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1-14  GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I KULTUR- OG 
OPPVEKSTUTVALGET DEN 26.11.2013.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Kultur- og oppvekstutvalget den 26.11.2013 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets vedtak  
Møteprotokoll fra møte i Kultur- og oppvekstutvalget den 26.11.2013 godkjennes. 
 
 
  

2-14 KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Melding om praksis for tildeling av tilskudd tas til orientering. 
 

2. Retningslinjene for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur revideres i henhold til 
vedlegg 1. 
 

Tidligere særvedtak, vedtak som for øvrig ikke harmonerer med vedtak i denne sak og 
hevdbundet rettighet i forhold til kulturmidler, nullstilles. Alle formål behandles fra og med 
2014 etter vedtatte retningslinjer. 
 
 
Behandling 
Representantene Peder Harlem (Sp) og Eli Uttakleiv (H) ba om å få vurdert sin habilitet på 
bakgrunn av forvaltningslovens § 6. 
 
Harlem fordi han er ordstyrer i representantskapet i Bøndernes hus uten stemmerett. 
Uttakleiv fordi hun er styremedlem i Rakkestad kunstforening. 
 
Utvalget vedtok enstemmig at begge representantene er habile til å behandle saken 
begrunnet med at retningslinjene er et generelt regelverk og ikke et enkeltvedtak.  
 
Leder av utvalget Roger Olstad (Ap) fremmet endringsforslag i til pkt. 2 i rådmannens forslag 
-Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur under punktet aktivitetsstøttens 
kriterier for vurdering av søknadene som følger: 
 

Kriteriene skal vurderes i prioritert rekkefølge: 
 
1. Tiltak rettet mot barn og ungdom 
2. Tiltak rettet mot funksjonshemmede og andre prioriterte grupper 
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3. Aktivitet som er av særlig betydning for bredden og mangfoldet i kulturlivet i 
Rakkestad. Dette gjelder foreninger som i særlig grad konsentrerer sin 
virksomhet om utadrettet kulturformidling. 

4. Foreningens aktive medlemstall 
5. Virksomhetens omfang – undergrupper m.m. 

 
 
Rådmannens forslag med Olstads endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets vedtak 

1. Melding om praksis for tildeling av tilskudd tas til orientering. 
 

2. Retningslinjene for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur revideres i henhold til 
vedlegg 1 med følgende endring: 
 
Kriteriene for tildeling av aktivitetsstøtte skal vurderes i prioritert rekkefølge: 
 
1. Tiltak rettet mot barn og ungdom 
2. Tiltak rettet mot funksjonshemmede og andre prioriterte grupper 
3. Aktivitet som er av særlig betydning for bredden og mangfoldet i kulturlivet i 
 Rakkestad. Dette gjelder foreninger som i særlig grad konsentrerer sin 
 virksomhet om utadrettet kulturformidling. 
4. Foreningens aktive medlemstall 
5. Virksomhetens omfang – undergrupper m.m. 
 
 

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

3-14 KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR, HELSE OG 
NÆRING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Kommunale tilskudd fordeles fra og med 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. 
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4. Det utarbeides egne retningslinjer for folkehelsetilskudd i henhold til denne saken. 

Retningslinjene legges frem for vedtak i Helse- og omsorgsutvalget første halvår 2014. 
 

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

6. Tildeling av alle typer tilskudd rapporteres som eget vedlegg i Årsberetning hvert år. 
 
 
Behandling 
Leder av utvalget Roger Olstad (Ap) fremmet følgende endringsforslag i 1. kulepunkt under 
pkt. 1 i rådmannens forslag til vedtak: 
 

• Kulturmidler til frivillige lag og foreninger i h.h.t. Retningslinjer vedtatt i sak 2/14 i 
Kultur- og oppvekstutvalget 28.02.2014.  

 
Rådmannens forslag med Olstads endringsforslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse til Formannskapet 
1. Kommunale tilskudd fordeles fra og med 2014 på følgende områder: 

• Kulturmidler til frivillige lag og foreninger i h.h.t. Retningslinjer vedtatt i sak 2/14 i 
Kultur- og oppvekstutvalget 28.02.2014.  

• 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 denne saken. 
Retningslinjene legges frem for vedtak i Helse- og omsorgsutvalget første halvår 2014. 
 

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

6. Tildeling av alle typer tilskudd rapporteres som eget vedlegg i Årsberetning hvert år. 
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4-14  SJUMILSSTEGET FOR UTSATTE BARN OG UNGE - FYLKESMANNEN 
INVITERER TIL NETTVERK FOR TVERRFAGLIG INNSATS  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune søker om deltagelse i Sjumilssteget - Fylkesmannens krafttak for 
tverrfaglig innsats rundt utsatte barn og unge. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets vedtak  
Rakkestad kommune søker om deltagelse i Sjumilssteget - Fylkesmannens krafttak for 
tverrfaglig innsats rundt utsatte barn og unge. 
 
  

5-14 VALG AV VARAMEDLEMMER - 17. MAI KOMITÈ 2014 - 2015  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Som varamedlemmer i 17. mai komiteen i Rakkestad for 2014 og 2015 velges: 
 

1. _____________________________ 
 

2. _____________________________ 
 
 
Behandling 
Leder av utvalget Roger Olstad fremmet forslag på 
 

- Benjamin Tølche 
 
Representanten Peder Harlem fremmet forslag på 
 

- Martin Hereid Kristiansen 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets vedtak  
Som varamedlemmer i 17. mai komiteen i Rakkestad for 2014 og 2015 velges: 
 

1. Benjamin Tølche 
 

2. Martin Hereid Kristiansen 
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