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50-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.9.2013.  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/1713    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/13 Formannskapet 16.10.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 11.9.2013 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 11.9.13. 
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51-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.9.2013.  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/1776    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/13 Formannskapet 16.10.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 18.9.13 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll fra møte den 18.9.13. 
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52-13 KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR, HELSE OG NÆRING 
- ORGANISERING FRA 2014  
 
Saksbehandler:  Anne Sofie Andersen Arkiv: 243  
Arkivsaksnr.: 13/2065    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/13 Formannskapet 16.10.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Kommunale tilskudd fordeles fra og med Budsjett 2014 på følgende områder: 

• Kulturmidler til frivillige lag og foreninger og kulturformål 
• Folkehelsemidler til bruker- og interesseorganisasjoner innen helse- og omsorg, 

samt andre folkehelsetiltak 
• Næringsmidler til næringsformål og kommersielle arrangementer  
• Særskilt tilskudd til TV-aksjonen avsatt i budsjett med kronebeløp/innbygger 

2. Vedtak om tildeling av tilskudd i henhold til saken her gjøres administrativt på bakgrunn 
av søknad, og innenfor vedtatte budsjettrammer. 

3. Tidligere særvedtak, vedtak som for øvrig ikke harmonerer med vedtak i denne sak og 
hevdbundet rettighet i forhold til kulturmidler nullstilles, og alle formål behandles fra og 
med 2014 etter vedtatte retningslinjer. 

4. Det utarbeides egne retningslinjer for folkehelsetilskudd i henhold til saken her. 
Retningslinjene legges frem for vedtak i Helse- og omsorgsutvalget første halvår 2014. 

5. Det fremmes egen sak for Formannskapet for hvordan næringsmidler skal behandeles. 
Sak behandles første halvår 2014. 

6. Tildeling av alle typer tilskudd rapporteres som eget vedlegg i Årsberetning hvert år. 
 
 
 
Bakgrunn 
I henhold til tidligere vedtatte budsjetter yter Rakkestad kommune årlig flere typer tilskudd 
til ulike målgrupper. 
De ulike ordningene mangler noe samordning. Dette medfører både utflytende målgrupper 
for hver enkel ordning, men også manglende samordning av søknader mellom poster i 
budsjettet. 
Det er ulikt hvorvidt det er vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningene. 
Det er ulikt hvorvidt tilskudd tildeles på bakgrunn av søknad, og om vedtak fattes på 
administrativt eller politisk nivå. 
Det er ønskelig å tydeliggjøre skille mellom kulturformål, næringsformål og helseformål. 
 
 
Hjemmel 
Saken danner grunnlag for innretning/ fordeling av tilskuddsmidler i kommunens budsjett fra 
og med 2014. 
Formannskapet innstiller før endelig vedtak i Kommunestyret. 
Det fremmes egen sak til Kultur- og oppvekstutvalget som særskilt omhandler kulturmidler – 
retningslinjer og fordeling. 
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Økonomi 
I 2012 utbetalte Rakkestad kommune ca. kr.1.600.000 kroner fordelt på følgende 
tilskuddsformål: 

• Tilskudd til diverse lag og foreninger, inkl. TV-aksjonen,                                   
tildeling fra Formannskapet: 

kr. 60.000 

• Tilskudd til næringsdrivende:  kr. 110.000 
• Tilskudd til organisasjoner – tidligere psykiatrimidler: kr. 50.000 
• Kulturtilskudd – ulike formål, inkl. idrett  kr.1.200.000 
• Folkehelseformål kr. 20.000 

 
Kommunen yter dessuten tilskudd til andre formål i henhold til sentrale retningslinjer eller 
lokale avtaler. Dette omfatter blant annet tilskudd til politiske organisasjoner, trossamfunn, 
Insperia Science senter. 
Denne type avtalefestede tilskudd omfattes ikke av saken her. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Kulturtilskudd 
Kulturtilskudd ytes til frivillige lag og foreninger, inkludert idrettsformål, og kulturminner. 
Tilskudd tildeles etter søknad med annonsert søknadsfrist mars hvert år. Tilskudd tildeles 
etter retningslinjer vedtatt i kommunestyret sak 13/11 (ESA 10/2288). 
Tilskudd til lag og foreninger dekker formålene aktivitetsstøtte, drift/vedlikehold anlegg og 
større utstyrsanskaffelser. 
Kulturmidler ytes dessuten gjennom hele året til arrangementer – enten som direkte tilskudd 
eller som underskuddsgaranti. 
Uten spesifikke retningslinjer for andre tilskuddsordninger, og på grunn av relativt stor post 
til kulturmidler, kommer søknadene fra grupper som ikke kommer direkte under idretts- og 
kulturformål. Eksempler på dette er bruker- og interesseorganisasjoner som naturlig hører 
hjemme under folkehelseperspektivet. 
Arrangementssøknader har dessuten en utydelig linje mellom kulturarrangementer og rent 
kommersielle arrangementer. 
Tildelinger under dette ansvaret er preget av at enkelte formål eller foreninger tildeles etter 
særskilte politiske vedtak som det i forhold til eksisterende budsjettrammer ikke er grunnlag 
for eller gir en svært ulik tildeling til elles sammenlignbare formål.  
For videre tildelinger er det et behov for å kunne behandle alle formål likeverdig og etter 
søknad. Det er derfor ønskelig å nullstille tidligere særvedtak og hevd i tildelinger. 
 
Næringstilskudd 
Tilskudd til næringsliv og tilstøtende arrangementer har de siste årene variert mye. Tilskudd 
ble tidligere behandlet gjennom eget næringsfond, en periode 2010-2012 gjennom 
Rakkestad utvikling, og for 2013 er den største enkelttildelingen gitt til Rakkestad 
Handelstand. I mellomtiden er Rakkestad næringsråd etablert. 
Formålet mangler tydelig og forutsigbar avsetning i budsjettet, og enkeltarrangementer som 
naturlig hører hjemme under dette formålet har blitt løst gjennom kulturtilskudd. Dette gir et 
uklart bilde mellom kulturformål og kommersielle formål. 
Sammen med avsetning i budsjett 2014 er det behov for en avklaring gjennom egen sak 
eller egne retningslinjer hvordan næringstilskudd skal behandles. Dette vil også være 
avklarende for behandling av kulturtilskudd. 
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Folkehelsetilskudd 
Sammen med nytt fokus på folkehelsearbeid er det ønskelig med en samling av ulike mindre 
tilskuddsposter til samlet og bevisst tildeling til folkehelseformål. 
Kommunen har ikke egen særskilt budsjettpost for folkehelsemidler i 2013.  
Inntil 2012 ble kommuner tilsluttet folkehelsa tildelt folkehelsemidler på bakgrunn av 
rapportert og planlagt aktivitet. Tildelte midler ble fritt disponert av kommunen til folkehelse 
fomål. Fra og med 2013 er disponible midler i Østfoldhelsa lagt om til tilskuddsmidler tildelt 
etter søknad og øremerket konkrete formål/prosjekter. Østfoldhelsa tildeler etter egne 
retningslinjer og med søknadsfrist en gang i året. 
Som en videreføring etter Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2009 er det videreført 
en budsjettpost som yter tilskudd til organisasjoner som jobber innen rus- og psykiatri. 
For tildelinger under denne posten har det blitt vektlagt at organisasjonen har lokallag i 
Rakkestad, eller har medlemmer i Rakkestad og gjennomfører lokale aktiviteter. Utover dette 
mangler tilskuddsordningen retningslinjer, og ordningen er ikke annonsert med gitt 
søknadsfrist. Denne budsjettposten foreslås overført til ansvar Folkehelse og videreført som 
tilskuddsordning innen folkehelseperspektivet. 
Det er videre behov for retningslinjer for tildeling av folkehelsemidler, og dette foreslås 
fremmet som egen sak til Hovedutvalg for Helse- og omsorg. 
 
Ulike tilskudd tildelt av Formannskapet 
Formannskapet disponerer ved siden av avsetning til TV-aksjonen en mindre budsjettpost 
som tildeles på slutten av året til ulike ideelle organisasjoner og formål. 
Flere av formålene kunne med tydeligere retningslinjer og kommunalt budsjett blitt 
behandlet som folkehelsetiltak. Budsjettposten foreslås derfor overført til Folkehelse og tildelt 
etter retningslinjer for denne ordningen. Retningslinjer fremmes som egen sak. 
 
Tilskudd til TV-aksjonen 
Rakkestad kommune har lang tradisjon for å yte bidrag til den årlige TV-aksjonen. Tilskudd 
vedtas i Formannskapet som egen sak hvert år. 
Formålet foreslås avsatt som egen post i budsjettvedtaket. Tilskuddet foreslås beregnet som 
et fast kronebeløp pr. innbygger pr. 1. oktober forutgående år.  
Etter vedtak de siste 3 årene vil beløpet ligge på ca. 4 kroner pr. innbygger. 
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53-13 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FINANSIERING AV 
MULIGHETSSTUDIE FOR GLOMMABANEN  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 13/1466    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/13 Formannskapet 16.10.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Rakkestad kommunestyre yter tilskudd til Glommabanen AS’ mulighetsstudie av 

Glommabanen med kr. 33 333.  
 
2. Tilskuddet finansieres av disposisjonsfondet.  
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
 
Bakgrunn 
Glommabanen AS planlegger å gjøre en mulighetsstudie av «Glommabanen». Den vil gå fra 
Fredrikstad jernbanestasjon – gjennom Sarpsborg – til sykehuset på Kalnes. I Sarpsborg kan 
banen tilknyttes Rakkestad og Mysen via Østre Linje/Rakkestadbanen.  
 
Glommabanen skal ha avganger (Fredrikstad og Kalnes) hvert 15. minutt 20 timer i døgnet 
fra mandag til lørdag.  På søndag går den hvert 20.minutt.  
 
Strekningen Sarpsborg – Rakkestad – Mysen trafikkeres mandag – lørdag hvert 30. minutt 
og på søndager hvert 60. minutt.  
 
Reisetiden fra Rakkestad til Kalnes er beregnet til 43 minutter og fra Fredrikstad – Kalnes 41 
minutter.  
 
Glommabanen AS vil investere kr. 1 000 000 i en mulighetsstudie. Det er tenkt finansiert 
som følger:  
 

- Østfold fylkeskommune yter tilskudd med kr. 333 333 av regionalt partnerskapsfond. 
 

- Kommunene deltar med kr. 333 333 – fordelt på Fredrikstad og Sarpsborg kommuner 
med kr. 100 000 hver og Askim, Eidsberg, Rakkestad og Hvaler med kr. 33 333 hver. 

 
- Næringslivet deltar med 333 333 – fordelt på ti bedrifter med kr. 33 333 hver.  
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Rådmannens vurderinger 
Rådmannen er usikker på prosjektet, men innrømmer at det kan ha et potensial. Det er en 
tilstrekkelig grunn til å utrede det nærmere.  
 
Hvis Glommabanen er gang blir realisert, er formålet tosidig. Å knytte bysamfunnene 
Fredrikstad og Sarpsborg nærmere til hverandre i Nedre Glommadistriktet, og dessuten 
styrke Indre Østfold- og Nedre Glommaregionen som en arbeids- og bostedsregion.  
 
Glommabanen kan altså være fra for Rakkestad kommune og Indre Østfoldregionen, Nedre 
Glommaregionen og Østfold fylke som en helhet.  
 
Rådmannen går inn for at Rakkestad kommune bevilger kr. 33 333 til prosjektet – finansiert 
av disposisjonsfondet.
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54-13 SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: A76 &00  
Arkivsaksnr.: 12/2967    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/13 Formannskapet 16.10.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune vedtar selskapsavtale for Mortenstua skole IKS av 30.04.2013. 
 
 
Vedlegg 
1. Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS, datert 18.04.2013 (versjon 0.2) vedtatt i 

representantskapet for skolen 30.04.2013. 
 
 
Hjemmel 
Selskapsavtalen legges fram for formannskap og kommunestyre i hht Arbeidsdelings- og 
delegasjonsreglement for politisk nivå revidert av kommunestyret 30.05.2013 – sak 24/13. 
 
 
Bakgrunn 
Mortenstua skole er et grunnskoletilbud for elever med store og sammensatte lærevansker.   
 
Skolen ble etablert som daghjem og skole i 1975.  I forbindelse med HVPU-reformen i 1991, 
ble skolen endret til et interkommunalt skoletilbud for multifunksjonshemmede.  Skolen har 
vært drevet etter bestemmelsene for interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27.  
Man har nå valgt å organisere skolen som et eget rettssubjekt, gjennom etablering av et 
interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper.  Av denne grunn må 
det etableres en selskapsavtale.   
 
Innen avtalen kom til behandling i politiske organer i Rakkestad kommune ble det i 3 av de 8 
eierkommunene gjort endringer ang. antall styremedlemmer.  Iht Lov om interkommunale 
selskaper krever endringer av antall styremedlemmer likelydende vedtak.   Det ble dermed 
utarbeidet nytt forslag til selskapsavtale og representantskapet har oversendt endelig utkast 
til avtale som legges fram for kommunestyret til behandling. Rakkestad kommune mottok ny 
versjon av avtale 11.09.2013. 
 
Det opprinnelige forslaget gikk ut på at «styret skal bestå av ett medlem fra hver av 
eierkommunene med numerisk vara.  Styret rekrutteres fra administrativt og politisk nivå i 
eierkommunene».  Ny avtale sier at styret (pkt 3.3) skal ha 7 eiervalgte medlemmer og 3 
numerisk valgte varamedlemmer. 
 
I foreliggende avtale er det også lagt inn endringer når det gjelder stemmevekting i 
representantskapet, der Askim og Eidsberg har fått 2 stemmer hver.  Øvrige kommuner har 
1 stemme hver.  Forandringen baseres på de signaler som er fremkommet i vårens arbeid 
med revisjon av Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold.  Den reviderte 
selskapsavtalen for Mortenstua skole IKS er lagt i en ny form.  Dette er gjort med tanke på å 
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finne en felles mal for selskapsavtaler.  For å skape en bedre oversikt er avtalen delt inn i 
kapitler.  Det er videre gjort et arbeid for å finne formuleringer som kan være felles også for 
andre selskaper, noe som særlig gjelder for kapitlene Styringsstruktur, Forvaltning og Om 
selskapsavtalen. 
 
 
Økonomi 
Avtalen medfører ingen endring i Rakkestad kommunes økonomiske forpliktelser ovenfor 
Mortenstua skole.  I hht selskapsavtalens punkt 5.3 skal styrets forslag til økonomiplan og 
budsjett oversendes eierne innen 10. oktober før budsjettåret.   
 
 
Administrasjonens vurdering 
Foreliggende selskapsavtale bygger på den opprinnelige avtalen som ble sendt ut til 
kommunene for behandling i kommunestyret for et års tid siden.  I praksis er det gjort to 
forandringer; antall styremedlemmer og stemmevekting i representantskapet  
Antall styremedlemmer foreslås til 7 eiervalgte medlemmer som velges for 2 år og som kan 
gjenvelges inntil to ganger (maksimalt 6 års styretid).   
 
Når det gjelder stemmevekting i representantskapet er endringen å forstå slik at eierne med 
de største økonomiske forpliktelsene ønsker en større innflytelse over avgjørelser i 
eierorganet.  Forslaget gir totalt 10 stemmer i representantskapet, hvor kommunene Askim 
og Eidsberg til sammen har 4 av 10 stemmer.  Rådmannen ser ingen problemer med en slik 
endring. 
 
Det er ifølge IKS-loven kommunestyret selv som skal vedta selskapsavtaler.  Hver enkelt eier 
må vedta avtalen for at den skal være gjeldende.  På grunn av ikke likelydende vedtak for 
den første avtalen, er Mortenstua skole fremdeles ikke registrert som Interkommunalt 
selskap.  Det anbefales derfor at kommunestyret slutter opp om representantskapets 
konsensus, og vedtar avtalen slik den foreligger i dag.  
 
Det er så langt mottatt særutskrift fra behandlingen i Eidsberg og Marker kommuner som 
har fattet likelydende vedtak som rådmannens forslag til vedtak.

Side 11 av 31 
 



  Sak  55/13 
 

55-13 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTE: "ETT POLITI - RUSTET TIL Å 
MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER" - HØRINGSUTTALELSE  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: X31  
Arkivsaksnr.: 13/1348    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/13 Formannskapet 16.10.2013 
/ Kommunestyret 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad formannskap slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse til NOU 2013:9 – «Ett 
politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer».  
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
 
Bakgrunn 
Justis- og Beredskapsdepartementet sendte for en tid tilbake NOU 2013:9 - «Ett politi – 
rustet til å møte fremtidens utfordringer» ut til offentlig høring. Frist for å avgi uttalelse er 
satt til 1. oktober 2013.  
 
Rådmannens forslag til høringsuttalelse sendes departementet innen fristens utgang. Det 
orienteres samtidig om at kommunens endelig uttalelse foreligger etter at formannskapet har 
gjort sitt endelige vedtak i saken 16.10.13. Den blir da ettersendt til departementet.  
 
Justis- og Beredskapsdepartementet oppnevnte 8. november f.å. et utvalg – der mandatet 
var å foreta en politianalyse som et grunnlag for å lage en langsiktig plan for videreutvikling 
av etaten. Den skulle peke på forbedringspunkter og tiltak for å få til bedre oppgaveløsning 
og mer effektiv ressursbruk i politiet.  
 
 
Fakta 
Utvalget tilrår at det gjennomføres to reformer – en strukturreform og en kvalitetsreform – 
for å sette politiet i stand til å møte framtidige utfordringer:  
 
Strukturreformen: 
 
Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til løsning av kjerneoppgaver, og 
etablere grunnlaget for et kompetent og bærekraftig lokalt politi, robuste fagmiljøer og 
spesialistfunksjoner regionalt og nasjonalt.  
 
Det blir fremmet forslag om endringer i politiets oppgaver og foreslått nye strukturer/ny 
organisering av etaten.  
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Kvalitetsreformen: 
 
Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi – som hele 
tiden makter å forbedre og omstille seg. Styring og ledelse er de sentrale premissene for å 
oppnå de ønskede prestasjonene og resultatene.  
 
Strukturreformen og kvalitetsreformen er framstilt som to adskilte reformer, men utvalget 
understreker like fullt at de henger sammen og i noen utstrekning også er forutsetninger for 
hverandre.  
 
Fra sammendraget i utredningen refererer rådmannen følgende: 
 
Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet 
utfordrer den norske politimodellen og stiller krav til hva som er god polititjeneste. Utvalget 
mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet for å møte denne 
utviklingen.  
 
Den underliggende årsaken til dagens utfordringer er etter utvalgets mening todelt. På den 
ene siden har ikke politiet fått de rammevilkår som er nødvendige for å kunne styre, lede og 
utvikle virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene. På den annen side 
har heller ikke politiet evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes. For å utvikle et 
bedre og mer effektivt politi i fremtiden må politiet gis større handlingsrom til å organisere, 
styre og lede virksomheten. Samtidig må politiets egen evne til å gjøre nettopp dette også 
forbedres.  
 
Politiet utfører en del av statens funksjoner som er av grunnleggende betydning både for 
den enkeltes sikkerhet og for utviklingen av et lovlydig og velfungerende samfunn. Politiet 
skal forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. 
Forutsetningene for å kunne ivareta dette meget viktige samfunnsoppdraget er endret. Selv 
om kriminaliteten går ned, blir den samtidig mer organisert og kompleks. Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi danner stadig oftere både en arena og et virkemiddel for 
kriminalitet. Befolkningen vokser, den blir mer heterogen og den konsentreres geografisk. 
Det forventes en ytterligere forsterkning i geografiske forskjeller når det gjelder omfang av 
kriminalitet, type av kriminalitet og andre saker politiet er forventet å håndtere i fremtiden. 
Samtidig har hele befolkningen krav på en polititjeneste med lik kvalitet.  
 
En effektiv løsing av kjerneoppgavene stiller høye krav til spesialisering, fagkompetanse, 
kontinuerlig læring og utvikling i hele organisasjonen. Disse kravene skjerpes like mye for 
det lokale politiet som for de spesialiserte enhetene og fagmiljøene. Utfordringen blir i 
fremtiden å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt politi der befolkningen 
bor og samtidig utvikle robuste spesialistmiljøer. I tillegg må man sikre at det lokale politiet 
og spesialistmiljøer virker effektivt sammen som en organisasjon. Et kompetent lokalt politi 
er en forutsetning for at spesialistmiljøene skal fungere godt. Utvalgets gjennomgang 
avdekker at dagens politi har et vanskelig utgangspunkt for å møte disse utfordringene. Det 
er store variasjoner i hvordan politiet er organisert, med hvilken kvalitet og effektivitet 
oppgavene løses og hvordan de enkelte politidistrikt prioriterer og innretter tjenesten. Politiet 
er i dag heller ikke dyktige nok til å lære, utvikle og forbedre egen virksomhet. Utvalget 
peker også på svak teknologiledelse og en organisasjon som ikke har en tidsmessig og 
hensiktsmessig teknologiunderstøttelse. Utvalget mener også at styringen og ledelse av 
politiet ikke fungerer tilfredsstillende.  
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Utvalget mener videre at tilleggsoppgavene til politiet binder opp for mye ressurser og 
trekker oppmerksomhet bort fra kjerneoppgavene. Struktur og organisering legger ikke godt 
nok til rette for å utvikle verken spesialistmiljøer eller et effektiv og kompetent lokalt politi.  
Dagens organisering i 27 politidistrikter gir ikke de nødvendige forutsetninger for å utvikle 
spesialistfunksjoner og kapasiteter til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt 
nok. Det er kun i de få store politidistriktene grunnforutsetningene er på plass og robuste 
spesialistmiljøer og – funksjoner kan utvikles og bevares. Det er store forskjeller mellom 
politidistriktene i størrelse, volum og kriminalitetsomfang. Det gir et dårlig grunnlag for å 
bygge et felles kunnskapsgrunnlag, prosedyrer og metoder på. Dagens organisering gjør det 
meget vanskelig å etablere en effektiv styring og utvikling av etaten. Politiet bør derfor 
organiseres i færre og større politidistrikter. Utvalget anbefaler seks politidistrikter.  
 
Utvalget viser også at dagens lokale struktur ikke gir et effektivt lokalpoliti eller gode nok 
publikumstjenester lokalt. Den lokale strukturen er i mange tilfelle et hinder for politiets 
mulighet til å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste 
lokalt. Mange små tjenestesteder med få ansatte, knyttet opp i andre gjøremål enn 
kjerneoppgavene, gir verken effektiv forebygging, god responsevne eller effektiv 
kriminalitetsbekjempelse. Det skaper derfor også i liten grad trygghet for befolkningen. 
Effektiv løsing av politiets kjerneoppgaver lokalt er først og fremst et spørsmål om hvilke 
arbeidsmetoder som benyttes, hvilken kompetanse tjenestepersonene besitter, hvilken 
systemunderstøttelse som er tilgjengelig og sist, men ikke minst, politi tilgjengelig der og når 
kriminalitet skjer og publikum har behov for polititjenester. Den lokale strukturen må derfor 
styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenestesteder.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Utvalget gjør fremtidig struktur og organisering av politiet til et helt sentralt spørsmål i 
utredningen. Det foreslås å redusere fra 27 til 6 politidistrikter, og fra 354 til 210 
tjenestesteder. Et slikt resultat, vil medføre at mange små tjenestesteder blir lagt ned.  
Utvalget går dessuten inn for at fullmakt til å opprette og endre politistasjonsdistrikter og 
lensmannsdistrikter gis til Politidirektoratet. Innen et sett av kriterier og prosessuelle krav – 
effektive polititjenester, responstid, publikumstilgjengelighet, konsekvensanalyse og lokal 
uttalerett – vil det i fremtiden håndtere disse spørsmålsstillingene.  
 
Hensynet til effektive polititjenester skal veie tyngst i Politidirektoratets vurderinger.   
 
I sitt forslag til høringsuttalelse for Rakkestad kommune, vektlegger rådmannen de 
momenter som nevnt foran i dette punktet.  
 
Utvalget går inn for å redusere antallet politidistrikter sterkt. Rådmannen aksepterer fullt ut 
begrunnelsen for dette standpunktet. Det er nødvendig og dermed også i samfunnet sin 
interesse.  
 
Rådmannen mener likeledes at det er formålstjenlig å slå sammen små lensmannskontorer 
og andre tjenestesteder til mer robuste og større enheter. Befolkningsunderlaget forandrer 
seg mange steder, og veier og andre kommunikasjonsårer blir bedre. Dette påvirker også 
politiets virksomhet.  
 
Til sammen 139 tjenestesteder har fem eller færre tilsatte. Det gir en svært begrenset 
bærekraft for mange lokale enheter.  
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Rakkestad kommune kjenner seg dog ikke igjen i påstanden at eksisterende strukturer er et 
hinder for effektiv kriminalitetsforebygging og ikke gir gode publikumstjenester og et godt 
lokalpoliti. Lensmannen har en særdeles viktig funksjon, og har med sin kunnskap og nærhet 
til innbyggerne og lokalsamfunn initiert og bidratt med gode forebyggende og preventive 
tiltak på sine områder. Sånn som kommunen vurderer det, hadde de samme resultatene ikke 
latt seg realisere med større lensmannsdistrikter.  
 
Rakkestad lensmannskontor er – sånn som kommunen ser det – også et effektivt redskap i 
den direkte kriminalitetsbekjempelsen lokalt.  
 
Rakkestad kommune påpeker lensmannens betydning særlig for barn og unge, og problemer 
og utfordringer som relaterer seg til denne gruppen. Lensmann og barnehage, skole og 
familietjenestene samarbeider nært, og en rekke forebyggende, preventive og andre tiltak 
og prosjekter har blitt til som en effekt av dette samspillet. For både Rakkestad kommune og 
Rakkestadsamfunnet har det over tid gitt gode resultater og en god utvikling.  
  
Rakkestad lensmannskontor er svært funksjonelt og effektivt for Rakkestadsamfunnet. Det 
har en bærekraft og robust som gjør at det også framover bør bestå som egen enhet. 
  
Rådmannen støtter heller ikke forslaget at Politidirektoratet kan beslutte å opprette eller 
endre politistasjonsdistrikter og lensmannsdistrikter. I den sammenheng vises til 
Stortingsmelding nr. 25 (2008 – 2009) – «Lokal vekstkraft og fremtidstru» - der det er lagt 
som premiss at lokalpolitisk enighet skal foreligge før utkast til endringer i lokal struktur 
behandles.  
 
For øvrig bryter det med et viktig demokratisk prinsipp, at spørsmål av denne karakter og 
omfang skal avgjøres av et folkevalgt organ.  
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56-13 RAKKESTAD MENIGHETSHUS - KJØP  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 12/463    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/13 Formannskapet 16.10.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Rakkestad kommunestyre kjøper «Rakkestad Menighetshus» - gnr. 9, bnr. 21 – av 

Rakkestad Normisjon og Rakkestad Manns og Kvinneforening av Det Norske 
Misjonsselskap for kr. 3 250 000 – eksklusive omkostninger.  

 
2. Rakkestad kommunestyre overtar eiendommen 01.02.14. 
 
3. Rakkestad kommunestyre finansierer tiltaket i budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 

2017.  
 
Rakkestad kommunestyre prioriterer å anlegge parkering på «Misjonshuseiendommen» og 
den kommunalt eide nabotomta i budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017. 
 
 
Vedlegg 
1. Forslag til kjøpekontrakt mellom Rakkestad Normisjon, Rakkestad Manns og 

Kvinneforening av Det Norske Misjonsselskap og Rakkestad kommune.  
 
 
Sammendrag 
Denne saken gjelder:  
 
Kommunalt kjøp av «Rakkestad Menighetshus» - i den hensikt å etablere offentlige 
parkeringsplasser på denne eiendommen og den kommunalt eide nabotomten.  
 
Bruk av parkeringstilbudet blir ikke gebyrbelagt.  
 
Kjøpesum er kr. 3 250 000 – eksklusive omkostninger. 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune fastsatte for vel to år siden kommuneplanen for 2011 – 2022. Samtidig 
startet prosessene med å lage nye reguleringsplaner for Rakkestad sentrum og Bergenhus 
området for alvor opp. Først med «plansmia» i januar – februar 2011, og deretter med at en 
arkitekt ble valgt for å utføre selve reguleringsarbeidene. I juni – juli d.å. var forslagene til 
reguleringsplaner ferdig utarbeidet, og formannskapet (planutvalget) la dem ut til offentlig 
ettersyn tidligere i høst.   
 
Rådmannen regner med at kommunestyret godkjenner de nye planene enten i desember 
2013 eller senest i januar – februar 2014.  
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Politisk nivå har engasjert seg aktivt i prosessene, og har operert som en styringsgruppe for 
begge reguleringsplanene.  Det er derfor stor enighet og liten dramatikk knyttet til sakene. 
De bør bli vedtatt i hovedsak som de i dag foreligger.  
 
Når planene er rettskraftige, er hensikten over tid å realisere dem gjennom ulike tiltak og 
prosjekter.  
 
 
Rakkestad sentrum 
Rakkestad kommune har utvikling av og vekst i Rakkestad sentrum høyt på sin dagsorden. I 
tillegg til betydelige egne satsninger, er det også lagt til rette for og stimulert til store private 
investeringer i dette området. Det har som formål primært å generere befolkningsøkning og 
næringsmessig – og annen aktivitetsvekst.  
 
I og omkring Rådhuskvartalet er parkeringskapasiteten allerede disponert. 
  
Rakkestad kommune har omfattende virksomhet i Rådhuset, Kulturhuset, Rådhusveien I, 
Rådhusveien 4 og Bankgården Rakkestad. Om noen måneder åpner også Rakkestad 
Familiesenter. Det får en ganske omfattende publikumsrettet aktivitet.  
 
To større legesentre, tannlegekontor og apotek er lokalisert til Rådhusveien.  
 
Rakkestad Torg – med mange nye leiligheter og butikker – blir en realitet innen to – tre år 
på Samvirkeeiendommen og i Heggveien.  Det vil skape mye trafikk og stor aktivitet.  
 
Rådmannen frykter at parkeringskapasitet temmelig raskt blir en alvorlig flaskehals for 
utvikling av Rakkestad sentrum. Av den grunn bør Rakkestad kommune iverksette tiltak.  
 
 
Menighetshuset 
I den nye reguleringsplanen for Rakkestad sentrum er «Misjonshuseiendommen» og den 
kommunalt eide nabotomta satt av til parkeringsformål.  
 
Rakkestad kommune sa seg allerede for to – tre år siden forberedt på å bygge ut et større 
offentlig parkeringsanlegg på dette arealet – for på den måte å løse opp den 
parkeringsknute som nå etablerer seg i sentrumsområdet. I hele reguleringsplanprosessen 
har denne strategi for arealprioriteringene langs «Skogveien» opp mot «Helsehuset» 
(Rakkestad Familiesenter) ligget fast.   
 
Et parkeringsanlegg kan gi ca. 110 nye parkeringsplasser over to plan. Bruk av tilbudet er 
ikke tenkt å være gebyrbelagt.  
 
Å realisere denne løsningen, betinger at kommunen erverver «Misjonshuseiendommen». En 
kjøpekontrakt – der Rakkestad kommune sier seg villig til å betale kr. 3 250 000 for 
«Menighetshuset» – ble forhandlet fram i 2011. Resultatet er nok litt i overkant av det som 
var prisforespeilinger og taksten på eiendommen. Rådmannen aksepterer like fullt til 
kjøpesummen – fordi den – rådende forutsetninger lagt til grunn – gjenspeiler en 
forhandlingsløsning mellom partene.  
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Kjøpekontrakten 
Kjøpekontrakten vurderer rådmannen som kurant. I hovedsak bygger den på standard vilkår.  
 
Rakkestad kommune erverver «Menighetshuset» - for å rive og fjerne påstående bygning og 
føre opp et «parkeringshus» på eiendommen. Som et tillegg til avtalen, er det utformet en 
erklæring hvoretter kommunen forplikter seg til å bruke grunnen til parkeringsformål i minst 
20 år. Det gis med andre ord en slags «garanti» for at arealet ikke blir omdisponert i denne 
periode.  
 
Erklæringen kan tinglyses på gnr. 9, bnr. 21 («Misjonshuset»).  
 
Rakkestad kommune overtar «Misjonshuseiendommen» 01.02.14.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen vurderer at Rakkestad kommune – med å kjøpe «Menighetshuset» og etablere 
offentlig parkering på denne eiendommen og nabotomta i 2014 og 2015 – tar de første skritt 
på å følge opp den nye sentrumsplanen. Det er veldig viktig for utvikling av og vekst i så vel 
Rakkestad sentrum som hele Rakkestadsamfunnet. 
 
Politisk nivå har allerede – nærmest uten forbehold – sagt seg forberedt på å gjøre dette 
prosjektet.   
 
Selve kjøpet utgjør kr. 3 250 000 – eksklusive omkostninger.  
 
Å føre opp «parkeringshuset», er et krevende og stort kommunalt tiltak. Rådmannen vet 
ennå ikke hva det beløper seg til, men ser ikke bort fra de totale investeringene blir på kr. 
10 000 000 – kr. 12 500 000. Det lar seg ikke gjennomføre uten tunge prioriteringer – der 
andre prosjekter kan måtte utsettes i tid eller endog skrinlegges. Rådmannen kommer 
tilbake til disse spørsmålsstillinger – aktuelle økonomiske avveininger – i budsjett 2014 og 
økonomiplan 2014 – 2017.  
 
Uansett: Overordnet alt annet, er å holde balanse i driftsbudsjettet og kontroll over 
kommunens økonomi totalt.  
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57-13 RAKKESTAD KOMMUNALE SKOGER - SALG 2013  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 611  
Arkivsaksnr.: 13/760    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/13 Formannskapet 16.10.2013 
/ Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget  
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre beholder fullt eierskap til eiendommene i Rakkestad Kommunale 
Skoger. 
 
 
Vedlegg 
 
1. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS, Rettslige vurderinger i forbindelse med et eventuelt 

salg av Rakkestad Kommunale Skoger – av 10.4.13.  
 
2. Sivilagronom Emil A. Anstensrud, Vedr. verdivurdering av Rakkestad Kommuneskoger i 

Rakkestad kommune, Østfold.  
 
 
Saken gjelder 
Rakkestad kommunestyre vedtok i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 å utrede 
delvis eller helt salg av Rakkestad Kommunale Skoger – i den hensikt å reise mer egenkapital 
– og gjøre seg mindre avhengig av låneopptak – til de større investeringsoppgavene som 
kommunen står foran.  
 
I god tid før kommende budsjett- og økonomiplanbehandling, skal kommunestyret ta stilling 
til dette spørsmål som en enkeltsak.   
 
 
Faktadel 
 
Hva Rakkestad Kommunale Skoger omfatter 
 
Rakkestad Kommunale Skoger – organisasjon og økonomi 
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Rakkestad Kommunale Skoger omfatter:  
 
Teig  Totalt areal Produktivt areal Ervervet Kjøpesum 

     Sandaker,  3 147 2 715 1935 80 000 
Dalen skog, 8 189 6 065 1934 130 000 
Rudskogen eiendommer, 500 500 1912 14 000 
Bredholt skog, 926 719 1924 16 000 
Tiurskogen, 775 673 1913 12 000 
Stortorp skog, 3 734 3 179 1911 135 000 
Låby skog, 5 291 3 976 1926 60 000 
Bjørndalen skog,  1 439 887 1918 13 000 
Skjekle skog,  2 453 2 040 1937   
Klever,  1 966 1 433 1916/1924 5 000 

     Sum, 28 420 22 187   465 000 
 

- Totalt areal og produktivt areal: Mål/dekar.  

- Ervervet: År.  

- Kjøpesum: NOK.  

 
Rakkestad kommune eier i tillegg to små gårdsbruk – «Frøne» og «Høytomt». De har et 
bolighus, en driftsbygning og omlag 20 dekar innmark hver. «Høytomt» er leid ut til 
«Høytomts venner» - som tar vare på stedet og avvikler arrangementer for å vise livet på 
denne husmannsplassen i tidligere tider.   
  
Ved «Johnsrud» har kommunen ca. 60 dekar dyrket mark.  
 
Rakkestad kommune sitter med fire enkle skogshusvær/hytter – som er «Låbyskogen» (ca. 
20 kvadratmeter), «Klever» (ca. 20 kvadratmeter), «Bjørndalsskogen» (ca. 30 kvadratmeter) 
og «Dalheim» (ca. 35 kvadratmeter).  Tre av dem er leid ut. 
 
«Dalsmosaga» er kommunal eiendom. Den er en forholdsvis enkel bygdesag – som også 
omfatter to materialhus, spisebrakke og et par andre hus. Produksjonen er laftetømmer, 
trelast for salg og framfor alt leieskur for skogeiere i omegnen.  
 
Rakkestad Kommunale Skogers totalareal er på 28 420 dekar, mens det produktive areal er 
på 22 187 dekar. Det er ca. 180 000 kubikkmeter stående skog på eiendommene. Den årlige 
tilveksten er på ca. 6 750 kubikkmeter, og balansekvantumet – tilvekst kontra avvirkning – 
er på ca. 3 300 kubikkmeter pr. år. 
 
Rakkestad Kommunale Skoger består av 15 teiger av varierende størrelse.  
 
Fra 1900 – 1940 var skogeiendommer spekulasjonsobjekter i Norge. Rakkestad kommune 
ønsket ikke denne utviklingen, og kjøpte av den grunn – med hjemmel i en kommunal 
forkjøpsrett – opp store arealer. De første områder ble ervervet i 1911 og de siste i 1934 – 
1937.  
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Samlet kjøpesum utgjorde kr. 437 000. 
    
Målsettingen for Rakkestad Kommunale Skoger er som følger:  
 

- Langsiktig og bærekraftig skogbruk,  

- Økt virkekvalitet, 

- Tilrettelegge for allmennhetens bruk av skogen,  

- Tilfredsstillende økonomisk resultat.  

 
Rakkestad Kommunale Skoger hogde lenge 4 000 – 4 500 kubikkmeter skog hvert år – 
tynning og foryngelseshogst. Omsetningen lå i en størrelsesorden på kr. 2 800 000 – kr. 
3 000 000 pr. budsjett-/regnskapstermin.  
 
Årsresultatet/netto inntekter var på 1,0 – 1,5 millioner kroner i året.  
 
En Daglig leder/skogbestyrer (0,2 årsverk) leder Kommuneskogen. Den omfatter dessuten 
ca. 1,0 årsverk.  
 
Rakkestad Kommunale Skoger har over tid redusert uttaket av skog kraftig. Det skyldes dels 
at prisene på tømmer har falt markant, men det har også blitt nødvendig av hensyn til en 
bærekraftig drift av virksomheten. Et fortsatt høyt hogstkvantum, vil forringe verdiene over 
tid. Rakkestad Kommunale Skoger blir i så fall mindre verdt for Rakkestad kommune. Det går 
ut over utbyttet og reduserer dessuten en framtidig salgssum på eiendommen.   
   
I 2011 og 2012 vedtok kommunestyret frivillig vern av «Askevann» (770 dekar) og «Fjella 
Naturreservat» (1 360 dekar). Erstatningene utgjorde kr. 3 426 000. Som følge av disse 
inntektene, har Rakkestad Kommunale Skoger opprettholdt sine resultater i de siste par 
årene. Ytterligere vern er aktuelt – muligens allerede i 2014. 
 
I tillegg til det miljømessige aspekt, er det også et betydelig økonomisk insitament i det 
gjennomførte frivillige vern.   
 
Rakkestad Kommunale Skoger henter i inneværende år sine inntekter fra salg av tømmer. 
Resultatet/utbyttet er budsjettert til kr. 1 200 000.  
 
Fremdeles er det en skogbestyrer (0,2 årsverk) og 1,0 annet årsverk sysselsatt i 
Kommuneskogen.  
 
Andre inntekter fra Rakkestad Kommunale Skoger er: 
 
Jakt,  kr.  160 000 
Leieskur,  " 50 000 
Utleie av arbeidskraft,  " 130 000 
Andre leieinntekter,  " 140 000 

   Sum, kr. 480 000 
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Jakt 
Rakkestad Kommunale Skoger selger totalt 200 – 230 sesongkort og døgnkort for småvilt- og 
rådyrjakt hvert år.  Andre grunneiere omsetter ikke jaktkort fritt – slik at jegere er avhengig 
av et nettverk for å kunne jakte i disse områdene. Rakkestad Kommunale Skoger er på 
denne måte viktig også for å rekruttere jegere og opprettholde en jegerstand i kommunen. 
  
Elgjakt er leid ut til nærmest beliggende jaktlag. Det gir et utbytte som svarer til en relativ 
andel av lagets totale inntekter.  
 
For Rakkestad Kommunale Skoger er det ikke økonomiske hensyn alene – men samspillet 
mellom forvaltning, miljø og økonomi – som bestemmer hvordan elgjakten blir organisert.  
Det er bra for Kommuneskogen, den lokale jaktforvaltning og jaktmiljø og det økonomiske 
resultat blir også forsvarlig.  
 
 
Allemannsretten 
I Norge er «allemannsretten» lovfestet. Enhver kan ferdes fritt og oppholde seg i utmarka. 
Fysisk tilrettelegging krever dog grunneieres tillatelse. For kommunene blir folkehelse mer og 
mer sentralt – både for å forebygge av livsstilsykdommer og redusere helsekøer og 
helseutgifter. De kommunale skogene representerer i denne sammenheng en verdi. Med 
forskjellige former for tiltak, kan den være med på øke aktivitet og få mennesker ut i 
naturen.  
 
Rakkestad Kommunale Skoger samarbeider nært med flere organisasjoner (Skaukameratene, 
jeger- og fiskeforeningene o.a.) som bruker utmarka. Tillatelse er gitt til ulike former for 
aktiviteter og arrangementer, og dessuten til å sette opp byggverk. Det betyr mye for trivsel, 
friluftsliv og miljø i lokalsamfunnet.  
 
Rådmannen legger for sin del ikke skjul på at kommunen – hvis eiendommene blir solgt – 
mister kontroll over et viktig trivsels-, forvaltnings- og miljøpolitisk instrument.    
 
 
Biologisk mangfold – skjøtsel og vern av skog 
Mellom skogbrukets organisasjoner og miljøorganisasjonene, er det uenighet om dagens 
skogbruk er bærekraftig og om det bidrar til at arter blir utryddet. I Østfold har 
Naturvernforbundet imidlertid rost Rakkestad Kommunale Skogers hogstform, og uttalt at 
denne formen burde vært mer brukt i fylket helhet.  
 
 
Skogbruksmiljø, sysselsetting og kompetanse 
Skogbruket hadde tidligere en langt større samfunnsmessig betydning enn i dag. Det er like 
fullt fortsatt viktig i industrisentra og distrikter – hvor treforedlingen står for en stor del av 
sysselsetting og verdiskapning. Østfold er det fylket som nå har flest arbeidsplasser i denne 
næringen.  
 
Skogbruket sysselsetter ca. 26 000 årsverk, og omsetter for ca. 42 milliarder kroner på 
landsbasis. For noen måneder siden la staten 750 millioner kroner på bordet – som en 
handlingspakke for å forbedre betingelsene for skogbruket og skognæringen. Rakkestad 
Kommunale Skoger kan dra nytte av disse ressursene sin virksomhet, men dette betinger 
nok at kompetanse, avvirkningsnivå og aktivitet i enheten blir opprettholdt.  
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Skogbruket er preget av små eiendommer og skogeiere som har varierende innsikt i 
næringen. Til tross for gunstige skatte- og tilskuddsordninger er avvirkningsnivå og 
skogkulturaktivitet for lav. Den tendensen forsterkes av at flere skogeiere får et mer 
distansert forhold til landbruksdrift og – eiendommer.  
 
Større skogeiere opprettholder i større grad aktivitet og sysselsetting. Dette styrker også 
skogkompetansen i lokalmiljøet.  
 
I perioder med stor arbeidsledighet, har kommunen tilbudt offentlige sysselsettingstiltak i 
Kommuneskogen. Den er med sine arbeidsoppgaver, godt egnet til dette formålet. 
 
 
Mulig salg av Rakkestad Kommunale Skoger 
 
Juridiske vurderinger 
Rådmannen har engasjert høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl til å utrede de juridiske sider 
av et mulig salg av Rakkestad Kommunale Skoger. Det dreier det seg i hovedsak om to 
spørsmål. Om de femten teigene som eiendommen omfatter må avhendes som en enhet, 
eller om det helt eller delvis er adgang til å splitte opp denne eiendomsmassen. Den andre 
problemstillingen handler om virkningene av konsesjonsloven, og spesielt om hvilken pris 
som lovlig kan avtales eller oppebæres. 
  
Ytterbøl konkluderer med at Rakkestad Kommunale Skoger kan betraktes som femten 
forskjellige driftsenheter. De kan selges samlet eller hver for seg separate enheter.  
 
Salg av Rakkestad Kommunale Skoger er regulert av konsesjonslovens regler. Eiendommene 
er ubebygde, og i kommuneplanen i hovedsak disponert til landbruk-, natur og fritidsformål. 
De har følgelig ikke noe annet anvendelsesområde enn til skogbruks- og landbruksaktivitet. 
Akseptabelt prisnivå blir av den grunn fastsatt etter at kapitalisering av eiendommen(es) 
beregnede avkastning.  
 
Høyesterettsadvokat Ytterbøl mener at konsesjonsmyndighetene kan godta en pris som er 
inntil 10 prosent høyere enn taksten på arealene.  
 
 
Takst 
Sivilagronom Emil A. Anstensrud har taksert Rakkestad Kommunale Skoger – etter gjeldende 
regelverk for prisfastsettelse i forbindelse med konsesjon på landbrukseiendommer. Han er 
medlem av Norsk Takseringsforbund og har mange års erfaring med taksering av denne type 
eiendommer.  
 
Anstensrud kommer fram til at Rakkestad Kommunale Skoger er verdt kr. 21 200 000. Det 
innebærer at salgssummen for eiendommene – jf. Høyesterettsadvokat Ytterbøls juridiske 
vurderinger – ligger et sted mellom 21,2 og 23,3 millioner kroner.   
 
Med hensyn til grunnlaget for taksten, vises til verdivurdering av 10.05.13.  
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Rådmannens vurderinger 
Rakkestad kommune har netto inntekter (utbytte) av Rakkestad Kommunale Skoger på 1,25 
– 1,5 millioner kroner hvert år. Samtidig er salgssummen for disse eiendommene beregnet til 
22 – 23 millioner kroner. Å investere denne kapitalen alternativt – uten for stor risiko – gir en 
avkastning på 1,125 – 1,25 millioner pr. år (5 prosent rentabilitet lagt til grunn).  
 
Nedbetaling av gjeld, reduserer årlige renter og avdrag på lån med 1,6 millioner kroner (4 
prosent renter p.a. og nedbetalingstid 33 år). 
  
Rådmannen vurderer at det på det aktuelle grunnlag at det er lite eller ingen økonomiske 
effekter å hente ut av et salg Rakkestad Kommunale Skoger.  
 
På den annen side er det for befolkningen og lokalsamfunnet mange positive virkninger – 
trivsel, friluftsliv, folkehelse, jakt og miljø – av Rakkestad Kommunale Skoger. De er ikke 
kvantifiserbare, men bidrar like fullt til å heve bo- og livskvalitet i alle deler av kommunen. 
Sånn sett representerer eiendommene også en stor indirekte eller ikke økonomisk verdi i 
Rakkestadsamfunnet.  
 
Rådmannen påpeker til slutt at det i et langsiktig perspektiv – 20 – 40 år – er strategisk 
betydningsfullt å sitte på eierskap til store arealer. Det kom til nytte da Rudskogen 
Næringsområde ble åpnet for utbygging for noen år siden, og det er slett ikke umulig at det 
samme kan bli tilfelle for Sørbyåsen som boligområde en gang i framtiden.  
 
Rakkestad kommune bør i dag ikke selge noen eiendommer i Rakkestad Kommunale Skoger.  
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58-13 HØRINGSUTTALELSE PÅ SØKNAD FRA RUDSKOGEN MOTORSENTER OM 
ENDRING AV ÅPNINGSTIDER  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: D11  
Arkivsaksnr.: 13/1402    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/13 Formannskapet 16.10.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunes høringsuttalelse, datert 17.09.2013 godkjennes 
 
 
Vedlegg 
1. Rakkestad kommunes høring av søknad fra Rudskogen motorsenter, datert 17.09.13 
2. Fylkesmannen i Østfold – Høring av søknad, datert 1.7.2013 
3. Rudskogen motorsenter- søknad om endring av utslippstillatelse, datert 25.01.13 
4. Høringsuttalelse fra Monica Heer Mariussen 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad Kommune ved kommunelege og folkehelserådgiver har utarbeidet og oversendt 
høringsuttalelse til Fylkesmannen etter søknad fra Rudskogen motorsenter om endrede 
åpningstider. Uttalelsen er gitt med forbehold om formannskapets endelige vedtak. 
 
Rudskogen motorsenter i Rakkestad Kommune er et nasjonalt motorsportsanlegg. Anlegget 
er i god utvikling og har fått stor og positiv oppmerksomhet i Norge og i motorsportsmiljøet 
internasjonalt. Den fremtidige eksistensen for et slikt anlegg er avhengig av kontinuerlig 
utvikling og tilpassing til optimale kjøreforhold og publikums tilgjengelighet. For å 
imøtekomme motorsportens behov vil det over tid være naturlig og riktig å foreta justeringer 
og tilpasninger av senterets fasiliteter. Søknaden fra Rudskogen motorsenter handler om 
endrede åpningstider og må sees i sammenheng med nødvendige tilpasninger basert på de 
erfaringer Rudskogen motorsenter har fått siden åpningen i 2011. 
 
Rakkestad Kommune har som mål å legge til rette for en god utvikling av motorsenteret og 
er positivt innstilt til å imøtekomme søknaden om endrede åpningstider.   
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59-13 STALLEN PIZZAPUB AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen Arkiv: U63  
Arkivsaksnr.: 13/1877    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/13 Formannskapet 16.10.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Stallen Pizzapub AS v/ Pål Kristian Nordahl org.nr 812 423 002 gis skjenkebevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Stallen Pizzapub, Rådhusveien 
2, Rakkestad. 

2. Bevillingen gjelder innendørs (skjenkeareal 140 m2) og utendørs på inngjerdet 
område (skjenkeareal 30 m2) mandag-torsdag kl 15.00-22.00, fredag-lørdag           
kl 15.00-01.30 og søndag 15.00-22.00. 

3. Pål Kristian Nordahl f.20.03.65 og May Lisbeth Holm f.08.06.77 er henholdsvis styrer 
og stedfortreder for bevillingen. 

4. Skjenkebevillingen gjelder til 30.06.2016. 
 
 
 
Vedlegg  Søknad og uttalelse (som utrykt vedlegg) 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune mottok 25.09.2013 søknad om serverings- og skjenkebevilling fra 
Stallen Pizzapub AS v/ Pål Nordahl. 
 
Søknaden om serveringsbevilling behandles administrativt. 
 
Stallen Pizzapub AS ønsker skjenkebevilling for å kunne servere alkoholholdig drikke til sine 
gjester. Serveringsstedet ønsker åpningstid mandag-torsdag kl 15.00-22.00, fredag-lørdag 
15.00-01.30 og søndag 15.00-22.00. På fredager og lørdager etter kl 21.00 vil det være 20 
års grense. 
 
Kommunestyret fatter vedtak i saken etter innstilling fra Formannskapet. 
 
 
Hjemmel 
Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v 
 
Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v 
 
Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2012-2016. 
 
Kommunal bevilling kan gis for inntil 4 år om gangen, og med opphør senest 30. juni året 
etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
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Alkoholloven gir kommunen ansvar for å tildele og eventuelt inndra bevilinger til å selge og 
skjenke alkoholholdige varer innenfor kommunens grenser. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Pål Kristian Nordahl og May Lisbeth Holm er henholdsvis styrer og stedfortreder for 
bevillingen. 
 
Søknaden ble oversendt lensmannen i Rakkestad til uttalelse. 
 
 Etter en totalvurdering anbefaler politiet at søknaden innvilges 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Det er ikke satt tak for antall skjenkebevillinger i Rakkestad kommune. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Stallen Pizzapub AS ønsker å starte restaurant-/pubvirksomheten etter samme konsept som 
tidligere. Virksomheten rettes mot lokalbefolkningen i alle aldre. Konseptet omfavner både 
musikkunderholdning i helgene, fødselsdagsfeiringer for barn i alle aldre og med stort preg 
av å være et familiested. I helgene vil det være 20 års aldersgrense etter kl 21. 
 
Etter å ha forelagt søknaden for lensmannen, har ikke Rakkestad kommune som 
bevillingsmyndighet noen spesielle kommentarer til søknaden. 
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60-13 PROSJEKT - AKTIVITET, UTVIKLING OG VEKST I RAKKESTADSAMFUNNET - 
2014 - 2017  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: X06  
Arkivsaksnr.: 13/1666    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/13 Formannskapet 16.10.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Rakkestad kommunestyre igangsetter et kommunalt utviklingsprogram 2014 – 2017 – i 

et omfang av 400 – 500 timer pr. år.  
 
2. Rådmannen utformer en anbudsbeskrivelse – korresponderende med premissene i 

denne saken (jf. saksframlegget) – og gjennomfører en anbudskonkurranse i fjerde 
kvartal 2013. 

 
3. Prosjektet settes i verk ca. 1.1.14.  
 
4. Rakkestad kommunestyre yter tilskudd til daglig leder funksjonen i Rakkestad 

Næringsråd med kr. 350 000 fra 1.1.14.  
 
5. Rakkestad kommunestyre behandler budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 i 

desember d.å., og tar med hensyn til realiseringen av tiltakene forbehold om at de blir 
prioritert innen de aktuelle rammer.        

 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune stod i 2009 – 2012 bak prosjektene Rakkestad Utvikling og Rakkestad 
Næringsforum. De hadde som formål å skape aktivitet, framgang og vekst i lokalsamfunnet. 
I de første årene var innsatsen rettet direkte mot enkeltarrangementer, sentrumsutbygging 
og næringsutvikling i hele kommunen. Plansmia, reguleringsplanene for sentrumsområdene 
og Rakkestad Torg hører med til de tiltakene som Rakkestad Utvikling hadde sentrale roller i.  
 
Carsten Lier var prosjektleder i 2009 – 2011.  
 
Rakkestad kommune engasjerte Navet Næringshage AS til å lede Rakkestad Utvikling fra 
2012. De første to – tre månedene ble brukt til å lage en strategiplan for prosjektet – som 
reduserte oppmerksomheten på enkeltaktører og enkelttiltak og forsterket fokuset på 
organisatoriske spørsmål for næringslivet og det samspillet som er mellom næringslivet og 
kommunen. Den alminnelige oppfatningen er at opplegget ble mindre handlingsrettet, og det 
tapte også raskt sin legitimitet i både næringslivet og kommunen.   
 
Rakkestad Utvikling ble avviklet 31.12.12.  
 
Et kollegium utgått av formannskapet, var styringsgruppe for prosjektet i 2011 og 2012. 
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Rakkestad Næringsråd ble etablert vinteren 2013 – delvis som et resultat av Rakkestad 
Utvikling sin aktivitet i 2011 og 2012. Det har som målsetting å være et samarbeidsorgan 
internt i næringslivet, og etter hvert utvikle seg til et talerør og et kontaktorgan overfor 
kommune og lokalsamfunn. På de siste områdene, er det på kort tid gjort gode erfaringer. 
Rakkestad Næringsråd har allerede tatt en posisjon som en sentral aktør i samfunnslivet i 
Rakkestad.  
 
For Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd foregår nå en prosess for å avklare 
framtidige samarbeidsmodeller og samhandlingsformer mellom partene. 
 
Politisk nivå har i vinter, vår og sommer diskutert opplegg for et nytt utviklingsprosjekt – 
uten at det for rådmannen er ett hundre prosent klart om politisk nivå ønsker et rent 
kommunalt prosjekt eller et fellesprosjekt med næringslivet (Rakkestad Næringsråd). I de 
folkevalgte fora virker tankene om et kommunalt prosjekt å ha slått rot, men overfor 
rådmannen utrykker Rakkestad Næringsråd at det har blitt forespeilet en egen rolle eller 
endog hovedrollen i det lokale utviklingsarbeidet på dette feltet i de nærmeste årene.   
 
Hvis et felles opplegg blir utfallet, vil Rakkestad Næringsråds administrative/felles funksjoner 
inngå i totalprogrammet.  
 
Med denne sak, følger rådmannen opp et halvt års diskusjoner med forslag til tiltak.      
 
 
Status og utfordringer 
Rakkestad kommune er i vekst. Innbyggertallet øker langt mer enn landsgjennomsnittet. Det 
er stor etterspørsel etter boliger. 
 
Kommuneplan for 2011 – 2022, ble vedtatt for to år siden. 
 
Rakkestad kommune la for noen uker siden forslag til nye reguleringsplaner for Rakkestad 
sentrum og Bergenhusområdet ut til offentlig ettersyn, og kan fatte sine endelige vedtak i 
disse sakene i desember 2013 eller i januar eller februar 2014. Harlemhaugen Boligområde 
er videre i øyeblikket under regulering. Endelig planvedtak kan trolig gjøres i andre halvår 
2014.  
 
Rakkestad kommune har etter hvert et effektivt og godt planverk – som responderer fullt ut 
på bolig- og næringsmarkedets behov. Det gjør kommunen attraktiv for både nye 
innbyggere og næringsetablerere.  Veksten vil sannsynligvis bare fortsette.  
 
For Rakkestad kommune og det stedlige næringslivet, er det i felles interesse å maksimere 
effekten av denne utviklingen. Det bør gjøres i et samspill – der også befolkningen 
stimuleres til å se muligheter og aktivt delta i samfunnslivet og samfunnsutviklingen. 
Innbyggerne må selv stå i spissen for sin aktivitet, men de frivillige og foreningslivet trenger 
arenaer for idemyldring, nytenking, tilrettelegging og praktisk bistand med for eksempel 
arrangementer. Sentrumstiltak, bygdemønstringer, Markens Grøde og sommerfestivalene på 
Rudskogen, er prosjekter som kan skyte ytterligere fart ved en slik koordinert innsats.  
 
Rakkestad kommune og forenings- og næringslivet oppnår trolig de størst effektene – ved å 
sette sin innsats og sine ressurser inn i et felles prosjekt. Det gir – sånn som rådmannen ser 
det – de beste resultatene. Separate kommune - og næringsprosjekter er en subsidiær 
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løsning. Like fullt kan det fungere – forutsatt at koordineringsutfordringene håndteres godt 
nok.   
 
Prosjektet må ha god kontakt med næringslivet, og det må fungere som en koordinator og 
pådriver i skjæringspunktet mellom næringsliv og kommune. Næringslivet er i dag organisert 
gjennom Rakkestad Næringsråd – som har som ambisjon – blant annet med kommunal 
finansiell medvirkning – å bygge opp «et eget daglig leder og utviklingsapparat» i 
foreningen. I så fall mangler det ledd som skal knytte kontakt mot kommunen i aktuelle 
saker.   
 
Også dette momentet trekker sterkt i retning av et samlet prosjekt.  
 
Rakkestad kommune har den ledende rolle i sentrumsutviklingen – noe den også har tatt på 
seg med plansmia, reguleringsplanene for Rakkestad sentrum og Bergenhusområdet og 
realiseringen av Rakkestad Torg. Reguleringstiltak og infrastruktur er likevel ikke tilstrekkelig 
for å vitalisere sentrum. Det er nødvendig også med aktiviteter og annet konkret innhold. 
Rakkestad kommune bør sammen med handelsstanden og gårdeiere, legge til rette for flere 
sentrumsarrangementer og møteplasser.  
 
Rudskogen Motorsenter er i god utvikling, og trekker årlig noen hundre tusen besøkende til 
Rakkestad. Ennå er de lokale synergiene for små. Sarpsborg kommune har trolig større lokal 
effekt av dette anlegget.  
 
For både Rakkestad kommune og eierne av motorsportsenteret, er det en målsetting å øke 
lokal verdiskapning av den aktiviteten som bygger seg opp i Rudskogenområdet. Hotell- og 
overnattingskapasitet står på dagsordenen, men å videreutvikle anlegget og kommunen som 
opplevelses- og kulturarena er også nærliggende.   
 
Rådmannen vurderer at Rudskogen Motorsenter må stå sentralt i det programmet det er 
snakk om.  
 
Rakkestad kommune opplever store forandringer i det lokale næringslivet. På bare få år har 
to av hjørnesteinsbedriftene – Diplom Is BA og Nortura DA – flyttet sin virksomhet – flere 
hundre arbeidsplasser – til andre kommuner. Samtidig gror det godt i andre deler av 
industrimiljøet. Rakkestad kommune åpnet for seks år siden Rudskogen Næringsområde. 
Flere bedrifter – mange av dem i olje- og offshoresektoren – har er nå etablert seg på 
stedet. De etterspør – og konkurrerer om – til dels høyt kvalifisert arbeidskraft. 
 
Rådmannen vurderer at kommunen og næringslivet bør være på banen i dette spørsmålet. 
Allsidige og gode boligtilbud, kulturaktiviteter, møteplasser, opplevelser og gode private og 
offentlige tjenestetilbud, er nødvendige premisser for å høste av den veksten som ligger i 
horisonten.       
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen vurderer at det er bred politisk enighet om å investere kommunale ressurser i et 
aktivitets- og næringsrettet utviklingsprogram, og at diskusjonen i kommunen og Rakkestad 
Næringsråd dreier seg om måten det bør gjøres på. Følgende tre modeller er aktuelle:  
 
- Et felles prosjekt mellom kommunen og næringslivet – der også daglig lederfunksjonen i 

Rakkestad Næringsråd inngår.  
 
Det kan ha et omfang på 800 – 1 000 timer pr. år.  
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Rakkestad kommune finansierer størstedelen og Rakkestad Næringsråd en mindre del av 
prosjektet.  
 
- Et kommunalt prosjekt – som ikke omfatter daglig lederfunksjon i Rakkestad Næringsråd 

og samordningsoppgavene mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd.  
 
Det kan ha et omfang på 400 – 500 timer pr. år.  
 
I tillegg yter Rakkestad kommune tilskudd til Rakkestad Næringsråds virksomhet på kr. 
300 000 – kr. 400 000 hvert år.  
 
- Rakkestad kommune overlater – på nærmere premisser – til Rakkestad Næringsråd å 

kjøre utviklingsprogrammet.  
 
Det gis tilskudd til Rakkestad Næringsråds virksomhet på kr. 600 000 pr. år.  
 
Rådmannen mener at et slikt program – uansett gjennomføringsmodell – bør ha en varighet 
på fire år – for å sikre kontinuitet og fordi det rett og slett tar tid å høste resultatene av den 
innsatsen som legges ned.  
 
For rådmannen er et felles prosjekt den foretrukne løsningen. Rakkestad Næringsråd er 
samtidig klare på at det vil ha sitt opplegg. Fra politisk side er det også forespeilet 
kommunale tilskudd til etablering av en daglig leder funksjon i foreningen. Dette legger i 
tilfelle store begrensninger på hva det er mulig å få til.  
 
Rådmannen tar politiske signaler og Rakkestad Næringsråds preferanser til etterretning, og 
går inn for at kommunen lyser ut en konkurranse på et kommunalt utviklingsprogram 2014 – 
2017 på 400 – 500 timer pr. år. Det bevilges dessuten et tilskudd til daglig lederfunksjonen i 
Rakkestad Næringsråd på kr. 350 000 fra 2014.    
 
Dette er budsjett- og økonomiplantiltak – som må veies opp mot og prioriteres i forhold til 
andre oppgaver kommunen har. 
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Rakkestad kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 11.9.2013 
Tid:            10:00 - 11:00   

 
 
 
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder 
 

Ordfører Ellen Solbrække 

Medlemmer Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund Sæves (V), Dagfinn Søtorp (SP), Vidar 
Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf), John Thune (Krf) 
 

Forfall Karoline Fjeldstad (SP) 
Peder Harlem (SP) 

 
Varamedlemmer 

 
Svein Iver Gjøby (SP) 
  

 
Administrasjonen 

 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. 
 

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 43/13 - t.o.m. sak 44/13 

 
Protokoll:      

 
Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste 
møte i Formannskapet.  

 
Merknader Rådmann Alf Thode Skog delte ut og presenterte Rapportering 1. 

halvår 2013 (Økonomisk halvårsrapport).  Rapporten legges fram for 
behandling i formannskapet 18.september og i kommunestyret 24. 
oktober 2013.  
 
Etter formannskapets ble det avholdt økonomisamling med 
formannskapet og rådmannens ledergruppe i forbindelse med 
forberedelser, prioriteringer og tiltak i budsjett 2014, Økonomi- og 
handlingsplan 2014 – 2017. 
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SAKSLISTE 

 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

 
 
43/13 13/1709   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 
24.6.2013  

 

44/13 13/1710   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 
28.8.2013  
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43/13   
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.6.2013  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet 24.6.2013 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet 24.6.2013 godkjennes. 
 
 
 
  
44/13   
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.8.2013  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 28.8.2013 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 28.8.2013 godkjennes. 
 
  



Rakkestad kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL - Formannskapet 
 

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 18.9.2013 

Tid:            09:00 – 10:45   

 
 
 
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder 
 

Ordfører Ellen Solbrække (AP) 

Medlemmer Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund Sæves (V), Peder Harlem (SP), 
Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), 
Undis Holt (Krf), John Thune (Krf) (deltok i behandlingen av sak 
48/13). 
 

Forfall Ingen 
 
Varamedlemmer 

 
Ingen 

 
Administrasjonen 

 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila 
Olsen Rode. 

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 45/13 - t.o.m. sak 49/13 

 
Protokoll sendt til:      

 
Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste 
møte i Formannskapet. 

 
Merknader: Rakkestad kommune ønsker å delta i videre planlegging og utredning 

av en evt. «bybane» på Østre Linje. 
 
Rådmannen fremmer sak ang. ytterligere tilknytning for kommunale 
bygg til fjernvarmeanlegg eid av Østfold Energi.  
 
Vidar Storeheier (Frp) ba rådmannen vurdere hvorvidt det er mulig å 
etablere skolepatrulje (trafikkpatrulje) ved fotgjengerovergang 
Mysenveien/Strømfossveien slik at barn fra Prestegårdsskogen, 
Bekkevold m.v. får en tryggere skolevei. Det ble også drøftet hvorvidt 
det bør søkes etablert trafikklys i krysset.  Formannskapet ønsker en 
melding tilbake fra rådmannen til neste møte. 
 
Ang søknad fra Rudskogen om utvidede og endrede åpningstider: 
Kommunalsjef Jon Ådalen refererte administrasjonens høringssvar til 
søknaden.  Formannskapet ønsker en behandling av saken.  
Høringssvaret sendes med forbehold om formannskapets godkjenning.  
Sak fremmes på neste formannskapsmøte. 
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Ordføreren redegjorde for innkalling og deltakelse i 
formannskapets orienteringsmøte ang. budsjett, handlings- og 
økonomiplan 11.09.2013. 
 
I framtidige samlinger av lignende art innkalles utvalgene v/ledere 
formelt til møtene, dersom leder ikke kan møte innkalles nestleder. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

 
45/13 13/1774   

 HALVÅRSRAPPORT 2013  

 

46/13 13/1516   

 KOMMUNAL PLANSTRATEGI  

 

47/13 13/1665   

 MIRANDA CATERING - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  

 

48/13 13/1621 Unntatt offentlighet offl §13  

 SØKNAD OM FRITAK FOR TJENESTEGJØRING SOM 
MEDDOMMER  

 

49/13 13/1637   

 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  
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45-13 HALVÅRSRAPPORT 2013  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Halvårsrapport 2013».  
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Halvårsrapport 2013».  
 
 
 
  

46-13 KOMMUNAL PLANSTRATEGI  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Kommunal planstrategi 2013 -2016 for Rakkestad Kommune legges ut til offentlig 
høring i 30 dager. 
 

2. Rakkestad Kommune igangsetter revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i førsten 
av 2014 med mål om endelig vedtak i løpet 2015. 

 
 
Behandling 
Ang. punkt 2:  Det presiseres at endelig vedtak skal være fattet innen utgangen av 
kommunestyreperioden 2011 – 2015. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 

1. Kommunal planstrategi 2013 -2016 for Rakkestad Kommune legges ut til offentlig 
høring i 30 dager. 
 

2. Rakkestad Kommune igangsetter revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i førsten 
av 2014 med mål om endelig vedtak innen utløpet av kommunestyreperioden 2011-
2015. 

 
 
 
Melding om vedtak sendt: Saksbehandler for videre behandling og utsendelse til 
høringsinstanser 
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47-13 MIRANDA CATERING - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Miranda Catering v/ Torill Hagen org.nr 980 337 294 gis skjenkebevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Miranda, Johs C. Liensgate, 
Rakkestad. 

2. Bevillingen gjelder innendørs mandag – torsdag kl 1300-2400 og fredag-søndag       
kl 1300-0130. 

3. Ole Anton Hagen f. 09.01.55 og Anne Lene Hagen f. 15.08.88 er henholdsvis styrer 
og stedfortreder for bevillingen. 

4. Skjenkebevillingen gjelder til 30.06.2016. 
 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
 

1. Miranda Catering v/ Torill Hagen org.nr 980 337 294 gis skjenkebevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Miranda, Johs C. Liensgate, 
Rakkestad. 

2. Bevillingen gjelder innendørs mandag – torsdag kl 1300-2400 og fredag-søndag       
kl 1300-0130. 

3. Ole Anton Hagen f. 09.01.55 og Anne Lene Hagen f. 15.08.88 er henholdsvis styrer 
og stedfortreder for bevillingen. 

4. Skjenkebevillingen gjelder til 30.06.2016. 
 
 
 
 
  

49-13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Rakkestad kommunestyre fritar Espen Storeheier fra vervet som medlem av og 
nestleder i kultur- og oppvekstutvalget.  

 
2. Rakkestad kommunestyre fritar Kaisa Storeheier fra vervet som medlem av helse- og 

omsorgsutvalget.  
 

3. Fritakene er gitt med hjemmel i kommunelovens § 15, nr. 2.  
 

4. Rakkestad kommunestyre gjennomfører i sammenheng med fritakene følgende valg 
til kultur- og omsorgsutvalget og helse- og omsorgsutvalget:    
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Behandling 
Vidar Storeheier (Frp) ble erklært inhabil iht forvaltningslovens § 6, første ledd bokstav b og 
forlot møtet under behandlingen av punkt 1 og 2 i saken.   
 
Punkt 1, 2 og 3 i rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  Ang. punkt 4:  
Venstres kommunestyregruppe vil fremme forslag på medlemmer i utvalgene på 
kommunestyrets møte 24.10.2013. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 

1. Rakkestad kommunestyre fritar Espen Storeheier fra vervet som medlem av og 
nestleder i kultur- og oppvekstutvalget.  

 
2. Rakkestad kommunestyre fritar Kaisa Storeheier fra vervet som medlem av helse- og 

omsorgsutvalget.  
 

3. Fritakene er gitt med hjemmel i kommunelovens § 15, nr. 2.  
 

4. Rakkestad kommunestyre gjennomfører i sammenheng med fritakene følgende valg 
til kultur- og omsorgsutvalget og helse- og omsorgsutvalget:    

. . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . 

 
 
  
 



    

Vedlegg til politisk sak: Selskapsavtale – Mortenstua skole 
Saksnr. 12/2967-9 A76 &00   
Løpenr. 13308/13    
_________________________________________________________________________________
    

 

- Et trygt sted å være 

- Gir motivasjon til å lære 

 

 

 

SELSKAPSAVTALE FOR 

MORTENSTUA SKOLE IKS 

Versjon 0.2 

18.04.2013 

 

Mortenstua skole er et grunnskoletilbud for elever med store og sammensatte lærevansker. Skolen er en 
lærende organisasjon som fremmer læring hos alle sine deltagere, og som har evne til kontinuering å endre seg 
selv. Vi har fokus på kompetanse, kunnskap, ferdigheter og holdninger på individnivå, gruppenivå og 
systemnivå. Mortenstua skole jobber med en kultur preget av raushet, robusthet, redelighet og refleksjon,  
med kjerneverdier som Åpenhet, Utvikling og Refleksjon som skal kjennetegnes i holdninger og handlinger  
i hverdagen. 
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KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON 

1.1. SELSKAPETS NAVN 

Mortenstua skole IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et 

selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. 

 

1.2. DELTAKERE I SELSKAPET 

Selskapet eies av kommunene Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 

Spydeberg og Trøgstad. 

 

1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR 

Selskapets hovedkontor er i Eidsberg kommune. 

Eidsberg kommune stiller egnede lokaler til disposisjon for Mortenstua skoles virksomhet. 

Det opprettes leieavtale mellom selskapet og Eidsberg kommune. Inventar og utstyr som 

ikke er veggfast eies av kommunene i fellesskap. 

 

1.4. SELSKAPETS FORMÅL 

Selskapets formål er å tilby og drifte opplæring, SFO/aktivitetstilbud, observasjon, veiledning 

og kursvirksomhet for elever med store og sammensatte lærevansker på vegne av 

eierkommunene. 

Tilbudet gjelder elever i grunnskolen. 

Selskapet skal i hovedsak tilby tjenester til sine eiere. Ved overkapasitet, kan selskapet tilby 

plasser til andre kommuner/fylkeskommuner. 

Virksomheten følger Opplæringsloven og følger til enhver tid gjeldende forskrifter, avtaler og 

regelverk knyttet til denne. Andre lover som kommer til anvendelse er blant annet lov om 

sosialtjenester og øvrige lovverk som kommunene er omfattet av.  

 

 



 

 

 

KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING 

2.1. EIERANDEL OG DELTAKERANSVAR 

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. Deltakerkommunenes 

eierandel er basert på offisielle innbyggertall fra SSB, med justering pr. 01.01. hvert fjerde år, 

i år med kommunestyrevalg. 

 

 Kommune Innbyggertall pr. 
01.07.2011 

Eierandel  

Askim kommune 15019 28,92 % 

Eidsberg kommune  11020 21,22 % 

Marker kommune 3491 6,72 % 

Rakkestad kommune 7634 14,70 % 

Rømskog kommune  685  1,31 %   

Skiptvet kommune  3603    6,94 % 

Spydeberg kommune 5295 10,19 % 

Trøgstad kommune 5170 10,00 % 

Totalt 51917 100 % 

 

 

2.2. FINANSIERING OG OPPTAK 

Samarbeidskommunene dekker et grunnbeløp som utgjør 10 % av totale nettoutgifter for 

hele Mortenstua skole i henhold til deltakerkommunens eierandel, jmf pkt. 2.1.  

I tillegg belastes eierkommunene en brukerbetaling pr. elev.  

Opptak av elever gjøres etter følgende prioritering: 

1. Elever i grunnskolen fra eierkommunene 

2. Eierkommunenes elever som skal over i videregående skoletilbud 

3. Elever fra ikke eierkommuner 



    

Fylkeskommunen / Kommuner som ikke er med i samarbeidet som får elevplass betaler et 

tillegg til elevprisen tilsvarende 20 % av samlet grunnbeløp. 

Øvrige tjenester tilbys eierkommunene etter tilsvarende finansieringsprinsipp. 

KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR 

3.1. REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet består av to representanter fra hver kommune som til sammen utgjør 

selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sine 

representantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger 

kommunestyreperioden.  

 

Fordelingen av lederverv i representantskapet avgjøres av et ordførermøte i begynnelsen av 

hver valgperiode. 

 

Representantskapet følger IKS-lovens § 8 og 9 for innkalling og saksbehandling. 

 

Representantskapet er vedtaksdyktig når minst halvparten av deltakerne er til stede og disse 

utgjør 2/3 av stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

Representantskapet har til sammen 10 stemmer etter følgende fordeling:  

 

Kommune Antall stemmer 

Askim kommune 2 

Eidsberg kommune  2 

Marker kommune 1 

Rakkestad kommune 1 

Rømskog kommune  1 

Skiptvet kommune  1 

Spydeberg kommune 1 

Trøgstad kommune 1 

Sum 10 

 

Styrets medlemmer og daglig leder har møte- og talerett i representantskapets møter. 

Styreleder og daglig leder har i utgangspunktet plikt til å møte i representantskapet. 

 



 

3.2. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER 

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap 

foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart. 

Representantskapsmøtet behandler: 

 Årsmelding og regnskap 

 Disponering av driftsresultatet 

 Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 

 Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

 Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år) 

 Valg av revisor (hvert 4. år) 

 Valg av valgkomite og valg av styre etter forslag fra valgkomiteen (hvert 2. år) 

 Godtgjøring til styret og representantskapets medlemmer 

 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

3.3. STYRET 

Styret skal ha 7 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. 

Styremedlemmene velges for 2 år, og kan gjenvelges inntil to ganger (maksimalt 6 års 

styretid). Representantskapet velger styrets leder og nestleder. 

Styret følger IKS-lovens §§ 11 og 12 for innkalling og saksbehandling. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, herunder enten leder eller 

nestleder. 

Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Daglig leder har rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. 

De ansattes representanter har møte- og talerett i tråd med kommunelovens § 26, og når 

slik rett fremgår av avtale mellom partene i arbeidslivet. Antall ansatte i selskapet vil påvirke 

de ansattes representasjon i styret, jf. § 10 i IKS-loven.  Daglig leder og daglig leders 

stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret. 

 

3.4. STYRETS OPPGAVER 



    

Styret skal sørge for at: 

 selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og 

innenfor vedtatte budsjetter 

 representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 

kostnadseffektivt 

 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 

kontroll 

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal 

følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger. 

De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller 

rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 

 

3.5. DAGLIG LEDER 

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg 

og retningslinjer som gis av styret følges opp. 

Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem til 

behandling er forsvarlig utredet. 

Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle forhold av betydning 

for virksomheten. 

Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning etter styrets nærmere retningslinjer.  

Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel ikke i den 

daglige ledelse.  

Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det 

foreligger inhabilitet anvises av styrets leder. 

 

 

KAPITTEL IV. DIALOG MED EIER 

4.1. EIERMØTER 

Styreleder skal, i samarbeid med representantskapets leder og daglig leder, innkalle til 

eiermøter.  



Eiermøte er en overordnet møteplass mellom selskapet og eierne uten formell 

beslutningsmyndighet. Eiermøtet kan være et formøte til representantskapsmøtet. 

Til eiermøtet inviteres representantskapets medlemmer med administrative bisittere, styret 

og daglig leder. 

Eiermøtene benyttes til å innhente styringssignaler fra eierne før saker av stor betydning skal 

behandles og føres frem til beslutning. Møtene kan også bli benyttet til å informere eierne 

om virksomheten og/eller endringer i selskapets rammebetingelser. 

4.2. FAGLIGE OG ADMINISTRATIVE MØTEPLASSER 

For Mortenstua skole IKS opprettes det faglige og administrative møteplasser med 

eierkommunene, kalt KvalitetsForum (KF). 

Daglig leder kaller inn skolefaglig administrasjonsansvarlig i eierkommunene minimum 1 

gang i året til KvalitetsForum. 

Her diskuteres blant annet rutiner for inntak, grensesnitt mellom kommunene og selskapet, 
samt kvalitet.  

KF har ikke beslutningsmyndighet i forhold til selskapets prioriteringer. 

 

 

 

KAPITTEL V. FORVALTNING 

5.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON 

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma. 

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet. 

 

5.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 

Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale 

regnskapsprinsipper. 

 

5.3. BUDSJETT OG REGNSKAP 



    

Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i ”Forskrift 

om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper” fastsatt av 

Kommunal- og regionaldepartementet den 17/12-99. 

Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 10. oktober før 

budsjettåret. 

 

5.4. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER 

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. 

 

5.5. ANSETTELSESVILKÅR 

Selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. De ansatte skal sikres pensjon i 

tråd med gjeldende bestemmelser. 

Selskapet er medlem av Kommunenes Sentralforbund KS og selskapet følger den kommunale 

hovedtariffavtalen og avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i 

arbeidslivet. 

Ved oppløsning av selskapet, har pedagogisk personale ansatt i faste og oppsigelige stillinger 

i Eidsberg kommune pr. 31.07.91 rett til ansettelse i Eidsberg kommune.   

Ved reduksjon i driften eller opphør av selskapet, gis personalet fortrinnsrett til ledige 

stillinger i samarbeidskommunene.  

 

KAPITTEL IV. OM SELSKAPSAVTALEN 

6.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

Endringer i selskapsavtalen krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak i de 

respektive kommunestyrer/bystyrer. 

 

6.2. UTVIDELSE AV SELSKAPET 

Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for 

sammenslutning med annet selskap. 

 

6.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET 



En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av 

IKS-lovens § 30, med 01.08. som virkningstidspunkt. 

 

6.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET 

En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning. 

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig 

ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel. 

 

6.5. IKRAFTTREDELSE 

Denne selskapsavtalen trer i kraft 01.08.2013. 

6.6. ANDRE BESTEMMELSER 

For selskapet gjelder den til enhver gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 

Selskapsavtalen signeres i 9 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett 

eksemplar beholdes av selskapet. 

 

Kommune Vedtatt i kommunestyre Ordførers underskrift 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Selskapets Representant 

(Styreleder) 

Dato Underskrift 
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Kopi til:   
 

 

RAKKESTAD KOMMUNE SIN HØRING AV SØKNAD FRA RUDSKOGEN 
MOTORSENTER 
 
Fylkesmannen har sendt på høring Rudskogen motorsenter sin søknad om endring i 
åpningstidene for motorsportsenteret. Med forbehold om formannskapets behandling gir 
Rakkestad kommune følgende uttalelse: 
 

A. Det søkes om kjøring til kl. 20 mandag og tirsdag i bytte mot å korte ned 
åpningstiden lørdag og søndag med en time fra kl. 19 til 18.  
Ordinær åpningstid er til kl. 21 på hverdager, med unntak av mandag og tirsdag der 
åpningstiden er til kl. 19. Rudskogen Motorsenter uttaler i søknaden at det svært 
sjelden er behov for en åpningstid til kl. 19 i helgene og at det i praksis avsluttes kl. 
18.  
Med omsøkte endringer vil åpningstidene bli slik: mandag og tirsdag til kl. 20, onsdag 
til fredag til kl. 21.30, lørdag og søndag til kl. 18.  

a. Kommunelegen anbefaler at søknaden om denne endringen imøtekommes.  

 

B. Det søkes om døgnåpent anlegg 3 ganger pr år for gokart. I søknaden skriver 
Rudskogen Motorsenter at støysvake kjøretøy kan benyttes.  

a. Kommunelegen vil anbefale at det ved døgnåpent anlegg skal brukes 
støysvake kjøretøy, med støynivå på < 93 dB og at søknaden om døgnåpent 
anlegg 3 ganger pr år imøtekommes. 

 
C. Det søkes om fremskyndet åpningstid fra kl. 09 eller 10 fem søndager per år i 

tilknytning til arrangement med stor publikumstilstrømning. Rudskogen Motorsenter 
har allerede tillatelse til å åpne kl. 10 når det skal arrangeres NM-runder. Lensmannen 
i Rakkestad oppfordrer til utvidet åpningstid for å få bedre flyt i trafikken til og fra 
anlegget ved arrangement med stort antall forventede publikummere. Kommunelegen 
støtter seg til dette og anbefaler at søknaden om fremskyndet åpningstid fra kl 09 
fem søndager pr år imøtekommes. 

 
D. Rudskogen Motorsenter foreslår en kjørefri hverdag etter publikumsarrangement som 

kompensasjon for nærmiljøulemper. 
a. Kommunelegen mener det er et godt forslag.  

 
Kommunelegen forutsetter at naboer ikke støybelastes ut over det som fremgår av T-1442 
og T-2115 kap. 7.6 Motorsportbane.  
Kommunelegen viser også til Forskrift om miljørettet helsevern, § 9 Helsemessige ulemper 
som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene:  



Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at følgende krav til 
miljøfaktorer overholdes når det gjelder den belastning omgivelsene påføres: 
 

a) Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og 
vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig 
forsvarlig nivå.  

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Oddvar Ekeberg     Astrid Rutherford 
Kommunelege      Folkehelserådgiver/smittevernlege 
 
 
         
 
 
 
Saksbehandler: Liv-Torill Osland Lunde, for miljørettet helsevern Rakkestad kommune 
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Adresseliste

  

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2007/9373 462.2 KAB

Vår dato: 01.07.2013

  

Høring av søknad fra Rudskogen Motorsenter

Rudskogen motorsenter søker til Fylkesmannen i Østfold om endring av tillatelse etter 
forurensningsloven til drift av motorsportanlegg

Søknaden gjelder primært endring av de fastlagte åpningstidene for anlegget. Det søkes ikke 
om endringer i samlet brukstid for anlegget. Motorsenteret søker om:

- Kjøring til kl 20 på tirsdager og torsdager i bytte mot kortere åpningstid lørdag og 
søndag

- Døgnåpent anlegg 3 ganger per år
- Fremskyndet åpningstid til kl 9 eller 10 fem søndager per år i tilknytning til 

arrangementer med stor publikumstilstrømning. 
- Det foreslås 1 kjørefri hverdag etter publikumsarrangementer som kompensasjon for 

nærmiljøulemper

Kopi av søknaden og en vurdering av støykonsekvenser finnes vedlagt. Det fremkommer av 
vedlegget at støymengden i forbindelse med publikumsfestivalene ikke avviker vesentlig fra 
andre arrangementstyper, men at støyen har en annen karakteristikk disse dagene.

Uttalelse til søknaden sendes Fylkesmannen i Østfold innen 15.09.2013. Uttalelser merkes 
med saksnr. 07/9373

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Bjørn Ketil Gudevold e.f. Karsten Butenschøn
senioringeniør senioringeniør

Saksbehandler: Karsten Butenschøn
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Fylkesmannen i Østfold
Statens hus, Postboks 325
1502 MOSS

Karsten Butenschøn 25. januar 2013

SØKNAD OM ENDRINGER I UTSLIPPSTILLATELSE

Rudskogen Motorsenter innretter sin drift etter blant annet Tillatelse etter
forurensingsloven for Rudskogen Motorsenter av 23. juni 2009. Tillatelsen ble gitt før
nytt anlegg stod ferdig, med en del forutsetninger om ferdigstillelse av bane og
områdene rundt banen. Ny hovedbane åpnet 1. juli 2011, støyvoller var også klart da.
Bygninger i nye depot er planlagt ferdigstilt de kommende årene.

Etter 1,5 år med ny bane og nye aktiviteter på anlegget, ser vi behovet for justeringer/
endringer i tillatelsen fra 2009. Hovedsakelig kan det deles opp i tre områder;

kjøretider under store festivaler som Gatebil og Rudskogen Motorfestival, og
kjørefrie kvelder vs. åpningstider i helger
verbale endringer i tillatelsen

Ad 1)
Endringer i tillatelsen om kjøring før kl. 13.00 enkelte søndager er ikke en ny sak.

Rudskogen Motorsenter har med sin forrige tillatelse søkt om unntak i flere år, både til

Fylkesmannen i østfold vedr. tillatelsen, og til Lensmannskontoret i Rakkestad vedr.

Lov om helligdagsfred. Vi har fått tillatelse til tidligere kjøring på søndager under NM-

helgene, samt Gatebil. Den nye tillatelsens intensjon er at Rudskogen ikke skal søke

om unntak hvert år, men at dette skal være regulert av utslippstillatelsen. I 2012 fikk

vi tillatelse til en endring (ikke utvidelse) i åpningstiden de ønskede søndagene.

Rudskogen Motorsenter har følgende behov vedr endring i kjøretid på søndager:

Inntil fem stk. valgfrie søndager pr år med utvidet åpningstid søndag morgen (fra

kl. 09.00 eller kl. 10.00), i tillegg til NM-rundene som har tillatelse til dette pr. i

dag. Dette vil være påkrevd under arrangementer med stort antall forventet

publikummere (over ca. 8000 pers pr helg).

Politiet v/ Lensmannen i Rakkestad oppfordrer sterkt til utvidelse av åpningstiden

under Gatebil-helgene, Rudskogen Motorfestival og lignende fremtidige

arrangementer. Ved forrige utslippstillatelse av 2004 ble det søkt om og innvilget

unntak fra tillatelse for kjøring før kl. 13 på søndager til NC/ NM i asfaltracing, NC/

NM i roadracing, NC/NM i formel K (gokart), samt to arrangementer i regi av

Gatebil (elementer av NC/NM, men også annen kjøring). Dermed har normal

praksis for trafikk til og fra anlegget vært en åpningstid på søndag fra kl. 10-18

Rudskogen Motorsenter AS
Gladengveien 3B 0661 OSLO, Norge

litTel +47 22 08 00 60 11' Fax +47 22 57 14 29
www.rudskogen.no
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under slike store arrangementer. I 2012 fikk vi endret åpningstid (ikke utvidet), fra

kl. 13-20 til kl. 10-17. Kl. 10-18 hadde vært optimalt disse dagene.

Vi kan kompensere med én kjørefri hverdag etter store arrangementer.

Under de store festivalene som vil være her i fremtiden, som ikke oppfyller kravene

om "påkrevd trening og testing dersom dette er påkrevd for å kunne overholde

fastsatt regelverk for arrangementstypen", vil det være mulig å "bytte timene" med

kjøring før kl. 13 med en tidligere avslutning på kvelden.

Forslag til kriterier for hvilke arrangementer som kan ha tillatelse til andre

åpningstider: Arrangementer med store forventede publikumstilstrømninger, hvor

normal åpningstid søndag (13-20 etter støyskjerming) ikke vil være tilstrekkelig for

tilfredsstillende flyt i trafikken (ut/ inn av anlegget, og på RV111 mellom Rakkestad og

Sarpsborg).

Tredjeparts godkjenning er en forutsetning; politiet v/ Lensmannen i Rakkestad søkes

pr d.d. om alle store arrangementer som skal gjennomføres på anlegget. Det søkes

også om unntak fra Lov om Helligdagsfred. Unntakene for helgene skal gjøres i samråd

med politiet og kommunen.



Dagens tillatelse gir to kjørefrie kvelder hvor kjøring ikke er tillatt etter kl. 19.00.

Samtidig tillatt å kjøre til kl. 20.00 på lørdag og søndag. Vi ønsker heller å kjøre til kl.

20.00 på de to hverdagene (i dag er det mandag og tirsdag), og avslutte kjøring kl.

19.00 på lørdag og søndag. Vi tror også at naboer/ andre berørte parter vil være enig

med oss i at det er viktigere med tidlig avslutning på kjøring i helg enn på ukedager.

Behovet for kjøring lengre enn til kl. 19.00 på hverdager har meldt seg ettersom det

ikke lenger er kun hovedbane og gokartbane på Rudskogen, men tre ytterligere grener

som trener på Borg MCs områder. Med årene ser det ut til at mangfoldet på Rudskogen

vil vokse.

Vi søker også om muligheten til å arrangere 24-timersløp på banen inntil 3 ganger pr

år. I første rekke er dette aktuelt for gokart, men også på hovedbanen ønsker vi å

arrangere dette i fremtiden. Dersom ønskelig kan dette gjøres med støysvake

kjøretøyer (under 93 dB).




Pkt. 7.3: Fjerne punktet om maks 50 støytimer pr uke inntil støyavskjerming er gjort

siden det nå er ferdigstilt.

Pkt. 11.3: Kriterier for rapportering er endret, og vi søker om at rapporteringskravet
endres til de krav som vanligvis stilles for egenrapportering for virksomheter.

Rudskogen Motorsenter AS
Gladengveien 3B 0661 OSLO, Norge
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Vedtaket (ikke selve tillatelsen):
Vedtaket side 1, avsnitt 4: Vedtaket om tvangsmulkt gjelder frem til

hovedbanen er støyskjermet. Fjerne punktet siden den nå er ferdigstilt.

Vedtaket side 4 om evt. helikopter inn i konsesjonen. Helikopterforbud begge

Gatebilhelgene slik som Fylkesmannen forutsatte i 2012 er svært uheldig, og

ikke særlig rettferdig. Bestemmelsen kan enkelt omgås av arrangøren, ved å fly

fra en eller flere av våre naboer. Arrangøren har et ønske om å forholde seg til

vår konsesjon, men føler seg ikke helt rettferdig behandlet i denne saken. Kan

fylkesmannen forby dette spesifikke helger? Et forslag fra Rudskogen er at man

har et maksantall timer pr dag og pr år, og at det ellers er opp til grunneier å

bestemme når.

Støyutredninger med kart og målinger foretatt under store arrangementer samt mc-
treninger vedlagt.

Med vennlig h en
Rudskos - '"ors ter AS

411«
Per Sunde
per@huysman.no

Elisabeth Strengen
elisabeth@huysman.no
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Hei! 

 

Viser til brev fra Fylkesmannen i Østfold av 01.07.2013 - ref. 2007/373 462.2 KAB ang. høring av søknad fra 

Rudskogen Motorsenter. 

Saksnummer 07/9373 

 

I høringen fremgår det at Rudskogen Motorsenter søker om endring av tillatelser etter forurensningsloven. 

 

Undertegnende har følgende synspunkter på søknaden: 

 

1) Døgnåpent anlegg 3 ganger pr år: 

 

Det er ikke ønskelig at senteret får anledning til å ha døgnåpent anlegg. Dette begrunnes med at naboer i omegn 

allerede pr dags dato er plaget med betydelig støy. Man frykter at tre døgnåpne anlegg kun er starten på 

ytterligere utvidelse av denne ordningen. Det er mange som pr i dag er plaget av støy fra Rudskogen, men som 

dessverre ikke bringer disse frem for Fylkesmannen. 

Man kan senest henvise til Gatebil i september 2013. Da var man på Gamle Bøveien i Varteig plaget med 

betydelig støy fra anlegget hele helgen i gjennom. Først i form av støy fra kjøretøy og deretter festmusikk til 

tidlige morgentimer. Undertegnede registrerte festmusikk etter kl 02.00 og naboer kan også å melde om 

festmusikk helt frem til kl 04.00. 

 

2) Fremskyndet åpningstider enkelte helger: 

 

Det er beklagelig at ikke søndagsfred før kirketid kan respekteres. Når man er berørt av støy fra anlegget til sene 

kvelder må man kunne forvente å få noen rolige morgentimer.  

 

3) Kjørefri hverdager 

 

En kjørefri hverdag etter publikumsarrangementer er ikke kompensasjon god nok. Det er mer belastende å ha 

høy og lenge vedvarende støy fra anlegget en hel helg hvor man har fri og har lyst til å nyte egen hage, skog osv. 

enn  å høre støyen en hverdagskveld. 

 

 

Undertegnende ønsker i tillegg å kommentere en uttalelse i skrivet fra Rudskogen Motorsenter av 25.01.13 

angående helikopter. Her fremgår det at senteret ikke føler seg rettferdig behandlet når det gjelder 

helikopterforbudet Fylkesmannen forutsatte i 2012 ifm Gatebilhelgene. 

Man kan jo spørre seg om det er særlig rettferdig at beboere i nærmiljøet hver ukedag og helg skal bli belastet av 

støyen fra senteret? Ifm Gatebilhelgene og Motorfestivalen har man støy fra både festmusikk og motorkjøretøy. 

Skal man da i tillegg være nødt til å ha helikoptere som flyr over området i tillegg? Det er til liten hjelp at 

Motorsenteret ber helikopterne fly fra andre steder på området. Så lenge flyene går over nordre Varteig vil 

støyen være der. 

 

Med hilsen 

 

Monica Heer Mariussen 

Gamle Bøveien 156 

1735 Varteig 
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