordres til å bruke/selge
lokale produkter
Status: Området har status som statlig sikret friluftsområde. Det innebærer blant annet
at direktoratet må godkjenne bruk av området til mobile utsalgssteder. Dersom
godkjenning gis av direktoratet, kan henvendelser for tillatelser for mobile utsalgssted
avklares med kommunens plan- og byggesaksmyndighet.
I festekontrakten (festenr 21 gnr/bnr 93/1) står følgende punkt:
«På parsellen kan ikke drives salg fra forretning, kiosk, bensinstasjon e.l»
✓ I løpet av våren 2019 skal kommunen invitere bl.a. Råde Mølle, Grøde, Tomb vgs. og
Råde Bondelag til et dialogmøte på hvordan vi kan nå målsettinger som ligger under
pkt. Østfolds matfat – «smaken av Råde»
Status: Overnevnte bedrifter og foreninger vil inviteres til samarbeidsmøte med tema
«smaken av Råde». Det er utarbeides et forslag til opplegg for dialogmøtet. Det gjenstår
nå å finne en aktuell dato for møtet.
✓ Prosjektet Karlshusskogen skal ferdigstilles i løpet av 2022
Status: Planen for Karlshusskogen er ferdig. For gjennomføring av tiltakene må det søkes
spillemidler og friluftsmidler, og det må budsjetteres med midler til egenandel fra
kommunen. I investeringsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt kr 2 500 000 for etablering
av HC-tilpasset turvei og lysløype. Det er søkt spillemidler og friluftsmidler til dette.
Prosjektet er i prosess med å innhente grunneieravtaler
✓ Moltemyra og Ellingstranda er viktige rekreasjonsområder i Saltnes. Det skal lages en
plan på hvordan områdene kan tilrettelegges for økt bruk. Planen fremlegges for MIT
våren 2019
Status: Mulighetsstudie for økt bruk av Ellingstranda og Moltemyra er framlagt som
orienteringssak for MIT. Denne mulighetsstudien viser skisseplaner med en enkel
beskrivelse av tiltakene som foreslås på Ellingstranda og Moltemyra. Dette vil være en
første start for å vise hva som er mulig innenfor gjeldende lover og regler, samt hva som
er ønsket av lokalbefolkningen. Det kan søkes statlige friluftsmidler og evt. spillemidler,
men det bør budsjetters med egne midler til egenandel fra kommunen for gjennomføring
av tiltak. I investeringsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt kr 1 000 000 for tiltak i
Moltemyra. Medvirkning og involvering av innbyggere/lag og foreninger er i prosess.
✓ Fortsatt bekjempelse av svartelistearter i kommunene, særlig i kystnære områder
Status: Kontinuerlig oppfølgning. Sprøyting for bekjempelse av rynkeroser ble
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gjennomført høsten 2019 på Storesand og Husebystranda etter midler fra
miljødirektoratet.

Knutepunkt for kreativ utvikling:
✓ Råde kommune skal være en Ja-kommune. Det betyr at ansatte i kommunen skal være
positive til nye ideer og se på muligheter som ligger i regelverket og utnytte
mulighetene som ligger i tverrfaglig samarbeid
Status: Ja-kommune er innarbeidet som viktig premiss i kommunens servicestrategi.
og er knyttet til vårt holdningsskapende arbeid - Vi i Råde.
✓ Det skal i løpet av 2019 sees på muligheter for å etablere en ‘’bygdelabb’’ der
kommunen kan møte innbyggerne for å vurdere og drøfte saker
Status: Bygdelabben er etablert med møbler og interaktiv skjerm. Bygdelabben skal
brukes aktivt som et åpent plankontor i høringsperioden for kommuneplanen og andre
planer som krever medvirkning. Det annonseres på hjemmesiden og Facebook hvor og
hvilke tidspunkt bygdelabben er åpent.
✓ Administrasjonen skal i løpet av første kvartal 2019 legge frem en sak for SAN utvalget
hvordan kommunen skal møte innbyggere, utbyggere, næringsliv, lag og foreninger
utenom den vanlige åpningstiden
Status: SAN vedtok i januarmøte 2019 samhandlingsstrategi for Råde kommune.
Tidligere har utvalget vedtatt kommunikasjonsstrategi og ikt-strategi.
Samhandlingsstrategien forteller hvordan kommunen ønsker å være i dialog med
innbyggerne. De to andre strategiene avklarer hvordan kommunen vil være tilgjengelig
utenom ordinær åpningstid gjennom døgnåpen digital forvaltning. Samlet gir disse tre
strategiene vedtatt av SAN, kriterier for hvordan innbyggerne kan være i dialog med
administrasjonen både i ordinær åpningstid og utenfor ordinær åpningstid.
✓ Råbarsk skal være en viktig informasjonskilde for innbyggerne
Status: 2. nummer av Råbarsk ble sendt ut siste uke i september. Det budsjetteres med
utgivelse av to nummer av Råbarsk hvert år i økonomiplanperioden 2020-23.
✓ Kommuneplanen, klimaplanen og kulturminneplanen skal prioriteres i 2019
Status: Kommuneplanens samfunnsdel: Satsningsområdene er fastsatt. Er i prosess med
å utarbeide hovedmål til satsningsområdene. Forslag til plan ble sendt på høring og
offentlig ettersyn i januar 2020. Frist for innspill er satt til 27. mars. Endelig vedtak er
planlagt mai/juni.
Kommuneplanens arealdel: Har gjort utredninger og gjennomgang av reguleringsplaner,
bestemmelser og plankart. Frist for innspill til arealdelen var satt til 1. oktober 2019.
Ferdig planforslag tidligst september 2020, endelig vedtak tidligst desember 2020.
Klima- og energiplanen: Etter vedtak i MIT 5 sept. 19 ble forslag til klima- og energiplanen
lagt ut på høring og offentlig ettersyn.
Klima- og energiplanen ble vedtatt av kommunestyret 12 desember 2019 (KS 073/19).
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Kulturminneplan: Kulturminneplanen er i prosess med å skissere hovedutfordringer og
utarbeide mål og strategier. Medvirkning med åpent plankontor er planlagt i mars 2020.
Milepælsplan/fremdriftsplan er utarbeidet.
✓ Foreta en gjennomgang av gamle reguleringsplaner og byggesaker for å avklare om
betingelser gitt i godkjenningene er oppfylt
Status: Gjøres i forbindelse med gjennomgang av arealdelen til kommuneplan. Arbeidet
med gjennomgang av reguleringsplaner er startet opp.

En kommune med stort hjerte:
✓ Administrasjonen bes om i samarbeid med NAV om å skjerme NAV jobbsøkerområde
på best mulig måte. Det skal også sees på hvordan de som skal ha timeavtale blir tatt
vare på i forhold til nøytralitet. LEO utvalget skal ha en sak opp våren 2019
Status: Hele resepsjons-/mottaksområdet er i 2019 bygget om for at det skal være mer
innbydende for innbyggerne å komme dit.
Sonen for jobbsøking er skjermet på best mulig måte. Etter ombyggingen har ingen
innbyggere gitt tilbakemeldinger om at de ikke føler seg tilstrekkelig skjermet. NAV har i
stor grad gått over til digitale løsninger (DigiSos), så mye av kontakten med våre brukere
går via telefon og internett.
NAV er opptatt av at de som har avtale skal ivaretas i forhold til taushetsplikten og
personvernforordningene. I fellesområdet blir det kun gitt generell informasjon og
innbyggerne får egne avtaler for samtaler om sine saker.
✓ Vi har ingen liv å miste! Gang- og sykkelvei Tomb- Karlshus skal prioriteres.
Administrasjonen bes avklare hvilke muligheter vi har å få dette gjennomført i
samarbeid med Fylkeskommunen, BaneNor, og gjennomføring av VA planen
Status: Strekning Hafell - eksisterende Råde stasjon -skal grunneier Strømnesåsen bygge,
det er rekkefølgekrav i reguleringsplan. Resterende del må det arbeides med i forbindelse
med kommunedelplan for jernbanetrasé med utbyggingsavtale. Signaler er gitt til Bane
NOR i flere sammenhenger.
✓ Reformen ‘’Leve hele livet’’ følges opp i LEO
Status: Det har vært gjennomført temamøte med «Leve hele livet» som tema. Innspill fra
møtet er tatt med videre til kommuneplanarbeidet. Det planlegges orienteringssak om
hverdagsmestring.
✓ Administrasjonen bes evaluere ordningen rundt TV-Aksjonen og
organisering/gjennomføring, samt eventuelt foreslå endringer som kan gi større
involvering i lokalsamfunnet
Status: Ordningen er evaluert og administrasjonen har konkludert med at nåværende
ordning der en frivillig forening har ansvar for aksjonen og får godtgjøring for dette, er
beste løsning. Foreningene i Råde er invitert til å melde interesse for å ta hånd om denne
oppgaven. Så langt har en forening vist interesse for dette. Ny avtale vil bli inngått i god
tid før høstens TV-aksjon.
✓ Oppfølging av kommunestyres vedtak om Råde som en plastfri kommune. Alle
kommunale bygg skal ha kildesortering
Status: Plan for plastfri kommune vedtatt i MIT 25.05.19 og i KS 13.06.19
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✓ Administrasjonen skal i 2019 starte prosessen med å vurdere bygging av et nytt
omsorgssenter som på en god måte kan ivareta alle brukergrupper som har behov for
offentlig pleie- og omsorg. (f.eks. for brukere under 50 år, opptrening, demens ol.)
Utvikling av hele dagens sykehjemsområde vurderes. (kjøp, salg, utbygging,
rehabilitering)
Status: Arbeidet med helhetlig planlegging og gjennomgang av kommunens
eiendomsportefølje har startet, en del av dette arbeidet vil være rullering av boligsosial
handlingsplan. Vurdering av nytt omsorgssenter vil være en del av dette arbeidet.
✓ Administrasjonen skal lage en profileringsplan for kommunen som legges fram for SAN
våren 2019
Status: Kommunens Profilmanual er lagt fram for SAN og behandlet der i første tertial
2019. Profilmanualen beskriver innhold, form og tanker rundt kommunens nye profil.
Den nye profilen er tatt i bruk på hjemmeside, velkomstvegg og blir fortløpende
innarbeidet i alle kommunens utgående dokumenter.
✓ Fokus på salg av eiendom forsterkes. Dette bl.a. for å gi rom for gjennomføring av
boligsosial handlingsplan
Status: Vurderinger for eventuelt salg av kommunale boliger gjøres etter at framtidig
behov, omfang og typer av kommunale boliger blir synliggjort ved
reguleringsplanarbeidet for Parkveien og Øvre Langbråten.
✓ I boligsosial handlingsplan bes det særskilt om en kartlegging av hvilke tilbud og behov
gruppen med rusproblematikk har og trenger
Status: Det er utarbeidet en mulighetsstudie i forhold til Øvre Langbråten når det gjelder
boliger for spesielt denne gruppen. Dette arbeidet gjøres i et samarbeid med
boligkontoret. Boligsosial handlingsplan er under utarbeidelse og vil ferdigstilles i 2020.
✓ Vurdere offentlig privat samarbeid (OPS) i forhold til botilbud for mennesker med
tilrettelagte behov
Status: Kommunen har hatt flere møter med pårørenderepresentanter for å kartlegge
behov. På bakgrunn av dette er det skissert foreløpig tidsplan for regulerings- og
bygningsarbeider i Ringveien, dette i tråd med kommunestyrevedtak. Arkitektenes
hovedfokus har vært å avklare oppdraget samt skissere ulike mulighetsstudier som
grunnlag for reguleringen. Det har også vært gjennomført møte med Husbanken sammen
med pårørende om mulige finansieringsordninger. Det er nå varslet oppstart av
reguleringsplanarbeidet og avholdt informasjonsmøte for naboer og allmenheten i den
forbindelse.
✓ Det arbeides med å kartlegge og imøtekomme behovene gruppen med rus og psykiske
lidelser har. Herunder ettervern for de som har vært til behandling. Administrasjonen
bes om å ta dette arbeidet inn i Smart kommune samarbeidet
Status: Råde Kommune benytter seg av et verktøy som heter Brukerplan. I Brukerplan
kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i
vedkommende tjeneste vurderer at har et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer.
Det gjøres en individuell funksjonsvurdering på de åtte områdene bolig, arbeid og
meningsfull aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og
nettverk.
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Kartlegging gjennom BrukerPlan danner grunnlag for å drive systematisk plan- og
kvalitetssikringsarbeid i kommunene. BrukerPlan gir et relativt detaljert og oppdatert
bilde av hvor mange brukere av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester som
har en kjent problematikk knyttet til rusmidler og/eller psykiske vansker, hva som er deres
livssituasjon og funksjonsnivå og hvilke spesialisthelsetjenester og andre tjenester disse
personene mottar. Resultatene fra kartleggingen gjør det mulig for kommunene å
vurdere hvilke brukere som bør prioriteres og hvor stor etterspørsel etter tjenester som
kan forventes framover. Denne kunnskapen kan brukes til ulike formål som utarbeidelse
av strategidokumenter og handlingsplaner, nye tiltak eller prosjekter, saksopplysninger til
faglig og politisk ledelse og/eller ved søknader om prosjektmidler og framtidige satsinger.
Råde kommune arbeider med sine resultat fra brukerplan og har samarbeid med
Sykehuset Østfold rundt enkelte brukere. Eksempel er ACT og ORT
• ACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam. Behandlingen og kontakten
skjer der pasienten oppholder seg. Teamet leverer og tilrettelegger i hovedsak alle
grunnleggende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med
rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.
• ORT er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Moss og Rygge og den
sosialmedisinske poliklinikken i Moss (SMP). Tilbudet man i dag har til rusmisbrukere i
området er uoversiktlig og komplisert å forholde seg til. I dette bildet fremstår ORT
som et høykompetent og fleksibelt instrument i arbeidet med å utvikle gode
tjenestetilbud til målgruppen.
Oppsøkende rusteam (ORT) har vært et vellykket samarbeidstiltak mellom kommunene
og spesialisthelsetjenesten i Mosseregionen i over 10 år. Tiltaket har imidlertid den siste
tiden hatt for lite aktivitet. Det er derfor vurdert å revidere samarbeidet om mennesker
med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) og i den anledning er det iverksatt ett
prosjekt. Formålet med prosjektet er videreutvikling og planlegging av et helhetlig og
koordinert tilbud til mennesker med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, på tvers av
tjenestenivåene, og å fremme samhandling og økt kompetanse i arbeidet med denne
brukergruppen. Prosjektet skal fremme forslag til en eller flere modeller for samhandling
mellom de aktuelle aktørene. Det kan fremmes forslag til modell for en interkommunal
samhandling eller en samhandling mellom den enkelte kommune og
spesialisthelsetjenesten. Råde kommune deltar som en sentral part i prosjektet.
Dette er ett arbeid som fortsetter videre inn i 2020. Råde kommune har valgt å
opprettholde eksisterende samarbeid, og derigjennom har samarbeidet med SmartKomØstfold ikke vært prioritert så langt på dette området.
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Årsrapport fra virksomhetene
Stab økonomi
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2019
Staben har gjennom året jobbet systematisk med internkontroll og prosedyrer.
Relasjonsbygging og opparbeidelse av tvillingkompetanse har hatt høyt fokus.
Det har vært jobbet med effektivisering av arbeidsprosesser og i 2019 er digitalisering av
reiseregninger og digitalisert fakturadistribusjon vært de største utviklingsprosjektene.
Staben preges at et meget godt arbeidsmiljø og høyt nærvær. Ved utgangen av 2019 har
virksomheten 100% nærvær.
2. Hva var utfordringene i 2019
Staben har opplevde sårbarhet i forhold til enkelte arbeidsoppgaver, fordeling av
arbeidsoppgaver samt planlegging av oppgaveløsning. Det har i 2019 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 2020.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019
Staben hadde et mindreforbruk på kr 255 884,-.
Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk kjøp av tjenester og merinntekter gebyrer.

22

Stab Kompetanse og utvikling
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2019
Staben har arbeidet kontinuerlig med utvikling av arbeidsrelasjoner og samhandling internt
og på tvers av organisasjonen. Det har vært viktig for arbeidet at alle ledere og mange av
rådgiverne i stabene deltar i LAP-utdanning og etablerer felles forståelse.
HR-området har hatt en rekke oppgaver innenfor lønnsforhandling, omstillingsarbeid,
juridisk bistand, NED-arbeid, håndtering av varslinger og en rekke forskjellige
personalrelaterte prosesser i virksomheter og med overordnet ledelse. HR-rådgiverne har
høy kompetanse og har fått til mange gode prosesser sammen med virksomhetene. Det har
også vært HR-relatert samarbeid med de andre kommunene i Smartkom – Østfold (SKØ).
«Vi i Råde» er godt forankret hos kommunens ledelse og er grunnlaget for arbeidet med
innovasjon. Innovasjonsteamet har utarbeidet Råde kommunes innovasjonsstrategi og
tilhørende handlingsplan. Det er etablert samarbeid med andre kommuner; bl.a. Sarpsborg,
Frogn og Moss, i tillegg til SKØ. Råde kommune har startet opp et innovasjonsnettverk med
SKØ, og har kommet godt i gang med å lage et lokalt tilpasset innovasjonsprogram for
ansatte.
Det ble i 2019 søkt og bevilget midler til over 20 prosjekter knyttet til ulike fagområder.
Flere av prosjektene involverer flere fagområder som krever samhandling på tvers i
organisasjonen. Det er en økt bevissthet på muligheter som ligger i tilskuddsordninger og
kommunen er tilknyttet tilskuddsportalen, som gjør det lettere å finne tilskuddsordninger
som er aktuelle å søke på.
Digitaliseringsarbeidet har fortsatt i 2019, bl.a. er svar ut og svar inn tatt i bruk i Websak og
alle de fagsystemene som kan benytte digitale forsendelser. Det har også vært internt fokus
på økt digitalisering og etablering av fulldigitale prosesser.
Staben har arbeidet videre med implementering av GDPR og har implementert styrende
dokumenter knyttet til personvern for hele organisasjonen.
Sekretariatet har lagt ned et stort arbeid i prosessen med ny utvalgsstruktur og endringer i
kommunens saksbehandlingssystem som følge av dette. For å øke interesse og deltakelse i
kommune- og fylkestingsvalget ble det iverksatt flere nye aktiviteter, bl.a. valgbobil flere
steder i bygda hvor innbyggerne kunne forhåndsstemme.
2. Hva var utfordringene i 2019
Staben har gjennomgående opplevd et så stort oppgavetilfang at det i perioder ikke har vært
mulig å løse alle oppgaver med de tilgjengelige personalressursene. Dette har særlig preget
arbeidet innenfor HR, IKT, Arkiv, Internkontroll og beredskap. Ny valgordning og nye
valgaktiviteter gjorde det også utfordrende å håndtere alle aktiviteter med de tilgjengelig
ressurser. Den strenge ressursprioriteringen kan bli utfordrende for utviklingsarbeid, kontinuitet
og kapasitet på fagområdene.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019
Staben hadde ved årets slutt et mindreforbruk på om lag kr 0,9 mill. Dette skyldes i hovedsak
mindreforbruk IKT-lisenser, vakanser i deler av året og sykelønnsrefusjoner. Staben
prognostiserte en merinntekt på kr 1,5 mill. Avviket i forhold til dette skyldes at mottatte
tilskudd i sin helhet har vært ført på virksomhetene og dette har ført til mindreinntekt på
området prosjekter og tilskudd.
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Virksomhet Råde ungdomsskole og kulturskole
1. Hva har vi lykkes med/fått til i 2019?
Råde ungdomsskole har gode resultater både med hensyn til læringsutbytte
(grunnskoleeksamen) og læringsmiljø (elevundersøkelsen). Ved eksamen 2019 hadde
eleven følgende gjennomsnitt:
No.sidemål No.hovedmål Engelsk Matematikk
RÅDE
3,3
3,0
3,6
4,1
Nasjonalt
3,1
3,4
3,8
3,6
Grunnskolepoengene for Råde 2019: 42,0 (helt likt med det nasjonale, litt over Østfold 41,2).
Vært en jevn stigning siden 2013.
Elevundersøkelsen viser at vi ligger på landsgjennomsnittet på stort sett alle indikatorer.
Andelen elever som føler seg mobbet er prosentvis noe høyere, men er fortsatt på
landsgjennomsnitt. Vi har jobbet med oppfølgingen av resultatene i 2020. 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 og kommunens skoler jobber med Høgskolen i Østfold
for å forberede oss best mulig til fagfornyelsen og «dybdelæring».
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, og det
utarbeides aktivitetsplaner slik at vi på best mulig måte sikrer et trygt og godt skolemiljø for
alle elever. Styrkning av sosiallærerrollen, iakttakende kontaktlærere, kort vei til ledelsen og
ukentlige møter (elevfokus) gir oss god oversikt.
2. Hva var utfordringene i 2019?
Sykefravær og permisjoner: Utfordringer her for å sikre kontinuitet og kvalitet i læringen.
Skolen var forberedt på at permisjoner av ulik art ville komme. For å møte denne
utfordringen har skolen gått med noe 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 2019 hadde elevene på 8.trinn veldig svake resultater
i lesing og regning, litt bedring i engelsk. Vi er signifikant under landsgjennomsnittet. Dette
krever særskilt fokus på blant annet lesekurs og bruk av ekstra ressurser på dette trinnet.
Årets 9.trinn hadde framgang, men ikke helt den framgangen skolen hadde satt seg som mål.
Vi har erfaringer med at elever fra Råde ungdomsskole gjør det bra på videregående skoler
med gode karakterer og lavt frafall.
Skolen og kommunen har hatt utfordringer med sitt digitale verktøy for administrasjon og
kommunikasjon av/med elever og foresatte. Dette har vært krevende og har vært en
«tidstyv».
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019
Skolen går tilnærmet i balanse, med ett lite merforbruk kr 33 000,-.
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Virksomhet Oppvekstområde Karlshus
1. Hva har vi lykkes med/fått til i 2019.
Råde kommune er en språkkommune. Dette innebærer blant annet at språkarbeidet settes i
system for alle barn i alderen 1-16 år. Klokkergården barnehage har som følge av dette startet
sitt arbeid med «språkpakker». Dette skal gi elevene et godt ordforråd som gir dem gode
forutsetninger når de begynner på skolen. Videre er det satt i gang arbeid som skal sikre gode
overganger mellom barnehage – barneskole- ungdomsskole. Det er gjennomført to samlinger
med lærende nettverk hvor skolen deler erfaringer med de ovennevnte instansene. Erfaringene
er gode, og dette arbeidet vil bli videreført i 2020.
Satsingen på nettbrett for alle elevene ble utvidet til å gjelde alle elevene våre. Skolens
personale er blitt kurset i pedagogisk bruk, og vi erfarer at tilgangen til Ipad for elevene bidrar til
økt motivasjon, bedre tilpasset opplæring og økt læringsutbytte.
I vårt kontinuerlige forbedringsarbeid har skolen gått gjennom våre rutiner knyttet til barnets
rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette for å sikre at skolen drives i henhold til
Opplæringslovens §9A (elevenes læringsmiljø)
Trafikksikkerhetsarbeidet vårt er satt i system gjennom vårt arbeid for å bli godkjent som
trafikksikker skole. Vi har utarbeidet en ny trafikksikkerhetsplan som ble implementert dette
året.
Skolen er opptatt av å samarbeide med kommunens lag og foreninger. Samarbeidet med Råde IL
må framheves, og vi gleder oss sammen med dem over at de bidro til at materiellet i skolens
gymsal ble oppgradert med utstyr til en verdi av kr 60 000,- dette året.
2. Hva var utfordringene i 2019.
Utfordringsbildet har variert gjennom kalenderåret. I første halvdel var det behov for å rette
oppmerksomheten mot uønsket adferd blant enkeltelever og på gruppenivå. Dette har blant
annet medført behov for noe økt bemanning og tilpasset sosialpedagogiske opplegg. Vi så i
elevundersøkelsen en økning i antall elever som opplevde at de blir krenket/mobbet på skolen.
Skolens ansatte har kontinuerlig fokus på å hindre, avdekke og følge opp elevens læringsmiljø.
Faglige resultater på nasjonale prøver er fortsatt for svake, vi jobber aktivt for å forbedre
resultatene. Arbeidet med språkstrategiplan og «språkløyper» er et av flere tiltak som skal bidra
til dette.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019.
Virksomheten fikk et merforbruk i budsjettåret 2019, i det vesentligste på lønn. Skolen har vært
nødt til å styrke bemanningen rundt elever som utfordrer skolemiljøet. 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 og innkjøp. Videre
har vi jobbet bevisst med nærværsarbeid da vi ser at sykefraværet har vært svakt økende.
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Virksomhet Oppvekstområde Saltnes
1. Hva har vi lykkes med/fått til i 2019
Vi har hatt månedlige fellessamlinger for hele skolen, og de eldste barna i barnehagen har også
blitt invitert til noen av disse samlingene. Dette skaper engasjement, samhold og tilhørighet i
Oppvekst Saltnes. Vi er stolte av bidraget fra elever og ansatte til «BlimE-dansen 2019» som
ligger på You Tube. Videre ble en av skolens lærere vinner av årets norske eTwinningsprosjekt
med prosjektet Digital Learning Across Boundaries.
Fra høsten 2019 har vi hatt iPad 1:1 til elevene og vi benytter dette som et verktøy i arbeidet
med tilpasset opplæring, varierte og motiverende undervisningsmetoder og digitale ferdigheter.
Alle ansatte har fått opplæring i pedagogisk bruk av iPad, og vi skal dele kunnskap og erfaringer
som gjør oss trygge og gode på bruk av iPad i undervisningen. Videre har vi startet arbeidet med
forberedelser i forbindelse med fagfornyelsen.
SFO har stort fokus på å se hvert barn og at de skal føle seg trygge og ivaretatt. Smart Oppvekst
er et verktøy som benyttes til å lære barna hvordan de skal bruke sine gode egenskaper. Det er
god kommunikasjon mellom elevene og de ansatte, og elevene har stor medvirkning på valg av
aktiviteter i SFO-tiden.
Saltnes barnehage har hatt hovedfokus på barnas trivsel i lek og læring, og har lagt til rette for at
hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer med seg videre i livet som styrker og gir livsglede.
Barnehagen har også stort fokus på å være en helsefremmende barnehage.
Språkprosjektet med Språkløyper (språkstrategien) gir ansatte i både skolen og barnehagen et
kompetanseløft, og vi har jobbet systematisk og systemisk med strategiplanen fra 2019.
Våren 2019 fikk Spetalen skole sammen med FAU og elevrådet midler fra Sparebankstiftelsen til
et nærmiljøprosjekt; «Leseglede sammen». Dette nærmiljøprosjektet innebærer at biblioteket
ved Spetalen skolen vil få utvide åpningstider fra og med mars 2020. Prosjektet er basert på
frivillighet, og målet er at dette skal bli et samlingsted for læring, lekselesing og samhold for
barn, unge, foreldre, besteforeldre og andre innbyggere i Saltnes.
2. Hva var utfordringene i 2019
Noen lærere har vært langtidssykemeldte og dette har ført til at vi har hatt en omrokkering av
kontaktlærere og fagansvarlige lærere.
Vi jobber kontinuerlig med å sikre et trygt og godt læringsmiljø både i skolen og barnehagen.
Samarbeid med foresatte og andre aktuelle fagpersoner gjør en stor forskjell i dette arbeidet.
Det samme gjelder i arbeidet med elever som har utfordringer knyttet til atferd. Det har vært
nødvendig å utarbeide en handlingsplan mot vold og trusler i skolen, og i perioder er det behov
for at enkelte elever blir fulgt opp 1:1.
Det har vært utfordrende å få tilgang til ulike pedagogiske apper tilgjengelig på elevenes
læringsbrett, som har medført at vi ha hatt utfordringer med å få iPad 1:1 optimalt i
undervisningen.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019
Totalt har Oppvekst Saltnes et merforbruk på kr 28 000,-.
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Virksomhet Familie
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2019
Utvikling av eksisterende og nye tjenester har stått sentralt i virksomhetens arbeid også i 2019.
Tjenesten vi gir, krever høy grad av samhandling internt, med andre virksomheter, med frivillige
og innbyggere. Tjenesten har arbeidet med å utvikle flere samarbeidsarenaer på tvers av
virksomheter, slik at tiltak som iverksettes blir opplevd mer helhetlig for de som trenger det.
Virksomheten har økt sin kompetanse i psykisk helse og rustjenesten rundt forebygging og
familiearbeid. Det ble i 2019 opprettet et ambulerende team som skal gi tjenester innenfor
boveiledning.
Tidlig innsats og tidlig identifisering av utsatte barn har vært et satsningsområde for Råde
kommune. I 2019 avsluttet vi et 3-årig KS nettverk “Bedre samarbeid rundt utsatte barn og
unge”. Råde Kommune har besluttet at vi skal arbeide med Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), med
oppstart i 2020. Gjennomgående dekkes fortsatt familienes hjelpebehov uten kjøp av eksterne
tjenester.
Antall barn som oppsøker Allaktivitetshuset tilbud har doblet seg i løpet av 2019.
Opprettholdelse av åpningstid på bibliotek og Allaktivitetshuset, samhandling med
skole/barnehager, kulturarrangementer, ferieklubb, demokratiopplæring av ungdomsråd er
noen av tiltakene. Mange barn har fått muligheten til å delta på aktiviteter og har fått støtte til
kontingenter, deltagelse og utstyr. I 2019 har frivilligheten bidratt på mange arenaer og
samhandlingen med frivillige aktører er økende. Frivilligsentralen har fått eget lokale, på
Allaktivitetshuset, med åpningstid på torsdager. Biblioteket har gjennom 2019 forberedt seg til
meråpent bibliotek og dette åpnet tidlig i januar 2020.
Sykefraværet i Virksomheten er lavt og medarbeidere melder at til tross for økt press på
tjenesten, arbeider de i gode arbeidsmiljø og blir sett av lederne sine. Vi har iverksatt en rekke
samarbeid med omkringliggende kommuner, med særlig fokus på nettverksarbeid og
kompetanse.
2. Hva var utfordringene i 2019
Kompleksiteten og alvorlighetsgraden i mange meldinger inn til barnevernet fører fortsatt til
stort press på barnevernet. Dette har medført til fristbrudd, både på undersøkelser og
tiltaksplaner. Enheten har ikke, 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. Det har vært en økning av behov for disse tjenestene i 2019 og tjenesten har måtte
se på andre måter å organisere seg på.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019
Virksomheten søker kontinuerlig å holde kostnadsnivået nede, men høy aktivitet i vedtak, og
saker fører til merforbruk. Virksomheten har jobbet med en rekke økonomiske tiltak, og mange
enheter melder mindreforbruk på grunn av det. Vi har fokus på å søke eksterne tilskudd, slik at vi
kan ha mange aktiviteter i virksomheten. Vi ser at vi må jobbe ytterligere for at saker ikke
nødvendigvis ender opp som store utgifter. Jf. Tidlig innsats, satsning på BTI i samhandling med
andre virksomheter.
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Virksomhet NAV
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2019
Kontoret gjennomførte i 2019 en bedriftsundersøkelse, og vi har hatt tettere kontakt med
enkelte bedrifter både i og utenfor kommunen for å få flere personer i arbeid.
Bedriftsundersøkelsen ble gjennomført på samme måte som året før ved at vi var ute i de
utvalgte bedriftene.
Vi har hatt gjennomgang av en del av rutinene og har utarbeidet nye/oppdatert gamle. Dette gir
mer tydelighet i hvordan vi skal jobbe og sikrer at vi jobber ut fra lovens intensjon og at vi jobber
mer likt.
Vi hadde frivillig «inspeksjon» fra Fylkesmannen da vi var en del av et prosjekt i forhold til
hvordan vi tar hensyn til barn i familier. Dette medførte at vi har gjennomgått rutinene våre på
området og har hatt stort fokus på skjønnsvurderinger. Vi fant selv 2 avvik under dette arbeidet,
og de ble korrigert umiddelbart. Vi fikk god tilbakemelding på arbeidet vi gjør av Fylkesmannen.
Kontoret har fortsatt lavt sykefravær, men på grunn av at vi er få ansatte, vil det være enkelte
måneder hvor det ser høyt ut. Vi ser på det gode nærværet som et signal om at vi har et godt
arbeidsmiljø.
Kontoret tar imot studenter fra bl.a. HiØ vår og høst, dette gir både oss og studentene et godt
utbytte i form av læring. Tilbakemelding fra studenter og skole er at vi gjør en god jobb.
2. Hva var utfordringene i 2019
Året som helhet har vært litt turbulent med en del «turnover» i bemanningen. Vi har hatt noen
vakanser og gradert sykemelding. I en så liten enhet merkes det godt når noen er borte. Dette
har medført at det er brukt en del tid på rekruttering.
Med tidvis lavere bemanning enn normalt har vi måtte gjøre stramme prioriteringer av
oppgavene vi skal utføre. Som følge av det får vi ikke fulgt opp tett nok og vi kan oppleve at det i
noen tilfeller at utbetalt økonomisk sosialhjelp blir noe høye og og lavere aktivitet blant våre
brukere. Antallet flyktninger på introduksjonsprogrammet er redusert. Utfordringen i 2019 har
vært å få de som er ferdig videre i jobb/utdanning
Vi har ikke kommet så langt som vi har ønsket i arbeidet med tiltaksplasser i kommunal regi. Vi
har også noen utfordringer med å benytte oss av KVP (kvalifiseringsprogrammet)
En av utfordringene vi har sett i 2019 er at enkelte har høy utbetaling i økonomisk sosialhjelp
(livsopphold), og det er derfor vanskelig å få de over i andre tiltak og/eller ha lønnet arbeid.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019
Totalt sett kom vi ut med et mindreforbruk, men vi ser at det utbetales mer økonomisk
sosialhjelp enn planlagt. Hovedårsaken til mindreforbruket er at andre tiltak ikke er blitt brukt i
den grad de burde.
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Virksomhet Helsehuset Råde
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2019
Vi ser effekt av tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling mellom tjenestene.
Hverdagsrehabilitering er startet opp og satt i system. Forebyggende tilbud til barn og unge er
gjennomført etter oppsatt plan.
Endring i dagtilbudet for å kunne ivareta stadig nye brukergrupper er innarbeidet. Demensteam
er etablert og skal videre implementeres som en del av vårt tjenestetilbud. Hjemmesykepleien
har opprettet lister tilpasset brukere med demens for å gi dem et mer tilpasset tilbud i eget
hjem.
Det er gjennomført kompetanseheving i form av videreutdanning, internundervisning samt at
demensomsorgens ABC har startet opp med flere grupper. Rekruttering av spesielt sykepleiere
har vært bedre i 2019.
Korttidsavdelingen er omstrukturert og det er tilsatt hovedsakelig sykepleiere i store stillinger,
noe som er viktig for pasientgruppen.
Implementering av begrepet «Hva er viktig for deg» og fokus på aktiviteter tilpasset den enkelte
beboer har vært på dagsorden og fortsetter videre i 2020.
På tildelingskontoret er det en god struktur. Skriftliggjøring av søknadsprosesser og kriterier for
alle tjenester er utarbeidet. Koordinerende enhet er satt i system og man har fokus på individuell
plan og bruken av dette.
Digitale trygghetsalarmer er implementert og E-lås er godt i gang. Man ser god effekt av
samarbeidet med Helsevakten i Fredrikstad ift antall alarmer som stoppes der. Digihelse er på
plass og skal i 2020 gjøres mer kjent for innbyggerne.
2. Hva var utfordringene i 2019
Det er en økning av multisyke pasienter som mottar tjenester, som er krevende ift bemanning og
kompetanse. Sykehjems-dekningen er lav noe som utfordrer hjemmetjenesten, da de må ivareta
sykere pasienter hjemme. Tilbud innen pårørendestøtte og bemanning i omsorgsboliger for
demente må det jobbes videre med. Grunnbemanningen i hjemmetjenesten er lav ift behov og
stort innleie av vikarer gir utfordringer mht kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Kapasiteten i
fysio/ergo avdelingen er lav og er i tillegg utfordret av høyt fravær. Dette har gitt ventetid på
tjenester fra avdelingen. Selv om rekrutteringen har vært bedre i 2019 ser vi at å rekruttere og
ikke minst beholde kvalifisert personell er en utfordring.
Sykefraværet har sammenlignet med 2018 økt betraktelig, selvfølgelig med variasjon mellom
avdelingene. Det meldes om lite arbeidsrelatert fravær. NED prosjektet er startet opp og også en
intensivering av arbeidet med nærvær er påbegynt i 2019. Sykefravær utfordrer kvalitet,
kontinuitet, økonomi og arbeidsmiljøet.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019
Virksomheten hadde et merforbruk i forhold til vedtatt økonomisk ramme i 2019.
Merforbruk skyldes hovedsakelig innleie av personell, vakthold og tjenester fra vikarbyrå.
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 2019
Virksomhet tjenester for funksjonshemmede tilbyr gode og varierte tjenester til
Rådeinnbyggeren. Nytt av året var et samarbeid mellom TFF og psykisk helse som bidrar til at vi
fra desember 2019 er i startgropa med ambulerende utetjeneste som bistår hjemmeboende
utviklingshemmede med enkel praktisk bistand og veiledning.
Virksomheten har i løpet av 2019 lagt til rette for etablering av et nytt botilbud på Nor gård og
bidratt til ytterligere en overganger fra private tjenester til kommunale. Endringene har vært
gjort i samarbeid med de private leverandørene, tjenestemottakere og pårørende. Tilbakeføring
av tjenestetilbudene bidrar til at vi har bedre kontroll over økonomien og ikke minst at vi får god
kontroll på det faglige arbeidet som utøves.
Virksomheten har i løpet av året jobbet godt med tilrettelegging for ansatte, dette har bidratt til
at de ansatte har kunnet stå i stillingen til tross for helsemessige utfordringer. Samlet i
virksomheten har vi hatt et nærvær 94 % gjennom året.
2. Hva var utfordringene i 2019
Omdisponering av kontorlokaler for å etablere bolig på Nor gård har medført at
administrasjonen har måttet gjøre endringer i ift. sine kontorer ved Nor gård. Kontorlokaliteter
gir utfordringer knyttet til lederoppfølging og oppfølging av fag, økonomi og personell.
En av virksomhetens største utfordringer er fremdeles mangelen på boliger til voksne mennesker
med psykisk utviklingshemming.
Virksomheten sliter med å rekruttere kompetente ansatt ved vakanser sykefravær og ferier.
Størst utfordringer er det knyttet til sykepleiere og vernepleier i turnusarbeid. Dette bidrar
videre til utfordringer knyttet til innovasjon og nytenking knyttet til tjenestene i virksomheten.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019
Virksomhetens samlede resultat 2019, merforbruk kr 683 000,Til tross for god budsjettdisiplin har endring i tjenestebehov og nye tjenestemottakere medført
et merforbruk i virksomheten. Sammen med endrede retningslinjer for refusjoner
ressurskrevende tjenester jf. Rundskriv IS – 4, har ikke virksomheten klart å holde budsjettet for
2019. Endringen i refusjonsordningen alene har medført en mindreinntekt på ca.
kr 750 000,-
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Virksomhet Miljø, plan og teknikk
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2019
Det har vært godt samarbeid og god produksjon ved virksomhetens fag- og tjenesteområder.
Virksomheten har også tilrettelagt for utstrakt samarbeid i planarbeid både internt og eksternt.
Arbeidet med rullering av kommuneplanen, områdereguleringsplan for Karlshus,
kulturminneplanen, private reguleringsplaner og utbyggingsavtaler har pågått som forventet.
Klima- og energiplan, tiltaksplaner for statlig sikrede friluftsområder og mulighetsplaner for
Moltemyra, Ellingstranda og Karlshusskogen er blitt ferdigstilt. Arbeidet med trafikksikker
kommune og trafikksikkerhetsplanen er fullført og vedtatt. Det er gjennomført flere
trafikksikkerhetstiltak, både av fysisk og holdningsskapende art.
Kulturminneplan er påbegynt, og planprogram er fastsatt. Planlegging og prosjektering av vannog avløpsprosjektene er utført samtidig med inngåelse av avtaler med berørte grunneiere.
Drift- og vedlikeholdsoppgavene for vei, grønt, vann og avløpsanleggene har pågått som
forventet. For drift og vedlikehold av kommunens bygg har det blitt utført en del uforutsette
utbedringsarbeider på kommunens utleieboliger. Renholdstjenestene har pågått som forventet.
Det har vært jobbet fortløpende med å få bedre oversikt og struktur over forvaltningsoppgavene
inkludert maler, rutiner og prosedyrer samt tverrfaglig samhandling.
Strategisk folkehelseplan 2020-2037 er vedtatt, og Partnerskapsavtalen med Østfoldhelsa er
forlenget til ny avtale inngås.
SLT og politirådsarbeidet er satt i system og fungerer etter hensikten.

2. Hva var utfordringene i 2019
Det har gjennom året vært stor pågang av saker, blant annet på regulering samt flere store
overordnede planer og temaplaner samtidig har vært utfordrende med hensyn til kapasitet Det
må jobbes videre med å skape gode systemer for hensiktsmessig informasjon og samhandling
med aktuelle samarbeidspartnere i plan- og utviklingsarbeidet.
Som følge av pensjonering i driftstjenestene, har stillinger stått ubesatt det meste av året. Dette
og periodevis høyt sykefravær ved renholdstjenesten har gitt utfordringer med ledelse og
gjennomføring av planlagte oppgaver, samt økt arbeidsbelastning for enkelte ansatte.
Det er fortsatt behov for å få bedre struktur på forvaltningsoppgavene, inkludert maler, rutiner
og prosedyrer.
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. Kommunen må være sikker på at planforslaget lar seg
gjennomføre. Brannskader på flere av kommunens boliger, har medført at eventuelle salg av
kommunale boliger er blitt utsatt.
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 2019
Mindreforbruket for virksomheten skyldes i hovedsak vakante stillinger og merinntekter for
boligkontoret.
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Virksomhet Helsetjenester Ankomstsenter Østfold
1. Hva har vi lykkes med /fått til i 2019
Samarbeidet med Ankomstsenterets aktører har fungert godt.
Det har kommet totalt 1885 flyktninger til Ankomstsenteret i 2019. Av disse var ca 300
overføringsflyktninger (kvoteflyktninger). 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. 3,6% av flyktningene har funn på røntgenbildene som gir mistanke om tuberkulose, og som
må følges opp med innleggelse eller videre utredning.
2. Hva var utfordringene i 2019
Justisdepartementet ønsker en ny endring i dagens asylmodell, PUMA 2 ønskes derfor
implementert og ombygging av bygningen for tilpasning til Puma startet høsten 2019 og er
planlagt ferdig høsten 2020. 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 har pågått
i 2019. På høsten ble dette arbeidet trappet opp og det har vært mange møter og forhandlinger
om ny helseavtale. Ny helseavtale og overordnet økonomiavtale mellom Råde kommune og UDI
ble ferdigstilt helt på slutten av året, og ble undertegnet 2. januar 2020. Den nye helseavtalen
har en betydelig redusert budsjettramme, noe som får store konsekvenser for bemanningen.
Helsetjenesten starter året 2020 med nedbemanningsprosesser og det vil bli endringer i
åpningstiden. Det vil kun bli dagtidsdrift og det vil ikke lenger tilbys helsetjenester på kveld, natt,
helg og høytider. Helsetjenesten vil heller ikke kunne tilby oppsøkende virksomhet som
tidligere.
3. Hva preget det økonomiske bildet i 2019
I henhold til UDIs regelverk skal helsetjenesten organiseres av kommunen, men finansieres av
UDI. Budsjettet skal gå i null, noe det også gjør i 2019.
Helsetjenesten har hatt ett merforbruk på lønn som blant annet skyldes stort lønnsopprykk for
den største ansattgruppen hos helsetjenesten.
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 31.12.2019 for formannskap- og kommunestyrevedtak fattet i 2019.

Saksgjennomgang - Formannskapet 2019
Nedenfor er politiske saker behandlet i formannskapet i 2019. 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.
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24.01.2019
24.01.2019

FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS

24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
14.03.2019
14.03.2019
14.03.2019
14.03.2019
14.03.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019

FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS

23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
05.09.2019
05.09.2019
05.09.2019
05.09.2019
05.09.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019

FS
FS
FS
FS
FS
FS

31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
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Sakstittel
Investeringer 2019 - Ny bevilgning
Tilskudd - rutiner knyttet til politisk behandling
Oppstart av planarbeidet for kommunedelplan for kulturminner i Råde kommune offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram
Helhetlig plan for integrering og inkludering 2019-2022
Debatthefte 2019
Spørsmål til ordfører
Informasjon fra rådmannen
Oppstart av rullering av kommuneplan 2018 - 2030 - Fastsetting av planprogram
Spørsmål til ordfører
Informasjon fra rådmannen
NRK's TV-aksjon - organisering
Investeringer 2019 - Ny bevilgning
Referatsak
Årsregnskap 2018 - Råde kommune
Regnskaps- og nærværsrapport 1. tertial 2019 - Råde kommune
Rapport finansforvaltning 1. tertial 2019 - Råde kommune
Budsjettjustering 1. tertial 2019 - Råde kommune
1. gangsbehandling av økonomiplan 2020-23 - Råde kommune
Fastsettelse av satsingsområder for kommuneplanens samfunnsdel
Fastsetting av planprogram for kulturminneplan
Anbefalt utgangspunkt for utforming av offentlig detaljreguleringsplan for Parkveien
boligområde til orientering
Spørsmål til ordfører
Informasjon fra rådmannen
Felles forståelse av vedtak F 036/18 – kompensasjon for tilsyn i kommunes haller
Orienteringssak om retting av brygge
Spørsmål til ordfører
Oppløsning av Moss Krisesenter IKS
Utvalgsstruktur fra og med valgperioden 2019-2023
Informasjon fra rådmannen
Søknad om støtte til VM i orientering 2019
Referatsak
Søknad om hel eller delvis ettergivelse av lån - Effata bedehus
Spørsmål til ordfører
Informasjon fra rådmannen
Støtte til TV aksjonen 2019, Care
Referatsak
Regnskaps- og nærværsrapport 2. tertial 2019 - Råde kommune
Behandling av klage over renovasjonsgebyr for fritidsbolig 2018 - forslag om stadfesting
av avvisning av klage
Klage på avslag om omsorgsbolig
Klage på forlengelse av husleiekontrakt for kommunal bolig
Spørsmål til ordfører
Informasjon fra rådmannen
Budsjettjustering 2. tertial 2019 - Råde kommune
Rapport finansforvaltning 2. tertial 2019 - Råde kommune

Status
J
J
J

Saksnr
001/19
002/19
003/19

Sakstype
PS
PS
PS

Saksbehandler
Pål Gunnar Wenberg
Nina Johansen
Kristine S Bergseng

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
F
F
F
F
F
F
F
J

004/19
005/19
006/19
007/19
008/19
009/19
010/19
011/19
012/19
013/19
014/19
015/19
016/19
017/19
018/19
019/19
020/19
021/19

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Thomas H. Meyer
Roar Nordtug
Nina Johansen
Nina Johansen
Kine Marie Bangsund
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Pål Gunnar Wenberg
Nina Johansen
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Kine Marie Bangsund
Kristine S Bergseng
Jansson, Siv-Thuva

J
J
J
F
J
F
F
J
F
F
F
F
F
F
J
F
F

022/19
023/19
024/19
025/19
029/19
030/19
031/19
032/19
033/19
034/19
035/19
036/19
037/19
038/19
039/19
040/19
041/19

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Nina Johansen
Nina Johansen
Inger K. Skarpholt Fjeld
Flote, Geir
Nina Johansen
Thomas H. Meyer
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Pål Gunnar Wenberg
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Rønholt, Gjermund
Nikolai Holt Semakoff

J
F
J
J
F
F

042/19
043/19
044/19
045/19
046/19
047/19

PS
PS
PS
PS
PS
PS

Solfrid Obbink
Michael Hemstad
Nina Johansen
Nina Johansen
Rønholt, Gjermund
Rønholt, Gjermund

Utvalg Møtedato Sakstittel
FS
21.11.2019 Orienteringssak - Juridisk vurdering vedrørende videre oppfølging av ulovlighetssak retting av brygge
FS
21.11.2019 Budsjettjustering 3. tertial - Råde kommune
FS
21.11.2019 Økonomiplan og handlingsprogram 2020-23. Budsjett 2020 - Råde kommune
FS
21.11.2019 Driftsstøtte til Fontenehuset Rygge
FS
21.11.2019 Fremdrift og prioriteringsrekkefølge for Hovedplan for VA 2019 – 2029
FS
21.11.2019 Tilsyn i kommunens idrettshaller
FS
21.11.2019 Regionalt samarbeid om digitalisering - DigiVikenØst
FS
21.11.2019 Eierskap og strategier Råde kommune 2019
FS
21.11.2019 Årsmeldinger for 2018
FS
21.11.2019 Møteplan for kommunestyre, formannskap og utvalg 2020
FS
21.11.2019 Spørsmål til ordfører
FS
21.11.2019 Informasjon fra rådmannen
FS
21.11.2019 Informasjon fra ordfører
FS
12.12.2019 Avtale mellom Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold om overdragelse av aksjer
i Østfold Energi AS
FS
12.12.2019 Sammenslåing av Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS
FS
12.12.2019 Vandrehall - tilkomst og ferdigstillelse
FS
12.12.2019 Spørsmål til ordfører
FS
12.12.2019 Informasjon fra rådmannen
FS
12.12.2019 Referatsak

Status Saksnr Sakstype Saksbehandler
F
048/19 PS
Flote, Geir
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
J
F

049/19
050/19
051/19
052/19
053/19
054/19
055/19
056/19
057/19
058/19
059/19
060/19
061/19

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Rønholt, Gjermund
Pål Gunnar Wenberg
Therese Marthinsen-Waak
Flote, Geir
Michael Hemstad
Hans Moan
Hans Moan
Cathrine Apelseth-Aanensen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen

F
F
J
J
J

062/19
063/19
064/19
065/19
066/19

PS
PS
PS
PS
PS

Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
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Saksgjennomgang - Kommunestyret 2019
Nedenfor er politiske saker behandlet i kommunestyret i 2019. 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
KS
KS
KS

Møtedato
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019

KS
KS

14.02.2019
14.02.2019

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
04.04.2019
04.04.2019
04.04.2019
04.04.2019

KS
KS
KS
KS
KS

04.04.2019
04.04.2019
04.04.2019
04.04.2019
25.04.2019

KS

25.04.2019

KS

25.04.2019

KS

25.04.2019

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

25.04.2019
25.04.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019

KS

Status
J
J
J

Saksnr
001/19
002/19
003/19

J
J

004/19 PS
005/19 PS

Thomas H. Meyer
Inger K. Skarpholt Fjeld

J
J
J
J
J
J
J

006/19
007/19
008/19
009/19
010/19
011/19
012/19

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Nina Johansen
Nina Johansen
Einar Nilsen
Nina Johansen
Pål Gunnar Wenberg
Kine Marie Bangsund
Jansson, Siv-Thuva

J
J
J
J
J

013/19
014/19
015/19
016/19
017/19

PS
PS
PS
PS
PS

Cathrine Apelseth-Aanensen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Kine Marie Bangsund

J

018/19 PS

Jansson, Siv-Thuva

J

019/19 PS

Jansson, Siv-Thuva

J

020/19 PS

Jansson, Siv-Thuva

J
J
F
F
F
F
F
F
F
F

021/19
022/19
023/19
024/19
025/19
026/19
027/19
028/19
029/19
030/19

13.06.2019 Forslag til detaljregulering for Kollen barnehage - 2. gangs behandling - Kunngjøring av
vedtak
13.06.2019 2019 Sommerfullmakt fra Fast utvalg for miljø og teknikk
13.06.2019 Råde som plastfri kommune

F

031/19 PS

Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Pål Gunnar Wenberg
Kine Marie Bangsund
Kristine Skjæggestad
Bergseng
Jansson, Siv-Thuva

J
F

032/19 PS
033/19 PS

F
F
F

034/19 PS
035/19 PS
036/19 PS

F
F
F
F

037/19
038/19
039/19
040/19

PS
PS
PS
PS

Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Jansson, Siv-Thuva

F

041/19 PS

Jansson, Siv-Thuva

KS
KS

13.06.2019 Leksefri/leksebevisst skole i Råde kommune
13.06.2019 Oppløsning av Moss Krisesenter IKS
13.06.2019 Temaplan for trafikksikkerhet for Råde kommune 2019-2037 og Handlingsplan for
trafikksikkerhet i Råde kommune 2019-2020
13.06.2019 Utvalgsstruktur fra og med valgperioden 2019-2023
13.06.2019 Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
19.09.2019 Referatsak
19.09.2019 Behandling av klage på reguleringsplanvedtak - Detaljregulering for Kollen barnehage KS sak 31/19
19.09.2019 Behandling av klage på reguleringsvedtak - Detaljregulering for Skråtorp Hageby - KS sak
20/19
19.09.2019 Forslag til detaljregulering for Skråtorpveien 18 - Fremlegges for 2.gangs behandling
19.09.2019 Miljøfyrtårnsertifisering i Råde kommune

Flote, Geir
Kristine Skjæggestad
Bergseng
Thomas H. Meyer
Thomas H. Meyer
Bente Rostad Hansen

F
F

042/19 PS
043/19 PS

KS

19.09.2019 Mulig vertskommunesamarbeid om krisesenter med Nye Moss og Våler

F

044/19 PS

Jansson, Siv-Thuva
Kristine Skjæggestad
Bergseng
Thomas H. Meyer

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
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Sakstittel
Referatsak
Investeringer 2019 - Ny bevilgning
Forespørsel om oppstart av reguleringsarbeid for utvidelse av Råde pukkverk til
massemottak
Helhetlig plan for integrering og inkludering 2019-2022
Rådmannens rapportering knyttet til forvaltningsrevisjon for dokumenthåndtering punkt 3 i kommunestyrets sak 004/18 – arkivsak 17/358
Tilskudd - rutiner knyttet til politisk behandling
Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
Behandling av klage over avvisning av klage over renovasjonsavgift
Referatsak
Investeringer 2019 - Ny bevilgning
Oppstart av rullering av kommuneplan 2018 - 2030 - Fastsetting av planprogram
Forslag til områderegulering for Karlshus sentrum - Revidert planforslag til behandling
for utlegging til 2. gangs høring og offentlig ettersyn
Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) gjeldene fra år 2020
Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
Søknad om fritak fra politiske verv. Valg av ny representant og suppleringsvalg
Orientering fra rådmannen og ordfører
Fastsetting av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor på InterCity-traséen Haug-Seut
Kommunens uttalelse til siling av stasjonslokaliseringer i forbindelse med
kommunedelplan for Intercity dobbeltspor Haug - Seut
Forslag til detaljregulering for massedeponi ved Råde pukkverk - Plan ID 0135 2018 05 1. gangs behandling - Høring og offentlig ettersyn
Forslag til detaljregulering for Skråtorp Hageby i Råde kommune fremlegges for 2.gangs
behandling
Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
Rådmannen orienterer
Referatsak
Årsregnskap 2018 - Råde kommune
Regnskaps- og nærværsrapport 1. tertial 2019 - Råde kommune
Rapport finansforvaltning 1. tertial 2019 - Råde kommune
Budsjettjustering 1. tertial 2019 - Råde kommune
1. gangsbehandling av økonomiplan 2020-23 - Råde kommune
Fastsettelse av satsingsområder for kommuneplanens samfunnsdel
Fastsetting av planprogram for kulturminneplan

Sakstype
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Saksbehandler
Nina Johansen
Pål Gunnar Wenberg
Kine Marie Bangsund

Utvalg
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

Møtedato
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
17.10.2019
14.11.2019

KS

14.11.2019

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
12.12.2019
12.12.2019

KS
KS
KS

12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019

KS

12.12.2019

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019

KS
KS
KS

12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019

Sakstittel
Mulig vertskommunesamarbeid om PP-tjenester
Revisjon styrende dokumenter for MOVAR IKS
Søknad om hel eller delvis ettergivelse av lån - Effata bedehus
Vurdering av alternativer for plassering av vannbasseng
Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget 2019 - godkjenning av valget
Valg av formannskap for kommunestyreperioden 2019-2023
Valg av ordfører og varaordfører for kommunestyreperioden 2019-2023
Valg av kontrollutvalg for kommunestyreperioden 2019-2023
Valg av utvalg for kommunestyreperioden 2019-2023
Valg av administrasjonsutvalg for kommunestyreperioden 2019-2023
Valg av representanter til KS avdeling Østfold, fylkesmøtet
Valg av valgutvalg for kommunestyreperioden 2019-2023
Forslag til detaljreguleringsplan for massedeponi ved Råde Pukkverk legges frem til 2.
gangs behandling
Behandling av klage over renovasjonsgebyr for fritidsbolig 2018 - forslag om
stadfesting av avvisning av klage
Ny behandling av mulig vertskommunesamarbeid om Krisesenter-tjenester
Regnskaps- og nærværsrapport 2. tertial 2019 - Råde kommune
Rapport finansforvaltning 2. tertial 2019 - Råde kommune
Budsjettjustering 2. tertial 2019 - Råde kommune
Forvaltningsrevisjonsrapport "Forebyggende psykisk helse - barn og ungdom"
Spørsmål og interpellasjoner til ordfører
Forslag til detaljreguleringsplan for Ringstad - Burumbråten - 2. gangsbehandling
Informasjon fra rådmannen
Referatsak
Orienteringssak - Juridisk vurdering vedrørende videre oppfølging av ulovlighetssak retting av brygge
Budsjettjustering 3. tertial - Råde kommune
Økonomiplan og handlingsprogram 2020-23. Budsjett 2020 - Råde kommune
Avtale mellom Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold om overdragelse av
aksjer i Østfold Energi AS
Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2019-2031 i Råde kommune fremlegges
for 2. gangsbehandling
Integrering- og inkluderingsplan, rullering av mål og handlingsplan
Rullering av prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2020-2021
Sammenslåing av Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS
Eierskap og strategier Råde kommune 2019
Regionalt samarbeid om digitalisering - DigiVikenØst
Driftsstøtte til Fontenehuset Rygge
Tilsyn i kommunens idrettshaller
Vedtekter barnehager - Råde kommune
Tilstandsrapport grunnskole 2018
Årsmeldinger for 2018
Søknad om godkjenning av beliggenhet for Vinmonopolet i Råde og videreføring av
salgsbevilling
Oppnevninger til råd og samarbeidsorganer for perioden 2019-2023
Møteplan for kommunestyre, formannskap og utvalg 2020
Spørsmål og interpellasjoner til ordfører

Status
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Saksnr
045/19
046/19
047/19
048/19
049/19
050/19
051/19
052/19
053/19
054/19
055/19
056/19
057/19
058/19

Sakstype
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

F

059/19 PS

Nikolai Holt Semakoff

F
F
F
F
F
J
F
J
F
F

060/19
061/19
062/19
063/19
064/19
065/19
066/19
067/19
068/19
069/19

Thomas H. Meyer
Rønholt, Gjermund
Rønholt, Gjermund
Rønholt, Gjermund
Nina Johansen
Nina Johansen
Jansson, Siv-Thuva
Nina Johansen
Nina Johansen
Flote, Geir

F
F
F

070/19 PS
071/19 PS
072/19 PS

Rønholt, Gjermund
Pål Gunnar Wenberg
Nina Johansen

F

073/19 PS

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

074/19
075/19
076/19
077/19
078/19
079/19
080/19
081/19
082/19
083/19
084/19

Kristine Skjæggestad
Bergseng
Therese Marthinsen-Waak
Farbu Gunn-Mari
Nina Johansen
Hans Moan
Hans Moan
Therese Marthinsen-Waak
Michael Hemstad
Thomas H. Meyer
Thomas H. Meyer
Cathrine Apelseth-Aanensen
Ann Cathrin Werner Olsen

F
F
F

085/19 PS
086/19 PS
087/19 PS

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Saksbehandler
Thomas H. Meyer
Cathrine Apelseth-Aanensen
Pål Gunnar Wenberg
Thoresen, Lars Erik
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
Jansson, Siv-Thuva

Nina Johansen
Nina Johansen
Nina Johansen
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