
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I  
Kommunestyret 

 
Møtedato/sted 06.12.2012 - Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus  

kl. 18.30 – 21.50.        
Møteleder Ordfører Ellen Solbrække. 
Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 29.11.2012. 
BEHANDLEDE SAKER 
Fra sak nr 47/12  til og med sak nr 55/12 
 
Fraværende representanter: Stein Bruland (Krf) 
Inhabile i sak 47/12 og 48/12:  Peder Harlem (SP) og Andreas Graff (Krf) 
 
Møtende vararepresentanter: Ragnhild Brenås (Krf) 
Vararepresentant i sak 47/12 og 48/12: Ole Henrik Lauritzen (SP) 
 
Andre som møtte: Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. 
 
 
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste. 
 
 
 
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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Utvalgssak 47/12 Arkiv nr Saknr 12/3280 Løpenr 15928/12 

47-12 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.  
  
Kommunestyrets behandling: 
Representantene Peder Harlem (SP) og Andreas Graff (Krf) ble erklært inhabile etter 
forvaltningslovens § 6, første ledd bokstav a.  Ole Henrik Lauritzen (SP) møtte som 
vararepresentant for Peder Harlem.  Det var ikke innkalt vararepresentant for Andreas Graff 
(Krf).  Saken ble behandlet med 24 representanter. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Ellen Solbrække (AP). 
 
Ellen Solbrække (AP) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
Til utsettelsesforslaget hadde Vidar Storeheier (Frp) ordet.   
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Partene, Teknikk-, miljø og landbruksseksjonen v/seksjonsleder 
 
  
  
Utvalgssak 48/12 Arkiv nr Saknr 12/2854 Løpenr 15004/12 

48-12 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. 
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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. 

 
Kommunestyrets behandling: 
Peder Harlem (SP) og Andreas Graff (Krf) ble erklært inhabile etter forvaltningslovens § 6 
annet ledd.  Ole Henrik Lauritzen (SP) møtte som vararepresentant for Peder Harlem.  Det 
var ikke innkalt vararepresentant for Andreas Graff (Krf).  Saken ble behandlet med 24 
representanter 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Roger Olstad (AP), Karoline Fjeldstad (SP), Sølvi Brekklund Sæves (V), Knut Ruud (H), John 
Thune (Krf), Vidar Storeheier (Frp), Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Knut Magne 
Bjørnstad (AP), rådmann Alf Thode Skog, Ole Henrik Lauritzen (SP), Svein Iver Gjøby (SP), 
Villy Tjerbo (V). 
 
Knut Ruud (H) fremmet følgende forslag: 
Budsjettet vedtas som det foreligger fra rådmannen, uten økte inntekter fra eiendomsskatt.  
Rådmannen bes å finne dekning for dette. 
 
Espen Storeheier (V) fremmet følgende forsalg: 
Kommunestyret ønsker en differensiering av eiendomsskatten ut fra rimelighetsbetraktninger.  
Kommunestyret ønsker å synliggjøre at det er forskjell på de tjenester som ytes til bygdas 
innbyggere og ser det derfor som rettferdig at eiendomsskatten differensieres ut fra følgende 
hensyn og med følgende sats: 
 
Hus knyttet til kommunens anlegg for vann og kloakk:  3,4 promille 
Hus som ikke er knyttet til kommmunens anlegg for vann og kloakk:  2,6 promille. 
 
Elin Gjerberg (V) tok opp Venstres forslag i Oppvekstutvalget:   
 
Forslag 1: 
Teksten ”dette er et stykke på vei et alternativ til Mortenstua skole” i tekstdelen under kap. 
10 om skole, på side 24 – i avsnittet om Os skole, endres til:  ”Dette er et supplement og ikke 
en konkurrent til Mortenstua skole” 
 
Forslag 2: 
Kommunestyret ønsker en gjennomgang av administrasjonsressursen ved samtlige skoler i 
kommunen med spesiell fokus på Kirkeng skole.  Det bør tas sikte på at eventuelle endringer 
i administrasjonsressursene skal gjøres gjeldene fra 01.08.2013. 
 
Forslag 3: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for en skolepsykologstilling (minst 50%) i 
Rakkestadskolen/-barnehagene.  Det må undersøkes om dette eventuelt kan realiseres via 
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søknad om prosjektmidler eller ved alternativ bruk av andre, ikke bundne stillinger i 
kommunen, for eksempel Familiesentret.   
 
Sølvi Brekklund Sæves (V) tok opp Venstres forslag fra formannskapet ang. fullstendig eller 
delvis salg av kommuneskogen (med en liten endring): 
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 evt. salg, og ber om en utredning som legges fram for formannskapet i 
god tid før neste budsjettbehandling. 
 
Rådmannen la fram et forslag som gir budsjettendringene inndekning (forutsatt at 
formannskapets innstilling vedtas).    
 
Økte driftsutgifter på kr 1 000 000 hvert av årene 2013 – 2016 dekkes på følgende måte: 
2013: Lavere avsetning til disposisjonsfondet. 
2014: Lavere avsetning til disposisjonsfondet på kr 750 000 og økning av fire inntekter på  
 kr 250 000. 
2015: Lavere avsetning til disposisjonsfondet. 
2016: Økning i frie inntekter på kr 1 000 000. 
 
Endringer i investeringsregnskapet finansieres som følger: 
Låneopptak: 
2015: Økning med kr 7 500 000. 
2016: Reduksjon med: kr 7 500 000. 
 
Votering: 
Det ble først votert over Knut Ruud/Høyres forslag (om å ikke øke inntekter fra 
eiendomsskatt) – som falt med 4 mot 20 stemmer.  Mindretallet besto av Høyre og 
Fremskrittspartiets representanter.  
 
Deretter ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag/justering av inndekningen i budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 
Så ble det votert over Sølvi Brekklund Sæves/Venstres forslag (utredning av salg av 
kommuneskogen).  Forslaget ble vedtatt med 15 mot 9 stemmer.  Mindretallet besto av 
Arbeiderpartiet og Kristelig folkepartis representanter.   
 
Espen Storeheier/Venstres forslag ang. differensiering av eiendomsskatt falt med 6 mot 18 
stemmer.  Mindretallet besto av Venstre og Fremskrittspartiets representanter. 
 
Elin Gjerberg/Venstres forslag ang. endring av tekst under kap. 10 – Skole ble enstemmig 
vedtatt.   
 
Elin Gjerberg/Venstres forslag ang. gjennomgang av administrasjonsressursen ved skolene 
ble vedtatt med 15 mot 9 stemmer.  Mindretallet besto av Arbeiderpartiet og Kristelig 
folkepartis representanter. 
 
Elin Gjerberg/Venstres forslag ang. utredning av muligheten for skolepsykologstilling ble 
vedtatt med 21 mot 3 stemmer.  Mindretallet besto av Kristelig folkepartis representanter.  
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Deretter ble det votert over budsjettet som helhet og budsjett 2013 – Handlings- og 
økonomiplan 2013 – 2016 ble vedtat med 22 mot 2 stemmer.  Mindretallet besto av 
representantene fra Høyre.   
 
Som en konsekvens av vedtaket endres teksten i ”Budsjettvedtakets bokstav G” (side 69 i 
budsjettdokumentet) til: 
 

G. Timesatser for støttekontakter og fritidsassistenter 
Administrativt forhandlingsutvalg fastsetter nye timesatser for støttekontakter og 
fritidsassistenter.    

 
I Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester (side 72 i budsjettdokumentet) rettes 
skrivefeil.  Riktig tekst skal være: 
4. Kino 
d) Hefter barnebilletter og honnør (5 billetter)  kr  340 
e) Hefter voksenbilletter (5 billetter)   kr  400 
 
Punkt 5 i kommunestyrets vedtak endres slik (før tabellen): 

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 endring.  
 
Kommunestyrets 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 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. 
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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 endring: 
 

 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. 

 
8. Kommuneskogen: 

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 evt. salg, og ber om en utredning som 
legges fram for formannskapet i god tid før neste budsjettbehandling. 

 
9. Lyngrabben: 

Planlegging av rehabilitering starter i 2013.  Finansieres av tilskudd og lån som dekkes 
ved økte husleier i fremtiden. 

 
10. Grusveier: 

Rådmannen utarbeider en vedlikeholdsplan for kommunens grusveier.  Det må 
vurderes om alle veier skal ha samme standard. 

 
11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. Skoler: 
Kommunestyret ønsker en gjennomgang av administrasjonsressursen ved samtlige 
skoler i kommunen med spesiell fokus på Kirkeng skole.  Det bør tas sikte på at 
eventuelle endringer i administrasjonsressursene skal gjøres gjeldene fra 01.08.2013. 
Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for en skolepsykologstilling (minst 
50%) i Rakkestadskolen/-barnehagene.  Det må undersøkes om dette eventuelt kan 
realiseres via søknad om prosjektmidler eller ved alternativ bruk av andre, ikke 
bundne stillinger i kommunen, for eksempel Familiesentret. 
   

     14. Økte driftsutgifter på kr 1 000 000 hvert av årene 2013 – 2016 dekkes på følgende 
måte: 
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2013: Lavere avsetning til disposisjonsfondet. 
2014: Lavere avsetning til disposisjonsfondet på kr 750 000 og økning av fire 
inntekter på kr 250 000. 
2015: Lavere avsetning til disposisjonsfondet. 
2016: Økning i frie inntekter på kr 1 000 000. 
 
Endringer i investeringsregnskapet finansieres som følger: 
Låneopptak: 
2015: Økning med kr 7 500 000. 
2016: Reduksjon med: kr 7 500 000. 

 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Økonomisjef, seksjoner og avdelinger, fylkesmannen i Østfold (via 
økonomisjef.  
 
  
  
Utvalgssak 49/12 Arkiv nr Saknr 12/3258 Løpenr 15710/12 

49-12 FASTSETTING AV PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING 
BERGENHUS OG RAKKESTAD SENTRUM 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for områdeplaner for BERGENHUS og SENTRUM datert 1.11.2012 
vedtas. 
  
Kommunestyrets behandling: 
Representanten Villy Tjerbo (V) ba om at hans habilitet ble vurdert i forhold til 
forvaltningslovens § 6, andre ledd – på bakgrunn av et innspill til områdereguleringen.  
Kommunestyret vedtok enstemmig av Tjerbo var habil.  Villy Tjerbo deltok ikke i 
behandlingen av habilitetsspørsmålet. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  Vidar Storeheier (Frp), John Thune (Krf), Sølvi Brekklund 
Sæves (V), Roger Olstad (AP), Peder Harlem (SP), Svein Iver Gjøby (SP), Dagfinn Søtorp 
(SP). 
 
John Thune (Krf) tok opp opprinnelig formulering i planprogrammets tekst (side 4): 
Det er et mål å tilrettelegge for en transformasjon av nedlagt industrivirksomhet i sentrum 
(Diplom IS) – eventuelt i et langsiktig utviklingsperspektiv.  Dette kan være 
næringsvirksomhet og også sentrumsboliger/-leiligheter, men detaljhandel søkes i størst 
mulig grad etablert i eller i tilknyting til Storgata på strekningen fra Skoleveien til 
rundkjøringen/Johs. C. Liensgate. 
 
Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og John Thunes forslag, ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 15 mot 10 stemmer.  Mindretallet besto av Kristelig 
Folkeparti og Arbeiderpartiets representanter, samt Dagfinn Søtorp (SP). 
 
”Rakkestad utvikling” tas ut av oppramsing av medlemmer i Referansegruppa (side 6). 
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Kommunestyrets vedtak: 
Forslag til planprogram for områdeplaner for BERGENHUS og SENTRUM datert 1.11.2012 
vedtas, med unntak av setningen: 
”Det er et mål å tilrettelegge for en transformasjon av nedlagt industrivirksomhet i sentrum 
(DiplomIS) – eventuelt i et langsiktig utviklingsperspektiv.  Dette kan være 
næringsvirksomhet og også sentrumsboliger/-leiligheter, men detaljhandel søkes i størst 
mulig grad etablert i eller i tilknytning til Storgata på strekningen fra Skoleveien til 
rundkjøringen/Johs C Liens gate”  
i planprogrammets side 4 som endres til: 
Detaljhandel søkes i størst mulig grad etablert i tilknytning til Rakkestad sentrum, i området 
jernbaneovergangen til Skolegata/Ringgata. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Teknikk-, miljø og landbruksseksjonen v/seksjonsleder for videre 
behandling.  Politisk sekretariat (redigering) 
 
  
Utvalgssak 50/12 Arkiv nr Saknr 12/3218 Løpenr 15447/12 

50-12 DETALJREGULERING STENSRUDÅSEN 2. 
GANGSBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan Stensrud - del av eiendommen 
gnr. 189, bnr. 1 m.fl. 
 
Kommunestyrets behandling: 
Følgende hadde ordet i saken:  Vidar Storeheier (Frp), Espen Storeheier (V), Dagfinn Søtorp 
(SP), Jan Lie (AP), John Thune (Krf). 
 
Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 18 mot 7 stemmer.  Mindretallet 
besto av Fremskrittspartiet og Venstres representanter, samt Knut Ruud fra Høyre.   
 
Kommunestyrets vedtak: 
Rakkestad kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan Stensrud - del av eiendommen 
gnr. 189, bnr. 1 m.fl. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen v/seksjonsleder for videre 
behandling.  Parter, høringsinstanser, saksbehandler. 
 
  
  
Utvalgssak 51/12 Arkiv nr Saknr 12/3192 Løpenr 15288/12 

51-12 DETALJREGULERING- KLEVER- HELT GRØNN 2. GANGS 
BEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsplan - Helt Grønn Klever-Langen hytteområde egengodkjennes. 
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Kommunestyrets behandling: 
Følgende hadde ordet i saken:  Sølvi Brekklund Sæves (V), rådmann Alf Thode Skog. 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Forslag til reguleringsplan - Helt Grønn Klever-Langen hytteområde egengodkjennes. 
 
Melding om vedtak sendt:  Teknikk-, miljø og landbruksseksjonen for videre behandling, 
parter, høringsinstanser, saksbehandler. 
 
 
  
Utvalgssak 52/12 Arkiv nr Saknr 12/3210 Løpenr 15362/12 

52-12 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 

  
Kommunestyrets behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets 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 
 

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

Melding om vedtak sendt:  Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen v/seksjonsleder, ordfører. 
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Utvalgssak 53/12 Arkiv nr Saknr 12/2989 Løpenr 13958/12 

53-12 ENDRING AV NAVN PÅ UTVALG  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre foretar følgende endringer i politisk styringsstruktur, vedtatt 
16.06.2011 – sak 32/11:   
 

1. Omsorgsutvalget endrer navn til__________________ 
2. Teknikk- og miljøutvalget endrer navn til__________________ 

 
Endringene trer i kraft 01.01.2013. 
 
Kommunestyrets behandling: 
Følgende hadde ordet i saken: Roger Olstad (AP) 
 
Roger Olstad (AP) foreslo at navnet op Oppvekstutvalget endres til ”Kultur og 
oppvekstutvalget”. 
 
Formannskapets innstilling med Roger Olstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Rakkestad kommunestyre foretar følgende endringer i politisk styringsstruktur, vedtatt 
16.06.2011 – sak 32/11:   
 

1. Omsorgsutvalget endrer navn til Helse- og omsorgsutvalget. 
2. Teknikk- og miljøutvalget endrer navn til Teknikk, miljø- og landbruksutvalget. 
3. Oppvekstutvalget endrer navn til Kultur- og oppvekstutvalget. 

 
Endringene trer i kraft 01.01.2013. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Seksjoner og avdelinger, sentralarkiv, servicekontor, leder av 
bruker- og interesseutvalg, politisk sekretariat, møtesekretærer. 
 
  
  
Utvalgssak 54/12 Arkiv nr Saknr 12/3235 Løpenr 15587/12 

54-12 MØTEPLAN VÅREN 2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplan for våren 2013 - datert 08.11.2012 - vedtas.   
  
Kommunestyrets behandling: 
Følgende hadde ordet i saken: Espen Storeheier (V). 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak: 
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.   
 
 
Melding om vedtak sendt:  Seksjoner og avdelinger, brannvesen, servicekontor, kjøkken, 
politisk sekretariat. 
 
  
  
Utvalgssak 55/12 Arkiv nr Saknr 12/3243 Løpenr 15634/12 

55-12 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. 
 
Kommunestyrets behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets 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. 

 
 
Melding om vedtak sendt: Ann Kristin Olsson, Lill Merethe Hansen, seksjon Familiesenter 
v/seksjonsleder, servicekontor, sentralarkiv. 
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