
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 

 
Møtedato/sted 06.04.2011 - Formannskapssalen fra kl. 10.00 til kl. 15.45       

Møteleder Ordfører Peder Harlem  

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 30.03.2011. 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr18/11  til og med sak nr 22/11 

Møtende representanter: 

Peder Harlem (SP), Inger Kaatorp Homstvedt (SP), Villy Tjerbo (V), Bjørn Erik Studsrud (V), 
Tor Yngve Olsen (Frp), Ellen Solbrække (AP), Øyvind Furuheim (AP), 
 
Fraværende representanter: 
Berit Moen Bull (Krf), John Thune (Krf) 
 
Innhabile i sak 22/11: 
Øyvind Furuheim (AP), Villy Tjerbo (V) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Rune Støten (Krf), Stein Bruland (Krf).  Sak 22/11: Roger Torper (AP), Jan Tore Gjøby (V),  
 
Andre som møtte: 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kontorsjef Laila Olsen Rode 
 
I forkant av behandling av sakene på sakskart, gjennomførte formannskapet et samarbeid- 
og prosessmøte sammen med rådmannens ledergruppe hvor rådmannen redegjorde for 
utfordringer og planer i 2011. 

Under formannskapets møte redegjorde rådmannen for nye lederansettelser (seksjonsleder 
BOAK og enhetsleder areal og byggesak) og om igangsetting av prosess for å rekruttere 
kommunalsjef plan og prosjekt.   

Rådmannen refererte kopi av brev fra fylkeskommunen til klager på skoleskyss pga frykt for 
ulv.  Rakkestad kommune har trolig en rettslig klageinteresse og vil påklage vedtaket innen 
klagefristens utløp. 

 

UNDERSKRIFTER 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
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Protokoll sendt til: 
Formannskapets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, revisjonen, 
kontrollutvalget, økonomisjef, regnskapssjef. 
 
 
 

S A K L I S T E 
 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
18/11   
MELDING -  KOMMUNALE VEIER - INVESTERINGER 2010 - AVSLUTNING  
 
19/11   
MELDING  - HOVEDPLAN AVLØP (REVIDERING AV SANERINGSPLAN) - 
OPPSTART  
 
20/11   
KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD  
 
21/11   
EIENDOMS- OG EIENDELSPROSJEKTET - AVSLUTNING - MELDING  
 
22/11   
BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS - KJØP AV AKSJER  



  Side 3 av 6 

 
  
Utvalgssak 18/11 Arkiv nr Saknr 11/466 Løpenr 3410/11 

18-11 MELDING -  KOMMUNALE VEIER - INVESTERINGER 2010 - 
AVSLUTNING  
 
Rådmannens innstilling: 

Landbruk- plan og teknikkutvalget om ”Kommunale veger – påkostninger 2010” til 
orientering. 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannen fremmet et tilleggsforslag på bakgrunn av signaler fra formannskapet som 
ønsker at styringsgruppen som arbeidet med veiprosjekt i 2010 skal fortsette. 

Tilleggsforslag:  ….med følgende tillegg:  Styringsgruppen for veiprosjektet 2010 fortsetter 
sin virksomhet i 2011 med  prosjektet ”Veiprosjekt 2011”. 

Landbruk- plan og teknikkutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar melding om ”Kommunale veger – påkostninger 2010” til orientering med 
følgende tillegg:  Styringsgruppen for veiprosjektet 2010 fortsetter sin virksomhet i 2011 med 
prosjektet ”Veiprosjekt 2011” 

 
  
Utvalgssak 19/11 Arkiv nr Saknr 11/619 Løpenr 3552/11 

19-11 MELDING  - HOVEDPLAN AVLØP (REVIDERING AV 
SANERINGSPLAN) - OPPSTART  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre tar melding om oppstart ”Hovedplan avløp for Rakkestad 
kommune” til orientering. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Landbruk- plan og teknikkutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre tar melding om oppstart ”Hovedplan avløp for Rakkestad 
kommune” til orientering. 
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Utvalgssak 20/11 Arkiv nr Saknr 11/624 Løpenr 3630/11 

20-11 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KOMMUNENE I INDRE 
ØSTFOLD  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre 
Østfold 2011-2020”. 

 

2. Planen har status som kommunedelplan. 
 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Inger Kaatorp Homstvedt (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:  Det utarbeides en 
handlingsplan med lokale prioriteringer for Rakkestad. 

Det faste utvalg for plansakers innstilling med Kaatorp Homstvedts tilleggsforslag enstemmig 
vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre 

Østfold 2011-2020”. 
 

2. Planen har status som kommunedelplan. 
 

3. Det utarbeides en handlingsplan med lokale prioriteringer for Rakkestad. 
 

 

  
  
Utvalgssak 21/11 Arkiv nr Saknr 11/792 Løpenr 4837/11 

21-11 EIENDOMS- OG EIENDELSPROSJEKTET - AVSLUTNING - 
MELDING  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering. 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering. 

 

 
  
Utvalgssak 22/11 Arkiv nr Saknr 11/794 Løpenr 4840/11 

22-11 BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS - KJØP AV AKSJER  
 
Rådmannens innstilling: 

 
Rakkestad kommunestyre vedtar å ikke kjøpe følgende aksjeposter i Bankgården Rakkestad 
AS i samsvar med avtaleutkast mellom Rakkestad kommune og de aktuelle aksjonærer av 
31.1.11:  

 

  

DnB Nor Bygg AS,  400 aksjer 16 prosent 

Rakkestad og Degernes Brandkasse,  400 aksjer 16 prosent 

Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 

Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 

     

Sum,  1 600 aksjer 64 prosent 

 

Rakkestad kommunestyre er seg bevisst det medansvar Rakkestad kommune har i henhold til 
aksjonæravtale om å skape lønnsomhet i selskapet og levere en rimelig avkastning til eierne 
på den investerte kapital. Det kan etter kommunens vurderinger skje ved disse tiltak:  

 

1 –  Via reguleringsplan å legge til rette for en forsiktig boligbygging i  

 ”Bankkvartalet”.  

2 –  Kommunal leie i annen etasje av bankbygget – dersom Rakkestad kommune 

 gjennom utredninger finner at det er formålstjenlig og behov er til stede.  

 

Rakkestad kommunestyre initierer dialog og prosess med øvrige eiere av selskapet i samsvar 
med premisser i dette vedtak. 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Representantene Øyvind Furuheim (AP) og Villy Tjerbo ble erklært innhabile.  Hjemmelen for 
Furuheims innhabilitet er forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e, mens hjemmelen 
Tjerbos vedkommende er forvaltningslovens § 6 annet ledd.   
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Roger Torper (AP) og Jan Tore Gjøby (V) møtte som vararepresentanter under behandlingen 
av saken. 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar å ikke kjøpe følgende aksjeposter i Bankgården Rakkestad 
AS i samsvar med avtaleutkast mellom Rakkestad kommune og de aktuelle aksjonærer av 
31.1.11:   

DnB Nor Bygg AS,  400 aksjer 16 prosent 

Rakkestad og Degernes Brandkasse,  400 aksjer 16 prosent 

Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 

Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 

     

Sum,  1 600 aksjer 64 prosent 

 

Rakkestad kommunestyre er seg bevisst det medansvar Rakkestad kommune har i henhold til 
aksjonæravtale om å skape lønnsomhet i selskapet og levere en rimelig avkastning til eierne 
på den investerte kapital. Det kan etter kommunens vurderinger skje ved disse tiltak:  

 

1 –  Via reguleringsplan å legge til rette for en forsiktig boligbygging i  

 ”Bankkvartalet”.  

2 –  Kommunal leie i annen etasje av bankbygget – dersom Rakkestad kommune 

 gjennom utredninger finner at det er formålstjenlig og behov er til stede.  

 

Rakkestad kommunestyre initierer dialog og prosess med øvrige eiere av selskapet i samsvar 
med premisser i dette vedtak. 
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