
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 

 
Møtedato/sted 05.11.2012 - Grupperom 2, Kulturhuset  Fra kl. 18.00 til kl. 2030       
Møteleder Torild Dramstad (Krf) 
Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt * 
BEHANDLEDE SAKER 
Fra sak nr 5/12 til og med sak nr 6/12 
 
Møtende representanter: 
Torild Dramstad (Krf), Reidar Gundelsby, Inger Lise Broen, Grethe Myrås 
 
Fraværende representanter: 
Sigrun Brigtsen 
 
Møtende vararepresentanter: 
Ingen 
 
Andre som møtte: 
Lene H. Ruggli, møtesekretær 
 
I fellesmøte for brukere og interesseutvalgene – Funksjonshemmedes råd, Eldrerådet og 
Ungdomsrådet ga rådmann Alf Thode Skog en orientering om saken: Forslag til budsjett 
2013 og Handlings- og økonomiplan 2013 – 2016. 
Utvalgene gikk deretter til hvert sitt møterom for å utarbeide sin uttalelse i budsjettsaken. 
 
 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
 
 
 
 
 
 
Protokoll sendt til: 
Medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, kommunalsjef, revisjon og 
kontrollutvalget. 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
 
5/12   
BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016  
 
6/12   
PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013 - 2016  
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Utvalgssak 5/12 Arkiv nr Saknr 12/2854 Løpenr 15004/12 

5-12 BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN       
2013-2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2013 

og handlings- og økonomiplan 2013-2016 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 
2013-2016 side 54 og 55 (Budsjettskjema 1B) og side 63 og 64 (Økonomiplan: Per 
rammeområde og totalt for perioden 2013-2016) – totalt kr 380 165 942 for 2013.  

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2013 og handlings- og 
økonomiplan 2013-2016 side 68. 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 71 til og med side 88 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent. 
5. Investeringsbudsjettet for 2013 og 2013-2016 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 

av budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 45-49 
(Investeringsbudsjettet – sammendrag) og side 56 og 57 (Budsjettskjema 2B) – totalt  
kr 74 850 000 i 2013 til investeringer i anleggsmidler.  

6. Det godkjennes låneopptak på kr 55 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2013 – se side 70 i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016. 

 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs behandling: 
Funksjonshemmedes råds uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. I tillegg 
ønsker Funksjonshemmedes råd at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet : 

 Ferieturer for funksjonshemmede – Rådet vil be om at tilskudd til ledsager på 
ferieturer for funksjonshemmede gjeninntas i budsjettet og at det blir sett på 
ordningen på nytt. 

 Hevning av timelønnen til støttekontakter. Avlønningen er den laveste i fylket 
og 30 40 kr mindre pr. time enn i nabokommunene. Både som tiltak for å skaffe 
støttekontakter og for å verdsette den jobben de gjør. 

 Noe økt bemanning i boliger når dagtilbud har feriestengt, slik at beboerne kan 
oppleve ”litt” i sommertiden. 

 Tigjengelighet for funksjonshemmede på idrettsarena/tribune – spesielt ved 
Rakkestad stadion. 

 Aktivitet for funksjonshemmede for eksempel boccia i nær tilknytning til helse-  
og velferdssenteret/Familiesenteret. 

 Rådet ønsker at de sosiale tjenestene ved NAV (avlastning, støttekontakt) får mer 
oppmerksomhet i kommunens Handlings- og økonomiplan. 
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RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs uttalelse til Omsorgsutvalget: 
Funksjonshemmedes råds uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. I tillegg 
ønsker Funksjonshemmedes råd at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet : 

 Ferieturer for funksjonshemmede – Rådet vil be om at tilskudd til ledsager på 
ferieturer for funksjonshemmede gjeninntas i budsjettet og at det blir sett på 
ordningen på nytt. 

 Hevning av timelønnen til støttekontakter. Avlønningen er den laveste i fylket 
og 30 40 kr mindre pr. time enn i nabokommunene. Både som tiltak for å skaffe 
støttekontakter og for å verdsette den jobben de gjør. 

 Noe økt bemanning i boliger når dagtilbud har feriestengt, slik at beboerne kan 
oppleve ”litt” i sommertiden. 

 Tigjengelighet for funksjonshemmede på idrettsarena/tribune – spesielt ved 
Rakkestad stadion. 

 Aktivitet for funksjonshemmede for eksempel boccia i nær tilknytning til helse-  
og velferdssenteret/Familiesenteret. 

 Rådet ønsker at de sosiale tjenestene ved NAV (avlastning, støttekontakt) får mer 
oppmerksomhet i kommunens Handlings- og økonomiplan. 

 
 
 
  
Utvalgssak 6/12 Arkiv nr Saknr 12/3134 Løpenr 14886/12 

6-12 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG 
OMRÅDER 2013 - 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 

 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs uttalelse til Omsorgsutvalget: 
Funksjonshemmedes råd tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning. 
 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE uttalelse til Omsorgsutvalget: 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

3. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
4. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 
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