
Rakkestad kommune 
 

 

MØTEprotokoll 
 

Formannskapet 
 

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 13.11.2013 
Tid:            09:00 – 11:40   
 
 
 
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder 
 

Ellen Solbrække (AP) 

Medlemmer Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund Sæves (V), Peder Harlem (SP), 
Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), John Thune (Krf). 
 
 

Forfall Vidar Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf) 
 
Varamedlemmer 

 
Hanne Bull Fladstad (H), Roger Olstad (AP) 

 
Administrasjonen 

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

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 63/13 t.o.m. sak 65/13 

 
Protokoll sendt til:      

 
Medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, revisjon, kommunalsjef 
og rådmann 

 
Merknader Gruppe som skal forberede kommunestyrets julebord 19.12.13 ble 

valgt: Peder Harlem, Knut Magne Bjørnstad, Undis Holt. 
 
Kommunalsjef Jon Ådalen redegjorde for status mht behandling av 
reguleringsplan for sentrum og for Bergenhus.  Det må forhandles om 
innsigelser og John Thune (Krf), Peder Harlem (SP) og Villy Tjerbo (V) 
fra formannskaper deltar sammen med ordfører på møte som avtales 
med fylkesmannen.  Det holdes et møte i denne gruppen i forkant av 
møte i formannskapet. Formannskapet gjennomgår høringsuttalelser 
og innsigelser på sitt møte 11. desember 2013. Planen behandles i 
formannskap og kommunestyre i mars 2014. 
 
Hanne Bull Fladstad (H) ønsket at defekt heis på Skautun blir reparert. 
Administrasjonen tar en ny vurdering av evt. reparasjon. 
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63-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 
30.10.2013.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 30.10.2013 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak   
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 30.10.2013 godkjennes. 
 
  
 

64-13 OPPNEVNING AV REFERANSEGRUPPE FOR NÆRINGSUTVIKLING I 
RAKKESTAD - PROSJEKT "AKTIVITET, UTVIKLING OG VEKST I 
RAKKESTADSAMFUNNET"  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. I tillegg til ordfører velges følgende representanter fra de politiske partier i 
kommunestyret som referansegruppe for næringsutvikling i Rakkestad: 

a) Fra Arbeiderpartiet velges__________________ 
b) Fra Venstre velges________________________ 
c) Fra Senterpartiet velges____________________ 
d) Fra Kristelig Folkeparti velges_______________ 
e) Fra Fremskrittspartiet velges________________ 
f) Fra Høyre velges_________________________ 

 
Ordfører er leder av referansegruppa. 
 
 
Behandling 
Arbeiderpartiet v/Roger Olstad foreslo Knut Magne Bjørnstad.  
Venstre v/Sølvi Brekklund Sæves foreslo Sølvi Brekklund Sæves. 
Senterpartiet v/Karoline Fjeldstad foreslo Karoline Fjeldstad. 
Kristelig Folkeparti v/ John Thune foreslo John Thune. 
Hanne Bull Fladstad (H) foreslo Vidar Storeheier fra Fremskrittspartiet. 
Høyre v/Hanne Bull Fladstad foreslo Knut Ruud. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak   

2. I tillegg til ordfører velges følgende representanter fra de politiske partier i 
kommunestyret som referansegruppe for næringsutvikling i Rakkestad: 

g) Fra Arbeiderpartiet velges Knut Magne Bjørnstad 
a) Fra Venstre velges Sølvi Brekklund Sæves 
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b) Fra Senterpartiet velges Karoline Fjeldstad 
c) Fra Kristelig Folkeparti velges John Thune 
d) Fra Fremskrittspartiet velges Vidar Storeheier 
e) Fra Høyre velges Knut Ruud 

 
Ordfører er leder av referansegruppa. 
 
 
Melding om vedtak sendt: De valgte, ordfører, rådmann 
 
  
 
 

65-13 BUDSJETT 2014 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2014 

og handlings- og økonomiplan 2014-2017 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 
2014-2017 side 51 (Budsjettskjema 1A) og side 53 (Budsjettskjema 1B)  
Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2014-2017 – i henhold 
til budsjettskjema 1A og 1B, hhv side 51 og 53 i dokumentet. 
 

2. Rådmannen gis fullmakter iht. punkt 7 bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 
 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 side 60 til og med side 76 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 
 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,4 prosent. 
 

5. Investeringsbudsjettet for 2014 og 2014-2017 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 
av budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 side 42-45. 
(Investeringsbudsjettet – sammendrag), og side 53 og 54 (Budsjettskjema 1B og 2B) – 
totalt kr 86 410 000 i 2014 til investeringer i anleggsmidler.  
 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 65 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2014. 
 

7. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med kommunens hovedbank om trekkrettighet 
på 25 mill. kroner. 
 

8. Punktene A – K nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. 
 
 

A. BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 
 
Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget. 
 
Nye driftstiltak; side 49 
Nye investeringstiltak; side 50. 
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Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a og 1b – se side 60 til og med 
side 76. 
 
B. RAMMEOMRÅDER 
Budsjettet for 2014 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: 
 

– Rådmannens team 
– Kommunikasjon og service 
– Økonomi og personal 
– NAV 
– Skole 
– Barnehage 
– Kultur 
– Familiesenter 
– Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
– Hjembaserte tjenester 
– Bo- og aktivitetstjenester 
– Teknikk, miljø og landbruk 
– Næring og sysselsetting 
– Kirker og Trossamfunn 
– Fellesutgifter- og inntekter 
 
Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under 
obligatoriske oversikter. 
 
 
C. SKATTØRE 
Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2014 beregnes i 
henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget.  
 
 
D. FULLMAKTER 
1. Ordfører og rådmann disponerer budsjettposten for møter og konferanser. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentralt avsatt pott i forbindelse med håndtering av 

variasjoner eller økninger i tjenesteytelser. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom 

rammeområdene. 
6. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom 

rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). 
 
 

E.  TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER 
a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.019,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) 
b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.164,- per kommunestyrerepresentant. 
c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i 

statsbudsjettet. 
 
 
F.  OPPMUNTRINGSPENGER 
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Oppmuntringspenger for brukere med vedtak om sysselsetting innen rus- og 
psykiatritjenesten – kr 18 per time.  
 
 
G. TIMESATSER FOR STØTTEKONTAKTER OG FRITIDSASSISTENTER 
Timesats støttekontakter og fritidsassistenter kr 90.15. 
I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse.  
 
 
H.  TILSKUDDSSATSER PRIVATE BARNEHAGER 
Iht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager § 4.4 skal kommunen kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at 
årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. 
 
Satsene er foreløpige og endelige satser kunngjøres innen 1. februar 2014. Endring i 
barnetallet, oppholdstid, kostnader eller inntekter vil føre til endring av tilskuddssatsene. 
 
 
Tilskuddsats Drift inkl adm. Kapital Drift inkl adm Kapital 
Ordinære 
barnehager, små 
barn 

Kr 78,33 
pr time 

Iht. nasjonale 
satser  

Kr 169 187,- 
per heltidsplass 

Iht nasjonale 
satser 

Ordinære 
barnehager, store 
barn 

Kr 37,56  
pr time 

Iht. nasjonale 
satser 

Kr 81 135,- 
Pr heltidsplass 

Iht nasjonale 
satser 

 
 
 
I.  EIENDOMSSKATT 
Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - 
å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2014. 
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2014 til:  
 
4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier.  
 
5,25 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier.  
 
 
J.  LIKVIDITET 
Rakkestad kommune sitt disposisjonsfond anslås å være 15 - 17 mill. kroner per 31.12.13. 
Samtidig anslås premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift å utgjøre ca. 25,0 mill. kroner for 
samme periode. Premieavvik er kostnadsført i regnskapet, men ikke utbetalt. 
I budsjett 2014 vil det akkumulerte premieavviket øke til om lag 36,5 mill. kroner, noe som 
medfører en ytterligere likviditetsbelastning på 11,5 mill. kroner i 2014.  
 
Med ett disposisjonsfond stort kr. 15 - 17 mill. kroner og en ikke-bokført premie på 36,5 mill. 
kroner, vil kommunen i perioder ha problemer med å innfri løpende forpliktelser. 
 
Rådmannen ber derfor om fullmakt til å undertegne en trekkrettighet stor kr. 25.000.000,- i 
Marker Sparebank med virkning fra budsjettvedtak, for å ivareta kommunens 
betalingsforpliktelser i enkelte perioder.   

Side 6 av 9 



  

 
 
K.  LÅN 
Rakkestad kommune tar opp lån på kr 60.000.000,- til investeringer pluss kr 5.000.000,- til 
startlån i 2014.  
 
Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 50.7 a; 
Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for 
kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens 
anleggsmidler ved siste årsskifte.  
 
Samlet lånegjeld avdras over 33 år og 3 måneder.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de 
rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. 
 
 
Behandling 
Formannskapet ble forelagt uttalelse fra Hovedtillitsvalgte i Rakkestad kommune datert 
07.11.2013 ang. rådmannens forslag til budsjett, spesielt i forhold til reduksjon av stillinger. 
 
Ved behandling av budsjett 2015 – Økonomi- og handlingsplan 2015 – 2018 er det ønske om 
at utvalgene deltar i budsjettprosessen i mye sterkere grad enn i år. 
 
Representanten John Thune (Krf) fremmet et felles forslag fra Arbeiderpartiet, Venstre, 
Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: 
 

1. Rakkestad kulturskoles fremtidige lokalisering utredes i løpet av 2014 i forbindelse 
med utarbeidelse av virksomhetsplan. 

 
2. Rådmannen innarbeider lønns og pensjonsendringer i fremtidige budsjett for kirker 

og trossamfunn. 
 

3. Degernes helse -og velferdssenter rives når barnehagen har flyttet i nye lokaler.  
Tomten selges til boligformål. 

 
Representanten John Thune (Krf) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 
Kristelig Folkeparti følgende forslag:  
 

4. Kirkelig fellesråds ramme økes med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden. 
 

5. Kulturrammen økes med 250 000 kroner hvert år i økonomiplanperioden. 
 
Tiltakene finansieres ved at «Avsetninger/overføring til investering» i driftsbudsjettet 
reduseres med 576 000 kroner hvert år.  
 
Representanten John Thune (Krf) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti følgende forslag:  
 

6. Teknikk-, miljø og landbruksseksjonens ramme økes med 2,5 millioner kroner  
i 2014 til asfaltering av veien Førrisdahl – Øverby. 
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Kulturseksjonens ramme til idrettsformål økes med 0,4 millioner kroner i 2014.   
 

Totalt 2,9 millioner kroner 
 

Finansiering: 
 

Salg av Østbygda skole, 1,2 millioner kroner 
Salg av aksjer 0,6 millioner kroner 
Momsrefusjon 06,millioner  
«Udisponerte ressurser» 0,5 millioner kroner 

 
Totalt 2,9 millioner kroner   

 
  
Representanten Sølvi Brekklund Sæves (V) fremmet på vegne av Venstre følgende forslag:  
 

7. Det nedsettes en gruppe som ser på hvilke økonomiske konsekvenser: 
 

a) Differensiering av eiendomsskatt ut fra tilhørighet til offentlig vann/kloakk 
b) Bunnfradrag 

 
     vil kunne få for beregning av eiendomsskatt. 
 
 

8. Møtegodtgjørelse for politikere reduseres med 20%. Reduksjonen gir en besparelse 
på 138 400 kroner som benyttes til å øke jordmorressursen på Familiesenteret.    

 
  
Votering: 
Det ble først votert over forslag ang. utredning om Rakkestad kulturskoles framtidige 
lokalisering (forslag 1). 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang. å innarbeide lønns- og pensjonsendringer i fremtidige budsjett for kirker og 
trossamfunn (forslag 2) ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang. riving av Degernes helse- og velferdssenter (forslag 3) ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang å øke Kirkelig fellesråds ramme med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden 
(forslag 4) ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  Mindretallet besto av representantene fra 
Venstre og Høyre. 
 
Forslag ang. å øke kulturrammen med 250 000 hvert år i økonomiplanperioden (forslag 5) 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang. asfaltering av vei Førrisdahl – Øverby samt økning av kulturseksjonens ramme 
til idrettsformål (forsalg 6) ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslaget ang. å nedsette en gruppe som ser på konsekvensene ved eiendomsskatt (forslag 
7) ble enstemmig vedtatt 
 

Side 8 av 9 



  

Forslag ang. reduksjon av møtegodtgjørelse og økning av ressurs til jordmorstilling (forslag 
8) falt med 6 mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Høyre og Venstres representanter. 
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 vedtas 
med følgende endringer/tillegg: 
 

1. Rakkestad kulturskoles fremtidige lokalisering utredes i løpet av 2014 i forbindelse 
med utarbeidelse av virksomhetsplan. 

 
2. Rådmannen innarbeider lønns og pensjonsendringer i fremtidige budsjett for kirker 

og trossamfunn. 
 

3. Degernes helse -og velferdssenter rives når barnehagen har flyttet i nye lokaler.  
Tomten selges til boligformål. 
 

4. Kirkelig fellesråds ramme økes med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden. 
 

5. Kulturrammen økes med 250 000 kroner hvert år i økonomiplanperioden. 
 

6. Teknikk-, miljø og landbruksseksjonens ramme økes med 2,5 millioner kroner  
     i 2014 til asfaltering av veien Førrisdahl – Øverby. 

 
    Kulturseksjonens ramme til idrettsformål økes med 0,4 millioner kroner i 2014.   

 
    Totalt 2,9 millioner kroner 

 
    Finansiering: 

 
    Salg av Østbygda skole, 1,2 millioner kroner 
    Salg av aksjer 0,6 millioner kroner 
    Momsrefusjon 06,millioner  
    «Udisponerte ressurser» 0,5 millioner kroner 

 
    Totalt 2,9 millioner kroner  
  
7. Det nedsettes en gruppe som ser på hvilke økonomiske konsekvenser: 

a) Differensiering av eiendomsskatt ut fra tilhørighet til offentlig vann/kloakk 
b) Bunnfradrag 

 
          vil kunne få for beregning av eiendomsskatt. 
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