
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen   
Dato 12.09.2018 
Tid             10:00 – 12:50 

 
Til stede på møtet 
 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Ordfører Ellen Solbrække    
Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen   
Medlem Knut-Magne Bjørnstad   
Medlem Tina Ødegård Holt   
Medlem Undis Bærby Holt   
Medlem Peder Harlem   
Medlem Karoline Fjeldstad   
Medlem Dagfinn Søtorp   
Medlem Knut Ruud   

 

  
  
Administrasjonen 

  
 
Rådmann Alf Thode Skog. 

  
Behandlede saker 

  
F.o.m sak 50/18 - t.o.m. sak 60/18. 

  
Protokoll  

  
Er publisert på Rakkestad kommune sin nettside og godkjennes i neste 
møte i Formannskapet. 

 
Merknader Henvendelse fra Øyvind Østby om å kjøpe Midtstuen, rive bygget og 

bygge boliger på tomten. 
 
Formannskapet signaliserte at det ikke var aktuelt å avhende 
Midtstuen. 
 
Barnevernssak fra 1970- og 1980 tallet der Rakkestad kommune i 
tingretten ble dømt til å betale erstatning til innbygger. 
 
I lagmannsretten ble saken forlikt mellom partene. Det er enighet om 
ikke å kommentere forliket offentlig. 
 
Rakkestad kirke – oppfølging av kommunestyresak om å øke 
overføringene til formålet – pågår og det ligger an til å oppfylle 
målsetningen om å finansiere økte overføringer innen eksisterende 
netto budsjettrammer. Et par avsluttende møter mellom kommunen og 
kirken vil finne sted. Rådmannen framlegger deretter sak til 
kommunestyret som avslutning på prosessene. 
 
Mulig dekning av underskudd fra tidligere år blir behandlet når 
Rakkestad sogns regnskaper for 2015 – 2017 er revidert og godkjent.  
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Rakkestad kommune og KM Bygg AS har gjennomført forhandlinger 
om et pro & contra oppgjør etter tiltakene i Rakkestad sentrum i 
perioden etter 2011.  
 
Det legges inn i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 – med 
konkret stillingstaken og aksept av tiltaket – i dette dokumentet. 
 
Prosjektet «Politisk struktur» 2019 – 2023 starter opp etter høstferien 
2018. 
 
Degernes helse- og velferdssenter – riving – følges opp i «Økonomisk 
rapport pr 31.8.2018 – Investeringer». 
 
Kjør for livet – videreføring av avtale – blir tema i budsjett 2019 og 
økonomiplan 2019 – 2022. 
 
Rakkestad kommune har mottatt henvendelse fra Rakkestad Tre og 
Betong AS om kjøp av areal. Formannskapet tar stilling til 
forespørselen 17.10.2018. 
 
Rakkestad kommune og Sør-Øst politidistrikt forhandler om 
samarbeidsavtale. Den legges fram for formannskapet sannsynligvis 
17.10.2018. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
50/18 18/1540   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 

13.06.2018  
 

51/18 18/2347   
 RAKKESTAD KULTURSKOLE  

 
52/18 17/525   
 SLT-KOORDINATOR - MELDING  

 
53/18 18/2350   
 BARNEVERNET - NESTLEDER - MELDING  

 
54/18 18/2053   
 SØKNAD OM STØTTE TIL BEREDSKAPSBÅTEN I ØSTFOLD  

 
55/18 18/2237   
 SPREDT BOLIGUTBYGGING - ORIENTERING  

 
56/18 18/1254   
 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  

 
57/18 18/1390   
 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE  

 
58/18 18/548   
 5/225 - SØKNAD OM DISPENSASJON- PRESTEGÅRDSKOGEN 

HESTEHOVVEIEN 
 

59/18 18/1867   
 KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN 

RAKKESTAD SENTRUM  
 

60/18 18/1868   
 KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN 

RAKKESTAD SENTRUM FINN ROALD SCHIE MFL. 
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50/18   
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.06.2018  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Protokollen fra møte i Formannskapet den 13.06.2018 godkjennes.  
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Protokollen fra møte i Formannskapet den 13.06.2018 godkjennes.  
 
 

 

 

51/18   
RAKKESTAD KULTURSKOLE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune viderefører prosjektet Rakkestad kulturskole i samsvar med budsjett 
2018 og økonomiplan 2018 – 2021.  
 
Rakkestad kulturhus er lokalitet for Rakkestad kulturskole overensstemmende med det 
skisseprosjekt som er lagt fram.  
 
En omgjøring av kinosal til kino-, konsert- og teatersal er fase to i Rakkestad kulturskole – 
idet det ikke er rom for tiltaket i fase en.  
 
 
Behandling 
Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Rakkestad kulturskole skal bygges i massivt tre. 
 

Knut Magne Bjørnstad (Ap) framsatte følgende endringsforslag til rådmannens forslag til 
vedtak siste avsnitt 
 

Omgjøring av kinosal til kino-, konsert- og teatersal legges inn som opsjon i 
anbudspapirene med finansiering i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak med Karoline Fjeldstad tilleggsforslag og Knut Magne 
Bjørnstads endringsforslag til rådmannens forslag til vedtak siste avsnitt enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
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Rakkestad kommune viderefører prosjektet Rakkestad kulturskole i samsvar med budsjett 
2018 og økonomiplan 2018 – 2021.  
 
Rakkestad kulturhus er lokalitet for Rakkestad kulturskole overensstemmende med det 
skisseprosjekt som er lagt fram.  
 
Rakkestad kulturskole skal bygges i massivt tre. 

 
Omgjøring av kinosal til kino-, konsert- og teatersal legges inn som opsjon i anbudspapirene 
med finansiering i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. 
 
 

 

 

52/18   
SLT-KOORDINATOR - MELDING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Formannskapet tar meldingen til orientering.  
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Formannskapet tar meldingen til orientering.  
 
 

 

 

53/18   
BARNEVERNET - NESTLEDER - MELDING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Formannskapet tar meldingen til orientering.  
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Formannskapet tar meldingen til orientering.  
 
 

 

 

54/18   
SØKNAD OM STØTTE TIL BEREDSKAPSBÅTEN I ØSTFOLD  
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Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommune bevilger kr 40 000 i støtte til beredskapsbåt i Østfold 
2. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet 

 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret  
 

1. Rakkestad kommune bevilger kr 40 000 i støtte til beredskapsbåt i Østfold 
2. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet 

 
 

 

 

55/18   
SPREDT BOLIGUTBYGGING - ORIENTERING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
  
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Saken tas til orientering. 
  
 

 

 

56/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune gir dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense i plan- og 
bygningsloven § 29-4 andre ledd på eiendom gnr. 7 bnr. 7 for omsøkte tiltak, jf. lov om 
planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 (heretter plan- og bygningsloven) § 
19-2. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak  
Rakkestad kommune gir dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense i plan- og 
bygningsloven § 29-4 andre ledd på eiendom gnr. 7 bnr. 7 for omsøkte tiltak, jf. lov om 
planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 (heretter plan- og bygningsloven) § 
19-2. 
 
 

 

 

57/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune gir dispensasjon for eiendommen gnr. 7 bnr. 66 fra byggegrense mot 
vei fastsatt i reguleringsplan av 26.04.18 for Rakkestad sentrum, jf. lov om planlegging og 
byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 (heretter plan- og bygningsloven) § 19-2.  
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Rakkestad kommune gir dispensasjon for eiendommen gnr. 7 bnr. 66 fra byggegrense mot 
vei fastsatt i reguleringsplan av 26.04.18 for Rakkestad sentrum, jf. lov om planlegging og 
byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 (heretter plan- og bygningsloven) § 19-2.  
 
 

 

 

58/18   
5/225 - SØKNAD OM DISPENSASJON- PRESTEGÅRDSKOGEN HESTEHOVVEIEN 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

 Rakkestad kommune gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplan Prestegårdskogen pkt. 2.1.c.  

 Det tillates oppført tomannsbolig med miste tomteareal 445 m2 pr boenhet.  
 

 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  

 Rakkestad kommune gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplan Prestegårdskogen pkt. 2.1.c.  

 Det tillates oppført tomannsbolig med miste tomteareal 445 m2 pr boenhet.  
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59/18   
KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN RAKKESTAD 
SENTRUM  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune tar ikke klagen til følge.  
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
Rakkestad kommune tar ikke klagen til følge.  
 
 

 

 

60/18   
KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN RAKKESTAD 
SENTRUM FINN ROALD SCHIE MFL. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
Klagen tas ikke til følge. 
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