
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 
 

Møtedato/sted 10.02.2011 - Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus  Fra kl. 
17.00 til kl. 18.00.       

Møteleder Ordfører Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 02.02.2011 

BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr  10/11.    

Til stede:   
Peder Harlem (SP), Inger Kaatorp Homstvedt (SP), Villy Tjerbo (V),  Tor Yngve Olsen (Frp), 
Ellen Solbrække (AP), Øyvind Furuheim (AP), Berit Moen Bull (Krf) 

Fraværende representanter: 
Bjørn Erik Studsrud (V), John Thune (Krf) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Jan Tore Gjøby (V), Stein Bruland (Krf) 
 
Andre som møtte: 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, seksjonsleder Thorbjørn 
Stubberud, kontorsjef Laila Olsen Rode 
Orienteringssaker: 
 
Rudskogen motorsenter:  Formannskapet ga rådmannen fullmakt til å arbeide videre med 
utarbeidelse av avtale (parkeringsformål m.v.). 
 
Prestegårdsskogen boligområde:  Avtale med eier av område – Steinar Levernes – ang. bl.a. 
gang- og sykkelsti, refusjon m.v. fremmes  for formannskapet 02.03.2011   

 

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. 
 
10/11   
FOREBYGGING AV MC KRIMINALITET  
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Utvalgssak 10/11 Arkiv nr Saknr 10/2086 Løpenr 1468/11 

10-11 FOREBYGGING AV MC KRIMINALITET  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Rakkestad kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med 
organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. Rakkestad kommune vil 
bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet, 
inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å 
skape et trygt lokalsamfunn. Rakkestad kommune erklærer all form for organisert 
kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. 

2. Rakkestad kommune anmoder politimestrene i Østfold og Follo om forslag til tiltak for å 
forebygge MC kriminalitet i Østfold. 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

1. Rakkestad kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med 
organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. Rakkestad kommune vil 
bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet, 
inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å 
skape et trygt lokalsamfunn. Rakkestad kommune erklærer all form for organisert 
kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. 

2. Rakkestad kommune anmoder politimestrene i Østfold og Follo om forslag til tiltak for 
å forebygge MC kriminalitet i Østfold. 

 

 

 

 

 

  
 


	10.02.2011 1
	PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET
	10-11 FOREBYGGING AV MC KRIMINALITET 





