
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 
 

Møtedato/sted 12.01.2011 - Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus  Fra kl. 14.00
til kl. 16.00        

Møteleder Ordfører Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 04.01.11 

BEHANDLEDE SAKER:       Sak 1/11. 

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), Berit Moen Bull (Krf), John Thune (Krf). 

 
Andre som møtte: Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
kontorsjef Laila Olsen Rode. Seniorrådgiver Terje O. Eriksen deltok under orienteringen om 
Rakkestad Utvikling KF. 
 
Rådmannen redegjorde for utvidelse m.v. – Skautun (se også ESASak 10/1841 - styringsnotat) Saken 
blir fremmet i formannskapet og kommunestyret 1. kvartal. 

Rehabilitering av ungdomsskolen – byggekomité. 
Forslag: Peder Harlem, Torill Dramstad og Bjørn Erik Studsrud deltar som politiske representanter.  
Sak fremmes for politisk behandling senere. 

Rådmannen redegjorde for forslag til vedtekter, forslag til konkurransegrunnlag og styringsnotat i 
forbindelse med etablering av Rakkestad Utvikling KF.  (ESASak 10/2637 - vedlegges protokollen.  
Styringsnotat refereres også kommunestyret 10.02.11) Sak ang. etablering av foretaket fremmes for 
politisk behandling i formannskapet 26. januar og kommunestyret 10. februar 2011. 

Lars Erik Lunde og Jarle Valleraune fra Sarpsborg Park og Anlegg redegjorde for arbeid og planer ved 
Rudskogen.  Det utarbeides politisk sak som fremmes for formannskapet 26.01.11. Under 
orienteringen ble møtet lukket jfr. kommunelovens § 30 nr. 4. Lukningen hjemles i off.loven § 13. 

 

UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll sendt til: 
Formannskapets medlemmer og varamedlemmer, revisjon, kontrollutvalget, ordfører, 
rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, økonomisjef 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
 
1/11   
SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 - 
BUNNPRIS RAKKESTAD AS 
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Utvalgssak 1/11 Arkiv nr Saknr 10/2467 Løpenr 14525/10 

1-11 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG 
DRIKK GRUPPE 1 - BUNNPRIS RAKKESTAD AS 
 
Rådmannens innstilling: 

 

I K Lykke AS, Munkegt 48, 7011 Trondheim org.nr 996094138 gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 til Bunnpris Rakkestad, Storgt 20, Rakkestad. 

Salgsareal: 1360 m2. 

 

Tor Haugen f.06.03.63 og Bjørn Magne Stevning f. 07.05.62 godkjennes som henholdsvis 
styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

I K Lykke AS, Munkegt 48, 7011 Trondheim org.nr 996094138 gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 til Bunnpris Rakkestad, Storgt 20, Rakkestad. 

Salgsareal: 1360 m2. 

 

Tor Haugen f.06.03.63 og Bjørn Magne Stevning f. 07.05.62 godkjennes som henholdsvis 
styrer og stedfortreder for bevillingen. 
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Framlagte dokumenter ang. etablering av Rakkestad Utvikling KF: 

 

ESA 10/2647-3 

 S T Y R I N G S N O T A T 

 
Tema: Rakkestad Utvikling – 2011 – 2013 – Forutsetninger/Rammer.  

 

Fra rådmannen til ordfører og politisk oppnevnte styremedlemmer i Rakkestad Utvikling KF. 

 

Problemstilling:  

 

Organisering: Midlertidig organisering (1.1.11 – 28.2.11),  

                       Fast organisering (1.3.11 – 31.12.13).  

 

Økonomi: Full budsjett- og kostnadskontroll.  

 

                 Rakkestad Næringsforum – september 2009 – desember 2010:  

 

                 Budsjettet ble i større grad tilpasset til aktiviteten enn aktiviteten til budsjettet. Det  

                 er en form som ikke kan videreføres til 2011 – 2013 (Rakkestad Utvikling).  

 

                 I Rakkestad Utvikling er budsjettet bestemmende for aktiviteten i det enkelte  

                 år. Budsjett følges opp med en aktivitetsplan.    

 

                 Budsjettet er på kr. 750 000 pr. år i 2011 – 2013.  

 

Lov om offentlige anskaffelser: Form og omfang av Rakkestad Næringsforum – 2009 – 2010  

                                                   – ble slik at det i alle fall i ettertid er tvilsomt i forhold til  

                                                   anskaffelsesloven med underliggende regelverk. 

 

                                                   Denne situasjonen kan ikke videreføres til 2011 – 2013  

                                                   (Rakkestad Utvikling).  
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Tiltak:  

 

 1 – Rakkestad Utvikling etableres som kommunalt foretak fra 1.3.11.  

 

       Vedtak i kommunestyre primo februar 2011.  

 

2 – Ordfører er styreleder i Rakkestad Utvikling KF.  

 

3 – Rådmannen stiller til rådighet en daglig leder i foretaket – hvis oppgaver bare er av  

      administrativ karakter (styresekretær og andre løpende administrative oppgaver –  

      møteinnkallinger, protokoller, skrive-, dokumentasjons- og arkivfunksjoner, budsjett- 

     oppfølgning og regnskapskontroll).  

 

4 – Rakkestad Utvikling KFs formål er sentrums- og næringsutvikling 2011 – 2013 –  

      oppgaver som foretakets styre leder og er ansvarlig overfor kommunestyret for.  

 

5 – Til å gjennomføre de prosjekter som styret bestemmer, engasjerer det enten prosjekt- 

      ledere til delprosjekter eller prosjektleder for Rakkestad Utvikling som en helhet.  

 

      Innen prosjekt- og budsjettrammene, er prosjektleder(e) helt uavhengig av daglig leder.  

 

6 – Årlig budsjettramme er på kr. 750 000 – som dekker prosjektleders/prosjektlederes  

      honorar(er) og all annen aktivitet i prosjektene og foretaket.  

 

7 – Kjøp av tjenester er regulert av lov om offentlige anskaffelser og underliggende regel- 

      verk. 

 

8 – Rakkestad Utvikling KF blir etablert fra 1.3.11.  

 

      I perioden 1.1.11 – 28.2.11 er kommunalt oppnevnte styremedlemmer – PH, VS, BES,  

      JT og ES – interimsstyre for prosjektet Rakkestad Utvikling.   

 

      Ordfører leder interimsstyret.  

 

9 – Rådmannen stiller sekretær til disposisjon for prosjektet i interimsperioden.  
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10 – Rakkestad Utvikling KF er ansvarlig overfor kommunestyret for sin virksomhet.  

 

Dette er et styringsnotat – som legges fram som referat for formannskap og kommunestyre.  

 

 

Rakkestad, 03.01.11,  

 

 

Alf Thode Skog,  

rådmann 
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Saksnr. 10/2637-4 U01   
Løpenr. 409/11    
    
 

F O R S L A G   T I L   K O N K U R R A N S E G R U N N L A G 
 

Rakkestad Utvikling KF er et kommunalt foretak under etablering i Rakkestad kommune.  
 
Rakkestad kommunestyre behandlet for en tid tilbake en rapport om tilstand og utviklings-
trekk for privat handels- og servicevirksomhet i Rakkestad sentrum spesielt og om tilstand  
og utviklingstrekk for næringslivet i kommunen som en helhet. Følgende konklusjoner ble 
fattet:  
 
1 – Rakkestad sentrum er preget av stagnasjon og tilbakegang hva privat handels- og service- 
      virksomhet angår.  
 
      Både fra Rakkestad kommunes og lokalsamfunnet som sådan sin side er det en målsetting 
      å stimulere til ny utvikling og vekst i privat handels- og servicevirksomhet i sentrums- 
      området i 2011 – 2013. Det gjøres gjennom et eget prosjekt.  
 
      I prosjektet inngår – som ledd i å oppnå målsettingen – også å skape gode dialog- og  
      samarbeidsarenaer mellom private aktører i Rakkestad sentrum og Rakkestad kommune.  
 
2 – Rakkestad kommunes næringsliv som en helhet framstår som relativt stabilt og sterkt, men  
      er like fullt forholdsvis ensidig i den forstand at det i for stor grad bygger på landbruk og  
      klassisk industrivirksomhet. Det vurderes ikke som et tilstrekkelig bredt fundament for  
      framtiden.  
 
      Rakkestad kommune ønsker – sammen med næringslivet – å spille en aktiv rolle både i  
      videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og utvikling av nye nærings- 
      virksomheter i de kommende årene.  
 
      På samme måte som i sentrumsområdet, vil Rakkestad kommune utvikle gode dialog- og  
      samarbeidsarenaer mellom kommunen og næringslivet som en helhet.  
 
Til å arbeide med problemstillinger og utfordringer – ”1” og ”2” ovenfor – etablerer 
Rakkestad kommune i disse dager et kommunalt foretak – der også det lokale næringslivet blir 
invitert til å delta i foretakets styre. Formålet er å arbeide for utvikling og vekst i Rakkestad 
sentrum og i det lokale næringslivet som en helhet.  
 
Rakkestad Utvikling KF inviterer herved til å levere inn tilbud på funksjonen som prosjekt-
leder for ”sentrums- og næringslivsprosjektet” – jf. beskrivelsen ovenfor – for perioden 1.2.11 
– 31.1.12.  
 
Omfang: 60 timer pr. måned (?).  
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Tilbudet angir en sats pr. time – eksklusive merverdiavgift – som er prosjektleder totale 
honorar som prosjektleder i prosjektperioden – utenom nødvendige kjøreutgifter i 
sammenheng med prosjektet.  
 
Kjøreutgifter dekkes etter satser i statens regulativ.  
 
Stipulat på kjøring pr. måned i prosjektet: 400 kilometer pr. måned (?).    
 
Kriterier for rangering av tilbud:  
 
Timesats: 75 prosent.  
Kompetanse og referanseprosjekter: 25 prosent.  
 
Utdypende opplysninger kan gis av: 
 
Ordfører/styreleder Peder Harlem – telefon 984 63 602.  
Daglig leder Terje O. Eriksen – 959 11 374.  
 
Tilbud sendes: Ordfører/styreleder Peder Harlem,  
                         Rakkestad kommune,  
 
                         1890 RAKKESTAD. 
 
Tilbudsfrist: XX.XX.XX.  
 
Tilbud merkes: ”Rakkestad Utvikling KF – Tilbud”.    
 
 
Rakkestad, 11.1.11, 
 
 
Alf Thode Skog, 
Rådmann  
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Saksnr. 10/2637-5 U01   
Løpenr. 410/11    
    

Forslag til vedtekter for Rakkestad Utvikling KF,  
 
§ 1 – Navn,  
 
Rakkestad Utvikling KF er et kommunalt foretak i Rakkestad kommune, opprettet i Rakkestad 
kommunestyre den XX.XX.XX med hjemmel i kommunelovens § 11.  
 
§ - Hovedkontor,  
 
Rakkestad Utvikling KF har hovedkontor i Rakkestad kommune.  
 
§ 3 – Formål,  
 
Rakkestad Utvikling KF sitt formål er – innen rammer fastsatt av Rakkestad kommunestyre – 
å arbeide for utvikling og vekst i Rakkestad sentrum og det lokale næringslivet som en helhet.  
 
§ 4 – Styret,  
 
Rakkestad Utvikling KF sitt styre har sju medlemmer og tre varamedlemmer som velges av 
Rakkestad kommunestyre.  
 
Rakkestad kommunestyre velger leder og nestleder av styret i Rakkestad Utvikling KF.  
 
Styrets funksjonstid følger kommunevalgperioden.    
 
§ 5 – Daglig leder,  
 
Rakkestad Utvikling KF sitt styre ansetter daglig leder i foretaket.  
 
§ 6 – Endring av vedtektene,  
 
Endring i vedtektene i Rakkestad Utvikling KF gjøres av kommunestyret selv.  
 
§ 7 – Ikrafttredelse,  
 
Disse vedtekter trer i kraft fra XX.XX.XX, etter at Rakkestad kommunestyres behandling av 
vedtektene samme dag.  
 
 
Rakkestad, 11.1.11, 
 
 
Alf Thode Skog, 
Rådmann  
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