
MØTEprotokoll 
 

Formannskapet 
 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen   
Dato: 15.01.2014 
Tid:            09:10- 11:45   
 
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), Vidar Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf), John Thune (Krf). 
 
Administrasjonen 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, 
kontorsjef Laila Olsen Rode. 
 
  
 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 1/14  -  t.o.m. sak 4/14 

 
 
Protokoll 

 
 
Legges på kommunens nettside og godkjennes av formannskapet i 
neste møte. 

 
Merknader Rådmannen redegjorde for forberedende behandling av saker rundt 

Bankgården og Heiergården.  I tillegg ble det redegjort for hendelsene 
rundt jordras i Mjørudgata 30 i julen 2013. 
 
Ordfører redegjorde for søknad fra Rakkestad Idrettsforening om 
tilskudd til jubileumsbok som skal utgis i forbindelse med foreningens 
100-årsjubileum. 
Sak fremmes for formannskapet i neste møte. Formannskapet antyder 
en sum på 20 - 30 000 kroner. 
 
På forespørsel fra Karoline Fjeldstad (SP) orienterte kommunalsjef Jon 
Ådalen om at sak ang. parkeringsforholdene ved Os og Bergenhus 
skoler blir fremmet for politisk behandling (TMLU) våren 2014. 
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1-14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 
11.12.2013.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra Formannskapets møte den 11.12.2013 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak   
Møteprotokoll fra Formannskapets møte den 11.12.2013 godkjennes. 
 
  
 

2-14 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMESØKNAD - 91/25 
SLÅTTLAND EIENDOM AS 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune går i medhold av pbl. § 19-2 inn for at Slåttland Eiendom AS gis 
dispensasjon for flytting av boligbrakke for tilfeldig arbeidskraft tilknyttet industrien, fra 
Televeien til permanent plassering på Slåttland Eiendom AS sin tomt i Rudskogen 
Næringsområde. 
 
 
Behandling 
Dagfinn Søtorp (SP) ba om at habiliteten til Vidar Storeheier (Frp) ble vurdert på bakgrunn i 
forvaltningslovens § 6 annet ledd.  Vidar Storeheier fratrådte møter under behandlingen av 
habilitetsspørsmålet. 
 
Peder Harlem (SP) foreslo å utsette saken for å undersøke habilitetsspørsmålet nærmere.   
 
Peder Harlems forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak   
Saken utsettes og habiliteten til Vidar Storeheier (Frp) undersøkes nærmere før saken 
behandles på nytt. 
 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Slåttland Eiendom AS, Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen 
v/seksjonsleder, saksbehandler. 
 
  
  



3-14 AVKLARING OPPSTART REGULERINGSPLANER FOR MASSEUTTAK  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

• Rakkestad kommune utarbeider en behovsanalyse og en strategi for masseuttak i 
kommunen. Den tas inn i kommuneplanens samfunnsdel og kommunal 
planstrategi ved neste rullering av planen. 
 

• Rakkestad kommune dekker utgiftene ved tiltaket innen teknikk, miljø og landbruks 
ordinære driftsbudsjett.  
 

• Søkere kan starte ordinær planprosess – inklusive planprogram og 
konsekvensutredning – etter plan og bygningslovens § 12-3.  

 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak   

• Rakkestad kommune utarbeider en behovsanalyse og en strategi for masseuttak i 
kommunen. Den tas inn i kommuneplanens samfunnsdel og kommunal 
planstrategi ved neste rullering av planen. 
 

• Rakkestad kommune dekker utgiftene ved tiltaket innen teknikk, miljø og landbruks 
ordinære driftsbudsjett.  
 

• Søkere kan starte ordinær planprosess – inklusive planprogram og 
konsekvensutredning – etter plan og bygningslovens § 12-3.  

 
 
 
Melding om vedtak sendt: Morten Rasmussen, Jan Hystad, teknikk-, miljø- og 
landbruksseksjonen v/seksjonsleder, kommunalsjef Jon Ådalen, økonomikontor. 
 
  
 

4-14 NY BEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Kommunal planstrategi for 2013 -2016 vedtas som vedlagt, datert 9.9.2013, rev. 
13.11.2013. 
 

2. Arbeidet med revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel igangsettes ca. 1.1.2014 
med behandling og vedtak i løpet av 2015. 

 
 
  



Behandling 
Sammen med utsendelsen av utsatt sak fikk formannskapet tilsendt «Tilleggsvedlegg ved ny 
behandling – kommunal planstrategi» datert 08.01.2014. 
 
Ordfører Ellen Solbrække (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag til 
endring (nytt avsnitt i strekpunkt 1) i kapittel 3.2.3 i «Kommunal planstrategi 2013 - 2016»: 
 
Andelen innvandrere i kommunen øker, og det er ikke noen grunn til å tro at dette vil endre 
seg i årene som kommer.  Derfor er det viktig at integrering og inkludering blir et element i 
alle relevante planer.  Dette gjelder planer for barnehage og skole så vel som bolig og 
arbeidskraft, og der i vår tid en forutsetning for et velfungerende lokalsamfunn. 
 
Sølvi Brekklund Sæves (V) fremmet på vegne av Venstre følgende forslag til endring i 
kapittel 3.2.3 i «Kommunal planstrategi 2013 – 2016» (nytt strekpunkt): 
 
Kultur er et vesentlig moment for utvikling og strategiarbeid, identitet og omdømme og vil 
være et viktig satsningsområde i videre planarbeid. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 

1. Kommunal planstrategi for 2013 -2016 vedtas som vedlagt, datert 9.9.2013, rev. 
13.11.2013. 
 

2. Arbeidet med revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel igangsettes ca. 1.1.2014 
med behandling og vedtak i løpet av 2015. 
 

3. I tillegg vedtas følgende i kapittel 3.2.3. i «Kommunal planstrategi 2013 – 2016»: 
 
Andelen innvandrere i kommunen øker, og det er ikke noen grunn til å tro at dette vil 
endre seg i årene som kommer.  Derfor er det viktig at integrering og inkludering blir 
et element i alle relevante planer.  Dette gjelder planer for barnehage og skole så vel 
som bolig og arbeidskraft, og der i vår tid en forutsetning for et velfungerende 
lokalsamfunn. 
 
Kultur er et vesentlig moment for utvikling og strategiarbeid, identitet og omdømme 
og vil være et viktig satsningsområde i videre planarbeid. 
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