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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.  
  
 Tittel  
7/13 13/477   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KULTUR- OG 

OPPVEKSTUTVALGET DEN 12.3.2013.  
 

 
8/13 13/773   
 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012  

 
 
9/13 12/1691   
 LOKAL FORSKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER M.M. I RAKKESTAD 

KOMMUNE  
 

 
11/13 13/1051   
 KULTURSKOLETILBUD TIL ELEVER I 1. - 4. TRINN  

 
 
12/13 13/583   
 TANNHELSELOVEN OG KLINIKKSTRUKTUR - LOKALT ARBEID  
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7-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KULTUR- OG 
OPPVEKSTUTVALGET DEN 12.3.2013.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll – Kultur- og oppvekstutvalget den 12.3.13 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
Møteprotokoll – Kultur- og oppvekstutvalget den 12.3.13 godkjennes. 
 
  
 

8-13 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
Behandling 
Utvalget hadde følgende innspill til årsberetningen:  
 
• Det er ønskelig å se på dagens ordning for tildeling av kulturmidler for å oppnå en mer 

treffsikker fordeling. 
 

• Det ønskes prinsipielt ikke dispensasjon fra utdanningskrav til stillinger i 
barnehagesektoren. 
 

• Det bes om at nivået på spesialpedagogiske behov i barnehagene fremkommer i 
årsmeldingen, hvis mulig – allerede i beretningen for 2012. 
 

• Det bes om en redegjørelse på nivået på frafallet av kommunens elever i den 
videregående skolen i fremtidige årsberetninger.  

 
Kultur- og oppvekstutvalget sluttet seg for øvrig til rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse til Formannskapet 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012 med følgende tillegg: 
 
• Det er ønskelig å se på dagens ordning for tildeling av kulturmidler for å oppnå en mer 

treffsikker fordeling. 
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• Det ønskes prinsipielt ikke dispensasjon fra utdanningskrav til stillinger i 
barnehagesektoren. 
 

• Det bes om at nivået på spesialpedagogiske behov i barnehagene fremkommer i 
årsmeldingen, hvis mulig – allerede i beretningen for 2012. 
 

• Det bes om en redegjørelse på nivået på frafallet av kommunens elever i den 
videregående skolen i fremtidige årsberetninger.  

 
 
 

9-13 LOKAL FORSKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER M.M. I RAKKESTAD 
KOMMUNE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad 
kommune».  
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til Kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad 
kommune».  
 
 
 

10-13 BARNEHAGER 2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre imøtekommer i denne omgang ikke Trygge Barnehager AS’ søknad 
om drifts- og kapitaltilskudd til ny barnehage i Rakkestad kommune, og anbefaler heller ikke 
for Husbanken å yte finansiering til dette prosjektet.  
 
Rakkestad kommunestyre er på den annen side interessert i en videre dialog med Trygge 
Barnehager – slik at etableringsspørsmålet kan tas opp på nytt når vilkårene for det er til 
stede.   
 
 
Behandling 
Venstre fremmet følgende endringsforslag: 
 

Rakkestad kommunestyre ser gjerne en større privat barnehageaktør ved siden av de 
kommunale barnehagene. 
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Rakkestad kommunestyre imøtekommer i denne omgang ikke Trygge Barnehager AS’ 
søknad om drifts- og kapitaltilskudd til ny barnehage i Rakkestad kommune, og 
anbefaler heller ikke for Husbanken å yte finansiering til dette prosjektet.  
 
Rakkestad kommunestyre fortsetter dialogen med Trygge Barnehager – slik at 
etableringsspørsmålet kan tas opp på nytt når vilkårene for det er til stede, for eksempel 
ved avvikling av en av de private barnehagene eller ved utvidelse av Fladstad 
barnehage.   

 
 
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Venstres forslag ble Venstres forslag 
vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 
Mindretallet besto av Ap og Krf`s representanter. 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til Kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre ser gjerne en større privat barnehageaktør ved siden av de 
kommunale barnehagene. 
 
Rakkestad kommunestyre imøtekommer i denne omgang ikke Trygge Barnehager AS’ søknad 
om drifts- og kapitaltilskudd til ny barnehage i Rakkestad kommune, og anbefaler heller ikke 
for Husbanken å yte finansiering til dette prosjektet.  
 
Rakkestad kommunestyre fortsetter dialogen med Trygge Barnehager – slik at 
etableringsspørsmålet kan tas opp på nytt når vilkårene for det er til stede, for eksempel ved 
avvikling av en av de private barnehagene eller ved utvidelse av Fladstad barnehage.   
 
  
 

11-13 KULTURSKOLETILBUD TIL ELEVER I 1. - 4. TRINN  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Det legges en ekstra undervisningstime på 3.trinn for på gi alle elevene muligheten til å delta 
på kulturskoletimen.  
 
Kulturtilbudet skal gjennomføres i samarbeid med kulturskolen og skolen har ansvaret for å 
sette i gang prosjekter og involvere kulturskolen. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Det legges en ekstra undervisningstime på 3.trinn for på gi alle elevene muligheten til å delta 
på kulturskoletimen.  
 
Kulturtilbudet skal gjennomføres i samarbeid med kulturskolen og skolen har ansvaret for å 
sette i gang prosjekter og involvere kulturskolen. 
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12-13 TANNHELSELOVEN OG KLINIKKSTRUKTUR - LOKALT ARBEID  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Hovedutvalget anmoder administrasjonen om å initiere at det inngås samarbeid med den 
offentlige tannhelsetjenesten i Østfold for å prøve å beholde mest mulig aktivitet i forhold til 
helsefremmende og forebyggende tannhelse lokalt i kommune jf pkt 2 og 3 i Fylkestingets 
vedtak. 
 
 
Behandling 
Representanten Eli Uttakleiv (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

1. Det fremgår av saken at Rakkestad kommune den 11.10.2012 mottok saken «Høring. 
Plan for klinikker og klinikkstruktur for Østfold fylkeskommune 2013-2023», og at 
høringsfristen var satt til 20.12.2012. Kultur- og oppvekstutvalget beklager at ikke 
administrasjonen sørget for at saken ble fremlagt til politisk behandling, med det som 
resultat at Rakkestad kommune ikke benyttet anledningen til å komme med en 
høringsuttalelse før vedtak ble fattet. Dette er kritikkverdig. 
 

2. For å sikre valgfrihet for brukerne ber Kultur- og oppvekstutvalget om at Rakkestad 
kommune søker Fylkeskommunen om å bli en pilotkommune, hvor 
barn/unge/voksne/eldre med rett til behandling i den offentlige tannhelsetjenesten, 
gis mulighet for å benytte privatpraktiserende tannleger i Rakkestad i stedet for den 
offentlige tannhelsetjenesten.  

 
 
Ved votering ble rådmannens forslag med Uttakleivs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
Hovedutvalget anmoder administrasjonen om å initiere at det inngås samarbeid med den 
offentlige tannhelsetjenesten i Østfold for å prøve å beholde mest mulig aktivitet i forhold til 
helsefremmende og forebyggende tannhelse lokalt i kommune jf pkt 2 og 3 i Fylkestingets 
vedtak. 
 
Det fremgår av saken at Rakkestad kommune den 11.10.2012 mottok saken «Høring. Plan 
for klinikker og klinikkstruktur for Østfold fylkeskommune 2013-2023», og at høringsfristen 
var satt til 20.12.2012. Kultur- og oppvekstutvalget beklager at ikke administrasjonen sørget 
for at saken ble fremlagt til politisk behandling, med det som resultat at Rakkestad kommune 
ikke benyttet anledningen til å komme med en høringsuttalelse før vedtak ble fattet. Dette er 
kritikkverdig. 

 
For å sikre valgfrihet for brukerne ber Kultur- og oppvekstutvalget om at Rakkestad 
kommune søker Fylkeskommunen om å bli en pilotkommune, hvor barn/unge/voksne/eldre 
med rett til behandling i den offentlige tannhelsetjenesten, gis mulighet for å benytte 
privatpraktiserende tannleger i Rakkestad i stedet for den offentlige tannhelsetjenesten.  
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