
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I  

Oppvekstutvalget 

 
Møtedato/sted 13.11.2012 - Formannskapssalen, Kulturhuset, kl. 19.00 til kl. 22.00  
Møteleder Roger Olstad 
Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 06.11.2012 
BEHANDLEDE SAKER 
Fra sak nr 11/12 til og med sak nr 16/12 
 
Møtende representanter: 
Roger Olstad (Ap), Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Peder Harlem (Sp),          
Andreas Graff (Krf), Eli Uttakleiv (H), Heidi Saxegård Eriksen (H) 
 
Fraværende representanter: 
- 
Møtende vararepresentanter: 
- 
Andre som møtte: Rådmann Alf Thode Skog, seksjonsleder barnehage Anne-Grethe Schau, 
rektor Rakkestad ungdomsskole Lars Fagerhøi, møtesekretær Ole Harald Reinvold 
 
 
Rektor Rakkestad ungdomsskole Lars Fagerhøi orienterte om foreløpig status for 
antimobbeprogrammet i Rakkestadskolen. 
 
Notat om vikarbruken i Rakkestadskolen ble delt ut i møtet, jfr. forespørsel i møte 
25.09.2012. 
 
Representanten Roger Olstad (Ap) fremmet forslag om at oppvekstutvalget endrer navn til 
kultur- og oppvekstutvalget. Et enstemmig oppvekstutvalg støttet dette forslag.  
 
 
 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
 
 
 
Protokoll sendt til:  
Medlemmer, varamedlemmer, rådmann, kommunalsjef, ordfører, revisjon, kontrollutvalg, 
møtesekretær 
 



  Side 2 av 7 

 
S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
 
11/12   
BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016  
 
12/12   
LOKAL DEFINISJON AV FULL BARNEHAGEDEKNING  
 
13/12   
BARNEHAGEOMRÅDET 2013-2016 - TILTAK M.M.  
 
14/12   
KULTURSTIPEND 2012  
 
15/12   
KULTURPRIS OG FRIVILLIGHETSPRIS 2012  
 
16/12   
PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013 - 
2016  
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Utvalgssak 11/12 Arkiv nr Saknr 12/2854 Løpenr 15004/12 

11-12 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. 

 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Representanten Eli Uttakleiv (H) foreslo at det legges inn som en rutine at kommunalt FAU 
skal være høringsinstans for budsjett og handlings- og økonomiplan. Et enstemmig utvalg 
støttet dette. 
 
Representanten Eli Uttakleiv (H) ønsket at administrasjonen undersøkte muligheten for igjen 
å få økt helsesøsterstillingen ved Mysen videregående skole til 100 % stilling (evt. i 
samarbeid med andre kommuner). Den var nå redusert til 80 % grunnet opphør av 
prosjektmidler.  
 
Representanten Espen Storeheier (V) ønsket følgende endring i tekstdelen under kap. 10 
skole, side 24 – avsnitt om Os skole. Teksten foreslås endret til: Dette er supplement ikke en 
konkurrent til Mortenstua skole. Et enstemmig oppvekstutvalg støttet dette. 
 
Representanten Espen Storeheier (V) fremmet forslag om økt administrasjonsressurs ved 
Kirkeng skole. Oppvekstvekstutvalget ble enige om at det til neste utvalgsmøte ønskes en 
gjennomgang/plan for administrasjonsressursen ved samtlige skoler i kommunen med 
spesiell fokus på Kirkeng skole. Det tas sikte på at første trinnene endringer i 
administrasjons-ressursen da skal gjøres gjeldende fra 01.08.2013. Et enstemmig 
oppvekstutvalg støttet dette forslaget. 
 
Representanten Elin Gjerberg (V) foreslo at administrasjonen skulle utrede muligheten for en 
skolepsykologstilling (minst 50%) i Rakkestadskolen/barnehagene. Dette kunne både være 



  Side 4 av 7 

via evnt. prosjektmidler eller ved alternativ bruk av andre ikke bundne stillinger i kommunen, 
f.eks i Familiesenteret. Et enstemmig oppvekstutvalg støttet dette forslaget. 
 
Representanten Roger Olstad (Ap) foreslo at investeringsdelen av økonomiplanen (2013 – 
2016) endres som følger: 
 
Bergenhus skole, gymnastikksal:  
kr. 0 (2013) kr. 500 000 (2014) kr. 10 000 000 (2015) kr. 7 500 000 (2016) 
 
Dette følges videre opp i budsjett 2014 og i økonomiplan 2014 - 2017. 
 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Oppvekstutvalgets uttalelse til Formannskapet: 
Oppvekstutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende 
tillegg: 
 
Investeringsdelen av økonomiplanen (2013 – 2016) endres som følger: 
 
Bergenhus skole, gymnastikksal:  
kr. 0 (2013) kr. 500 000 (2014) kr. 10 000 000 (2015) kr. 7 500 000 (2016) 
 
Dette følges videre opp i budsjett 2014 og i økonomiplan 2014 - 2017. 
 
Administrasjonen bes utrede muligheten for en skolepsykologstilling (minst 50%) i 
Rakkestadskolen/barnehagene.  
 
 
  
Utvalgssak 12/12 Arkiv nr Saknr 12/3198 Løpenr 15317/12 

12-12 LOKAL DEFINISJON AV FULL BARNEHAGEDEKNING  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre stadfester den ”statlige norm for full barnehagedekning” også som 
”norm for full barnehagedekning” i Rakkestad kommune.  
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Et enstemmig oppvekstutvalg ønsket å utsette saken i påvente av at regjeringen skal legge 
fram en stortingsmelding om framtidens barnehage vinteren 2013. Meldingen skal gi en 
tydelig retning for barnehagepolitikken, både om kvalitet og innhold, ansattes kompetanse og 
sektorens styringsutfordringer. NOU 2012:1 Til barnas beste foreslår en ny lovgivning for 
barnehagene.  
 
 
Oppvekstutvalgets vedtak: 
Saken utsettes i påvente av stortingsmelding om framtidens barnehage. 
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Melding om vedtak sendt: 
Seksjonsleder barnehage Anne-Grethe Schau 
 
 
 
  
Utvalgssak 13/12 Arkiv nr Saknr 12/3197 Løpenr 15319/12 

13-12 BARNEHAGEOMRÅDET 2013-2016 - TILTAK M.M.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar å planlegge rehabilitering og utbygging av Fladstad 
barnehage i 2013 – med sikte på at dette tiltaket gir kapasitet til å oppfylle ”statlig norm for 
full barnehagedekning” i Rakkestad sentrum i de nærmeste fire - fem årene. 
 
Rakkestad kommunestyre mener at ”Trygge Barnehagers” planlagte barnehage i 
Prestegårdsskogen Boligområde bidrar til å etablere uønsket overkapasitet i det lokale 
barnehagemarkedet, og at den som sådan resulterer i at den balanse som nå er til stede i 
markedet kan bli forstyrret og ødelagt. 
 
At en ny etablering ikke utelukkende bidrar til å realisere målsettingen om full 
barnehagedekning – men i like stor grad bygger opp overkapasitet i markedet – gjør at 
Rakkestad kommune ikke imøtekommer søknaden om etablering av ny barnehage i 
kommunen. 
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Representanten Peder Harlem (Sp) foreslo at saken utsettes.  
 
 
Oppvekstutvalgets vedtak: 
Saken utsettes.  
 
Ny sak forelegges oppvekstutvalget med en sammenhengende økonomisk kalkyle i forhold til 
drifts-/finanserings-/investeringskostnader inkludert nybygg på eksisterende Fladstad 
barnehage.  
 
Innen saken forelegges oppvekstutvalget skal kommuneadministrasjonen ha hatt en dialog 
med ”Trygge barnehager” i forhold til hvilken kapasitet bygget skal romme. 
 
Oppvekstutvalget ønsket en egen orientering av ”Trygge barnehager”. 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
 
Seksjonsleder barnehage Anne-Grethe Schau 
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Utvalgssak 14/12 Arkiv nr Saknr 12/3008 Løpenr 14447/12 

14-12 KULTURSTIPEND 2012  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak.  
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Et enstemmig oppvekstutvalg ønsket å støtte Ungdomsrådets uttalelse med å tildele alle tre 
søkerne stipend.  
 
Utvalget ønsket å øke rammen for kulturstipendet med kr. 7 500 slik at alle tre søkerne kan 
tildeles kr. 7 500 hver seg. 
 
 
Oppvekstutvalgets vedtak: 
1. Rammen for kulturstipend økes med kr 7 500. 

 
2. Kulturstipendet 2012 deles ut til: 
 

 Siv Anita Dramstad kr 7 500  
 Ragnhild Margrethe Andersen kr 7 500 
 Runar Helin kr 7 500 

 
 
Melding om vedtak sendt: 
 
Siv Anita Dramstad, Ragnhild Margrethe Andersen, Runar Helin, seksjonsleder kultur Grethe 
Torstensen 
 
 
 
Utvalgssak 15/12 Arkiv nr Saknr 12/2411 Løpenr 14381/12 

15-12 KULTURPRIS OG FRIVILLIGHETSPRIS 2012  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Et enstemmig oppvekstutvalg ønsket å tildele kultur- og frivillighetsprisen til Kjell Roger 
Strøm Olsen 
 
 
Oppvekstutvalgets vedtak: 
Kultur- og frivillighetsprisen 2012 tildeles: 
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Kjell Roger Strøm Olsen 
 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
 
Kjell Roger Strøm Olsen, seksjonsleder kultur Grethe Torstensen 
 
 
  
  
Utvalgssak 16/12 Arkiv nr Saknr 12/3134 Løpenr 14886/12 

16-12 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 

 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Uttalelse fra Rakkestad Idrettsråd ble utdelt i møtet (vedlegg 3). 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Oppvekstutvalgets innstilling til Formannskapet: 
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 
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