
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for Rakkestad Senterparti  
2019-2022 

 

 
 

Et grønt og levende Rakkestad  
hvor beslutningene tas nær deg 

 

 

 
Vår visjon 

Rakkestad Senterparti vil i kommende periode fortsatt jobbe for å 
skape trygge og gode oppvekstsvilkår for Rakkestads barn og unge. 
Vi skal ha gode barnehager og skoler. Innbyggerne i Rakkestad skal 
sikres en verdig alderdom med gode pleie- og omsorgstjenester. Vi 

skal ha et aktivt lokalsamfunn med et allsidig og rikt næringsliv. 
Rakkestad skal ha ett sentrum fylt med handel og aktivitet. 

Rakkestad skal ha et godt tjenestetilbud til alle våre innbyggere 
uansett livsfase. Rakkestad Kommune skal være en attraktiv 

arbeidsplass med positivt omdømme. 
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Å vokse opp i Rakkestad – et trygt og godt oppvekstmiljø 
Rakkestad Senterparti ønsker at det skal være godt å vokse opp i Rakkestad, og at alle skal føle en 
tilhørighet til vårt lokalsamfunn. Vi ønsker at Rakkestad skal være et naturlig sted å bosette seg for 
familier.  
 
Rakkestad Senterparti ønsker et barnehagetilbud i offentlig og privat regi med fleksibilitet og god 
kvalitet. Vi ønsker å tilby barnehageplasser i alle skolekretser. Det skal jobbes aktivt med 
forebyggende helsearbeid blant barn og unge, og riktig bemanning med faglig kompetanse i 
barnehage og skole skal være en prioritet.  
 
Rakkestadskolen med sine tre barneskoler og ungdomsskole har en sentral plass i kommunen. 
Rakkestadskolen skal gi faglig god undervisning, og elevene skal oppleve at opplæringen er tilpasset 
deres faglig nivå, og er meningsfylt ut fra deres forutsetninger. Det skal legges vekt på individuelle 
tilpasninger for den enkelte elev, og det skal skapes gode læringsmiljøer. 
 
Rakkestad Senterparti vil i perioden ha fokus på faglig kvalitet i alle ledd av barnas oppvekst. 
 
Vi vil: 

• Oppdatere læringsplanene på skolefritidsordningen (SFO) 

• Innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO 

• Ha fokus på tidlig innsats og riktig bemanning med faglig kompetanse i barnehage og skole  

• Bygge ny barnehage i sentrum  

• Tilby leksehjelp til elevene i Rakkestadskolen 

• Ha fokus på digitalisering i skolen 

• Videreføre satsingen på Ungt Entreprenørskap 

• Legge til rette for en god kontakt mellom hjem og skole 

• Jobbe aktivt mot mobbing  

• Ha godt vedlikehold av Rakkestadskolenes bygninger og uteområder 

• Jobbe for at utemiljøene i Rakkestadskolen skal stimulere til fysisk aktivitet 
 
 
Helse og omsorg 
Rakkestad skal tilby helse og omsorgstjenester til alle våre innbyggere. Vi skal ha et godt 
fastlegetilbud, og vi skal i perioden bygge et nytt og tidsriktig sykehjem.  
 
Alle innbyggere i Rakkestad skal føle trygghet for at vi har et godt helse- og omsorgstilbud. 
Forebyggende helsearbeid vil være en sterkt prioritert oppgave. Dette gjøres gjennom fokus på tidlig 
innsats, gode og kompetente fagmiljøer i samarbeid med frivillighet og kommunens mange 
organisasjoner. Senterpartiet kommer til å videreføre den gode eldreomsorgen vi har i Rakkestad.  
 
Vi vil: 

• Bygge et nytt og tidsriktig sykehjem 

• Videreutvikle digitaliseringen og velferdsteknologien innen helsesektoren 

• Styrke det forebyggende helsearbeidet for alle innbyggerne i alle aldre. Gjennom tidlig 
innsats skal særskilte behov avdekkes, og det skal tilbys gode, tilpassede tjenester uansett 
alder og livsfase  

• Sikre nødvendig rekruttering av fagpersonell som sykepleiere, helsefagarbeidere og annet 
helsepersonell med hjelp av gode rekrutteringstiltak 

• Videreutvikle familiesenteret slik at det tilbys relevante og riktige tjenestetilbud for bygdas 
gravide, barn, unge og voksne 
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• Legge til rette for at barnevernet har ressurser og kompetansen som er nødvendig for å 
kunne tilby barn og unge i kommunen omsorg, trygghet og gode utviklingsmuligheter 

• Sørge for at alle flyktninger som kommer til kommunen integreres på en god måte  

• Legge til rette for at frivillige lag og foreninger, sammen med det offentlige, kan bidra til et 
godt forebyggende og helsefremmende arbeid 

• Styrke helse- og omsorgstjenester til våre innbyggere gjennom Inn på tunet-tjenester 
 
 
Kirken  
Kirkene i Rakkestad er en viktig kulturbærer. Rakkestad Senterparti ønsker å legge til rette for økt 
bruk av kirkene. Vi vil sørge for godt vedlikehold av både kirker og tilhørende uteområder.  
 
Vi vil:  

• Utvide kirkegården ved Rakkestad Kirke 

• Sørge for godt vedlikehold av kirkebygningene og tilhørende uteområder 

• Legge til rette for gravplasser uavhengig av religion og livssyn  
 
 
Rakkestad sentrum 
Rakkestad Senterparti ønsker et aktivt sentrum som er godt tilrettelagt for handel. Målet er å skape 
trivsel, bolyst og aktivitet. Rakkestad skal ha et levende sentrum med gode tjenestetilbud innen 
handel, kultur og næring. Kulturskolen som vil bli bygd i tilknytning til sentrum, vil styrke Rakkestad 
sentrum ytterligere.  
 
Vi vil ha: 

• En offensiv sentrumsutvikling der offentlige og private aktører samarbeider 
• Fortetting av sentrum med flere boenheter 
• Attraktive møteplasser og grønne lunger 
• Gode offentlige og private tjenestetilbud i sentrum 
• Flere sentrumsnære industritomter   

 
 
Kultur og frivillighet 
Frivillig engasjement har stor egenverdi fordi det bidrar til å fylle den enkelte innbyggers liv med 
aktivitet og mening. Frivillig sektor er også en uunnværlig del av fellesskapet og bidrar til at mange 
viktige oppgaver i samfunnet blir løst. Rakkestad Senterparti jobber for et aktivt og inkluderende 
lokalsamfunn. Vi ønsker å tilby lag, foreninger og frivillige organisasjoner gode arbeids- og 
utviklingsvilkår. Frivilligheten og dugnadsånden i lokalmiljøet står sentralt for at Rakkestad skal være 
et godt sted å bo. 
 
Rakkestad Senterparti vil legge til rette for at innbyggerne kan ha glede av et variert friluftsliv i 
kommunen. Vedlikehold av turstier, sykkelstier og kommunale badeplasser skal prioriteres. 
 
Vi vil at: 

• Kulturskolen skal få nye og tilrettelagte lokaliteter i sentrum 
• Kulturskolens tilbud videreutvikles og utvides 
• Det skapes gode møteplasser for barn og ungdom 
• Kommunen skal være pådriver for fysisk aktivitet blant innbyggerne 
• Turstiene rundt Rakkestad og Degernes sentrum skal vedlikeholdes og utvides 
• Det stimuleres til at frivillige aktører tilrettelegger for friluftsliv og turstier 

 



Program for Rakkestad Senterparti 2019-2023 
 

 

3 
 

Næringsliv 
Rakkestad har sterke tradisjoner innen håndverk, industri, landbruk og annen næringsvirksomhet. Vi 
har sterke og innovative kompetansemiljøer. Rakkestad Senterparti ønsker å legge til rette for et 
allsidig næringsliv med plass til både store og små aktører. Vi vil gi næringslivet i kommunen 

fleksibilitet, slik at det blir attraktivt å etablere ny næring. Vi vil fortsatt jobbe for å gi det etablerte 
næringslivet i kommunen gode vilkår.  
 
Vi vil at: 

• Mobildekning og fiber- og bredbåndtilgang skal videreutvikles og forbedres i de områder 
hvor dette er mangelfullt 

• Ansvaret for næringsutviklingen i kommunen skal ligge på et høyt politisk og 
administrativt nivå 

• Rakkestad Næringsråd skal ha en aktiv rolle i næringsutviklingen i kommunen 
• Det skal legges til rette for videre næringsutvikling på Rudskogen Næringspark med god 

infrastruktur 
• Det bygges vann og kloakk til Rudskogen Næringspark 
• Det til enhver tid er tilgjengelige næringstomter i kommunen 
• Kommunen sier nei til søndagsåpne butikker 
• Det legges til rette for lærlingplasser i privat og kommunal sektor 

 
 
Landbruk  
Landbruket er en stor og viktig næring i kommunen. Rakkestad Senterparti ønsker å bidra til økt 
matproduksjon, og vil opprettholde Rakkestad som en aktiv mat- og landbrukskommune. Hensynet 
til utbygging av næring og boliger må balanseres mot det langsiktige hensynet til matproduksjonen. 
Mer matjord må dyrkes opp, og mindre matjord bygges ned.  
 
Vi vil: 

• Opprettholde et sterkt jordvern 
• Stimulere til et landbruk som bygger opp kvaliteten på matjorda 
• Legge til rette for allsidig matproduksjon basert på lokale ressurser 
• Ha riktig fagkompetanse på landbrukskontoret 
• Legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling og opprettholde torvproduksjon 
• At kommunale jord- og skogarealer skal forvaltes aktivt og skjøttes på en 

forretningsmessig god måte 
• Ikke selge Rakkestads kommunale skoger  
• Ikke ha villsvin og ulv 

 
 
Klima og miljø 
Klimaendringene er den mest alvorlige miljøtrusselen vi står ovenfor. Vi må begrense utslipp 
gjennom redusert forbruk, ny teknologi og bedre løsninger. Rakkestad Senterparti ønsker at vi skal 
være en fremoverlent, klimavennlig kommune. Vi vil legge til rette for miljøvennlig og lokal 
energiproduksjon. Landbruket er en del av løsningen i det grønne skiftet.  
 
Vi vil: 

• Benytte elbiler som kommunale kjøretøy 

• Ha flere ladestasjoner i Rakkestad og Degernes sentrum 

• Legge til rette for økt karbonfangst i jord- og skogbruket 

• Innføre en renovasjonsordning med hjemmesortering av matavfall, glass og metall 

• Vurdere aktuelle områder til en vindmøllepark og solcelleanlegg 
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• At massivtre vurderes som byggemetode til kommunale nybygg  

• Legge til rette for fjernvarme i alle sentrumsnære kommunale bygg 

• At det etableres et biogassanlegg i Rakkestad  

• At det legges til rette for store og små biobrenselanlegg  
 

 
Samferdsel, infrastruktur og beredskap 
Rakkestad Senterparti skal skape gode og trygge samferdselsløsninger for alle typer trafikanter. 
Rakkestad kommune skal fortsette å investere i eget strømnett gjennom Rakkestad Energiverk AS. 
Rakkestad brannvesen er viktig for befolkningens brann- og akutte helseberedskap.  
 
Vi vil: 

• Ha et bedre togtilbud i Rakkestad 

• Forbedre kollektivtrafikken til og fra kommunen  

• Fortsette å investere i strømnettet 

• Fortsette sanering og forbedring av avløps- og kloakknettet  

• Bygge gang- og sykkelstier på sentrale strekninger i kommunen 

• At alle skoleelever skal ha en trygg skolevei 

• Videreføre oppgradering og vedlikehold av kommunale veier 

• Legge til rette for bedre mobil- og bredbåndstilgang  

• At det installeres nødstrømsaggregat på Skautun 

• Gi Rakkestad brannvesen gode arbeidsvilkår 

• Videreutvikle samarbeidet med politiet 

• Legge til rette for nye boligområder i Rakkestad 

• Ha spredt boligbygging 

 
 
Rakkestad Kommune som arbeidsgiver 
Det er viktig å satse på de ansatte i Rakkestad kommune. De ansatte er garantisten for at Rakkestad 
hver dag kan tilby gode tjenester til våre innbyggere. Vi ønsker å legge til rette for at kommunens 
ansatte får utvikle sin kompetanse. Vi vil arbeide for at Rakkestad Kommune skal være en attraktiv 
arbeidsplass. Administrasjonen og politisk ledelse må i felleskap gi de ansatte gode og trygge 
arbeidsvilkår. 
 
 
Rakkestad som egen kommune  
Rakkestad Senterparti vil arbeide for at Rakkestad skal bestå som egen kommune. Rakkestad 
Senterparti ønsker ikke en ny kommunesammenslåingsdebatt i perioden.  
 
Vi skal ha et aktivt og levende sentrum i Rakkestad og Degernes med gode tilbud og tjenester.  
  
 
Kommuneøkonomi  
Rakkestad Senterparti vil ha en sunn økonomiforvaltning som vil sikre at vi fremdeles skal tilby gode 
og forutsigbare tjenester i Rakkestad.  
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Lokaldemokrati  
Rakkestad Senterparti vil arbeide for at vi skal ha en balansert fordeling av oppgaver mellom 
politikere og administrasjonen i kommunen. De folkevalgte skal styre bygda. 
 
 
Våre grunnverdier  
Målet for Senterpartiet er å skape et solidarisk felleskap av frie, selvstendige mennesker der 
rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper og som bygger på kristne og humane 
verdier. En av hovedoppgavene er å gi folk tilhørighet i lokalsamfunnet. 
 
 
 
 


