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Utvalgssak 61/10 Arkiv nr Saknr 10/1697 Løpenr 12495/10 

61-10 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. 
 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Kultur- utdanning og omsorgsutvalgets innstilling fra møtet 23.11.10 ble lagt fram for 
formannskapet på møtedagen. 

John Thune foreslo på vegne av Kristelig Folkeparti følgende endringsforslag: 

År 2011 2012 2013 2014 

DRIFT     

Rakkestad skolekorps 75 000 75 000 75 000 75 000 

Menighetsrådsvalg 2011 56 000    

Gravemaskin kirkegård 85 000 85 000 85 000 85 000 

Økte renter – ungdomsskolen  160 000   

Sum 216 000 320 000 160 000 160 000 

FINANSIERING     

Overskudd reduseres med 216 000 320 000 160 000 160 000 

INVESTERINGER     

Ungdomsskolen – fase 2 4 000 000 -4 000 000 lån  

Salg av Rådhusveien 1    -12 000 000 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar å rive Bergenhus skole – finansiert av forventet overskudd 
fra 2010 med kr 900 000.  Rådmannen bes iverksette forberedelse av tiltaket allerede i 2010. 
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Inger Kaatorp Homstvedt fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag: 

1. AMUs punkt 7, Frikjøp hovedverneombud med 10% fra 01.01.2011.  Tiltaket 
finansieres ved omdisponering av HMS-midler 

2. Tilskudd til lag og foreninger økes med 100.000 kroner.  Skolekorpset øremerkes 
midler. 

3. Tilsvarende punkt 7 i KUOs innstilling. 

Thor Yngve Olsen fremmet på vegne av Fremskrittspartiet følgende endringsforslag: 

Eiendomsskatt er i realiteten en dobbeltbeskatning, så Rakkestad Frp vil gå i mot ethvert 
forsøk på innføring av denne usosiale og urettferdige ekstraskatten i Rakkestad kommune. 

Rakkestad Frp går derfor mot utredning av eiendomsskatt i 2011 og å innføre denne fra 
2012, la oss heller bruke 2011 til å se på noen andre alternativ. 

Vi gjør oss avhengige av disse inntektene (eiendomsskatt), men gjør ikke noe med 
hovedproblemet, nemlig at driften er for høy i forhold til inntektene.  Kommunen må lære seg 
å sette tæring etter næring.  

Vi leverer gode tjenester i dag både på pleie- og omsorgssiden og i skolesektoren.  Vi mener 
at vi skal forholde oss til de pengene vi har, og ikke dem vi skulle ønske vi hadde. 

- Rakkestad Frp mener at: 

”Rådmannen står fritt i å fremlegge forslag om eiendomsskatt, men gjør han det i budsjettet 
må han også legge fram et forslag uten bruk av eiendomsskatt”.  Så vi i Rakkestad Frp savner 
et alternativ. 

Rakkestad Frp ønsker og fremme følgende forslag til Budsjett 2011, budsjett og 
økonomiplan 2011 – 2014. 

Administrasjonen bruker første halvdel av 2011 til å utrede konkurranseutsetting av 
kommunale tjenester, og tjenestetilbud. 

Som for eksempel sykehjemsplasser, hjemmehjelpstjenesten, rengjøring vaktmestertjenester, 
barnehager etc.  Dette for og klare og balansere budsjettet, handlings og økonomiplan for 
2011 – 2014.   

Administrasjonen utreder (første halvdel av 2011) et budsjett som balanserer uten 
eiendomsskatt fra 2012. 

For 2011 så er det flere større investeringer som vi ønsker å stoppe og stemme imot. 

1.  Kjøp av aksjer i Heiergården 2 mill 

2. Kjøp av aksjer i Bankgården 6,6 mill 

3. Skautun    16 mill (se på privat bygging og drift av nye sykehjems- 
        plasser) 

4.  Kjøp av boliger i og rundt Skautun sykehjem 3 – 4 mill 

       

Ellen Solbrække fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: 

Drift- og vedlikeholdsstøtten til lag og foreninger økes med kr 300 000 i 2011.  Rakkestad 
skolekorps bør få en særskilt andel til drift av korpset. 

Det opprettes en 50% stilling ved Rakkestad Helse- og velferdssender i 2011, da man ikke 
kun kan satse på frivillige. 
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Oppstart av gårds- og slektshistorie fremskyndes til 2011. 

SFO må styrkes – bedre innhold.  Pris bør reduseres med kr 500 pr mnd i perioden. 

Bergenhus skole gymsal: AP avventer den utredning rådmannen har forespeilet, men vi vil 
komme tilbake med saken i budsjettet for 2012. 

Rehabilitering av Lyngrabben – oppstart 2012 

Integrering: I perioden må det arbeides for konkrete forslag,.  Vi mener et senter som 
”Globus” bør vurderes. 

Skilting/vegnavn i kommunen: AP mener Grunneierlagene bør spørres om å bidra økonomisk, 
dette er gjort i andre kommuner. 

Bedriftshelsetjeneste for de ansatte i kommunen:  at bare en lovpålagt gruppe ansatte får 
tilbud om en slik tjeneste er ikke godt nok og man bør i perioden få en tilfredsstillende tilbud 
for alle de ansatte. 

Hovedverneombudet for Rakkestad kommune frikjøpes md 20% stilling. 

 
Bjørn Erik Studsrud fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: 

Rådmannen anbefaler i de innledende kommenterer til forslag til Rakkestad kommunes 
budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 å forberede eiendomsskatt i 2011 og etablere 
ordningen fra 2012.  Ut fra hans ståsted eksisterer det knapt noen realistiske alternativer.  
Selv om ikke Venstre er noen tilhenger av eiendomsskatt, velger vi å ta rådmannens 
vurderinger på alvor.  Flere eldre og kortere sykehusopphold fører blant annet til større behov 
for sykehjemsplasser og godt kvalifiserte ansatte på alle nivåer, samtidig med at det er behov 
for ytterligere satsning innenfor skole og kultur.  Utvikling av Rakkestad sentrum må også 
prioriteres sterkere enn det hittil har vært muligheter for.  Rakkestad Venstre vil derfor gå inn 
for at eiendomsskatt utredes og eventuelt iverksettes fra 2012. 

Det er lagt opp til at Rakkestad kommune i perioden 2011 – 2014 skal foreta investeringer for 
til sammen ca 190 mill kroner (side 41 i dokumentet), med en topp i 2011 på nære 60 mill kr 
og rundt 40 mill kr de øvrige årene.  Det er høye tall for en kommune som Rakkestad, og 
Venstre mener man må være svart varsom med å foreta investeringer i den størrelsesgraden.  
Man må blant annet vurdere om noen investeringer må kunne utsettes uten at det medfører 
ulemper for den daglige driften av kommunen.   

Rakkestad Venstre vil derfor ikke kunne gå med på at det i perioden foretas ytterligere 
oppkjøp av aksjer i Bankgården Rakkestad AS.  Det vises i den anledning blant annet til 
kommunestyresak 50/08 om Eierskapsstrategi for Rakkstad kommune.  Den økonomiske 
”årlige” effekten av å ikke gjennomføre det foreslåtte oppkjøp på 6,6 mill kroner, vil Venstre 
bruke til å styrke legeressursene ved Skautun som opplyses på side 30 i dokumentet å være 
små og godt under nasjonale måltall.  Likeledes ønsker Venstre at effekten av dette også skal 
brukes til å styrke arbeidet med aktivitet for det stadig voksende antall eldre (Rakkestad som 
sikker kommune). 

Venstre vil videre fremme punkt 7 i Arbeidsmiljøutvalgets forslag til innstilling til 
formannskapet i saken. 

Rakkestad Venstre foreslår derfor følgende endringer i forhold til Rådmannens 
forslag: 

Investeringsbudsjett for 2011 med finansiering, reduseres med 6,6 mill kroner i forhold til 
hva det fremgår av budsjett 2011, samt handlings- og økonomiplan 2011 – 2014 side 41 
(investeringsbudsjett – sammendrag) og side 46/47 (Budsjettskjema 2B)  Effekten av den 
reduserte investeringen nyttes til å styrke legeressursen ved Skautun og arbeid med 
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aktivitet for det stadig voksende antall eldre i Rakkestad (Rakkestad som sikker 
kommune) 

Hovedverneombud frikjøpes med 10% fra 01.01.2011.  Tiltaket finansieres ved 
omdisponering av HMS-midler. 

 
Etter et fellesmøte mellom gruppelederne i formannskapet ble følgende fellesforslag fremmet 
fra Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, og Senterpartiet: 

År 2011 2012 2013 2014 

DRIFT     

Frikjøp av hovedverneombud 10%   35 000   35 000  35 000  35 000 

Styrking av tilskudd til lag og 
foreninger.  75.000 kroner 
øremerkes Rakkestad skolekorps 
hvert år. 

100 000 100 000 100 000 100 000 

Menighetsrådsvalg 2011 56 000    

Økte renter – fase 2 -
Ungdomsskolen 

 160 000 160 000 160 000 

Elev-PC’er på Ungdomsskolen  
8. trinn – driftsutgifter 

     50 000     50 000    50 000 

Sum 191 000 345  000 345 000 345 000 

FINANSIERING     

Overskudd reduseres med 191 000 345 000 345 000 345 000 

INVESTERINGER     

Fremskynde  fase 2 – 
Ungdomsskolen 

4 000 000 -4 000 000 lån  

Innkjøp av PC-er til 8. trinn   200 000   200 000   200 000   200 000 

Kirkegårdsgraver   250 000   250 000    

Fremskynde Rehabilitering av 
Lyngrabben 

   250 000 12 500 000   

Rakkestad kommunestyre vedtar å rive Bergenhus skole – finansiert av forventet overskudd 
fra 2010 med kr 900 000.  Rådmannen bes iverksette forberedelse av tiltaket allerede i 2010. 

Rakkestad kulturskole trenger nye lokaler – lokaler vurderes i sammenheng med planer for 
sentrum.   

  

Fremskrittspartiet ønsket å opprettholde hele sitt forslag 

Arbeiderpartiet ønsket å opprettholde sitt forslag til tekst når det gjelder 
bedriftshelsetjenesten: 

”Det er ikke godt nok at bare en lovpålagt gruppe ansatte får tilbud om bedriftshelsetjeneste.  
I perioden bør man få til et tilfredsstillende tilbud for alle de ansatte”. 

Venstre ønsket å opprettholde sitt forslag ang Bankgården Rakkestad AS: 
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Investeringsbudsjett for 2011 med finansiering, reduseres med 6,6 mill kroner i forhold til hva 
det fremgår av budsjett 2011, samt handlings- og økonomiplan 2011 – 2014 side 41 
(investeringsbudsjett – sammendrag) og side 46/47 (Budsjettskjema 2B)  Effekten av den 
reduserte investeringen nyttes til å styrke legeressursen ved Skautun og arbeid med aktivitet 
for det stadig voksende antall eldre i Rakkestad (Rakkestad som sikker kommune). 

Kristelig folkeparti ønsket å opprettholde sitt forslag ang. salg av Rådhusveien 1 – med en 
budsjettert inntekt i 2014 på 12 000 000 

 

Votering 

Det ble først votert over Frps forslag angående å utrede konkurranseutsetting av eldreomsorg 
(første halvdel av 2011). 
Forslaget falt med 1 mot 8 stemmer 

 
Deretter ble det votert over den delen av forslaget som omhandler utredning av et budsjett 
som balanserer uten eiendomsskatt fra 2012 (utredning første halvdel av 2011)  
Forslaget falt med 1 mot 8 stemmer 

 

Så ble det votert over Fremskrittspartiets forslag om å ikke kjøpe Heiergården (2011).  
Forslaget falt med 1 mot 8 stemmer. 
 

Ved avstemming over Fremskrittspartiets forslag om å ikke kjøpe aksjer i Bankgården 
Rakkestad AS (2011), ble representanten Øyvind Furuheim (AP) erklært innhabil ihht 
forvaltningslovens § 6 bokstav e.   
Forslaget falt med 3 mot 5 stemmer. 
 

 

Til slutt ble det votert over Fremskrittspartiets forslag om å ikke bevilge 16 millioner (2011) til 
utbygging av sykehjemsplasser på Skautun. 
Forslaget falt med 1 mot 8 stemmer – samt at 
 

forslaget om å ikke kjøpe eiendommer ved Skautun     
falt med 1 mot 8 stemmer. 

 
Det ble så votert over Venstres forslag ang å styrke legeressursen ved Skautun ved å ikke 
kjøpe aksjer i Bankgården Rakkestad AS.  Også under denne voteringen ble Øyvind Furuheim 
erklært innhabil ihht forvaltningslovens § 6 bokstav e.   
Forslaget falt med 2 mot 6 stemmer. 

  

Kristelig Folkepartis forslag ang. salg av Rådhusveien 1 for 12 000 000 i 2014 ble 
vedtatt med 7 mot 2 stemmer 

 

Partienes fellesforslag ble deretter  
vedtatt med 8 mot 1 stemme 
 

Ved videre votering ble det tatt utgangspunkt i rådmannens innstilling samt Kultur- utdanning 
og omsorgsutvalgets innstilling punkt 9.   
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Rådmannens innstilling punkt 5:  
Vedtatt med 8 mot 1 stemme 

 

Rådmannens innstilling punkt 6:  
Vedtatt med 8 mot 1 stemme 

 

For øvrig ble rådmannens innstilling (punktene 1, 2, 3 og 4) enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 9 i Kultur- utdanning og omsorgsutvalgets innstilling ang 50% stilling ved Rakkestad 
Helse- og velferdssenter: 
Vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 

Som en del av Økonomi- og handlingsplanens tekstdokument tilføyes: 

”Det er ikke godt nok at bare en lovpålagt gruppe ansatte får tilbud om bedriftshelsetjeneste.  
I perioden bør man få til et tilfredsstillende tilbud for alle de ansatte”. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 
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. I tillegg vedtas følgende:  
 

 

År 2011 2012 2013 2014 

DRIFT     

Frikjøp av hovedverneombud 10%   35 000   35 000  35 000  35 000 

Styrking av tilskudd til lag og 
foreninger.  75.000 kroner 
øremerkes Rakkestad skolekorps 
hvert år. 

100 000 100 000 100 000 100 000 
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Menighetsrådsvalg 2011  56 000    

Økte renter – fase 2 –
Ungdomsskolen (framskynding) 

 160 000 160 000 160 000 

Elev-PC’er på Ungdomsskolen  
8. trinn – driftsutgifter 

    50 000    50 000   50 000 

50% fast stilling ved Rakkestad 
Helse og velferdssenter fra 01.07.11 

(jfr. pkt 9 i KUOs innstilling) 

125 000 250 000 250 000 250 000 

Sum 316 000 595 000 595 000 595 000 

FINANSIERING     

Overskudd reduseres med 316 000 595 000 595 000 595 000 

INVESTERINGER     

Fremskynde  fase 2 - 
Ungdomsskolen 

4 000 000 -4 000 000 lån  

Innkjøp av PC-er til 8. trinn   200 000   200 000   200 000   200 000 

Kirkegårdsgraver   250 000 250 000    

Fremskynde Rehabilitering av 
Lyngrabben 

 250 000 12 500 000   

Salg av Rådhusveien 1    -12 000 000 

 
Rakkestad kommunestyre vedtar å rive Bergenhus skole – finansiert av forventet overskudd 
fra 2010 med kr 900 000.  Rådmannen bes iverksette forberedelse av tiltaket allerede i 2010. 

Rakkestad kulturskole trenger nye lokaler – lokaler vurderes i sammenheng med planer for 
sentrum.   

Det er ikke godt nok at bare en lovpålagt gruppe ansatte får tilbud om bedriftshelsetjeneste.  
I perioden bør man få til et tilfredsstillende tilbud for alle de ansatte. 

 

  
Utvalgssak 62/10 Arkiv nr Saknr 10/2407 Løpenr 13089/10 

62-10 ROVVILTSITUASJONEN I RAKKESTAD OG 
OMKRINGLIGGENDE KOMMUNER  
 
Rådmannens innstilling: 

 

1. Rakkestad kommunestyre slutter seg til forslag til brev til Energi- og miljøkomiteen – 
utarbeidet av ordføreren i Halden, datert 7.10.201 

2. Rakkestad kommunestyret slutter seg til følgende uttalelse i forhold til     
          rovviltsituasjonen i Rakkestad og omkringliggende kommuner: 

o Nei til ulvesonen og kjerneområder 
o Ja til byrdefordeling 
o Kompensasjon for tap av rettigheter 
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o Utvidet rett til felling av skadegjørere 
o Nødverge for hund må innføres, lik svenskenes paragraf 28 
o Større krav til lokal forvaltning og medbestemmelse 
o Grenseflokkene må telle inn i det norske bestandmålet 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Peder Harlem fremmet følgende tillegg til siste kulepunkt i rådmannens innstilling: 
..uten at bestandsmålet økes 

Rådmannens innstilling med Harlems tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

1. Rakkestad kommunestyre slutter seg til forslag til brev til Energi- og miljøkomiteen – 
utarbeidet av ordføreren i Halden, datert 7.10.201 

2. Rakkestad kommunestyret slutter seg til følgende uttalelse i forhold til     
          rovviltsituasjonen i Rakkestad og omkringliggende kommuner: 

o Nei til ulvesonen og kjerneområder 
o Ja til byrdefordeling 
o Kompensasjon for tap av rettigheter 
o Utvidet rett til felling av skadegjørere 
o Nødverge for hund må innføres, lik svenskenes paragraf 28 
o Større krav til lokal forvaltning og medbestemmelse 
o Grenseflokkene må telle inn i det norske bestandsmålet uten at bestandsmålet 

økes. 
 

  
Utvalgssak 63/10 Arkiv nr Saknr 10/123 Løpenr 12293/10 

63-10 MELDING - KOMMUNALE VEGER - PÅKOSTNINGER 2010 - 
OPPFØLGING  
 
Rådmannens innstilling: 

Landbruk-, plan- og teknikkutvalget tar melding om Kommunale veger – påkostninger 2010 til 
orientering. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Formulerningen i innstillingen i saken skal være:  ”Kommunestyret tar melding om 
Kommunale veger – påkostninger 2010 til orientering” 

Landbruk- plan og teknikkutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar melding om Kommunale veger – påkostninger 2010 til orientering. 
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Utvalgssak 64/10 Arkiv nr Saknr 10/1913 Løpenr 12013/10 

64-10 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PÅLEGG OM 
OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG RAGNHILD SYNNØVE 
DRAMSTAD 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Ragnhild Dramstad gis dispensasjon fra ”lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune”. Eksisterende avløpsløsning kan benyttes 
videre.  

 

2. Dersom bruk av eiendommen endres vesentlig eller eiendommen selges/overdras til 
ny eier oppheves dispensasjonen.  

 

3. Dispensasjonen skal tinglyses som en heftelse på eiendommen. 
 

4. Tinglysningsgebyr betales av søker. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Landbruk-, plan og teknikkutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.   

Avgjørelser i senere disposisjonssøknader avgjøres administrativt innenfor rådmannens 
fullmakter. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

1. Ragnhild Dramstad gis dispensasjon fra ”lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune”. Eksisterende avløpsløsning kan benyttes 
videre.  

 

2. Dersom bruk av eiendommen endres vesentlig eller eiendommen selges/overdras til 
ny eier oppheves dispensasjonen.  

 

3. Dispensasjonen skal tinglyses som en heftelse på eiendommen. 
 

4. Tinglysningsgebyr betales av søker. 
 

  
Utvalgssak 65/10 Arkiv nr Saknr 10/1914 Løpenr 11883/10 
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65-10 SØKNAD OM DISPENSAJON FRA SANERING/UTSKIFTNING 
AV AVLØSPSRENSEANLEGG ELSE HENRIKSEN 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Else Henriksen og Øistein Rosenlund gis dispensasjon fra ”lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune”. Eksisterende 
avløpsløsning kan benyttes videre.  

 

2. Dersom bruk av eiendommen endres vesentlig eller eiendommen selges/overdras til 
ny eier oppheves dispensasjonen.  

 

3. Dispensasjonen skal tinglyses som en heftelse på eiendommen. 
 

4. Tinglysningsgebyr betales av søker. 
 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Landbruk-, plan og teknikkutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.   

Avgjørelser i senere disposisjonssøknader avgjøres administrativt innenfor rådmannens 
fullmakter. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret 

 

1. Else Henriksen og Øistein Rosenlund gis dispensasjon fra ”lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune”. Eksisterende 
avløpsløsning kan benyttes videre.  

 

2. Dersom bruk av eiendommen endres vesentlig eller eiendommen selges/overdras til 
ny eier oppheves dispensasjonen.  

 

3. Dispensasjonen skal tinglyses som en heftelse på eiendommen. 
 

4. Tinglysningsgebyr betales av søker. 
 

  
Utvalgssak 66/10 Arkiv nr Saknr 10/2297 Løpenr 12474/10 

66-10 MELDING - REHABILITERING AV RAKKESTAD 
UNGDOMSKOLE  - AVSLUTNING   
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommune tar meldingen om rehabilitering av Rakkestad ungdomsskole – D-blokka 
til orientering. 
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FORMANNSKAPETs behandling: 

Kultur-, utdanning og omsorgsutvalget og Landbruk-, plan- og teknikkutvalgets innstilling 
enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommune tar meldingen om rehabilitering av Rakkestad ungdomsskole – D-blokka 
til orientering. 

 

  
Utvalgssak 67/10 Arkiv nr Saknr 10/1224 Løpenr 6234/10 

67-10 UTLEIE OG UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER - PRISER OG 
REGLEMENT 
 
Rådmannens innstilling: 

 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar som fremlagt Utleiereglement for Rakkestad 
kulturhus og andre kommunale lokaler. 

2. Reglementet gjøres gjeldende fra 01.01.2011.  
 

FORMANNSKAPETs behandling: 

Det gjøres oppmerksom på at formuleringen i vedlegg til saken ang hvilke kommunale lokaler 
som inngår i formålet skal være: 

- Gymsal ved Rakkestad ungdomsskole (og ikke ”Gymsal ved Rakkestad kommune”) 

Kultur-, utdanning og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar som fremlagt Utleiereglement for Rakkestad 
kulturhus og andre kommunale lokaler. 

2. Reglementet gjøres gjeldende fra 01.01.2011.  
 

 
Utvalgssak 68/10 Arkiv nr Saknr 10/2408 Løpenr 13090/10 

68-10 MØTEPLAN VÅREN 2011  
 
Rådmannens innstilling: 
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Rakkestad kommunestyre vedtar forslag til møteplan for politiske utvalg i perioden januar-juni 
2011. 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Det avsettes tid til ”Plansmie” i hele uke 5 i møteplanen. 

Ellen Solbrække (AP) foreslo at møtet i Administrasjonsutvalg og Formannskap den 01.06.11 
begynner kl 09.00 (administrasjonsutvalg) og 09.30 (formannskap) 

Rådmannens innstilling med ovennevnte endringer (plansmie og møtestart den 01.06.11) 
enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar forslag til møteplan for politiske utvalg i perioden januar-juni 
2011.  I tillegg avsettes hele uke 5 til ”Plansmie”.  Møtestart for møtet i 
Administrasjonsutvalget 01.06.11 endres til kl. 09.00 og Formannskapet samme dag til kl. 
09.30. 

 

  
Utvalgssak 69/10 Arkiv nr Saknr 10/2459 Løpenr 13345/10 

69-10 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2010-
2013  
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre slutter seg til forslaget til Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 
2010-2013. 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre slutter seg til forslaget til Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 
2010-2013. 
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DRØFTINGER 
 
Aktivitetspark – Bergenhus skole 
Dersom det skal søkes spillemidler må det utarbeides et skisseprosjekt til rundt 25.000 kroner 
 
Utbygging på Skautun 
Etter vedtak om utbygging må det etableres en politisk/administrativ plan- og byggekomité.  
Det fremmes forslag på komité like før eller like etter jul.  Rådmannen ønsker innspill på 
omfanget av komiteen. 
Formannskapet mener at de partier som sitter i formannskapet bør delta i en byggekomité. 
 
Dyrevernnemnd 
Hedda Gudim foreslås fra Rakkestad dersom hun ønsker å fortsette. 
 
Samhandlingsreformen 
Parnterskap med Sarpsborg – møte 2. desember kl 08.30 – 15.00.  3 politikere i tillegg til 
administrasjonen:  Peder Harlem, John Thune, Vidar Storeheier (evt. Bjørn Erik Studsrud). 
 
Kommunestyrets julebord 2011 
Julebordskomité: Bjørn Erik Studsrud (leder), Stein Bruland, Roger Torper. 
 
Avisartikkel ang skolen i Rakkestad og Nasjonale Prøver 
Inger Kaatorp Homstvedt kritiserte administrasjonens syn slik den kommer fram i artikkelen i 
Rakkestad Avis 24.11.10.  Rådmannen signaliserer et leserbrev som imøtegår – og forsøker å 
rette opp – inntrykket. 
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