
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 

 
Møtedato/sted 25.10.2012 - Kommunestyresalen, Kulturhuset  Fra kl. 18.30 til     

kl. 21.45.       

Møteleder Ordfører Ellen Solbrække 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 18.10.2012 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr 35/12  til og med sak nr 46/12 

 
Fraværende representanter:  Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), Svein Iver 
Gjøby (SP), Undis Holt (Krf). 
 
Møtende vararepresentanter: Ole Henrik Lauritzen (SP), Inger Synnøve Haugaard (SP), 
Anne Marie Bye Harlem (SP), Anne Grethe Holt Gudim (Krf) 
 
Til sak 38/12:  Dawood Alkaiysi (AP), Iselin Bjørnstad (Krf) 
 
Andre som møtte: Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.  
 
Det var ingen bemerkninger til saksliste eller innkalling.  Det var ikke innkommet spørsmål 
til folkets spørretime. 

Vidar Storeheier (Frp) hadde spørsmål til rutinene rundt folkets spørretime.  Spørsmålet ble 
besvart av ordføreren. 

Det var innkommet en interpellasjon datert 23.10.12 fra John Thune (Krf). Interpellasjonen 
og ordførerens svar følger protokollen. 

Ved møtets slutt stilte Vidar Storeheier (Frp) spørsmål om kommunestyrets møtefrekvens og 
saksmengte.  Spørsmålet ble besvart av ordføreren. 

Etter møtet orienterte daglig leder Knut Ove Børseth kommunestyret om prosjektet ”Kjør for 
livet”. 

 

UNDERSKRIFTER 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
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Protokoll sendt til: 
Formannskapets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, 
revisjonen, kontrollutvalget, økonomisjef, regnskapssjef. 
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Interpellasjon til kommunestyret 25.10.2012 

 

Vi ser i Rakkestad Avis at det ikke blir togavganger fra Rakkestad stasjon fra juni 2013 til 
september 2014. Vi frykter at dette kan bli slutten på tog fra Rakkestad til Oslo, og tilbake til 
Rakkestad. Skal dette erstattes med buss slik det fungerer i dag, frykter vi at svært få vil ta 
buss, og så tog fra Mysen til Oslo. Blir det få pendlere med buss til Mysen, regner vi med at 
det blir brukt som argument for ikke å gjenåpne togtrafikk fra og til Rakkestad stasjon. 

Vi mener Rakkestad da er mere tjent med ekspressbusser. Disse kan gå rett til Oslo og 
tilbake, eller i det minste til Askim eller Mysen. Da må rutene legges slik at det ikke blir 
ventetid fra buss til tog eller omvendt. 

Kan ordfører ta initiativ til forhandlinger med NSB, Nettbuss og Østfold fylke og eventuelle 
andre aktører slik at vi får erstattet toget med ekspressbusser.  

 

For Rakkestad Krf. 

John Thune 

Ordførerens svar:  
 
Det er riktig at togene til Rakkestad blir innstilt i ca et år, grunnet det nye signalanlegget som 
skal utprøves på strekningen Mysen – Sarpsborg.  
 
Kollektivtilbudet er viktig, det handler om både ut og inn pendling i kommunen. 
Så handler det om vi rakstinger skal ha mulighet til å benytte buss og tog når vi skal på noe, 
enten det er i Oslo eller i Sarpsborg. 
 
Når man arbeider f.eks i Oslo, så er det nødvendig at man kommer fortest mulig frem til 
jobben og at det er antall avganger, som gjør det mulig å benytte kollektiv transport.  
I dag er det to avganger  med tog på morgenen og  så kommer det  to tog tilbake på 
ettermiddagen, de såkalte pendler togene.  
 
Rakkestad er en flott kommune å bo i, men skal vi få flere innflyttere, så er kollektiv tilbudet 
viktig.  
Når det gjelder fremtidens tog tilbud her, så vet vi strekningen Mysen – Rakkestad har få 
reisende. Det har selvfølgelig noe med antall togavganger og reisetid til Oslo å gjøre. Men vi 
har faste brukere av toget, det tilbudet håper jeg blir opprettholdt.  
 
I NSB sitt innspill i NTP, så står Rakkestad på kartet og det skal gå et tog i timen, i det som 
kalles rushtiden.  Så skal Østre linje brukes til godstog. 
 
I dag går det tog og busser T/R Mysen - Oslo en gang pr time 
Men når du skal  til eller fra Mysen med buss fra Rakkestad, begynner det å bli vanskelig.  
Hvorfor er det slik? 
Det er Østfold fylkeskommune som setter opp rutetider for buss og så er det staten, NSB 
som bestemmer togtidene.  
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Det hjelper ikke med buss, når bussen har gått 10 minutter før toget kommer til Mysen. Det 
betyr at vi må ha bilen stående der eller få noen til å kjøre og hente.  
Dette er ikke godt nok.  
 
Det nye sykehuset på Kalnes: 
 
Vi må ha muligheten for å benytte kollektiv trafikk dit, det er ikke alle som ønsker eller kan 
kjøre bil. Et annet argument er at Sarpsborg vil få store trafikale utfordringer, hvis alle som 
skal til sykehuset kommer i egen bil.  
Jeg har snakket med ordføreren i Sarpsborg og vi er enige om å samarbeide om å finne noen 
gode løsninger.  
 
Jeg vil absolutt ta initiativ opp mot de aktører som er ansvarlig for kollektiv tilbudet, både 
muligheter for ekspressbusser, en bedre koordinering mellom buss og tog, samt fremtidig 
togavganger fra Rakkestad. Det er spesielt fylkeskommunen og NSB som er viktige aktører.  
 
Rakkestad er sentralt plassert, flere og flere ønsker å bosette seg utenfor Oslo, jeg tror 
mange etter hvert vil finne veien hit. Da må vi ha et kollektiv tilbud, slik at våre innbyggere 
kommer seg til Oslo og til Sarpsborg/ Nedre Glomma regionen, uten å måtte bruke bilen.  
 
 
 
Kommunestyrets behandling:  
 
Representanten John Thune (Krf) la fram interpellasjonen som ble besvart av ordfører Ekllen 
Solbrække (AP).   
 
I tillegg hadde følgende ordet: 
Roger Olstad (AP), Espen Storeneheier (V), Peder Harlem (SP).  
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Utvalgssak 35/12 Arkiv nr Saknr 11/2606 Løpenr 12918/12 

35-12 RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2011 - 
GODKJENNING  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2011 med økonomiske oversikter og tabeller. 

 

Regnskapsmessig mindreforbruk disponeres som følger:  

 

Disposisjonsfond, Rakkestad kulturhus,  kr.  1 800 000,00  - Forsikringsoppgjør, 

Disposisjonsfond, etter- og videreutdanning av lærere,  " 600 000,00  - egenandeler 

Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (2012),  " 750 000,00  - Kommunalt prosjekt

Disposisjonsfond, generelt " 3 284 124,17   

    

Sum, kr.  6 434 124,17  

 
 

KOMMUNESTYRETs behandling: 

Distriktsrevisor Finn Skoftsrud fra Indre Østfold kommunerevisjon var til stede under 
behandlingen av regnskapet. 

 
Følgende hadde ordet i saken:  Ole Henrik Lauritzen (SP), Espen Storeheier (V), rådmann Alf 
Thode Skog, Villy Tjerbo (V) 

 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2011 med økonomiske oversikter og tabeller. 
 
Regnskapsmessig mindreforbruk disponeres som følger:  
 
Disposisjonsfond, Rakkestad kulturhus,  kr.  1 800 000,00  - Forsikringsoppgjør, 

Disposisjonsfond, etter- og videreutdanning av lærere,  " 600 000,00  - egenandeler 

Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (2012),  " 750 000,00  - Kommunalt prosjekt

Disposisjonsfond, generelt " 3 284 124,17   

    

Sum, kr.  6 434 124,17  
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Melding om vedtak sendt:  Indre Østfold kommunerevisjon IKS, økonomisjef. 

 

  
Utvalgssak 36/12 Arkiv nr Saknr 12/1562 Løpenr 6778/12 

36-12 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2011  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  

 

 

KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken:  Espen Storeheier (V), rådmann Alf Thode Skog, John Thune 
(Krf), Stein Bruland (Krf), Jan Lie (AP), Villy Tjerbo (V), Vidar Storeheier (Frp), Roger Olstad 
(AP). 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Indre Østfold kommunerevisjon, økonomisjef, seksjoner og 
avdelinger. 

  
 
  
Utvalgssak 37/12 Arkiv nr Saknr 12/3010 Løpenr 14060/12 

37-12 TERTIALRAPPORT 2/2012  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar tertialrapport 2/2012. 
 
Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport 2/2012. 
 

 

KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken:  Hanne Bull Fladstad (H), rådmann Alf Thode Skog, Sølvi 
Brækklund Sæves (V), Roger Olstad (AP), Peder Harlem (SP), Ellen Solbrække (AP), John 
Thune (Krf). 
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Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar tertialrapport 2/2012. 

Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport 2/2012. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Økonomisjef, seksjoner og avdelinger 

 

  
 
  
Utvalgssak 38/12 Arkiv nr Saknr 12/2834 Løpenr 12967/12 

38-12 EIENDOMSSKATT - FRITAK ETTER 
EIENDOMSSKATTELOVEN  §§ 5 OG 7  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I samsvar med eiendomsskattelovens §7 a, gir Rakkestad kommunestyre helt fritak for 
eiendomsskatt i 2012 for eiendommene som fremgår av vedlagte liste, datert 18.09.2012. 

Rådmannen lar utarbeide retningslinjer for behandling av søknad om fritak for eiendomsskatt 
etter eiendomsskattelovens §7 a og skjema til bruk for søknader. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Representantene Hanne Bull Fladstad (H), John Thune (Krf) og Knut Magne Bjørnstad (AP) 
ble erklært innhabile etter forvaltningsloens § 6, annet ledd bokstav e. Iselin Bjørnstad (Krf) 
og Dawood Alkaiysi (AP) tiltrådte møtet under behandlingen av saken.  Det var ikke innkalt 
vararepresentant for Hanne Bull Fladstad og saken ble behandlet med 24 representanter.   

Følgende hadde ordet i saken:  Vidar Storeheier (Frp), Elin Gjerberg (V), Stein Bruland (Krf), 
rådmann Alf Thode Skog, Peder Harlem (SP), Villy Tjerbo (V), Espen Storeheier (V), Roger 
Olstad (AP). 

Representanten Vidar Storeheier (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets 
innstilling: 

Rakkestad kommunestyre ber rådmannen til kommende formannskapsmøte legge fram en 
kompensasjonsordning for eiendomsskatt for private barnehager – slik at private og 
kommunale med hensyn til effekt av eiendomsskatt blir helt likt behandlet. 

Formannskapets innstilling og Vidar Storeheiers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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KOMMUNESTYRETs vedtak: 

I samsvar med eiendomsskattelovens § 7 a, gir Rakkestad kommunestyre helt fritak for 
eiendomsskatt i 2012 for eiendommene som fremgår av vedlagte liste, datert 18.09.2012. 

Rådmannen lar utarbeide retningslinjer for behandling av søknad om fritak for eiendomsskatt 
etter eiendomsskattelovens §7 a og skjema til bruk for søknader. 

Rakkestad kommunestyre ber rådmannen til kommende formannskapsmøte legge fram en 
kompensasjonsordning for eiendomsskatt for private barnehager – slik at private og 
kommunale med hensyn til effekt av eiendomsskatt blir helt likt behandlet. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Søkerne, saksbehandler for videre behandling. 

 

  
 
  
Utvalgssak 39/12 Arkiv nr Saknr 12/2748 Løpenr 12515/12 

39-12 ARBEID FOR SOSIALHJELP  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar å gjennomføre prosjektet arbeid for sosialhjelp i perioden 
01.09.12- 31.08.14. til en kostnad av kr 660 000 pr. år. Beløpet dekkes av NAV Rakkestad sitt 
sosialhjelpsbudsjett. 

 

 

KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken:  Espen Storeheier (V), rådmann Alf Thode Skog, Gunnar Line 
(SP) 

Omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar å gjennomføre prosjektet arbeid for sosialhjelp i perioden 
01.09.12- 31.08.14. til en kostnad av kr 660 000 pr. år. Beløpet dekkes av NAV Rakkestad sitt 
sosialhjelpsbudsjett. 

Kulepunkt 4 i saksframlegget ”Erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført 
tilsvarende opplegg tilsier at enkelte brukere vil flytte ut av kommunen” tas vekk da dette 
ikke anses å være et argument av betydning i denne sammenheng. 

 

Melding om vedtak sendt:  NAV Rakkstad, økonomisjef 
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Utvalgssak 40/12 Arkiv nr Saknr 12/2824 Løpenr 12878/12 

40-12 NYTT VEINAVN PÅ FLADSTAD UTBYGGINGSOMRÅDE.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar at veien som er avmerket på det vedlagte kartet får 
veinavnet ”Fladstadtunet”. 
 
 

KOMMUNESTYRETs behandling: 

Representanten Hanne Bull Fladstad (H) ble erklært innhabil etter forvaltningslovens § 6 
første ledd, bokstav b.  Det var ikke innkalt varamedlem og saken ble behandlet med 24 
representanter. 

Følgende hadde ordet i saken:  Ole Henrik Lauritzen (SP), Jan Lie (AP), Knut Ruud (H). 

  

 

KOMMUNESTYRET vedtak: 

Saken utsettes og legges fram for Teknikk- og miljøutvalget for ny behandling. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Ole Fladstad, saksbehandler for videre behandling 

 

  
 
  
Utvalgssak 41/12 Arkiv nr Saknr 12/1706 Løpenr 13015/12 

41-12 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013- 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. For perioden 2013 -2016 bosetter Rakkestad kommune flyktninger som følger: 
 2013:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2014:  4 enslige mindreårige flyktninger 
 2015:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2016:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 

2. Tiltakene innarbeides i budsjett 2013 og Handlings- og økonomiplan 2013-2016. 
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KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken:  Roger Olstad (AP), Helen Graarud (SP), Espen Storeheier (V), 
Vidar Storeheier (Frp), Knut Ruud (H), rådmann Alf Thode Skog, John Thune (Krf), Peder 
Harlem (SP). 

Representanten Espen Storeheier (V) fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 3) 

Kommunestyret ber rådmannen komme med forslag til en planstrategi for integrering av 
flyktninger, om vi skal bosette flyktninger slik pkt. 1 forutsetter.  Dette må skje før utgangen 
av 2012. 

Representanten Helen Graarud (SP) fremmet følgende endringsforslag/tilleggsforslag: 

1. For perioden 2013 -2016 bosetter Rakkestad kommune flyktninger som følger: 
 2013:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2014:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2015:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2016:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 

2. Som en del av det totale antall bosettinger nevnt under punkt 1, forplikter Rakkstad 
kommune seg til å bosette 4 enslige mindreårige flyktninger i perioden.  Disse 
bosettes når det er tilgjengelig kapasitet i allerede etablerte tiltak for enslige 
mindreårige flyktninger i kommunen 

 
3. Tiltakene innarbeides i budsjett 2013 og Handlings- og økonomiplan 2013-2016. 

 

Votering: 

Det ble først votert alternativt mellom omsorgsutvalgets innstilling punkt 1 og Helen Graaruds 
forslag punkt 1. 

Helen Graaruds forslag ble vedtatt med 20 mot 5 stemmer.  Mindretallet besto av Krf’s 
gruppe samt Ronnie Markussen (Frp). 

Deretter ble det votert over Helen Graaruds forslag punkt 2 som ble vedtatt med 24 mot 1 
stemme.  Mindretallet besto av Hanne Bull Fladstad (H). 

Det ble så votert over Espen Storeheiers forslag (nytt punkt 3) som ble enstemmig vedtatt. 

Omsorgsutvalgets innstilling punkt 2 (nytt punkt 4) ble enstemmig vedtatt.  

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

1. For perioden 2013 -2016 bosetter Rakkestad kommune flyktninger som følger: 
 

 2013:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2014:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2015:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 2016:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 

2. Som en del av det totale antall bosettinger nevnt under punkt 1, forplikter Rakkestad 
kommune seg til å bosette 4 enslige mindreårige flyktninger i perioden.  Disse 
bosettes når det er tilgjengelig kapasitet i allerede etablerte tiltak for enslige 
mindreårige flyktninger i kommunen 
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3. Kommunestyret ber rådmannen komme med forslag til en planstrategi for integrering 
av flyktninger, om vi skal bosette flyktninger slik pkt. 1 forutsetter.  Dette må skje før 
utgangen av 2012. 

 
4. Tiltakene innarbeides i budsjett 2013 og Handlings- og økonomiplan 2013-2016. 

 

 

 

Melding om vedtak sendt:  IMDI (Intregrerings- og mangfoldsdirektoratet), saksbehandler. 

 

  
 
  
Utvalgssak 42/12 Arkiv nr Saknr 12/2008 Løpenr 9921/12 

42-12 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET 
ØSTFOLD OG 17 KOMMUNER I ØSTFOLD - GODKJENNING AV 
AVTALE OG RETNINGSLINJER 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom 
Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt 
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: Stein Bruland (Krf) 

Omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRET vedtak: 

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom 
Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt 
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Sykehuset Østfold, saksbehandler. 
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Utvalgssak 43/12 Arkiv nr Saknr 12/2399 Løpenr 11443/12 

43-12 VILTRÅDET - ORGANISERING OG FULLMAKTER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre oppretter et viltråd på ni representanter som et underutvalg for 
teknikk- og miljøutvalget. Det er satt sammen av to representanter fra teknikk- og miljø-
utvalget, en representant for Rakkestad og Degernes JFF, en representant for 
landbruksorganisasjonene og en representant for hvert av de fem planområdene for 
elgforvaltning kommunen.  

 

Teknikk- og miljøutvalget velger medlemmene av viltrådet – bruker- og interesse-
representantene etter forslag fra organisasjonene selv. 

 

Politisk valgte representanter er leder og nestleder av viltrådet. Rådmannen stiller sekretær til 
disposisjon for organet.  

 

Viltrådet har ikke egen beslutningsmyndighet, men er et uttalende og rådgivende organ for 
rådmannen og teknikk- og miljøutvalget i enkeltspørsmål og prinsipielle saker som berører 
jakt-, vilt- og landbruksinteressene på det aktuelle området.   

 
 

KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken:  Jan Lie (AP) 

Teknikk- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

Rakkestad kommunestyre oppretter et viltråd på ni representanter som et underutvalg for 
teknikk- og miljøutvalget. Det er satt sammen av to representanter fra teknikk- og 
miljøutvalget, en representant for Rakkestad og Degernes JFF, en representant for 
landbruksorganisasjonene og en representant for hvert av de fem planområdene for 
elgforvaltning kommunen.  
 
Teknikk- og miljøutvalget velger medlemmene av viltrådet – bruker- og 
interesserepresentantene etter forslag fra organisasjonene selv. 
 
Politisk valgte representanter er leder og nestleder av viltrådet. Rådmannen stiller sekretær til 
disposisjon for organet.  
 
Viltrådet har ikke egen beslutningsmyndighet, men er et uttalende og rådgivende organ for 
rådmannen og teknikk- og miljøutvalget i enkeltspørsmål og prinsipielle saker som berører 
jakt-, vilt- og landbruksinteressene på det aktuelle området.   
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Møtesyklusen tilpasses de behov som er på området. 
 

Rådets medlemmer kan godtgjøres av viltfondet, bortsett fra de politisk oppnevnte 
medlemmer som får godtgjørelse av Rakkestad kommune på ordinær måte. 

 

 

Melding om vedtak sendt: TML v/seksjonsleder, leder viltråd, saksbehandler, politisk 
sekretariat, kontorsjef (for rev. av delegasjonsreglement) 

 

 

 

  
 
  
Utvalgssak 44/12 Arkiv nr Saknr 12/2992 Løpenr 13976/12 

44-12 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 
1.1.2013 - 1.1.2017  
 
Arbeidsutvalgets innstilling til formannskapet: 

1. Det foretas følgende valg av forliksråd for perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2017: 

 

Medlemmer: 

1. Ragnar Johansen 
2. Stein Bruland 
3. Linda Holene 

 

Varamedlemmer i rekkefølge: 

1. Hans Amund Lunde 
2. Ann-Mari Skinne 
3. Thorild Hanne Fossli  

 

2. Som forliksrådets leder velges: Ragnar Johansen. 

 

3. Valget innberettes til Fylkesmannen i Østfold i samsvar med domstollovens § 58. 

 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 



  Side 14 av 15 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

1. Det foretas følgende valg av forliksråd for perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2017: 

 

Medlemmer: 

1. Ragnar Johansen 
2. Stein Bruland 
3. Linda Holene 

 

Varamedlemmer i rekkefølge: 

1. Hans Amund Lunde 
2. Ann-Mari Skinne 
3. Thorild Hanne Fossli  

 

2. Som forliksrådets leder velges: Ragnar Johansen. 

 

3. Valget innberettes til Fylkesmannen i Østfold i samsvar med domstollovens § 58. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  De valgte, politisk sekretariat, Lensmannen i Rakkestad 
(sekretariat for forliksrådet) 

 

  
 
  
Utvalgssak 45/12 Arkiv nr Saknr 12/1272 Løpenr 12783/12 

45-12 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 - 
FASTSETTING AV VALGDAG   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar at Rakkestad kommune i sammenheng med 
stortings- og sametingsvalget 2013 også skal holde valgting søndag 8. september 
2013. 

 

2. Rakkestad kommunestyre vedtar at det fra stortings- og sametingsvalget 2013 skal 
være tre valgkretser i Rakkestad kommune – Os, Bergenhus og Kirkeng kretser. 

 
 

KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
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KOMMUNESTYRETs vedtak: 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar at Rakkestad kommune i sammenheng med 
stortings- og sametingsvalget 2013 også skal holde valgting søndag 8. september 
2013. 

 

2. Rakkestad kommunestyre vedtar at det fra stortings- og sametingsvalget 2013 skal 
være tre valgkretser i Rakkestad kommune – Os, Bergenhus og Kirkeng kretser. 

 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Politisk sekretariat, kontorsjef. 

  
 
 
 
 
  
Utvalgssak 46/12 Arkiv nr Saknr 12/2715 Løpenr 12368/12 

46-12 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 
2013-2024 - MELDING  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Meldingen tas til orientering. 

 
 

KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken:  Hanne Bull Fladstad (H) 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

Meldingen tas til orientering. Nåværende kommunedelplan vil dermed gjelde ut 2013. 

 

 

Melding om vedtak sendt: Kultursjef, saksbehandler. 
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