
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 
 

Møtedato/sted 26.01.2011 - Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus fra kl. 14.00 
til kl. 16.30        

Møteleder Ordfører Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 19.01.11 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr. 2/11 til og med sak nr 9/11 

 

Møtende representanter:  
Peder Harlem (SP), Villy Tjerbo (V), Bjørn Erik Studsrud (V), Ellen Solbrække (AP), Øyvind Furuheim 
(AP), Berit Moen Bull (Krf), John Thune (Krf) 

Fraværende representanter: 
Inger Kaatorp Homstvedt (SP), Tor Yngve Olsen (Frp) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Dagfinn Søtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp) 
 
Andre som møtte: 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kontorsjef Laila Olsen Rode.  
Seksjonsleder barnehage Anne Grethe Schau møtte til sak 5/11. 
 
Rådmannen orienterte om sak ang. MC-kriminalitet – initiert av KS – som vil bli fremmet for 
ekstraordinært formannskap 10.2.11 og behandlet i kommunestyret samme dag.  

Ordfører informerte om et kommende møte med foreldre med barn i områder med ulv 
(”Linnekleppen-reviret) ang. skyss.  Saken kommer til behandling senere, og ordfører fikk fullmakt til 
å iverksette evt. nødvendige tiltak (drosje/skyssgodtgjørelse m.v.) før politisk vedtak foreligger. 

Ved øvrig orientering fra rådmannen ble formannskapets møte lukket med hjemmel i offentleglovas § 
16, jfr. § 14, jfr. kommunelovens § 31 og § 30 nr 4. Lukningsvedtaket ble vedtatt med 8 mot 1 
stemme.   

 

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. 
2/11   
POLITISK FORANKRING OG STYRING AV FOLKEHELSEARBEIDET I RAKKESTAD  
 
3/11   
HELSE- OG OMSORGSSEKSJONENE - TILTAK I 2011 OG 2011-2014  
 
4/11   
SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER - BARNEVERN  
 
5/11   
LOKALE RETNINGSLINJER OM LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV 
OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 
 
6/11   
RAKKESTAD UTVIKLING - ETABLERING  
 
7/11   
RAKKESTAD ENERGI AS - EIERSKAPSMELDING  
 
8/11   
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - MEDDOMMER I TINGRETTEN - SADET SHABANI 
 
9/11   
BUDSJETT 2011 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 - OPPFØLGING  
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Utvalgssak 2/11 Arkiv nr Saknr 10/2436 Løpenr 13257/10 

2-11 POLITISK FORANKRING OG STYRING AV 
FOLKEHELSEARBEIDET I RAKKESTAD  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet utvider sitt virkeområde til også å være Rakkestad Kommunes 
Folkehelseutvalg. 

2. Folkehelseutvalget suppleres med 3 deltakere fra frivillige - representert ved lag og 
foreninger og som velges for 2 år i den 4 årlige valgperioden. Fram til valget fungerer 
formannskapet alene som folkehelseutvalg. 

3. Folkehelseutvalget har møte 2 –to – ganger pr år, et i vår – og et i høsthalvåret 
4. Folkehelseutvalget har egen møteprotokoll og egen sekretær 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

1. Formannskapet utvider sitt virkeområde til også å være Rakkestad Kommunes 
Folkehelseutvalg. 

2. Folkehelseutvalget suppleres med 3 deltakere fra frivillige - representert ved lag og 
foreninger og som velges for 2 år i den 4 årlige valgperioden. Fram til valget fungerer 
formannskapet alene som folkehelseutvalg. 

3. Folkehelseutvalget har møte 2 –to – ganger pr år, et i vår – og et i høsthalvåret 
4. Folkehelseutvalget har egen møteprotokoll og egen sekretær 

 

 
  
Utvalgssak 3/11 Arkiv nr Saknr 10/1841 Løpenr 768/11 

3-11 HELSE- OG OMSORGSSEKSJONENE - TILTAK I 2011 OG 2011-
2014  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre bevilger til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og de 
hjembaserte tjenester – tidsrommet 1.1. – 31.8.11 – for å ta unna større pasienttilstrømming 
og pasientgrunnlag:  

 

Kr. 1 825 000.  

 

Tiltaket er dekket av disposisjonsfondet.  
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Rakkestad kommunestyre bevilger til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og de 
hjembaserte tjenester – tidsrommet 1.9. – 31.12.11 – til nye omsorgsboliger (10 enheter) og 
nye sykehjemsplasser (12 enheter):  

 

Kr. 2 940 500.  

 

Tiltaket er finansiert av disposisjonsfondet.  

 

Omgjøring av bygninger m.m. (jf. første avsnitt) dekkes av investeringsbudsjett 2011.  

 

Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomite for tiltak i helse og 
omsorg 2011 – 2013:  

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

Rådmannen oppnevner selv to medlemmer til plan- og byggekomiteen.  

 

Ansatte-/tillitsvalgtsiden tiltrer plan- og byggekomiteen med et medlem.  

 

Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede tiltrer plan- og byggekomiteen med en 
representant hver med møte- og talerett 

 
Rakkestad kommunestyre gir plan- og byggekomiteen følgende mandat:  

 

Plan- og byggekomiteen operasjonaliserer kommunestyrets vedtak på området, og 
planlegger, setter i verk, følger opp, avslutter og rapporterer på de prosjekter (bygg-
/anleggsmessige, administrative og økonomiske parametere) som blir bestemt gjennomført.  

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Dagfinn Søtorp (SP) foreslo Peder Harlem som medlem av plan- og byggekomiteen.  Han 
forslo samtidig Harlem som leder.   

Berit Moen Bull (Krf) foreslo John Thune 
Ellen Solbrække (AP) foreslo Øyvind Furuheim 
Fremskrittspartiet foreslo Vidar Storeheier 

Rådmannens innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt.  
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FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre bevilger til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og de 
hjembaserte tjenester – tidsrommet 1.1. – 31.8.11 – for å ta unna større pasienttilstrømming 
og pasientgrunnlag:  

 

Kr. 1 825 000.  

 

Tiltaket er dekket av disposisjonsfondet.  

 

Rakkestad kommunestyre bevilger til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og de 
hjembaserte tjenester – tidsrommet 1.9. – 31.12.11 – til nye omsorgsboliger (10 enheter) og 
nye sykehjemsplasser (12 enheter):  

 

Kr. 2 940 500.  

 

Tiltaket er finansiert av disposisjonsfondet.  

 

Omgjøring av bygninger m.m. (jf. første avsnitt) dekkes av investeringsbudsjett 2011.  

 

Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomite for tiltak i helse og 
omsorg 2011 – 2013:  

 

1 – Peder Harlem (leder) 

2 – John Thune 

3 – Øyvind Furuheim 

4 – Vidar Storeheier 

 

Rådmannen oppnevner selv to medlemmer til plan- og byggekomiteen.  

 

Ansatte-/tillitsvalgtsiden tiltrer plan- og byggekomiteen med et medlem.  

 

Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede tiltrer plan- og byggekomiteen med en 
representant hver med møte- og talerett 

 
Rakkestad kommunestyre gir plan- og byggekomiteen følgende mandat:  
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Plan- og byggekomiteen operasjonaliserer kommunestyrets vedtak på området, og 
planlegger, setter i verk, følger opp, avslutter og rapporterer på de prosjekter (bygg-
/anleggsmessige, administrative og økonomiske parametere) som blir bestemt gjennomført.  

  
  
Utvalgssak 4/11 Arkiv nr Saknr 10/2705 Løpenr 143/11 

4-11 SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER - BARNEVERN  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre viser til at Rakkestad kommune på levekårsindekser scorer lavt 
både i Østfold- og landmålestokk, og at det kommunale barnevernet på sentrale 
rapporteringsparametre ikke oppfyller statlige krav og forventninger i omgivelsene på sitt 
område.  

 

Rakkestad kommunestyre viser også til at Rakkestad kommune andel av stillinger med 
fagutdanning i barnevernet (pr. 1 000 barn 0 – 17 år) er under både Østfold- og landstall.  

 

Rakkestad kommune søker Fylkesmannen i Østfold – ”Barne-, familie- og 
inkluderingsdepartmentets rundskriv Q-31/2010 – Retningslinjer for satsing på kommunalt 
barnevern 2011” – om øremerket tilskudd til finansiering av 2,0 nye årsverk i barnevernet. 

 

Rakkestad kommunestyre søker likeledes om kr. 100 000 i øremerket tilskudd til 
gjennomføring av kompetanse-/opplæringsplan i barnevernet.  

 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre viser til at Rakkestad kommune på levekårsindekser scorer lavt 
både i Østfold- og landmålestokk, og at det kommunale barnevernet på sentrale 
rapporteringsparametre ikke oppfyller statlige krav og forventninger i omgivelsene på sitt 
område.  

 

Rakkestad kommunestyre viser også til at Rakkestad kommune andel av stillinger med 
fagutdanning i barnevernet (pr. 1 000 barn 0 – 17 år) er under både Østfold- og landstall.  

 

Rakkestad kommune søker Fylkesmannen i Østfold – ”Barne-, familie- og 
inkluderingsdepartmentets rundskriv Q-31/2010 – Retningslinjer for satsing på kommunalt 
barnevern 2011” – om øremerket tilskudd til finansiering av 2,0 nye årsverk i barnevernet. 
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Rakkestad kommunestyre søker likeledes om kr. 100 000 i øremerket tilskudd til 
gjennomføring av kompetanse-/opplæringsplan i barnevernet.  

  
  
Utvalgssak 5/11 Arkiv nr Saknr 10/2670 Løpenr 14648/10 

5-11 LOKALE RETNINGSLINJER OM LIKEVERDIG BEHANDLING 
VED TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE 
BARNEHAGER 
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar de lokale retningslinjene slik de foreligger. 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar de lokale retningslinjene slik de foreligger. 

  
  
Utvalgssak 6/11 Arkiv nr Saknr 11/105 Løpenr 613/11 

6-11 RAKKESTAD UTVIKLING - ETABLERING  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens utkast til mandat og andre rammer for 
Rakkestad Utvikling 2011 – 2013.  

 

2. Til styringsgruppen for prosjektet blant kommunestyrets medlemmer oppnevnes (i 
henhold til diskusjon og konklusjon i formannskapet):  

 

Ordfører, Peder Harlem, 

Bjørn Erik Studsrud, 

Vidar Storeheier, 

John Thune, 

Ellen Solbrække.  

 

3. Ordfører er leder av styringsgruppen.  
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4. Funksjonstid:  Ut kommunestyreperioden 2007 – 2011.  Det velges politiske 
representanter til styringsgruppen på nytt i forbindelse med valg av styrer, nemnder 
og råd etter kommunestyrevalget 2011.  

 

5. Styringsgruppen tilkjennes møtegodtgjørelse etter reglene i ”Reglement for for  
godtgjørelse til folkevalgte i Rakkstad kommune” (Vedtatt i kommunestyret 11.10.07, 
sak 48/07), pukt 5.1.  Utgiftene belastes Rakkestad Utviklings budsjett.   

 

 

6. Etter forslag fra det lokale næringslivet oppnevnes til styringsgruppen:  
 

1 –    

2 –    

 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Peder Harlem (SP) foreslo Øyvind Watvedt og Olav Grefslie som næringslivets representanter 
til styringsgruppen. 

Rådmannens innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens utkast til mandat og andre rammer for 
Rakkestad Utvikling 2011 – 2013.  

 

2. Til styringsgruppen for prosjektet blant kommunestyrets medlemmer oppnevnes (i 
henhold til diskusjon og konklusjon i formannskapet):  

 

Ordfører, Peder Harlem, 

Bjørn Erik Studsrud, 

Vidar Storeheier, 

John Thune, 

Ellen Solbrække.  

 

3. Ordfører er leder av styringsgruppen.  
 

4. Funksjonstid:  Ut kommunestyreperioden 2007 – 2011.  Det velges politiske 
representanter til styringsgruppen på nytt i forbindelse med valg av styrer, nemnder 
og råd etter kommunestyrevalget 2011.  
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5. Styringsgruppen tilkjennes møtegodtgjørelse etter reglene i ”Reglement for for  
godtgjørelse til folkevalgte i Rakkstad kommune” (Vedtatt i kommunestyret 11.10.07, 
sak 48/07), pukt 5.1.  Utgiftene belastes Rakkestad Utviklings budsjett.   

 

6. Etter forslag fra det lokale næringslivet oppnevnes til styringsgruppen:  
 

1 –  Øyvind Watvedt 

2 –  Olav Grefslie 

  
  
Utvalgssak 7/11 Arkiv nr Saknr 11/167 Løpenr 771/11 

7-11 RAKKESTAD ENERGI AS - EIERSKAPSMELDING  
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjoner i saken.  

 

Som opposisjonens representant i eierforumet velges:  

 

 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Formannskapet foreslo at setningen ”Ordningen – tilskudd til allmennyttige formål – opphører 
fra 2011” strykes.  Eierforumet bes om å ta temaet opp til vurdering. 

Formannskapet foreslo Øyvind Furuheim som opposisjonens representant i eierforumet. 

Forslagene ble enstemmig vedtatt.  Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjoner i saken – 
bortsett fra at setningen  

”Ordningen – tilskudd til allmennyttige formål – opphører fra 2011” strykes.   

Eierforumet bes om å ta temaet opp til vurdering. 

 

Som opposisjonens representant i eierforumet velges:  

 Øyvind Furuheim 
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Utvalgssak 8/11 Arkiv nr Saknr 11/100 Løpenr 550/11 

8-11 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - MEDDOMMER I TINGRETTEN 
- SADET SHABANI 
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre gir Sadet Shabani, Ytre vei 27 d, 1890 Rakkestad, fritak fra vervet 
som meddommer i Sarpsborg Tingrett med umiddelbar virkning. 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre gir Sadet Shabani, Ytre vei 27 d, 1890 Rakkestad, fritak fra vervet 
som meddommer i Sarpsborg Tingrett med umiddelbar virkning. 

 
  
Utvalgssak 9/11 Arkiv nr Saknr 11/181 Løpenr 885/11 

9-11 BUDSJETT 2011 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 - 
OPPFØLGING  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre vedtar de korreksjoner av budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 
2014 som går fram av avsnittet ”Bakgrunn” i saksframlegget.  

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar de korreksjoner av budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 
2014 som går fram av avsnittet ”Bakgrunn” i saksframlegget.  
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