
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 
 

Møtedato/sted 10.02.2011 - Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus fra kl. 18.30 
til kl. 19.55.      

Møteleder Ordfører Peder Harlem. 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 31.01.11 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr  1/11 til og med sak nr 12/11. 

 
Fraværende representanter: 
Andreas Graff (Krf), Bjørn Erik Studsrud (V) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Kristian Frøyland (Krf), Øyvind Westad (til sak 7/11). Vermund Lyngstad (V) var innkalt, men 
møtte ikke. 
 
Andre som møtte: 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, seksjonsleder Anne Grethe 
Schau, kontorsjef Laila Olsen Rode. 
Kontrollutvalgets leder Kjell Ringstad var til stede i forbindelse med behandling av sak 1/11 – 
Plan for forvaltningsrevisjon.   
 
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste.  Det var ikke innkommet spørsmål 
til folkets spørretime.   

Etter at sakene var behandlet ønsket ordfører Peder Harlem å takke kommunestyret for 
deltakelse i ”Plansmie”-arbeidet i uke 5.  

Ordføreren orienterte også om den siste utviklingen i ”Nortura-saken” - at Rakkestad trolig 
blir hovedanlegg for Norturas slakterivirksomhet på Østlandet. Styret avgjør saken 17. 
februar 2011. 

 

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

Protokoll sendt til: 
Formannskapets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, 
økonomisjef, regnskapssjef, revisjonen, kontrollutvalget. 
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Interpellasjon 
Det ble mottatt interpellasjon fra Rakkestad Venstre 8.2.11 med tittelen 
”Overordnet handlingsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep” 
 
Jan Tore Gjøby redegjorde for interpellasjonen.   
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Peder Harlem. 
 
I debatten deltok: 
 
Jan Tore Gjøby (V), Peder Harlem (SP), Alban Gjegji (V). 
 
     ________________ 

 Interpellasjon fra Rakkestad Venstre: 

 

 

                         
 

  Rakkestad, 7. februar 2011 

 
Rakkestad Kommune 
Rådhusveien 8 
1890 Rakkestad 
Att: Politisk sekretariat 
 
 
Interpellasjon fra Rakkestad Venstre: Overordnet 
handlingsplan for forebygging og avdekking av seksuelle 
overgrep 
 
I den siste tiden har det i Norge vært avdekket en rekke seksuelle overgrep mot 
barn og også eldre. Overgrep mot personer som ikke kan forsvare seg. Overgrep 
utført av personer som tar seg til rette. Overgrepene er ofte utført av nære 
slektninger eller omsorgspersoner, men også av andre som bruker internett, 
tidligere tillitsforhold eller annet for å lokke til seg ofrene. 
 
Rakkestad kommune skal være en trygg kommune, men også her foregår det 
seksuelle overgrep. Norsk statistikk viser at så mange som hver 5. kvinne og 
hver 10. mann har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år, og 5% er utsatt 
for gjentatte, alvorlige overgrep. Det vil si at hvert 20. barn opplever gjentatte, 
alvorlige overgrep. I gjennomsnitt betyr det at det er over en i hver klasse i 
Rakkestadskolen opplever gjentatte, alvorlige overgrep. For vi har ingen grunn til 
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å tro at det er bedre her i Rakkestad. 
 
Vi kan ikke sitte passive å se på dette. Vi må gjøre vårt beste for å begrense 
omfanget og hjelpe de som har fått livene sine snudd på hodet av en overgriper. 
For å få dette til vil Venstre at Rakkestad kommune skal utarbeide en overordnet 
handlingsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep. Denne planen 
må minst inneholde: 

Tiltak på tvers av alle sektorer for å samordne og forsterke et målrettet 
arbeid for å forebygge og avdekke alle typer seksuelle overgrep, samt 
klare retningslinjer for hvordan overgrep skal behandles på en trygg og 
god måte for offeret. 
Tiltak for å avdekke om barn/elever i barnehage, barneskole og 

ungdomsskole har vært eller er utsatt for seksuelle overgrep. Dette må 
inkludere opplæring av alle ansatte for å sette de i stand til å se 
faresignalene. Tiltak som gjør det trygt og riktig for barna å fortelle om det 
de har opplevd må også med. 
Tiltak for å avdekke hvorvidt brukere av kommunens pleie og 

omsorgstilbud har vært eller er utsatt for seksuelle overgrep. Dette må 
inkludere opplæring av alle ansatte for å sette de i stand til å se 
faresignalene. Tiltak som gjør det trygt og riktig å fortelle om overgrep må 
også med. 
Styrking av kompetansen til helsesøster, barnevernet, legetjenesten, 

tannhelsetjenesten og andre for å sette de bedre i stand til å forebygge og 
avdekke seksuelle overgrep og klare retningslinjer for hvordan overgrep 
skal håndteres en trygg og god måte for offeret. 
Personalområdet må utarbeide klare og strenge retningslinjer for å 

håndtere seksuelle overgrep eller tilnærmelser utført av ansatte i 
kommunen. Disse retningslinjene må også inkludere tilnærmelser eller 
overgrep utført etter at den ansatte har avsluttet sitt omsorgs- 
/tillitsforhold til fornærmede hvis dette må anses som upassende. 

 
For å utarbeide, håndtere og utvikle dette arbeidet, mener Venstre at det bør 
oppnevnes et utvalg som kontinuerlig og systematisk arbeider for å koordinere 
og bedre oppgaven med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep i Rakkestad 
kommune. Utvalget bør bestå av representanter fra omsorgssektoren, 
barnehagene, skolene, helsesøster, barnevern, personalfunksjonen, uteteamet, 
politi, politisk nivå og eventuelt andre. Utvalget bør også styrkes med eksterne 
kompetansepersoner. 
 
Venstre håper ordføreren tar initiativ til å starte arbeidet med å forebygge og 
avdekke seksuelle overgrep, og at ordføreren ser at det hjelper å ta tak i denne 
problematikken. Passiv taushet er det samme som å legge forholdene til rette for 
overgriperen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Rakkestad Venstre 
 
Jan Tore Gjøby 
Kommunestyrerepresentant 

     _____________________ 
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Ordfører Peder Harlems svar på interpellasjonen fra Rakkestad 
Venstre – kommunestyret 10.02.2011:  
 
Overordnet handlingsplan for forebygging og avdekking 
av seksuelle overgrep  
 
Rakkestad har valgt følgende arbeidsform hva gjelder vold og 
overgrepsproblematikk. 
 
Utgangspunkt: 
 Ett av tre satsingsområder i Politirådet for perioden 2009 – 2010 er Familievold og 

vold i nære relasjoner.  
 Dette ble satt på dagsorden av justisdepartementet 

Politirådet ledes avlensmann og består av kriminalforebyggende råds medlemmer hvortil 
ordfører og rådmann tiltrer 

 
 ”Familievold og vold i nære relasjoner” ble av 

 Kriminalforebyggende råd, satt på dagsorden i årsskiftet        
     08/09. 
 
 Det ble arrangert temamøte den 30.01 09 og det ble nedsatt en oppfølgingsgruppe som 

representerte: 
o Politiet 
o Seksjon skole 
o Seksjon barnehage 
o Seksjon NAV 
o Seksjon Familiesenter 
o Indre Østfold krisesenter 

 
Dimensjonering i arbeidet: 
o Ikke faste møter eller fast organisasjon, der dette ble en ”ny komité. Forankringen er i 

politiråd og kriminalforebyggende råd. 
 
 
o Det ble arrangert fokusmøter og temamøter innenfor hovedtemaet. 
o Fokus på gjennomgang av eksisterende arenaer og rutiner, ikke spesifikke nye tiltak eller 

tjenester 
o Fokus på kompetanseutvikling  
o Fokus på håndtering av saker – men ikke primært fokus på å forebygge….(dette er en 

utfordring) 
 
Konkrete tiltak: 
o Samarbeidsavtale med IØ Krisesenter – kontaktpersoner i kommunen 
o Gjennomgang av kommunal saksbehandling knyttet til brukere i krisesenter – mer 

helhetlig perspektiv 
o Revisjon av kommunal prosedyre for SO-team (dette er gjort) Kommunalt Seksuelle 

Overgrepsteam er: fagledelse: barne- og ungdomsteam, barnevern, helsesøster, politi og 
lege. 

 
o Kompetanseprogram i regi  av Indre Østfold – krisesenter      
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– 5 deltagere fra Rakkestad, med direkte formidlingsoppgaver til sine områder. 
o Fokusseminar ”Partnervold – skader hos kvinner og barn”  

– 12 deltagere fra Rakkestad – operative fagmiljø. 
o Fokusseminar ”Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge” – 65 deltagere. 
 
Konklusjoner: 
o Tverretatlig samarbeid i lokalmiljøet Rakkestad fungerer tett og bra. Oppståtte saker 

registrerer og håndteres 
o Kommunalt hjelpeapparat mangler fortsatt tilkallingsressurser i akuttsituasjoner (rus, 

husbråk, psykiatri) 
o Kompetanse er forbedret 
 
 
Videre utfordringer: 
o Fortsatt utrygghet og uklarhet i tjenesteapparatet på å avgi bekymringsmeldinger. Få 

meldinger fra kommunale tjenester. 
o Mangler handlingsplan – må tas interkommunalt/(legevakt/politidistrikt/krisesenter) 
o Usikker struktur for Krisesentra i Østfold – akkurat nå. Det er forventninger om avklaring 
o Må etablere forebyggende fokus  
o Må balansere dette mot andre områder som også krever tjenestefokus (mobbing, økte 

psykiske problemer, inkludering) 
 
Avslutning 
Vi har politiske og administrative arenaer for handling og oppfølging.  
 
Nye fast etablerte kommunale fora synes ikke relevant.  
 
Men tverrfaglighet, spesialistkompetanse og sektorovergripende samarbeid er en absolutt 
nødvendighet for å motvirke vold i nære relasjoner -  og seksuelle overgrep  
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
 
1/11 - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON -  2011 - 2014  
 
2/11 -  HELSE- OG OMSORGSSEKSJONENE - TILTAK I 2011 OG 2011-2014  
 
3/11 -  POLITISK FORANKRING OG STYRING AV FOLKEHELSEARBEIDET I   
             RAKKESTAD                   
              
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 -  BUDSJETT 2011 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 –  
              OPPFØLGING 
 
9/11 -   KOMMUNAL MÅLSETTING HJORTEVILTFORVALTNING - RAKKESTAD  
              KOMMUNE 
 
10/11 - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1     

   BUNNPRIS RAKKESTAD AS 
 
11/11 - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - MEDDOMMER I TINGRETTEN - SADET  
              SHABANI 
 
12/11 - FOREBYGGING AV MC KRIMINALITET  
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Utvalgssak 1/11 Arkiv nr Saknr 10/2634 Løpenr 14569/10 

1-11 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON -  2011 - 2014  
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 
 

2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kommunestyret følgende 4 prosjekter i 
rekkefølge i planperioden (2011 – 2014) 

 Prosjekt 1: Rutiner for postgang 
 Prosjekt 2: Byggesaksbehandling 
 Prosjekt 3: Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk 
 Prosjekt 4: Bruk av konsulenttjenester 

 

3. Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 
kontrollutvalget 

 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 
 
Roger Torper (AP), Jan Tore Gjøby (V), leder av kontrollutvalget Kjell Ringstad, Peder Harlem 
(SP), Villy Tjerbo (V). 
 

Roger Torper fremmet følgende tilleggsforslag til kontrollutvalgets innstilling punkt 2: 

 Rakkestadhallene AS – sett opp mot politiske vedtak og kommunens leiekontrakt 

vedtas som Prosjekt 5. 

 

Torpers forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Deretter ble kontrollutvalgets innstilling for øvrig enstemmig vedtatt 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 
 

2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kommunestyret følgende 4 prosjekter i 
rekkefølge i planperioden (2011 – 2014) 

 Prosjekt 1: Rutiner for postgang 
 Prosjekt 2: Byggesaksbehandling 
 Prosjekt 3: Oppfølging av politiske vedtak og mål innen teknisk 
 Prosjekt 4: Bruk av konsulenttjenester 
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 Prosjekt 5: Rakkestadhallene AS – sett opp mot politiske vedtak og kommunens 
leiekontrakt 

 

3. Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 
kontrollutvalget 

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Kontrollutvalget v/Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat, enhet sentralarkiv, enhet areal- og 
byggesak, seksjonsleder TML, avdelingsleder KOS, rådmannen, økonomiavdelingen. 

 

  
Utvalgssak 2/11 Arkiv nr Saknr 10/1841 Løpenr 768/11 

2-11 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.  

 

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 –  
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2 –  

3 –  

4 –  

 

Rådmannen oppnevner selv to medlemmer til plan- og byggekomiteen.  

 

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

 

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.  

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Hans Graarud (SP), John Thune (Krf), Villy Tjerbo (V). 

 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.   

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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.  
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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:  

 

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.  

 

 

Melding om vedtak sendt: 

De valgte, Fagforbundet v/ HTV, eldreråd og råd for funksjonshemmede v/ledere, helse- og 
omsorgsseksjonene v/seksjonslederne, økonomiavdelingen, servicekontoret.   

  
 
  
Utvalgssak 3/11 Arkiv nr Saknr 10/2436 Løpenr 13257/10 

3-11 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, en i vår – og en i høsthalvåret 
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4. Folkehelseutvalget har egen møteprotokoll og egen sekretær 
 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Berit Moen Bull (Krf) 
 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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 

 

 

Melding om vedtak sendt: 
 
Saksbehandler for videre behandling, leder av adm. folkehelsenettverk Gunvor Halstvedt, 
servicekontoret.   

  
 
  
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.  
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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.  

 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Vidar Storeheier (Frp) 

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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.  

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Saksbehandler/seksjonsleder familiesenter for videre behandling, økonomiavdelingen.   

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

 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Rådmann Alf Thode Skog, John Thune (Krf), Villy Tjerbo (V), Vidar Storeheier (Frp), Inger 
Kaatorp Homstvedt (SP), Ellen Solbrække (AP).  

 
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Rakkestad kommunestyre registrerer at driftsgrunnlaget for ikke-kommunale barnehager har 
blitt vesentlig forverret fra 2010 til 2011 – blant annet som følge av at Rakkestad kommune 
direkte og indirekte gjorde store forandringer i sitt barnehagetilbud i 2010.  

 

Kommunestyret er bekymret for om det i dag er tilstrekkelig med penger i ikke-kommunale 
og kommunale barnehager til en god drift i 2011. 

 

Rakkestad kommunestyre ber rådmannen invitere ikke-kommunale barnehager til et møte – 
der målsettingen er å trygge et godt driftsgrunnlag for både ikke-kommunale og kommunale 
barnehager i 2011. 

Rådmannen legger resultatet fram for formannskap og kommunestyre som enkeltsak i mars 
2011. 
 

Formannskapets innstilling med rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar de lokale retningslinjene slik de foreligger. 

Rakkestad kommunestyre registrerer at driftsgrunnlaget for ikke-kommunale barnehager har 
blitt vesentlig forverret fra 2010 til 2011 – blant annet som følge av at Rakkestad kommune 
direkte og indirekte gjorde store forandringer i sitt barnehagetilbud i 2010.  

Kommunestyret er bekymret for om det i dag er tilstrekkelig med penger i ikke-kommunale 
og kommunale barnehager til en god drift i 2011. 
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Rakkestad kommunestyre ber rådmannen invitere ikke-kommunale barnehager til et møte – 
der målsettingen er å trygge et godt driftsgrunnlag for både ikke-kommunale og kommunale 
barnehager i 2011. 

Rådmannen legger resultatet fram for formannskap og kommunestyre som enkeltsak i mars 
2011. 
 

 

Melding om vedtak sendt: 
Saksbehandler/seksjonsleder barnehage for videre behandling, servicekontoret. 

 
 
  
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.  
 

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 –  
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KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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.  

 

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 

 

 

Melding om vedtak sendt: 
De valgte, seniorrådgiver Terje O. Eriksen, økonomiavdeling, servicekontor.  

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

  

 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Inger Kaatorp Homstvedt (SP) ble erklært innhabil iht forvaltningslovens § 5 annet ledd 
bokstav e.  Øyvind Westad (SP) tiltrådte som vararepresentant under behandling av saken.   

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.   

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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 

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Rakkestad Energi AS v/styret, Øyvind Furuheim, rådmannen. 

 

  
 
  
Utvalgssak 8/11 Arkiv nr Saknr 11/181 Løpenr 885/11 

8-11 BUDSJETT 2011 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 - 
OPPFØLGING  
 
Rådmannens innstilling: 
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Rakkestad kommunestyre vedtar de korreksjoner av budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 
2014 som går fram av avsnittet ”Bakgrunn” i saksframlegget.  

 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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

 

Melding om vedtak sendt: 

Økonomiavdelingen, øvrige avdelinger og seksjoner, revisjonen. 

  
 
  
Utvalgssak 9/11 Arkiv nr Saknr 10/2511 Løpenr 13370/10 

9-11 KOMMUNAL MÅLSETTING HJORTEVILTFORVALTNING - 
RAKKESTAD KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommune vedtar at ny kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i 
Rakkestad gjøres gjeldene fra og med jaktsesongen 2011.  

 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Jan Lie (AP) 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

Rakkestad kommune vedtar at ny kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i 
Rakkestad gjøres gjeldende fra og med jaktsesongen 2011. 

 

 

Melding om vedtak sendt: 
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Saksbehandler for videre behandling, vilt og utmarksutvalget v/leder 
 

  
 
  
Utvalgssak 10/11 Arkiv nr Saknr 10/2467 Løpenr 14525/10 

10-11 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. 

 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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. 

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Saksbehandler, I K Lykke AS, Tor Haugen, Bjørn Magne Stevning, lensmannen i Rakkestad, 
Securitas AS.   

 

  
 
  
Utvalgssak 11/11 Arkiv nr Saknr 11/100 Løpenr 550/11 
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11-11 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. 

 

KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Sarpsborg tingrett, Sadet Shabani, saksbehandler 

 
 
  
Utvalgssak 12/11 Arkiv nr Saknr 10/2086 Løpenr 1468/11 

12-11 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. 

 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling fra møtet tidligere på dagen ble redegjort for på møtet.   

 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 



  Side 20 av 20 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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. 
 

 

Melding om vedtak sendt: 

KS Østfold, lensmannen i Rakkestad, politimesteren i Østfold, politimesteren i Follo, 
saksbehandler, servicekontor.   
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