
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR-, UTDANNING- og 
OMSORGSUTVALGET 

 
Møtedato/sted 23.11.2010 - Grupperom 2, Kulturhuset  Fra kl. 19.00 til kl. 

20.30        
Møteleder Vidar Storeheier 
Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 15.11.2010 
BEHANDLEDE SAKER 
Fra sak nr 27/10 til og med sak nr 27/10 
 
Møtende representanter: 
Vidar Storeheier (Frp), Finn Arild Bækgaard Nielsen (Sp), Anette Kaatorp Larsen (Sp), Roger 
Olstad (Ap), Torild Dramstad (Krf), Bjørn Erik Studsrud (V), Synnøve Igland (V) 
 
Fraværende representanter: 
Halvor Andersen (H), Mai Larsen (Ap) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Svein Kaaterud (Ap) 
 
Andre som møtte: 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen, ordfører Peder Harlem, sekretær Ole Harald Reinvold 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
 
 
 
 
 
 
Protokoll sendt til: Medlemmer, varamedlemmer, rådmann, ordfører, kommunalsjef, 
revisjon, kontrollutvalget, møtesekretær 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
 
27/10   
BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  
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Utvalgssak 27/10 Arkiv nr Saknr 10/1697 Løpenr 12495/10 

27-10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011 - 
2014  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2011 

og økonomiplan 2011-2014 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer av budsjett 2011 og handlings- og økonomiplan 
2011-2014 side 45 (Budsjettskjema 1B) og side 53 (Økonomiplan: Per rammeområde og 
totalt for perioden 2011-2014). 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 

2011, samt handlings- og økonomiplan 2011-2014 side 60 til og med side 77 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,3 prosent. 
5. Investeringsbudsjett for 2011 med finansiering, vedtas slik det fremgår av budsjett 2011, 

samt handlings- og økonomiplan 2011-2014 side 41 (Investeringsbudsjettet - 
sammendrag) og side 46/47 (Budsjettskjema 2B). 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 47.550.000,- for finansiering av investeringer i 2011. 
 
 
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs behandling: 
 
Representanten Finn Arild Bækgaard Nielsen (Sp) fremmet følgende forslag: 
 

1. Rakkestad Senterparti foreslår at det settes av kr. 350.000 til innkjøp av elev-PC’er til 
8. trinn fra høsten 2011.  
Dette dekkes inn ved å øke investeringsbudsjettet med kr. 200.000 og omdisponere 
allerede avsatte midler til oppgradering av IKT-utstyr ved Rakkestad ungdomsskole i 
planperioden. 
 

2. Det settes av kr. 50.000 årlig i planperioden til drift. Inndekning tas fra 
disposisjonsfondet. 

 
Ved votering ble representanten Finn Arild Bækgaard Nielsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Representanten Roger Olstad (Ap) fremmet følgende to forslag: 
 

På side 26 under ikke prioriterte tiltak strykes følgende setning: 
Rakkestad kulturskole flytter ikke inn i samme lokaler som Aktivitetshuset. 

 
Det opprettes en 50% fast stilling ved Rakkestad helse- og velferdssenter fra 
01.07.2011. Tiltaket finansieres ved å redusere årsresultatet tilsvarende (kr. 125.000 i 
2011 og kr. 250.000 i påfølgende år). 

 
Ved votering ble begge forslag fra representanten Roger Olstad enstemmig vedtatt. 
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Rådmannens innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt. 
 
 
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs innstilling til 
formannskapet: 
 

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 
2011 og økonomiplan 2011-2014 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer av budsjett 2011 og handlings- og 
økonomiplan 2011-2014 side 45 (Budsjettskjema 1B) og side 53 (Økonomiplan: Per 
rammeområde og totalt for perioden 2011-2014). 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 
 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2011, samt handlings- og økonomiplan 2011-2014 side 60 til og med side 77 (Vedlegg 
1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,3 prosent. 
 

5. Investeringsbudsjett for 2011 med finansiering, vedtas slik det fremgår av budsjett 
2011, samt handlings- og økonomiplan 2011-2014 side 41 (Investeringsbudsjettet - 
sammendrag) og side 46/47 (Budsjettskjema 2B). 
 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 47.550.000,- for finansiering av investeringer i 2011. 
 

7. Det settes av kr. 350.000 til innkjøp av elev-PC’er til 8. trinn fra høsten 2011.  
Dette dekkes inn ved å øke investeringsbudsjettet med kr. 200.000 og omdisponere 
allerede avsatte midler til oppgradering av IKT-utstyr ved Rakkestad ungdomsskole i 
planperioden. 
 
Det settes av kr. 50.000 årlig i planperioden til drift. Inndekning tas fra 
disposisjonsfondet. 
 

8. På side 26 under ikke prioriterte tiltak strykes følgende setning:  
 
Rakkestad kulturskole flytter ikke inn i samme lokaler som Aktivitetshuset. 
 

9. Det opprettes en 50% fast stilling ved Rakkestad helse- og velferdssenter fra 
01.07.2011.  
Tiltaket finansieres ved å redusere årsresultatet tilsvarende (kr. 125.000 i 2011 og kr. 
250.000 i påfølgende år). 
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