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11-13 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - NAV  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 13/29    
 
Saksnr.:  Utvalg Møtedato 
11/13 Kommunestyret 30.05.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Kontrollutvalgets innstilling  
 

1. Vedlagte rapport om oppføling av rapport om «NAV» – Rakkestad kommune, 
utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til etterretning. 
 

2. NAV redegjør skriftlig til kontrollutvalget om anbefalingene, som er gitt i Rapport om 
NAV, vedtak 51/11 i kommunestyret, er fulgt opp innen 01.10.2013. 

 
 
Vedlegg 

1. Oversendelsesbrev fra Indre Østfold kommunerevisjon, datert 22.3.13. 
2. Rapporten Oppfølging av rapport om «NAV» - Rakkestad kommune, fra Indre Østfold 

Kommunerevisjon IKS, datert 01.02.2013 /m vedlegg.  
 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i sak 51/11 at «Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport fra 
«NAV» i Rakkestad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning». 
 
Anbefalingene som kommunestyret vedtok var følgende: 
 
Anbefaling nr. 1:  Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å dokumentere søknader om 
deltakelse i programmet for å opprettholde etterprøvbarhet i forhold til brukermedvirkning og 
for å kunne belyse tidsperioden mellom søknad og vedtak 
 
Anbefaling nr. 2: Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å vurdere om omfanget av 
informasjon om gjennomført arbeidsevnevurdering ovenfor brukerne er tilstrekkelig.  Brukere 
har rett til å få presentert hvilken type informasjon om utgjør basisen for sin egen 
arbeidsevne vurdering. 
 
Anbefaling nr. 3: Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å vurdere om det skal avholdes 
jevnlige og systematiske brukerundersøkelser blant deltakerne i kvalifiseringsprogrammet for 
å kunne danne seg et bilde av hvordan tjenesteutøvelsen oppfattes. 
 
Anbefaling nr. 4: Revisjonen anbefaler at NAV Rakkestad sørger for at brukerne har et 
fulltidsprogram. 
 
Anbefaling nr. 5:  Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å dokumentere at det foregår aktiv 
jobbsøking i løpet av programperioden. 
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Anbefaling nr. 6: Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å vurdere hvorvidt man mottar 
tilstrekkelig informasjon om programmets forløp for de som er i tiltak hos eksterne 
tjenesteytere. 
 
Anbefaling nr. 7: Revisjonen anbefaler at rapporten følges opp i løpet av 1. halvår 2012. 
 
 
Rapporten som nå legges fram har som formål å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet og 
å finne ut om alle tiltak (anbefalinger) som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen 
av rapporten i 2011 er iverksatt. 
 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte 21.03.13 og ber om saken legges fram for 
kommunestyret. 
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12-13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BYGGESAKSBEHANDLING  
 
Saksbehandler:  Espen Jordet Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 12/3037    
 
Saksnr.:  Utvalg Møtedato 
12/13 Kommunestyret 30.05.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Kontrollutvalgets innstilling 

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling i Rakkestad kommune» tas til 
etterretning. 
 

2. Det bør sterkt vurderes om det er behov for å øke bemanningen i enheten for 
byggesak. 
 

3. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas. 
 
 
 
Vedlegg 
1. Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS`brev av 22.02.2013, vedlagt Indre Østfold 

Kommunerevisjon IKS`rapport: «Byggesaksbehandling – Rakkestad kommune», datert 
03.02.2013. 

 
 
Bakgrunn 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS startet i november 2012 forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling – Rakkestad kommune». 
Prosjektet bygget på følgende problemstilling: Har kommunen formålstjenlige rutiner for 
behandling av byggesøknader, sett opp mot lovverk? 
 
Revisjonskriteriene fremkommer av vedlegg 1. til revisjonens rapport. 
 
Hjemmel 
Prosjektet er gjennomført etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollutvalget og 
kommunestyret i Rakkestad kommune, jamfør politisk sak 10/17 – Plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Andre faktaopplysninger 
Revisor vurderer at byggesaksbehandling i Rakkestad kommune i hovedsak følger loven, og 
det er få tidsoverskridelser. Det er imidlertid forbedringspotensiale og revisjonen fremmer 
totalt 6 anbefalinger. 
Anbefalingene er kommentert av rådmannen i brev til Indre Østfold Kommunerevisjon datert 
30.01.2013. 
 
Administrasjonens vurdering 
Revisors anbefalinger er relevante og rådmannen vil etterstrebe å gjennomføre de 
anbefalinger revisjonen har beskrevet. Videre tas det til orientering at kontrollutvalget ber 
rådmannen vurdere å styrke bemanningen innenfor byggesak. 
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13-13 RAKKESTAD UTVIKLING 2012 - ÅRSMELDING  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 004  
Arkivsaksnr.: 13/1012    
 
Saksnr.:  Utvalg Møtedato 
23/13 Formannskapet 22.05.2013 
13/13 Kommunestyret 30.05.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommunestyre tar «Rapport Rakkestad Utvikling (RUT) 2012» til 
orientering. 

 
2. Rakkestad kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å iverksette en videreføring 

av Rakkestad Utvikling innen en ramme på kr. 300 000 pr. år – ressurser som 
frigjøres når sentrumsplanen blir avsluttet 30.6.13. Omfang av prosjektet for 2014 og 
senere er et budsjettiltak for 2014. 

 
3. Et nytt prosjekt kan være enten kommunalt eller «Rakkestad Næringsråd» kan stå i 

spissen for og gjennomføre det.   
 

4. Rakkestad kommunestyre gir ordfører fullmakt til å inngå avtale med Rakkestad 
Handelsstand SA om aktivitetsstøtte på inntil 300 000 kroner for 2013. 
Handelsstanden avgir regnskap for tilskuddet.  

 
5. Aktivitetsstøtten dekkes av disposisjonsfondet.   

    
 
 
 
Behandling i Formannskapet den 22.05.2013 sak 23/13 
 
Formannskapet behandling 
Formannskapets medlemmer ønsket følgende tillegg til rådmannens forslag tredje avsnitt:  
Omfang av prosjektet for 2014 og senere er et budsjettiltak for 2014. 
 
Ordfører la fram utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Handelsstands 
forening. 
 
Formannskapet foreslo følgende tilleggspunkt i rådmannens forslag til vedtak:  
Rakkestad kommunestyre gir ordfører fullmakt til å inngå avtale med Rakkestad 
Handelsstand SA om aktivitetsstøtte på inntil 300 000 kroner for 2013. Handelsstanden 
rapporter (avgir regnskap) for tilskuddet.  Aktivitetsstøtten dekkes av disposisjonsfondet.   
 
Som en konsekvens av vedtaket fjernes formuleringen «Utbetalingen skjer medio februar 
hvert år» fra avtaleteksten og det settes inn et punkt 7 som omtaler rapportering.  
Avtaleteksten fremlegges deretter for Rakkestad Handelsstand SA for godkjenning. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret 
 

1. Rakkestad kommunestyre tar «Rapport Rakkestad Utvikling (RUT) 2012» til 
orientering. 

 
2. Rakkestad kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å iverksette en videreføring 

av Rakkestad Utvikling innen en ramme på kr. 300 000 pr. år – ressurser som 
frigjøres når sentrumsplanen blir avsluttet 30.6.13. Omfang av prosjektet for 2014 og 
senere er et budsjettiltak for 2014. 

 
3. Et nytt prosjekt kan være enten kommunalt eller «Rakkestad Næringsråd» kan stå i 

spissen for og gjennomføre det.   
 

4. Rakkestad kommunestyre gir ordfører fullmakt til å inngå avtale med Rakkestad 
Handelsstand SA om aktivitetsstøtte på inntil 300 000 kroner for 2013. 
Handelsstanden avgir regnskap for tilskuddet.  

 
5. Aktivitetsstøtten dekkes av disposisjonsfondet.   

    
 
 
 
Vedlegg 
1. Rapport Rakkestad Utvikling (RUT) 2012.  
2. Avtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Handelsstand SA om aktivitetstilbud 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune vedtok høsten 2010 prosjektet «Rakkestad Utvikling – et treårig 
program (2011, 2012 og 2013) for innovasjon, utvikling og vekst i lokalsamfunnet.  
 
Rakkestad Utvikling (2012) ble ledet av en styringsgruppe: 
 
Fra Rakkestad kommune: Ellen Solbrække, leder, 
    John Thune,  
    Sølvi Bræklund Sæves, 
    Karoline, Fjeldstad, 
    Vidar Storeheier, 
 
Fra det lokale næringslivet: Olav Grefslie,  
    Øyvind Watvedt.   
 
I 2011 ble Carsten Lier etter en tilbudsrunde engasjert som prosjektleder, mens Navet 
Næringshage AS i fjor – etter en tilsvarende prosess – fikk oppdraget. 
 
Budsjettrammen for Rakkestad Utvikling var på kr. 750 000 pr. år.  
 
Rakkestad Utvikling leverer en avsluttende rapport om sin virksomhet – samtidig med at den 
samlede årsmeldingen for kommunen blir politisk behandlet. I tillegg skulle formannskap og 
kommunestyre underrettes om status og utvikling i prosjektet pr. 30.4.12 og 31.8.12. Det 
ble ikke gjort.   
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Satsningsområder 
Rakkestad Utvikling fastsatte en handlingsplan som identifiserte fem satsningsområder i 
2012. Det gjelder:  
 
1 – Dialog- og samarbeidsarenaer.  
2 – Engasjement i sentrum. 
3 – Bo i Rakkestad. 
4 – Aktiviteter.  
5 – Sentrumsplanen.  
 
Rapporten redegjør for resultatene på de forskjellige feltene.  
 
 
Økonomi 
Prosjektets aktivitet var i samsvar med budsjettrammen.  
 
 
Styringsgruppens konklusjon 
I sin oppsummering av Rakkestad Utviklings virksomhet i 2012, skriver styringsgruppen 
16.01.13: 
 
Ved slutten av prosjektperioden gjør styringsgruppen seg flere tanker om hva som har 
fungert og ikke fungert i 2012 for RUT.  
 
Intensjonene bak Rakkestad Utvikling var gode. Man så at sentrum trengte et løft for å 
hindre en ikke ønsket utvikling, og satte av midler til et treårig prosjekt for å motvirke dette. 
Styringsgruppen mener at å dele prosjektperioden opp i tre separate årsanbud, har hindret 
langsiktighet og kontinuitet i arbeidet som har vært planlagt. At mandatet for RUT ble endret 
fra første til andre prosjektår førte til at man på mange måter begynte på nytt i år to.  
 
Styringsgruppen mener også at RUT har blitt et for toppstyrt prosjekt som har gjort det 
vanskelig å engasjere grasrota i Rakkestad inn i prosjektets arbeid. Derfor er 
styringsgruppen meget fornøyd med at arbeidet med å få etablert et næringsråd for 
Rakkestad materialiserer seg. Det er kun gjennom at folk og næringsliv selv engasjerer seg i 
omgivelsene sine at man kan fortsette den gode utviklingen som Rakkestad tross alt har. Det 
viktigste som derfor har kommet ut av RUT er, bortsett fra hyggelige markeder, etableringen 
av et næringsråd som på flere kan felt påta seg ansvaret for flere av de oppgavene som var 
intendert av RUT. 
 
Styringsgruppen anbefalte også å avslutte RUT ett år før prosjektperioden, basert på at det 
ble en for dyr metode å organisere det som hovedsakelig var markedsarbeid på. Dette i 
tillegg til at styringsgruppen ser at engasjement ikke kan vedtas, men må bygges nedenfra. 
Styringsgruppen anbefaling var at det i framtiden settes av en søkbar økonomisk pott til 
markedsaktivitet i gata, og at øvrig engasjement forsøkes kanalisert gjennom et næringsråd. 
På denne måten vil engasjementet komme nedenfra i framtiden.     
 
  
Veien videre 
To ganger i de siste månedene (mars og april), har politisk ledelse/formannskapet diskutert 
hvordan kommunen kan videreføre sin lederrolle og sitt engasjement i sentrumsutbygging og 
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samfunnsutvikling som en helhet. Det er tatt til orde for å reetablere «Rakkestad Utvikling» 
på lignende premisser som i 2011 og 2012. Meningsforskjellen er først og fremst om 
prosjektet bør være kommunalt, eller om det fremmer formålet bedre at «Rakkestad 
Næringsråd» står i spissen for og gjennomfører det.  
 
Formannskapet avgjør spørsmålet før sommerferien – etter å ha drøftet det på et møte med 
«Rakkestad Næringsråd» i april eller mai. Uansett kan et prosjekt – hvis kommunen vedtar 
det – lyses ut i høst og settes ut i livet mot slutten av året eller fra 1.1.14.   
 
Utgifter til et nytt prosjekt, er forutsatt finansiert av de ressurser som frigjøres når 
sentrumsplanen blir avsluttet 30.6.13. Det er bevilget kr 300 000 til formålet i 2013.   
Rådmannen forventer at de problemstillinger som gjelder «et nytt prosjekt» blir politisk 
avklart så snart som mulig. 
 
Styringsgruppen for Rakkestad Utvikling tar opp å etablere en egen tilskuddsordning for lag 
og organisasjoners aktivitets- og markedstiltak i Rakkestad sentrum. Det blir behandlet som 
en egen sak – etter at ordføreren har forhandlet fram avtale for opplegget i løpet av mai d.å.   
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14-13 EIERSKAPSMELDING - RAKKESTAD ENERGI AS  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 027  
Arkivsaksnr.: 13/822    
 
Saksnr.:  Utvalg Møtedato 
25/13 Formannskapet 22.05.2013 
14/13 Kommunestyret 30.05.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens utkast til eierskapsmelding med 
følgende endringer:  

 
Setningen 

 
Fremover bør det fortsatt vektlegges å rekruttere velkvalifiserte medlemmer til styret 
fra kommunal side 

 
erstatter setningen  

 
Framover bør det derfor vektlegges i større grad å rekruttere «profesjonelle» 
medlemmer til styret fra kommunal side.  

 
 
Behandling i Formannskapet den 22.05.2013 sak 25/13 
 
Formannskapet behandling 
Karoline Fjeldstad (SP) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, første ledd bokstav e 
(styremedlem i Rakkestad Energi AS) og deltok ikke i behandlingen av saken.  Det var ikke 
innkalt vararepresentant.     
 
Formannskapet ønsket følgende endringer i avtalen (i tillegg til rådmannens innstilling): 
 
Valgkomité: 
Rakkestad kommune ønsker å etablere en valgkomité for Rakkestad Energi AS – bestående 
av en representant for Rakkestad kommune og en representant for Hafslund ASA – som 
forbereder valg av styre for generalforsamlingen i selskapet. 
 
Beredskap: 
Rakkestad kommune og Rakkestad Energi AS har – på hver sine måter – ansvar for liv, helse 
og andre viktige samfunnsfunksjoner i beredskaps- og krisesituasjoner, og kommunen vil av 
den grunn – sammen med selskapet – etablere et operativt opplegg for energisikkerhet og 
energiforsyning når aktuelle hendelser oppstår. 
 
Rakkestad kommune er innforstått med at det kan kreve investeringer også for energiverket, 
og at det som sådan kan ha konsekvenser for utbyttet.   
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Godtgjørelser: 
Rakkestad kommune ønsker å utrede et regel- og rammeverk for godtgjørelse til styreleder 
og styremedlemmer i selskaper der kommunen har aksjemajoritet. 
 
Godtgjørelsene kan relateres mot selskapenes kompleksitet, størrelse og samfunnsmessige 
oppgaver. 
 
Endringene ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens utkast til eierskapsmelding med 
følgende endringer:  

 
Setningen 

 
Fremover bør det fortsatt vektlegges å rekruttere velkvalifiserte medlemmer til styret 
fra kommunal side 

 
erstatter setningen  

 
Framover bør det derfor vektlegges i større grad å rekruttere «profesjonelle» 
medlemmer til styret fra kommunal side.  

 
2. I tillegg vedtas følgende: 

 
A. Valgkomité: 

Rakkestad kommune ønsker å etablere en valgkomité for Rakkestad Energi AS – 
bestående av en representant for Rakkestad kommune og en representant for 
Hafslund ASA – som forbereder valg av styre for generalforsamlingen i selskapet. 
 

B. Beredskap: 
Rakkestad kommune og Rakkestad Energi AS har – på hver sine måter – ansvar 
for liv, helse og andre viktige samfunnsfunksjoner i beredskaps- og 
krisesituasjoner, og kommunen vil av den grunn – sammen med selskapet – 
etablere et operativt opplegg for energisikkerhet og energiforsyning når aktuelle 
hendelser oppstår. 
 
Rakkestad kommune er innforstått med at det kan kreve investeringer også for 
energiverket, og at det som sådan kan ha konsekvenser for utbyttet.   
 

C. Godtgjørelser: 
Rakkestad kommune ønsker å utrede et regel- og rammeverk for godtgjørelse til 
styreleder og styremedlemmer i selskaper der kommunen har aksjemajoritet. 
 
Godtgjørelsene kan relateres mot selskapenes kompleksitet, størrelse og 
samfunnsmessige oppgaver. 

 
 
Vedlegg 
1. Formannskapets sak nr. 17/13. 
2. Rådmannens forslag til eierskapsmelding for Rakkestad Energi 2013.  
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Bakgrunn 
Formannskapet behandlet 24.4.13 rådmannens forslag til eierskapsmelding for Rakkestad 
Energi AS. Etter en lengre meningsutveksling, utsatte det saken til neste møte. Momenter til 
forandringer og suppleringer av dokumentet ble brakt fram, og rådmannen fikk i oppgave å 
bearbeide det videre fram mot den endelige formannskaps- og kommunestyrebehandlingen. 
 
Punktene det gjelder er som følger: 
 
 
Rekruttering til styret:  
 
Rådmannen skriver i eierskapsmeldingen under punktet «Rekruttering til styret»: 
 
Framover bør det derfor vektlegges i større grad å rekruttere «profesjonelle» medlemmer til 
styret fra kommunal side.  
 
Formannskapet formulerer rekrutteringsspørsmålet som følger:  
Fremover bør det fortsatt vektlegges å rekruttere velkvalifiserte medlemmer til styret fra 
kommunal side.  
 
 
Valgkomite:  
 
Rådmannen oppfattet også at i alle fall deler av formannskapet vil etablere en valgkomite – 
bestående av representanter for Rakkestad kommune og Hafslund ASA – som forbereder 
valg av styre for generalforsamlingen i selskapet.  
 
Hvis det er konklusjonen kan følgende setning tas inn i eierskapsmeldingen: 
 
Rakkestad kommune ønsker å etablere en valgkomite for Rakkestad Energi AS – bestående 
av en representant for Rakkestad kommune og en representant for Hafslund ASA – som 
forbereder valg av styre for generalforsamlingen i selskapet.  
 
 
Beredskap:  
 
Formannskapet var opptatt av sårbarhet og lokal beredskap ved strømbrudd – spesielt på 
bakgrunn av strømbruddet i Degernes på sist nyttårsaften og den dialogen som var mellom 
Rakkestad kommune, Rakkestad Energi AS og Hafslund ASA i ettertid.  
 
Dersom det er korrekt, kan følgende setning tas inn i eierskapsmeldingen: 
 
Rakkestad kommune og Rakkestad Energi AS har – på hver sine måter – ansvar for liv, helse 
og andre viktige samfunnsfunksjoner i beredskaps- og krisesituasjoner, og kommunen vil av 
den grunn – sammen med selskapet – etablere et operativt opplegg for energisikkerhet og 
energiforsyning når aktuelle hendelser oppstår.  
 
Rakkestad kommune er innforstått med at det kan kreve investeringer også for energiverket, 
og at det som sådan kan ha konsekvenser for utbytte for et kortere tidsrom.  
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Godtgjørelser:  
 
Formannskapet diskuterte også størrelsen på godtgjørelse til styrets leder og medlemmer i 
bedrifter som kommunen har eierinteresser i. Det ble tatt til orde for å etablere intervaller for 
slike godtgjørelser etter samme modellen som Indre Østfold regionen benytter for sine 
selskaper. 
 
Rådmannen er usikker på om det ble konkludert på dette punkt. 
 
Hvis Rakkestad kommune ønsker å etablere denne ordningen, kan følgende formuleringer 
tas inn i eierskapsmeldingen: 
 
Rakkestad kommune ønsker å utrede et regel- og rammeverk for godtgjørelse til styreleder 
og styremedlemmer i selskaper der kommunen har eierinteresser. 
 
Godtgjørelsene kan relateres mot selskapenes kompleksitet, størrelse og samfunnsmessige 
oppgaver.  
 
Rakkestad kommune mener den modell for godtgjørelse til styreleder og styremedlemmer 
som Indre Østfold regionen benytter for sine selskaper er interessant, og ønsker utredet om 
den er formålstjenlig også for de lokale bedriftene som kommunen har eierinteresser.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen oppfatter at formannskapet vedtok det punktet som gjelder «Rekruttering til 
styret».  
 
Når det gjelder de øvrige punktene var utfallet uklart. Formannskapet bør derfor særskilt 
votere over dem.  
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15-13 EIERSKAPSMELDING - RAKKESTAD FLYPLASS AS  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 027  
Arkivsaksnr.: 13/823    
 
Saksnr.:  Utvalg Møtedato 
18/13 Formannskapet 24.04.2013 
15/13 Kommunestyret 30.05.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Eierskapsmelding – Rakkestad Flyplass AS». 
 
 
Behandling i Formannskapet den 24.04.2013 sak 18/13 
 
Formannskapets behandling 
Representanten Vidar Storeheier (Frp) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6 første 
ledd bokstav e (styreleder i Rakkestad Flyplass AS). Det var ikke innkalt vararepresentant.  
Representanten Dagfinn Søtorp (SP) forlot møtet under behandlingen av denne saken og 
Gunnar Line (SP) tiltrådte møtet som vararepresentant.  
 
Rådmannen orienterte fra styremøte i selskapet 17.04.2013.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Eierskapsmelding – Rakkestad Flyplass AS». 
 
 
Vedlegg 
1. Rakkestad Flyplass AS – Årsberetning og regnskap 2012.  
2. Rådmannens forslag til eierskapsmelding for Rakkestad Flyplass AS 2012.  
3. Eiendoms- og eiendelsutvalget – Delrapport nr. 1 – «Eiendomsstrategi». 
 
 
Bakgrunn 
Rådmannen viser til vedlegg nr. 2 – «Eierskapsmelding – Rakkestad Flyplass AS». 
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16-13 EVALUERING - REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 080  
Arkivsaksnr.: 13/709    
 
Saksnr.:  Utvalg Møtedato 
16/13 Formannskapet 24.04.2013 
16/13 Kommunestyret 30.05.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar revidert reglement for godtgjørelse til folkevalgte med 
følgende endringer:  
 

1. Kontrollutvalgets leder tilstås telefongodtgjørelse på kr. 1 000,- pr. år. 
 

2. Møtegodtgjørelse for medlemmer i bruker- og interesseutvalg økes til kr. 800,-. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 24.04.2013 sak 16/13 
 
Formannskapets behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar revidert reglement for godtgjørelse til folkevalgte med 
følgende endringer:  
 
1. Kontrollutvalgets leder tilstås telefongodtgjørelse på kr. 1 000,- pr. år.  
 
2. Møtegodtgjørelse for medlemmer i bruker- og interesseutvalg økes til kr. 800,-.  
 
 
Vedlegg 
1. Utkast til revidert reglement for godtgjørelse til folkevalgte. 

 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre behandlet sak om Politisk organisering – gjeldende fra 
kommunestyreperioden 2011-2015 i sak 32/11, herunder ble nytt reglement for godtgjørelse 
til folkevalgte for perioden vedtatt. En komité nedsatt av formannskapet la frem forslag til 
størrelse på godtgjøring til folkevalgte med noen endringer til rådmannens forslag. 
Komiteens forslag ble vedtatt. Det ble samtidig vedtatt at reglementet skulle evalueres hvert 
2. år.  
 
 
Hjemmel 
Kommunelovens § 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap og § 42 Arbeidsgodtgjøring. 
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Andre faktaopplysninger 
Reglementet er forvaltet i perioden 1.10.2011 - 31.3.2013. Det er utbetalt godtgjøringer 3 
ganger pr. år – april, august og desember.  Det er avholdt flere møter enn planlagt og 
budsjettert.  
 
 
Økonomi 
Utbetalt ordinær møtegodtgjørelse og fast godtgjørelse 2012 utgjør kr. 995 000,-. I tillegg 
kom godtgjørelse til heldagspolitikere, telefongodtgjørelse, kjøregodtgjørelse og tapt 
arbeidsfortjeneste på til sammen kr. 930 000,-. Regnskapet for 2012 viste ett merforbuk på 
kr. 275 000,-.  
 
Forutsatt at møteplan følges antas budsjettet på 1,8 mill for 2013 å være tilstrekkelig.  
 
Vedtatt endringsforslag om fast godtgjørelse og økte satser i 2011 antas å utgjøre ca. 
kr. 360 000,- pr. år. Budsjettet er justert innenfor rammen til Kommunikasjon og 
service.  
 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Reglementet har i hovedsak vært tilfredsstillende å praktisere, men noen punkter foreslås 
korrigert. 
 
Det er en utfordring og registrere møtedeltagelse i møter som ikke er oppført på fast 
møteplan. Det henvises til pkt. 9.4 at der møtesekretær ikke er tilstede på møte må 
vedkommende folkevalgt representant selv melde sitt krav på fastsatt skjema.  
 
Navn på utvalg er endret i perioden og er korrigert i reglementet.  
 
Kontrollutvalgets leder er ikke satt opp med telefongodtgjørelse, denne er nå lagt inn i 
reglementet (pkt. 6) 
 
Ledergodtgjørelse og medlemsgodtgjørelse på bruker- og interesseutvalg virker noe skjevt 
fordelt – henholdsvis kr. 1.200,- og kr. 400,-. Godtgjørelsen for medlemmer foreslås økt til 
kr. 800,- (pkt. 3.6) 
 
Jf. pkt. 9.1 skal avregning for representantenses møtegodtgjørelse spesifiseres, dette er ikke 
gjennomført tilfredsstillende, men en løsning vil bli utarbeidet.  
 
For øvrig foreslås ingen flere endringer i reglementet. 
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17-13 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog   Arkiv: 033 &20  
Arkivsaksnr.: 13/402    
 
Saksnr.:  Utvalg Møtedato 
24/13 Formannskapet 22.05.2013 
17/13 Kommunestyret 30.05.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar endringer i 

A – Politisk styringsstruktur, 

B – Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement, 

C – Reglement for møter og saksbehandling, 

D – Økonomireglementet, 

som foreslått av rådmannen og endringer foreslått av formannskapet 22.5.2013 – jf. 
saksframlegg og vedlegg til saken. 

Endringene i styringsdokumentene gjelder fra 1.6.13.  

Mindre vesentlige endringer og rettinger (feil, enkeltsaker) i reglementene kan gjøres av 
rådmannen. Det meldes til formannskapet straks de er foretatt.  

Politisk styringsstruktur og styringsdokumenter revideres i 2014 – slik at de kan vedtas av 
kommunestyret senest i første kvartal 2015.    

 
 
Behandling i Formannskapet den 22.05.2013 sak 24/13 
 
Formannskapet behandling 
 
Dokumentet Politisk styringsstruktur: 
 
Politiråd:  Ellen Solbrække (AP) foreslo å stryke varaordfører fra listen over deltakere i 
politiråd. 
 
Skoleting: Ellen Solbrække (AP) foreslo å endre tidspunktet for skoleting til april/mai – 
formulert slik:  
  
   Rakkestad kommune avholder Skoleting en gang pr år, fortrinnsvis i april/mai. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt 
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Dokumentet Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå: 
 
Sølvi Brekklund Sæves (V) foreslo å beholde formuleringen Ordfører innstiller i alle saker 
som behandles direkte i formannskapet og Utvalgsleder innstiller i alle saker som behandles i 
hovedutvalget med tilhørende underutvalg i reglementene for formannskap og de tre 
hovedutvalgene.   
 
Forslaget ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.  Mindretallet besto av John Thune (Krf) og Ellen 
Solbrække (AP). 
 
Reglement for byggekomité (pkt 6.1. – Sammensetning – første setning - s 13): 
Antall representanter endres fra 7 til 8 representanter slik at formuleringen blir:  Plan og 
byggekomité har 8 representanter – hvorav 5 med stemmerett. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
For øvrig ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar endringer i 

A – Politisk styringsstruktur, 

B – Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement, 

C – Reglement for møter og saksbehandling, 

D – Økonomireglementet, 

som foreslått av rådmannen og endringer foreslått av formannskapet 22.5.2013 – jf. 
saksframlegg og vedlegg til saken. 

Endringene i styringsdokumentene gjelder fra 1.6.13.  

Mindre vesentlige endringer og rettinger (feil, enkeltsaker) i reglementene kan gjøres av 
rådmannen. Det meldes til formannskapet straks de er foretatt.  

Politisk styringsstruktur og styringsdokumenter revideres i 2014 – slik at de kan vedtas av 
kommunestyret senest i første kvartal 2015.    

 
Vedlegg 
1 – Utkast til Politisk struktur. 

2 – Utkast til arbeidsdelings- og delegasjonsreglement. 

3 – Utkast til reglement for møter og saksbehandling. 

4 – Utkast til økonomireglement.  
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Bakgrunn 

Rakkestad kommunestyre vedtok i møte den 16. juni 2011 – sak nr. 32/11 – 
«Politiske styringsdokumenter 2011 – 2015». I likhet med utvalgsstrukturen, gjelder 
de for denne valgperioden og vil bli evaluert og revidert før valget i 2015. Selve 
utredningsprosessen starter opp over nyttår, og mot slutten av 2014 kan et annet 
styringssystem vedtas.  

Det vil gjelde for 2015 – 2019.  

Rådmannen legger nå fram et forslag til hovedsakelig tekniske og redaksjonelle 
endringer i styringsdokumentene. Det skyldes blant annet nye navn på utvalg fra 
01.01.13 og at nytt sak-/arkivsystem – som muliggjør andre rutiner – ble tatt i bruk 
fra 14.01.13. 

I tillegg er det tatt noen enkle grep for å styrke økonomisk styring/forvaltning og 
politisk saksbehandling.  

Rådmannen redegjør konkret for endringene senere i saksframlegget. De er også 
markert med rød skrift og/eller overstrykninger i vedleggene.  

Reglementet om godtgjørelse til folkevalgte representanter ble bestemt evaluert etter 
to år. Det blir derfor behandlet som egen sak.  

Hjemmel 

Kommuneloven – kapitlene 2, 4, 6, 7 og 8.  

Fakta 

Rådmannen viser til avsnittet «Bakgrunn» og tilrår disse endringer i 
styringsdokumentene:  

Politisk struktur 

Det er satt inn nye navn på utvalg – jf. kommunestyrets vedtak i sak nr. 53/12.  

Både Politiråd og Kriminalforebyggende råd er – etter initiativ fra organene selv – 
satt sammen på en annen måte. Administrativ representasjon i Kriminalforebyggede 
råd er redusert fra tre til to medlemmer. 

Rådmannen tar inn et nytt avsnitt om «Skoleting» - som regulerer både formål, 
deltakelse og møtetidspunkt i organet. Av hensyn til budsjett og økonomiplan, blir 
«Skoleting» heretter tidfestet til september. Det gir mulighet for større innflytelse i 
ressursprioriteringene.  
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Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet 

Det er satt inn nye navn på utvalg – jf. kommunestyrets vedtak i sak nr. 53/12. 

Uten at det er noe annet enn en presisering, legges det inn i «Reglement for 
Rakkestad kommunestyre» – avsnittet «Måte å arbeide på» – at kontrollutvalget 
også innstiller til kommunestyret i saker på sitt område.  

Rådmannen gjør forandringer i «Reglement for Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 
– som følge av ny organisering av «viltrådet» (kommunestyrets sak nr. 43/12).  

Byggekomiteen har sju representanter – fire politisk valgte medlemmer, to 
representanter oppnevnt av rådmannen og hovedverneombudet.  

Kommunelovens § 40 nr. 2 sier: 

Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i 
samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. 
Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan gjelder 
ikke første punktum.  

Bestemmelsens formål er å avklare funksjoner i de politiske prosessene. Rådmannen 
legger premisser for etterfølgende folkevalgte prioriteringer av ressurser til 
forskjellige områder. Av den grunn bør byggekomiteen framover settes sammen av 
fire politisk valgte medlemmer og hovedverneombudet. Administrativ innflytelse, blir 
uansett ivaretatt av at rådmannen har møte-, tale- og forslagsrett i organet.  

Om den folkevalgte representasjon skal utvides fra fire til fem medlemmer – jf. egen 
diskusjon i politiske organer – ser rådmannen på som et politisk spørsmål.  

Arbeidsmiljøloven har på ulike måter implikasjoner på/konsekvenser for 
byggeprosjekter og byggearbeider – noe som nå blir presisert i reglementet for 
byggekomiteen.  

I saksframlegget for den politiske struktur for denne valgperiode het det blant annet: 

Politisk dagsorden og fordeling av saker på folkevalgte organer, er et ordføreransvar. 
Det skjer i samarbeid med varaordfører og utvalgslederne.  

Det materialiserte seg som følger i reglementet: 

Utvalgsleder innstiller i alle saker som behandles i hovedutvalget med tilhørende 
underutvalg (utvalgsleder er byttet ut med ordfører i reglementet for 
formannskapet).  
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Politisk nivå har ikke funnet noen god ordning for dette opplegget, og praksis er i 
dag at «rådmannens forslag til vedtak» legges fram som en innstilling for de ulike 
organene.  

Rådmannen foreslår å gå tilbake til det som tidligere gjaldt – altså at instituttet tas ut 
av reglementet. Det er konsekvensen av mangelfull politisk oppfølgning av dette 
punkt. 

Rådmannen går dessuten inn for å reglementsfeste – at saker som ønskes utredet 
eller saksbehandlet før ett møte må meldes til utvalgsleder eller rådmann i god tid 
før dette møtet. Både det folkevalgte miljøet og administrasjonen har interesse av 
denne ordningen. For politisk nivå er det sentralt at temaene blir satt opp på 
innkalling/sakskart – slik at alle medlemmer og grupper får forberedt seg – mens for 
rådmannen er det like viktig å ha nok tid til saksbehandlingen.   

Punktet kan sees i sammenheng med punkt 20 – «Vedtak» i «Reglement for møter 
og saksbehandling» - der det heter at vedtak i utgangspunktet bør fattes på 
grunnlag av et skriftlig saksframlegg.  

Møte- og saksbehandlingsreglementet 

Endringene er i hovedsak av teknisk og redaksjonell karakter.  

Det er noen presiseringer – for eksempel at forfall meldes til servicekontoret også 
når et medlem ser at vedkommende er inhabilt i en sak (punkt 7 i reglementet), og 
at taushetserklæring skal undertegnes av alle nye representanter ved starten av hver 
ny valgperiode (punkt 10).  

Ordfører og utvalgsledere ønsker fremdeles at kommunestyrets protokoll skal leses 
opp ved møtets slutt. Å godkjenne protokoller på første etterfølgende møte, gjelder 
derfor bare for formannskap og ordfører.  

Kommunelovens bestemmelser om innbyggerinitiativ går fram av forslagets punkt 
32.  

Økonomireglementet 

Det er foretatt endringer under «Utvalgenes ansvar». Navn på utvalg er oppdatert 
etter kommunestyrets vedtak i sak nr. 53/12.  

Rådmannen legger – punkt «4.4. – Framdriftsplan/Årssyklusplan» og punkt «5.5 – 
Halvårsrapportering» - opp til å rapportere til politisk nivå pr. 30.6. og 31.10. 
(enklere rapportering) om status og utvikling i kommunens virksomhet i det aktuelle 
år.  

Det gir mer pålitelige og gyldige data enn dagens tidspunkter – 30.4. og 30.8.  
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Rådmannen mottar fortsatt rapporter fra avdelinger og seksjoner annenhver måned 
– noe som igjen kan gi grunnlag for utenom ordinær rapportering fra rådmannen til 
politisk nivå.  

Rådmannens vurderinger 

Politiske styringsdokumenter gjelder fram til 31. oktober 2015.  

Endringene er i første rekke av teknisk og redaksjonell karakter – erfaringer som er 
høstet i snart to år og politiske vedtak som er fattet i perioden. Det er sentrale 
administrative verktøy med tanke på både delegert saksbehandling og forberedelse, 
gjennomføring og oppfølgning av politiske saker. Rådmannen påpeker av den grunn 
regel- og rammeverkets store relevans også for det politiske miljø – som grunnlag for 
en lik oppfatning av delegasjon og saksbehandling i Rakkestad kommune.  

Kommunestyret vedtar endringer i de politiske styringsdokumenter.  

Mindre vesentlige endringer og rettinger (feil, enkeltvedtak o.l.) kan gjøres av 
rådmannen. De meldes til formannskapet når de er foretatt.
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18-13 DISPOSISJONSFOND  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 13/1073    
 
Saksnr.:  Utvalg Møtedato 
22/13 Formannskapet 22.05.2013 
18/13 Kommunestyret 30.05.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
 
Rakkestad kommunestyre slår sammen disposisjonsfonds (balanse 31.12.12) som følger:  
 
Disposisjonsfondet (31.12.12),  kr.  14 385 975 
Disposisjonsfond, Rakkestad Kulturhus (31.12.12),  "  1 800 000 
Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (31.12.12),  " 750 000 

   Sum, disposisjonsfond (31.12.12),  kr.  16 935 975 
 
 
Behandling i Formannskapet den 22.05.2013 sak 22/13 
 
Formannskapet behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre slår sammen disposisjonsfonds (balanse 31.12.12) som følger:  
 
Disposisjonsfondet (31.12.12),  kr.  14 385 975 
Disposisjonsfond, Rakkestad Kulturhus (31.12.12),  "  1 800 000 
Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (31.12.12),  " 750 000 

   Sum, disposisjonsfond (31.12.12),  kr.  16 935 975 
 
 
 
Vedlegg 
Ingen.  
 
Bakgrunn 
Denne saken er satt opp på kartet til formannskapet 22.5.13 og 12.6.13. Den skal være 
ferdig behandlet i dette organet 12.6.13.  
 
I siste års regnskap ble det ordinære disposisjonsfondet brukt til å dekke opp driftsdelen av 
kulturhusprosjektet (1,8 millioner kroner) og Rakkestad Utviklings virksomhet (kr. 750 000). 
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Det er opprettet egne disposisjonsfonds til disse formål. Ifølge vedtak skal disse ressursene 
finansiere de aktuelle prosjektene.  
 
Pr. dag står altså fondsmidlene til Rakkestad kulturhus og Rakkestad Utvikling ubrukt, mens 
altså utgiftene som de skal dekke opp er finansiert av andre ressurser. Dette må korrigeres.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen ber kommunestyret om å gjøre følgende omdisponeringer – for å oppfylle 
tidligere vedtak:  
 
Disposisjonsfondet (31.12.12),  kr.  14 385 975 
Disposisjonsfond, Rakkestad Kulturhus (31.12.12),  "  1 800 000 
Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (31.12.12),  " 750 000 

   Sum, disposisjonsfond (31.12.12),  kr.  16 935 975 
 
Inklusive mindreforbruk (overskudd) for 2012, blir disposisjonsfondet pr. 31.12.12 på kr. 
23 492 424. Det utgjør 4,3 prosent av brutto driftsinntekter.   
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