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Bakgrunn
Rådmannen har i ulike sammenhenger i det siste året skissert premisser og rammer for
etablering av planorganisasjon og plansystem i Rakkestad kommune i 2019 – 2023.
Selve planorganisasjonen bygges opp i skjæringspunktet mellom Rådmannen og Teknikk, miljø
og landbruk. Den ledes av en gruppe som følger:
-

Rådmann.
Økonomisjef.
Teknisk sjef.
Samfunnsplanlegger.
Arealplanlegger.

Når det dreier seg om plansystemet, er det tenkt realisert på denne måte:
Langsiktig, strategisk planverk:

Planverk, årlig rullering:

Planstrategi

Kommuneplan
Samfunnsdel

Økonomi- og
handlingsplan

Arealdel

Kommunedelplaner – tema og areal

Oppvekst- og
kulturplan

Helse- og
omsorgsplan

Årsbudsjett

Tertialrapporter og årsberetning

Samfunnsplan

Sektorinterne planer
Kommunal planstrategi:
Kommunal planstrategi er et instrument i plan- og bygningsloven – som har som formål å
klargjøre de planoppgavene kommunen bør starte opp eller videreføre for å tilrettelegge for en
ønsket utvikling av kommunen.
Den erstatter det obligatoriske krav om rullering av kommuneplanen som lå i tidligere lovgivning.
Kommunal planstrategi fokuserer på at planlegging er behovsstyrt og ikke bør gjøres mer
omfattende enn nødvendig.
Kommuneplan:
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Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med
handlingsprogram og en arealdel.
Den utarbeides på grunnlag av planstrategien og har for øvrig retningslinjer og pålegg av statlige
og regionale myndigheter som en ramme.
Kommuneplanen bør dekke alle viktige mål og oppgaver i kommunen og ivareta så vel
kommunale, regionale som nasjonale interesser.
Arealdisponeringene er juridisk bindende og førende for mer detaljert planlegging, enkeltsaker og
prosjekter og tiltak.
Et element av kommuneplanen er en egen handlingsdel som angir hvordan planen skal følges
opp i de fire påfølgende år. Økonomiplanen kan utgjøre denne handlingsdelen.
Kommunedelplaner – temaer og områder:
Kommunedelplan er en overordnet plan som gjelder for avgrensede deler av kommunen, og kan
omfatte bestemte geografiske områder, temaer eller virksomhetsområder.
Arealdisponeringene er juridisk bindende og førende for mer detaljert planlegging, enkeltsaker og
prosjekter og tiltak.
Sektorplaner:
I kommende valgperiode – 2020 – 2023 fastsettes disse sektorplaner:
-

Oppvekst- og kulturplan
Omfattende:
Barnehage, skole og kultur.

-

Helse- og omsorgsplan
Omfattende:
NAV Rakkestad, Rakkestad familiesenter, Hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliteringsog omsorgssenter og Bo- og aktivitetstjenester.

-

Samfunnsplan
Omfattende:
Teknikk, miljø og landbruk.

Formålet er innen rammen av ny kommuneplan å beskrive status og utfordringer, utviklingstrekk,
målsettinger og strategier og tiltak innen de tre hovedgreiner av kommunens virksomhet.
Sektorplanene følges opp ikke minst i budsjetter og økonomiplaner.
De tre sektorplaner bygges opp etter samme disposisjon og revideres annethvert år.
Sektorinterne planer:
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De sektor-/seksjonsinterne planer er en slags virksomhetsplaner.
Seksjonene fastsetter disse planer hvert år innen utgangen av januar – der de beskriver på
hvilken måte de vil følge opp og realisere målsettinger, strategier, forventninger og krav i
kommuneplan, økonomiplan, budsjett og annet planverk i det kommende året.
Politisk nivå orienteres om de forskjellige sektor-/seksjonsinterne planer.
Seksjonene bygger opp sektor-/seksjonsinterne planer etter samme disposisjon.
Økonomiplan og årsbudsjett:
Økonomiplan er en fireårig plan der politisk nivå blant annet på grunnlag av kommuneplan og
annet planverk bestemmer aktivitet og tiltak i kommunen innen påregnelige og realistiske
inntektsrammer.
Årsbudsjettet inneholder bevilgninger til aktivitet og tiltak og er som sådan kommunens primære
operative plandokument.
Både økonomiplan og årsbudsjett består av en driftsdel og en investeringsdel.
Ved økonomiske rapporter pr. 30.4., 31.8., og 31.10. reviderer Rakkestad kommune sitt
årsbudsjett.
Årsberetning:
I årsberetningen redegjør rådmannen for økonomi, aktivitet, tjenesteutvikling og måloppnåelse i
det året som har gått.
Kommunestyret vedtar årsberetningen innen 30. juni i det påfølgende året.
Planorganisasjon
Rådmann er administrativ leder i kommunen og som sådan også ansvarlig for å ivareta
planoppgaver på en betryggende måte.
En gruppe av rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, samfunnsplanlegger og arealplanlegger
koordinerer planprosesser og planer, sørger for forutsatt framdrift i planlegging, ser til at kvalitet
på ferdige planer er som forventet og at planer hele tiden blir a ajourført og vedlikeholdt.
Den samme gruppen produserer de forskjellige planene sammen med samfunnsplanlegger og
areal-planlegger.
Planorganisasjonen er som følger:
-

Rådmann Alf Thode Skog,
Økonomisjef Anne Grete Tollefsen,
Teknisk sjef Espen Jordet,
Samfunnsplanlegger Joakim Vold Aarstad (Samfunnsøkonom med statistisk analyse og
kommunal planlegging i fagkretsen),
Arealplanlegger Espen Glosli (jordskiftekandidat).

Seksjonsledere og seksjoner leverer fakta og premisser til planene og deltar i formuleringer av
mål og strategier og prioriteringer av tiltak i de ulike produkter og områder.
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Tidsskjema for de forskjellige planprosesser og planer
Tidsskjema for de forskjellige planprosesser og planer er:
-

Planstrategi.
Mai – desember 2019.
Vedtak i januar og februar 2020.

-

Kommuneplan.
Januar 2020 – oktober 2021.
Vedtak i november og desember 2021.

-

Sektorplaner.
Juni 2020 – oktober 2021.
Vedtak i oktober – desember 2021.

-

Sektor-/seksjonsinterne planer.
Fastsettes hvert år.
Politisk nivå underrettes om planene og deres innhold.

-

Økonomiplan, årsbudsjett, økonomiske rapporter og årsberetning.
Dette er årlige prosesser og produkter som fastsettes for/i det enkelte år etter egne
spesifikke løp.
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