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Menighets R ådet: Det nye menighetsrådet i Rakkestad består av Finn Arild Bækgaard Nielsen,
sogneprest Svein Olav Nicolaisen, Anna Berit Degnes (1. vara), Anne Opsahl Kaaen, Ragnhild Ulseth
Velund, leder Stein Bruland og nestleder Erik Heen. F oto: s i R i M. d alnoki

Degernes, Os og
Rakkestad menig -
hetsråd har slått seg
sammen og blitt til
Rakkestad menig -
hetsråd.
Siri M. Dalnoki
ra@r-a.no

Bakgrunnen for sammenslåin -
gen av menighetsrådene er ra -
sjonalisering. Å frigjøre krefter
i lokalsamfunnet til å bidra på
ulike områder uten nødven -
digvis å binde seg opp for re
år av gangen, slik man gjør
som medlem i menighetsrå -
det.

– Hovedfunksjonen til me -
nighetsrådet er å ta seg av for -
melle saker. Når vi nå har slått
sammen menighetene i Os,
Rakkestad og Degernes er det -
te for å rasjonalisere og gjøre
arbeidet enklere, forklarer le -
der av Rakkestad menighets -
råd Stein Bruland.

Mer på prosjektbasis
Det nye menighetsrådet var
samlet på misjonshuset på Ho -
løsåsen onsdag kveld for å for -
dele oppgaver blant folk som
ønsker å bidra i ulike utvalg.

– Hele grunnlaget for sam -
menslåing av menighetsråde -
ne er at folk skal kunne jobbe
ad hoc, altså mer på prosjekt -
basis. På denne måten håper
og tror vi det vil bli lettere å
gjøre en innsats enn før, for -
klarer Bruland.

I Rakkestad menighetsråd er
det valgt inn medlemmer fra

tidligere Os, Degernes og Rak -
kestad.

Rustet for fremtiden
Det nye rådet består av Finn
Arild Bækgaard Nielsen (valgt
inn fra tidligere Rakkestad
menighetsråd), sogneprest Ni -
colaisen, Anna Berit Degnes er
første vara fra Os, Anne Opsahl
Kaaen er med som medlem i
menighetsrådet, Ragnhild Ul -
seth Velund er valgt inn fra
tidligere Degernes menighets -
råd, Stein Bruland er leder for
det nye rådet og Erik Heen
valgt inn som nestleder.

" Planen er ikke å
snu opp ned på
alt, men få en

endring over tid.
s tein b R ul and
Leder Rakkestad menighetsråd

Det nye rådet er rustet for å
ta seg av menighetens oppga -
ver i fremtiden på en e ektiv
måte.

g udstjenester som før
– Forskjellen på menighetsråd
og kirkelig fellesråd er at i sist -
nevnte er det med en repre -
sentant fra kommunen, og det
er fellesrådet som har arbeids -
giveransvaret ovenfor ansatte.
Når den formelle biten samles
frigjør det rom for at lokalbe -
folkningen kan være kirkever -
ter, bidra med kon rmantar -
beid eller være med i et kirke -
utvalg. Det være seg å hjelpe
til med telegrammer eller kon -

rmasjonskapper til å være

med i diakonutvalg. Det gir
oss større eksibilitet, poeng -
terer menighetsrådslederen.

Stein Bruland understreker
at tanken ikke er å snu opp ned
på alt, men å få til en endring
over tid.

– Vi tar gjerne imot innspill
fra lokalbefolkningen om
hvordan ting fungerer. Planen
er ikke å snu opp ned på alt,
sier Bruland.

Gudstjenestene i de tre sog -
nene blir ikke berørt av at me -
nighetsrådene har slått seg
sammen.

e n god opplevelse
Sognepresten får dermed ett
menighetsråd å forholde seg
til. Kapellan vil være vara for
sognepresten.

– Vi tar med oss erfaringene
som har vært inn i det nye me -
nighetsrådet. Den utøvende
virksomhet blir i de ulike ut -
valg, presiserer Bruland og
legger til at det er et lovfestet
kommunalt ansvar at menig -
hetsrådet går rundt økono -
misk.

– Kirkene i Rakkestad og
omegn har mange besøkende.
Bare i Rakkestad kirke var det
2.000 besøkende i desember.
Målet er at det skal være en
god opplevelse å komme i kir -
ken. Enten man skal i barne -
dåp, kon rmasjon, ordinær
gudstjeneste, begravelse eller
på en av mange konserter, sier
Stein Bruland.

Fra tre ti l
ett råd

Fle R e leilighete R : Eier planlegger påbygg og tilbygg av leiligheter på eiendommen i Heggveien 7. Det skal etableres 14 boenheter og lages parkeringskjeller under bygget. Foto: b eate slo R eby

Naboer har påklaget
formannskapets
dispensasjon for
oppføring av et større
leilighetskompleks i
Heggveien 7.
Beate Slore B y
beate.sloreby@r-a.no
922 63 520

Det er søkt om å oppføre et lei -
lighetskompleks i tre etasjer
med en høyde på 8,8 meter i
Heggveien 7. Fordi eier Svein
Olav Kjeve ønsker å utnytte
den aktuelle eiendommen på
en annen og mer omfattende
måte enn dagens regulerings -
plan for Rakkestad sentrum til -
later, ble det søkt om dispensa -
sjoner fra gjeldende regule -
ringsplan.

Formannskapet ga 11. no -
vember dispensasjon fra regu -
leringsplanen. «For etasjean -
tall, utnyttelsesgrad og takut -
forming, tillates prosjektet rea -
lisert som det er søkt om (BYA
40-60 prosent og høyde maksi -
malt 8,8 meter til gesims)» står
det i vedtaket. BYA (bebygd
areal på en tomt) er i tråd med
forslaget til ny reguleringsplan
for Rakkestad sentrum.

k lager på vedtak
Geir Larsson har på vegne av
Lillian Larsson og Finn-Roald
Schie påklaget vedtaket. Kla -
gen bygger på tolv ulike mo -
menter. Onsdag skal klagen be -
handles i formannskapet.

– Det er gitt tillatelse til 40 –
60 prosent BYA og inntil 9 me -
ters høyde på bygningen. Det er
ikke som søkt om (42,95 pro -

n abokl ager på byggepl an er



Restaurant

BYE KROA

Åpent alle dager
Alac arte

Pizza
Møter

Catering

Alle rettigheter
Overtidsmat/

dagens rett 100,-

Hverdager 15.00 - 2 2.00
Fredag til 23.00

Lørdag 14.00 -0 1.30
S øndag 14.00 -2 1.00

69 22 42 1 1

Ti lbud uke 2

Åp ent 9-19(9-18) tlf .6922151 8

lavkarbobrød

kr.34.-

kr.45.-
ServeringSTilbud:
kaffe/Te&
fløTekopp

Tre nin gSbar
(grove SconeSmed
muSliog Tranebær) kr.13.-
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En mann fra Indre Østfold ble
torsdag stoppet av politiet da
han kjørte bil i Rakkestad
sentrum. Mannen kjørte uten
gyldig førerkort. Politiet
stanset sjåføren i 30-årene.
Det opplyser politiførstebet -
jent Niels Lund ved Rakkestad
lensmannskontor.

Påkjørt rådyr
Et rådyr ble påkjørt på
fylkesvei 22 i Degernes klokka
22.45 torsdag. Viltnemnda ble
varslet.

Ødela brakke
Rakkestad- rmaet Boger Bygg
AS satte sin helt nye brakke -
rigg på plass ved Rom skole i
Askim tirsdag i forbindelse
med byggingen av en pavil -
jong. Dagen etter var brakken
ramponert. – Døra på brakken
lå på bakken. Noen har brutt
seg inn og stjålet noen få
verdiløse ting, sier daglig leder
Erik Boger. Han anslår
hærverket til å koste mellom
40.000 og 50.000 kroner.

k jørte uten
g yldig førerkort

Fle R e leilighete R : Eier planlegger påbygg og tilbygg av leiligheter på eiendommen i Heggveien 7. Det skal etableres 14 boenheter og lages parkeringskjeller under bygget. F oto: Beate slo R e B y

n abokl ager på byggepl an er
sent BYA og 8,8 meters høyde).
Forskjellen er alvorlig – i den
forstand at søknad kan endres/
fravikes uten ny varsling av sa -
kens parter, skriver klager.

I klagen reageres det blant
annet på at formannskapet
ikke var på befaring.

Klager mener bygningen blir
som en mur og at den ikke pas -
ser inn i området. At bygningen
er plassert for nær nabogrense
og at søknaden omfatter eien -
dom som søker ikke eier. Dis -
pensasjon bør ikke gis når gren -
sene for eiendommen/tiltaket
ikke er endelig avklart heter
det.

Et annet punkt er at saken
ikke skulle vært behandlet som
en dispensasjonssøknad, men
at den må tas opp som en ordi -
nær plansak.

Det kreves at saken bør utset -

tes i påvente av ny regulerings -
plan for Rakkestad sentrum.

i kke enig
Rådmann Alf Thode Skog sitt
forslag til vedtak er at Rakke -
stad kommune ikke tar klagen
til følge. Saken skal oversendes
Fylkesmannen i Østfold til en -
delig avgjørelse.

I saksfremlegget gis det en
vurdering av hver av klagemo -
mentene: «Rakkestad kommu -
ne har arbeidet med ny regule -
ringsplan for Rakkestad sen -
trum i snart fem år. Fra 2011.
Den ble lagt ut til første gangs
o entlig ettersyn 28.8.2013.
Det ble ikke satt fram merkna -
der til disponering av denne ei -
endommen – når det gjelder
den arealutnyttelse som var
foreslått. Rakkestad kommune
ga på det grunnlaget dispensa -

sjon for tiltaket innenfor det in -
tervallet som det er åpnet for i
forslag til ny reguleringsplan.
Hvis prosjektet senere i proses -
sen blir korrigert innen det ak -
tuelle intervall, er nytt dispen -
sasjonsvedtak ikke nødvendig.
Selve byggesaken må derimot
varsles på vanlig måte».

Administrasjonen har ere
ganger tatt området i øyesyn og
baserer i betydelig utstrekning
sine beskrivelser, vurderinger
og konklusjoner på de observa -
sjoner som er gjort. Politisk
nivå (formannskapet) avgjør
selv om eiendommen skal be -
fares påpekes det.

Det henvises til at for Rakke -
stad kommune er fortetting av
Rakkestad sentrum en vesent -
lig del av sentrumsutviklingen.
«Det gir naturlig nok som resul -
tat at enkelte eiendommer får

en annen type bebyggelse enn
på naboområdene.

Tiltakshaver har søkt Rakke -
stad kommune om tilleggsare -
al. Det er gitt tilsagn på det. Ei -
endommen vil bli målt opp
med nytt areal.

Rådmannen erkjenner ho -
vedprinsippet om at en økning
i etasjeantall fra to til tre er et
spørsmål som er så vesentlig at
det normalt skal gjøres som en
reguleringsendring. Men me -
ner at dette prosjektet likevel
kan behandles som en dispen -
sasjonssak.

Rådmannen vurderer at den -
ne type utbygging er ønsket og
prioritert i området. Av den
grunn er betingelsene for å dis -
pensere fra «gammel regule -
ringsplan» til stede mener han.


