
Rakkestad kommune 
 

 

Møteprotokoll - Formannskapet 
 

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 30.10.2013 
Tid:            09:00 - 11:30   
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder 
 

Ordfører Ellen Solbrække 

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) 
 

Forfall Ingen 
  
Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 

kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode 
 

Behandlede saker F.o.m sak 61/13 t.o.m. sak 62/13 
 

Protokoll sendt til:      Medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, revisjon, kommunalsjef 
og rådmann 

Merknader  
        Rådmannen orienterte om sitt forslag til budsjett for 2014 og  

Handlings- og økonomiplan for 2014 – 2017.  Budsjettforslaget ble 
delt ut til formannskapets medlemmer.  
 
Representanter til referansegruppe sentrumsutvikling (jfr KST-sak 
33/13 - velges i formannskapets møte 13.11.2013 (Ordfører og en 
representant for hvert parti i kommunestyret).  
Gruppen skal også være referansegruppe ift rehabilitering/utvikling 
av Velhaven. 
 
Kommunalsjef Jon Ådalen redegjorde for status i behandlingen av 
Reguleringsplan for sentrum og Reguleringsplan for 
Bergenhusområdet. 
 
Planene får to behandlinger i formannskapet; først innsigelser og 
høringsuttalelser, deretter evt. nytt kart.  Det er mulig planen(e) 
må ut på høring en gang til. Derfor blir det ingen sluttbehandling i 
kommunestyret før over nyttår. 
 
Første behandling i formannskapet blir 20. november. Evt. ekstra 
møte i formannskapet avholdes. 
 
Det ble også orientering om mulig salg av Østbygda skole. Møtet 
ble under orienteringen lukket med hjemmel i Offentleglovas § 23. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
 
61/13 13/2072   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 

16.10.2013.  
 

62/13 12/2743   
 BIDRAGSSØKNADER 2013  
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61/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 
16.10.2013.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet 16.10.2013 godkjennes. 
 
Behandling 
Peder Harlem (SP) etterlyste opplysninger om beredskap ved strømbrudd – et spørsmål han 
stilte ved forrige møte og som ikke var notert i protokollen.  Ordfører Ellen Solbrække 
redegjorde for møte ang. beredskap arrangert av fylkesmannen hvor det var etablert kontakt 
med ansvarlig i Telenor.  Administrasjonen har fått ansvar for videre behandling av saken, 
bl.a. få klarhet i hvorvidt basestasjonene har batteriback-up og evt. hvor mange timer.    
Formannskapet blir orientert når svar foreligger. 
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet 16.10.2013 godkjennes. 
 
  

62/13 BIDRAGSSØKNADER 2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling 
Søknad fra Mysen- og Askimrussen til arrangementet «Aldri mer krystallnatt» hvor 
overskuddet skal gå til «Sjukt sprek» - en landsdekkende kreftforening for ungdom samt fra 
organisasjonen «Jernrosen» - som søker økonomisk støtte til arbeidet med fullføring av 
arbeidet med minnemonument i forbindelse med 22.juli - kom inn etter at sakene var sendt 
ut og ble lagt fram på møtet. 
 
Sølvi Brekklund Sæves (V) foreslo å gi et tilskudd på 2 000 kroner til stiftelsen Amathea. 
John Thune (V) foreslo å gi et tilskudd på 2 000 kroner til organisasjonen Fermate i Østfold. 
Ordfører Ellen Solbrække (AP) foreslo å gi et tilskudd på 2 000 kroner til Mysen- og 
Askimrussens arrangement «Aldri mer Krystallnatt». 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 

1. Stiftelsen Amathea gis et tilskudd på kr 2 000. 
2. Organisasjonen Fermate i Østfold gis et tilskudd på kr 2 000. 
3. Mysen- og Askimrussen gis et tilskudd på kr 2 000 til arrangementet «Aldri mer 

Krystallnatt» 
4. Tilskuddene dekkes av 14719 11110 100 – Tilskudd til andre. 

  
 

Melding om vedtak sendt:  Søkerne til tilskudd, politisk sekretariat. 
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