
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 

 
Møtedato/sted 26.05.2011 - Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus   

Fra kl. 18.30 til kl. 20.20       

Møteleder Ordfører Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 18.05.11 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr 26/11 til og med sak nr 28/11 

  
Fraværende representanter: 
Bjørn Erik Studsrud (V),  Inger Kaatorp Homstvedt (SP), Halvor Andersen (H).   
 
Innhabil i sak 28/11: Peder Harlem (Sp) og  Andreas Graff (Krf) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Synnøve Igland (V), Even Lund (SP), Eli Uttakleiv (H). 
 
Vararepresentant i sak 28/11: Øyvind Westad (Sp) og Kristian Frøyland (Krf) 
 
Andre som møtte:  Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
kontrollutvalgets leder Kjell Ringstad. 
 
 
Ordfører redegjorde for feil i vedlegg til to saker i utsendte papirversjon av sakspapirer. 
Korrigerte vedlegg er sendt medlemmene i e-post pr. 25. mai og ble delt ut i møtet. 

Innstilling fra FUP i sak 27/11 er også ettersendt medlemmene og ble delt ut i møte. 

Møteinnkalling og saksliste for øvrig godkjent. 

Det var ikke innkommet spørsmål til folkets spørretime. 

 

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. 
 
26/11   
FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG 
OMSORGSBOLIGER  
 
27/11   
KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011 - 2022  
2. GANGSBEHANDLING 
 
28/11   
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BARNEVERN  
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Utvalgssak 26/11 Arkiv nr Saknr 10/2040 Løpenr 11080/10 

26-11 FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNALE 
UTLEIEBOLIGER OG OMSORGSBOLIGER  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre vedtar Forskrift om tildeling av kommunale utleieboliger og 
omsorgsboliger. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Vidar Storeheier (Frp), rådmann Alf Thode Skog, John Thune (Krf) 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar Forskrift om tildeling av kommunale utleieboliger og 
omsorgsboliger. 

 

Melding om vedtak:  Saksbehandler/seksjonsleder NAV for videre behandling, 
Servicekontor/nettside.  

 

  
  
Utvalgssak 27/11 Arkiv nr Saknr 11/800 Løpenr 5111/11 

27-11 KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011 - 2022  

2. GANGSBEHANDLING 
 
Rådmannens innstilling: 

 
Rakkestad kommunestyre vedtar kommuneplan for Rakkestad kommune 2011 – 2022. 

 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Ordfører Peder Harlem (SP) er vurdert som innhabil i behandlingen av kommuneplanen, jfr 
forvaltningslovens § 6 a og fratrådte under behandlingen av saken.  Øyvind Westad (SP) 
tiltrådte som vararepresentant.   
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Varaordfører Villy Tjerbo ledet møtet under den videre behandlingen av saken.  

Andreas Graff (Krf) er vurdert som innhabil i behandlingen av kommuneplanen, jfr 
forvaltningslovens § 6 a og fratrådte under behandlingen av saken.  Kristian Frøyland (Krf) 
tiltrådte som vararepresentant.   
 
Ingen flere ble kjent inhabile i saken. 
 
Administrasjonen hadde ettersendt Det faste planutvalgs innstilling i saken, samt vedlegg 5 
som ble sendt ufullstendig til representanter som mottar papirversjon av sakene.  
Disse dokumentene ble også framlagt på møtedagen.   
 
Brev fra beboere rundt område P (masseuttak Stensrudåsen) ble delt ut i møte. 
 
 
Følgende hadde ordet i saken:  

Rådmann Alf Thode Skog, Dagfinn Søtorp (Sp), Ellen Solbrekke (Ap), John Thune (Krf), Jan 
Tore Gjøby (V), Vidar Storeheier (Frp), Eli Uttakleiv (H), Alban Gjegi (V), Stein Bruland (Krf), 
Roger Torper (Ap), Jan Lie (Ap) 

 

Dagfinn Søtorp (Sp) fremmet følgende forslag: 
Område P masseuttak Stensrudåsen tas inn i kommuneplanen. 

 
John Thune (Krf) fremmet følgende forslag: 

Arbeide for å opprette direkte bussforbindelse mellom Rakkestad og det nye sykehuset 
på Kalnes. Dette for å legge til rette for ansatte, besøkende og pasienter. 

 

Alban Gjegi (V) fremmet følgende forslag: 
Til samfunnsdelen s. 3: Statistikk over andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn 
deles i IKKE i vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. 

 

Stein Bruland (Krf) tok opp igjen sine forslag fra Fast utvalg for plansaker som følger: 
- Punkt under delmål Energi ” deriblant vindmøller og parker” strykes. 
- Riksvei 22 omtales med eget kulepunkt under delmål ”Tog og buss” 
- Rakkestad flyplass omtales med eget kulepunkt som et eget næringsområde som 

skal videreutvikles 
 

Votering: 

Det ble først votert over Brulands redaksjonelle forslag: 
- Angående pkt om vindmøller strykes: Forslaget falt med 8 mot 17 stemmer 

Mindretallet bestod av representantene fra Krf, samt Solbrække, Larsen og Lie fra Ap. 
- Ang. riksvei 22 med eget kulepunkt: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
- Ang. Rakkestad flyplass med eget kulepunkt: Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 
Det ble votert over Gjegis forslag angående benevnelse i statistikken. 
Forslaget falt med 3 mot 22 stemmer. 
Mindretallet bestod av representantene Gjegi (V), Igland (V), Uttakleiv (H). 
 
Det ble deretter votert over Thunes forslag angående bussforbindelse til Kalnes. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Det ble så votert over Søtorps forslag mot del 2 i Faste utvalg for plansakers innstilling til 
kommunestyret. 
Søtorps forslag ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. 
Mindretallet bestod av representantene fra Venstre, Frp og Høyre, samt Torper (Ap) 
 
 
Fast utvalg for plansakers innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar kommuneplan for Rakkestad kommune 2011 – 2022 med 
følgende endringer: 

1. Område som i planforslaget er benevnt – ”område N1, næringsområder” – endres fra N1 
til ”LNF 1, hvor kun landbruksrelatert bygg er tillatt”. 

2. I samfunnsdelen gjøres følgende tilføyelser: 

- Under kap. 4.2, delmål ”Tog og buss” omtales Riksvei 22 med eget kulepunkt.  
- Under kap. 4.3, delmål ”Industri- og produksjonsvirksomhet”  omtales Rakkestad 

flyplass med eget kulepunkt som et eget næringsområde som skal videreutvikles. 
- Under kap. 4.2, delmål ”Tog og buss” legges til følgende tiltak: 

Arbeide for å opprette direkte bussforbindelse mellom Rakkestad og det nye 
sykehuset på Kalnes. Dette for å legge til rette for ansatte, besøkende og 
pasienter. 

 

 

Melding om vedtak: Seksjonsleder TML, saksbehandler for videre-/ferdigbehandling, 
kommunalsjef, avdelingsleder KOS og enhetsleder servicekontor for ferdiggjøring av 
plandokument. 

 

  
  
Utvalgssak 28/11 Arkiv nr Saknr 11/899 Løpenr 5373/11 

28-11 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BARNEVERN  
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barnevernstjenester i 
Rakkestad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Administrasjonen hadde ettersendt korrigert vedlegg i saken. 
Vedlegget ble også delt ut i møtet.  
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Følgende hadde ordet i saken: 

Vidar Storeheier (Frp), Eli Uttakleiv (H), Hans Graarud (sp), Villy Tjerbo, John Thune (Krf), 
Ole Harald Reinvold (Sp), Jan Thore Gjøby (V), Dagfinn Søtorp (Sp) 

 

Uttakleiv (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Administrasjonen forbereder en sak om samarbeid med andre kommuner om 
barnevern. Sak fremmes til KUO med viderebehandling til kommunestyret. 

 

Votering: 

Uttakleivs forslag enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barnevernstjenester i 

Rakkestad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning. 
 
2. Administrasjonen forbereder en sak om samarbeid med andre kommuner om 

barnevern. Sak fremmes til KUO med viderebehandling til kommunestyret. 

 

 

Melding om vedtak:  Kontrollutvalget v/kontrollutvalgssekretariatet, Familiesenter 
v/seksjonsleder, barnevernstjenesten v/enhetsleder, kommunalsjef/saksbehandler.  
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