
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I Formannskapet 
 

Møtedato/sted 21.11.2012 - Formannskapssalen, Kulturhuset, kl. 09.30 - kl.14.10.        

Møteleder Ordfører Ellen Solbrække 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 15.11.2012 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr 44/12 til og med sak nr 51/12. 

 
 
Fraværende representanter:  Undis Holt (Krf) 
 
Møtende vararepresentanter: Roger Olstad (AP), Svein Iver Gjøby (SP) (til sak 44/12) 
 
Andre som møtte: Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. 
 
Seksjonsleder familiesenter Gunvor Halstvedt redegjorde for nåværende og planlagt innhold 
og tjenester i Familiesenter. 

 

 

 
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, 
revisjonen, kontrollutvalget, økonomisjef, regnskapssjef. 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr.   
 
44/12   
HARLEMHAUGEN BOLIGOMRÅDE - KJØP  
 
45/12   
BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016  
 
46/12   
MØTEPLAN VÅREN 2013  
 
47/12   
PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013 - 
2016  
 
48/12   
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - MEDDOMMER I TINGRETTEN  
 
4912   
OPPNEVNING AV LEDER OG STEDFORTREDER - BARNEVERNSTJENESTEN  
 
50/12   
FREMTIDENS BYGDER  
 
51/12 
ERKJENTLIGHET    Unntatt offentlighet offvl § 26 
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Utvalgssak 44/12 Arkiv nr Saknr 12/3280 Løpenr 15928/12 

44-12 HARLEMHAUGEN BOLIGOMRÅDE - KJØP  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Peder 
Harlem og Rakkestad kommune og Andreas Graff om kjøp av areal til Harlemhaugen 
Boligområde i Degernes.  
 
Formannskapet gis fullmakt til å gjøre tilpasninger/endringer i kontraktene - forutsatt at det 
ikke gir økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune.  
 
I budsjett 2013 er bevilget kr. 2 000 000 til tiltaket. Ytterligere kr. 3 500 000 er satt av til 
formålet i økonomiplanen - årene 2014 - 2016.  
 
 
Formannskapets behandling: 
Representanten Peder Harlem (SP) ble erklært innhabil etter forvaltningslovens § 6, første 
ledd, bokstav a.  Svein Iver Gjøby (SP) møtte som vararepresentant ved behandling av 
saken. 
 
Rådmannen anmodes om å gjøre en nærmere vurdering av eiendommen Harlem for å 
avklare om hele område skal kjøpes til samme pris. 
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Rakkestad kommunestyre vedtar utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Peder 
Harlem og Rakkestad kommune og Andreas Graff om kjøp av areal til Harlemhaugen 
Boligområde i Degernes.  
 
Formannskapet gis fullmakt til å gjøre tilpasninger/endringer i kontraktene - forutsatt at det 
ikke gir økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune.  
 
I budsjett 2013 er bevilget kr. 2 000 000 til tiltaket. Ytterligere kr. 3 500 000 er satt av til 
formålet i økonomiplanen - årene 2014 - 2016.  
 
  
 
  
Utvalgssak 45/12 Arkiv nr Saknr 12/2854 Løpenr 15004/12 

45-12 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 
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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. 

 
 
Formannskapets behandling: 
Representanten Peder Harlem (SP) ba om at hans habilitet ble vurdert pga at budsjettet 
behandler forhold rundt kjøp av hans eiendom. Administrasjonen har vært i kontakt med 
fylkesmannen i sakens anledning. Fylkesmannsembedet vurderer at Harlem er habil siden sak 
ang. kjøp av eiendom blir behandlet i forkant av budsjettbehandlingen både i formannskap 
og kommunestyre.  Habiliteten ble vurdert både i forhold til forvaltningslovens § 6 første ledd 
bokstav a, og § 6 annet ledd.  Formannskapet vedtok deretter enstemmig av Peder Harlem 
er habil i behandlingen av sak 45/12. 
 
 
Representanten Vidar Storeheier (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
I 2013 søker Rakkestad kommune fylkesmannen om kr 500 000 i skjønnsmidler til et 
omstillingsprosjekt hvor det hentes inn ekstern ekspertise til en full gjennomgang av 
virksomheten, dette med sikte på å redusere driftskostnader. 
 
 
Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet fremmet følgende felles forslag: 
 
 
Budsjett 2013 – Rakkestad kommune 
 
 2013 2014 2015 2016 
Drift:     
Kirken 160 000 160 000 160 000 160 000 
Kulturskolen 140 000 140 000 140 000 140 000 
Støttekontakter 200 000 200 000 200 000 200 000 
Teknisk 500 000 500 000 500 000 500 000 
Sum 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
     
Investeringer:     
Bergenhus skole  500 000 10 000 000 7 500 000 
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Kommuneskogen: 
Kommunestyret ønsker at kommuneskogen drives bærekraftig, uten overavvirkning.  
Rådmannen må for kommende budsjetter tilpasse økonomisk utbytte med avvirkning og 
langsiktig drift av kommuneskogen. 
 
Lyngrabben: 
Planlegging av rehabilitering starter i 2013.  Finansieres av tilskudd og lån som dekkes ved 
økte husleier i fremtiden. 
 
Grusveier: 
Rådmannen utarbeider en vedlikeholdsplan for kommunens grusveier.  Det må vurderes om 
alle veier skal ha samme standard. 
 
Sentrum: 
Markedsføring av sentrum er viktig for både handelsstand om utvikling i sentrum.  
Kommunestyret vil følge opp Rakestad Utvikling ved å gi støtte til Rakkestad Handelsstands 
arbeid for markedsføring og aktiviteter i sentrum.  Kommunestyret vil ta stilling til en søknad 
fra Rakkestad Handelsstand når den foreligger. 
 
Teknisk: 
Kommunestyret ønsker en oversikt over behovet for fornying av teknisk utstyr i seksjon 
Teknikk, miljø og Landbruk og brannvesenet.  Det ønskes en prioritert liste ved neste 
økonomiplan. 
 
 
Sølvi Brekklund Sæves (V) foreslo på vegne av Venstre følgende forslag: 
 
For å redusere kommunens låneopptak, ser kommunestyret at et fullstendig eller delvis salg 
av kommuneskogen vil være gunstig.  Kommunestyret ønsker derfor at administrasjonen ser 
på mulighetene for et slikt salg, og vi ber om en utredning som legges fram for 
formannskapet i god tid før neste budsjettbehandling. 
 
 
Votering: 
Vidar Storeheiers forslag ang. søknad om omstillingsmidler ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesforslaget fra AP, Krf, SP og V ble vedtatt mot en stemme.  Mindretallet besto av 
Fremskrittspartiets representant. 
 
Venstres forslag ang fullstendig eller delvis salg av kommuneskogen falt med 6 mot 3 
stemmer.  Mindretallet besto av Fremskrittspartiets og Venstres stemmer. 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

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 
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(Økonomiplan: Per rammeområde og totalt for perioden 2013-2016) – totalt kr 
380 165 942 for 2013 med følgende tillegg: 

 
 

 2013 2014 2015 2016 
Kirken 160 000 160 000 160 000 160 000 
Kulturskolen 140 000 140 000 140 000 140 000 
Støttekontakter 200 000 200 000 200 000 200 000 
Teknisk 500 000 500 000 500 000 500 000 
Sum 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

 
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 –med følgende tillegg: 
 

 2013 2014 2015 2016 
Bergenhus skole  500 000 10 000 000 7 500 000 

 
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. 
 
7. I 2013 søker Rakkestad kommune fylkesmannen om kr 500 000 i skjønnsmidler til et 

omstillingsprosjekt hvor det hentes inn ekstern ekspertise til en full gjennomgang av 
virksomheten, dette med sikte på å redusere driftskostnader. 

 
 

I tillegg vedtas følgende: 
 
Kommuneskogen: 
Kommunestyret ønsker at kommuneskogen drives bærekraftig, uten overavvirkning.  
Rådmannen må for kommende budsjetter tilpasse økonomisk utbytte med avvirkning og 
langsiktig drift av kommuneskogen. 
 
Lyngrabben: 
Planlegging av rehabilitering starter i 2013.  Finansieres av tilskudd og lån som dekkes ved 
økte husleier i fremtiden. 
 
Grusveier: 
Rådmannen utarbeider en vedlikeholdsplan for kommunens grusveier.  Det må vurderes om 
alle veier skal ha samme standard. 
 
Sentrum: 
Markedsføring av sentrum er viktig for både handelsstand om utvikling i sentrum.  
Kommunestyret vil følge opp Rakestad Utvikling ved å gi støtte til Rakkestad Handelsstands 
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arbeid for markedsføring og aktiviteter i sentrum.  Kommunestyret vil ta stilling til en søknad 
fra Rakkestad Handelsstand når den foreligger. 
 
 
Teknisk: 
Kommunestyret ønsker en oversikt over behovet for fornying av teknisk utstyr i seksjon 
Teknikk, miljø og Landbruk og brannvesenet.  Det ønskes en prioritert liste ved neste 
økonomiplan. 
 
 
  
Utvalgssak 46/12 Arkiv nr Saknr 12/3235 Løpenr 15587/12 

46-12 MØTEPLAN VÅREN 2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplan for våren 2013 - datert 08.11.2012 - vedtas.   
 
 
Formannskapets behandling: 
Temamøtet den 7. februar får tema ”Rakkestads rolle i regionene”. I samme møte orienteres 
kommunestyret om ”Ukantkommunenes sammenslutning” . 
 
Formannskapet ønsker et kommunestyremøte (temamøte) i mars hvor eiendomsskatt er 
tema.  Møte fastsettes til 21. mars. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Møteplan for våren 2013 - datert 08.11.2012 – med endring av tema for kommunestyre 
(temamøte) 7. februar 2013 og tillegg av et kommunestyremøte (temamøte) 21. mars - 
vedtas.   
 
 
  
 
  
Utvalgssak 47/12 Arkiv nr Saknr 12/3134 Løpenr 14886/12 

47-12 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 
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Formannskapets behandling: 
Rådmannen la fram brev fra Rakkestad Motorpark AS (mottatt 20.11.2012) med søknad om 
støtte fra spillemidlene til oppføring av garderobe/sanitærbygg på Rudskogen.   
 
Representantene Dagfinn Søtorp (SP) og John Thune (Krf) ba seg dermed vurdert som 
innhabile etter forvaltningslovens § 6 første ledd, bokstav e (styreleder og styremedlem i 
Rakkestad Motorpark. 
 
Ordfører foreslo at saken utsettes og behandles i formannskapet 12. desember og 
kommunestyret 13. desember for å få tid til å vurdere søknaden nærmere. 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Saken utsettes og behandles i formannskapet 12.12.2012. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler/rådmannen for vurdering av nye opplysninger 
 
  
 
 
  
  
Utvalgssak 48/12 Arkiv nr Saknr 12/3240 Løpenr 15609/12 

48-12 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - MEDDOMMER I TINGRETTEN  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre gir i henhold til Domsstollovens § 74, 2. ledd 
 

- Anne H. Opsahl Kaaen, Kåen, 1890 Rakkestad 
- Hans Edvin Johansson, Bergveien 11, 1890 Rakkestad kommune 

 
fritak fra vervet som meddommer i Sarpsborg Tingrett for perioden 01.01.2013 – 
31.12.2016. 
 
 
Formannskapets behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Rakkestad kommunestyre gir i henhold til Domsstollovens § 74, 2. ledd 
 

- Anne H. Opsahl Kaaen, Kåen, 1890 Rakkestad 
- Hans Edvin Johansson, Bergveien 11, 1890 Rakkestad kommune 

 
fritak fra vervet som meddommer i Sarpsborg Tingrett for perioden 01.01.2013 – 
31.12.2016. 
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Melding om vedtak sendt: Anne H. Opsahl Kaaen, Hans Edvin Johansson, Sarpsborg tingrett. 

 
 
 
 
  
Utvalgssak 49/12 Arkiv nr Saknr 12/3243 Løpenr 15634/12 

49-12 OPPNEVNING AV LEDER OG STEDFORTREDER - 
BARNEVERNSTJENESTEN  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Ann Kristin Olsson oppnevnes som barnevernsleder iht Barnevernloven § 2-1 fra 
01.01.2013. 

 
2. Lill Merethe Hansen oppnevnes som stedfortreder for barnevernleder fra samme dato. 

 
 
Formannskapets behandling: 
Rådmannens forlag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Ann Kristin Olsson oppnevnes som barnevernsleder iht Barnevernloven § 2-1 fra 
01.01.2013. 

 
2. Lill Merethe Hansen oppnevnes som stedfortreder for barnevernleder fra samme dato. 

 
 
  
 
 
  
Utvalgssak 50/12 Arkiv nr Saknr 12/3210 Løpenr 15362/12 

50-1 FREMTIDENS BYGDER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rakkestad kommune vil som prosjekteier selv drifte prosjektet ”Energibygda 
Rakkestad” i 2012 og 2013 og koordinere prosjektet med andre kommunale 
satsninger.  

2. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.  Samarbeidet med andre aktører 
ivaretas gjennom en prosjektgruppe. 

3. Satsningsområder for 2012 og 2013 følger revidert prosjektbeskrivelse – 
Prosjektbeskrivelse ”Energibygda Rakkestad”, Rakkestad kommune 31.10.2012 
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Formannskapets behandling: 
Med henvisning til Teknikk- og miljøutvalgets behandling av saken, foreslo representanten 
Karoline Fjeldstad (SP) følgende endring av punkt 4:  
 
Styringsgruppen utarbeider en gjennomføringsplan og en prioritering av tiltak som er 
målbare. 
 
Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til formannskapet med representanten Fjeldstads 
endring enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Rakkestad kommune vil som prosjekteier selv drifte prosjektet ”Energibygda 
Rakkestad” i 2012 og 2013 og koordinere prosjektet med andre kommunale 
satsninger.  

 
2. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.  Samarbeidet med andre aktører 

ivaretas gjennom en prosjektgruppe. 
 
3. Satsningsområder for 2012 og 2013 følger revidert prosjektbeskrivelse – 

Prosjektbeskrivelse ”Energibygda Rakkestad”, Rakkestad kommune 31.10.2012 
 

4.  Styringsgruppen utarbeider en gjennomføringsplan og en prioritering av tiltak som er   
     målbare.   
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