
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 

 
Møtedato/sted 17.03.2011 - Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus  Fra kl. 

18.30 til kl. 19.20       

Møteleder Ordfører Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 08.03.2011 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr 13/11 til og med sak nr 17/11. 

 
Fraværende representanter: 
Stein Bruland (Krf) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Kristian Frøyland (Krf) 
 
Andre som møtte: 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, personalsjef Steffen Tjerbo, 
kontorsjef Laila Olsen Rode. 
 
Inger Kaatorp Homstvedt (SP), kommenterte at de som mottar elektronisk innkalling til 
kommunestyret ikke får oversikt over gruppemøter.  Ordfører redegjorde for årsaken,og 
opplyste at rutinene for dette vil bli endret slik at papirutgave og elektronisk utgave blir likt. 

Det var ikke innkommet spørsmål til folkets spørretime. 

Ordføreren orienterte om et ekstra kommunestyremøte (utenom vedtatt møteplan) 26. mai 
2011. 

 

 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
 
 
 
 
 

Protokoll sendt til: 
Formannskapets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, 
økonomisjef, regnskapssjef, revisjonen, kontrollutvalget. 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
13/11   
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER  
 
14/11   
PRESTEGÅRDSSKOGEN BOLIGOMRÅDE - GANGVEI- OG SYKKELVEI  
 
15/11   
SALG AV EIENDOM I RUDSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE - LUVA EIENDOM AS  
 
16/11   
PLAN- OG BYGGEKOMITEER - OPPNEVNING  
 
17/11   
MELDING - INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR RAKKESTAD 
KOMMUNE  
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Utvalgssak 13/11 Arkiv nr Saknr 10/2288 Løpenr 12407/10 

13-11 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
 ”Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultursektoren i Rakkestad kommune” 
vedtas.  Retningslinjene er gjeldende fra 1.1.2011. 
 
 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 
Roger Torper (AP), Vidar Storeheier (Frp), Hans Graarud (SP). 
 
Roger Torper (AP) ønsket følgende tilførsel til protokoll under ”Kommunestyrets behandling”: 
Kommunestyret ber formannskapet om å vurdere å opprette en ny pris som kalles 
”Såmannprisen”, som kan gis til personer, firmaer, institusjoner som har gjort seg bemerket 
på det samfunnsmessige lokale plan. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
Setningen ”.. og tildeles uten hensyn til kandidatens økonomiske situasjon”  i ”Forslag til 
retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur” (kultur- og frivillighetspris)  - side 
9  - fjernes. 
 ”Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultursektoren i Rakkestad kommune” 
for øvrig vedtas.  Retningslinjene er gjeldende fra 1.1.2011. 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
Seksjonsleder/saksbehandler for videre behandling/sluttbehandling, servicekontor. 
  
  
Utvalgssak 14/11 Arkiv nr Saknr 11/499 Løpenr 2713/11 

14-11 PRESTEGÅRDSSKOGEN BOLIGOMRÅDE - GANGVEI- OG 
SYKKELVEI  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar utkastet til avtale mellom Rakkestad kommune og Steinar 
Levernes AS om framføring og forskottering av gang- og sykkelveien fra Ravineveien til 
Prestegårdsskogen Boligområde. 
 
Det vises til vedlegg nr. 1 til saken.  
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Rakkestad kommunestyre følger saken videre opp i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 
2015. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 
Alban Gegji (V) 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar utkastet til avtale mellom Rakkestad kommune og Steinar 
Levernes AS om framføring og forskottering av gang- og sykkelveien fra Ravineveien til 
Prestegårdsskogen Boligområde. 
 
Det vises til vedlegg nr. 1 til saken.  
 
Rakkestad kommunestyre følger saken videre opp i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 
2015. 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
Steinar Levernes AS, økonomikontor, Teknikk- miljø- og landbruksseksjonen.   
 

  
  
Utvalgssak 15/11 Arkiv nr Saknr 11/502 Løpenr 2717/11 

15-11 SALG AV EIENDOM I RUDSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE - 
LUVA EIENDOM AS  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar å selge eiendommen beliggende mellom Faktor Eiendom 
ASA og Sarpsborg grense (ca. 280 dekar – jf. vedlegg) på grunnlag av uavhengig 
verdivurdering og i samsvar med alminnelige prinsipper for verdsetting av fast eiendom. På 
den måte gjenspeiler salgssummen reell markedsverdi av eiendommen.  
 
Rakkestad kommunestyre viser til EØS avtalen artikkel 61 og lov om offentlig støtte nr. 117 
av 27.11.92 med hensyn til prinsippet for framgangsmåte for salg. 
 
Rakkestad kommunestyre gir Luva Eiendom AS mulighet til å kjøpe eiendommen på 
premisser som nevnt i de to forgående avsnitt. 
 
Rakkestad kommunestyre gir Rakkestad formannskap fullmakt til å godkjenne avtale med 
Luva Eiendom AS om salg av eiendommen.  
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KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken:  

Vidar Storeheier (Frp), Mai Larsen (AP), Alban Gegji (V), Peder Harlem (SP), John Thune 
(Krf), Villy Tjerbo (V), rådmann Alf Thode Skog, Jan Lie (AP), Bjørn Erik Studsrud (V). 

Vidar Storeheier (Frp) tok opp Frp’s forslag fra formannskapet:   
 
Vi ønsker at området skal legges ut for salg på det åpne markedet, og selger for 
markedspris” 
 
Mai Larsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:  
For å sikre framtidige arbeidsplasser i kommunen og for å oppfylle fylkesplan – miljø og 
arealplan, bør Rakkestad kommune godkjenne utnyttelsen og den endelige bruken av tomta 
på Rudskogen. 
 
Votering: 
Det ble først votert over Mai Larsens tilleggsforslag som falt med 21 mot 4 stemmer.  
Mindretallet besto av Mai Larsen (AP), Alban Gegji (V), Roger Torper (AP) og Ellen Solbrække 
(AP). 
 
Deretter ble det votert over Vidar Storeheiers forslag – som falt med 22 mot 3 stemmer.  
Mindretallet besto av Vidar Storeheier (Frp), Alban Gegji (V) og Tor Yngve Olsen (Frp). 
 
Formannskapets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt 
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar å selge eiendommen beliggende mellom Faktor Eiendom 
ASA og Sarpsborg grense (ca. 280 dekar – jf. vedlegg) på grunnlag av uavhengig 
verdivurdering og i samsvar med alminnelige prinsipper for verdsetting av fast eiendom. På 
den måte gjenspeiler salgssummen reell markedsverdi av eiendommen.  
 
Rakkestad kommunestyre viser til EØS avtalen artikkel 61 og lov om offentlig støtte nr. 117 
av 27.11.92 med hensyn til prinsippet for framgangsmåte for salg. 
 
Rakkestad kommunestyre gir Luva Eiendom AS mulighet til å kjøpe eiendommen på 
premisser som nevnt i de to forgående avsnitt. 
 
Rakkestad kommunestyre gir Rakkestad formannskap fullmakt til å godkjenne avtale med 
Luva Eiendom AS om salg av eiendommen.  
 
 
 
Melding om vedtak sendt:   
Luva Eiendom AS, økonomiavdelingen, Teknikk- miljø- og landbruksseksjonen. 
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Utvalgssak 16/11 Arkiv nr Saknr 11/501 Løpenr 2715/11 

16-11 PLAN- OG BYGGEKOMITEER - OPPNEVNING  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomite for Rakkestad 
ungdomsskole – jf. budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014: 
 
1 –  
2 –  
3 –  
4 –  
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomite for Os skole – jf. 
budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014: 
 
1 –  
2 –  
3 –  
4 –  
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomite for Kirkeng skole – jf. 
budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014: 
 
1 –  
2 –  
3 –  
4 –  
 
Vedtaket gjelder den politiske delen av plan- og komiteene – som suppleres med to 
medlemmer oppnevnt av rådmannen og en representant fra tillitsvalgtsiden. Rådet for 
funksjonshemmede tiltrer plan- og byggekomiteene med en representant med møte- og 
talerett. 
 
Plan- og byggekomiteene gis følgende mandat:  
 
Mandatet er å operasjonalisere kommunestyrets vedtak på området, og planlegge, sette i 
verk, følge opp, avslutte og rapportere på de prosjekter (bygg-/anleggsmessige, 
administrative og økonomiske parametere) som blir bestemt gjennomført.  
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 
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Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomité for Rakkestad 
ungdomsskole – jf. budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014: 
 
1 –  Peder Harlem, leder 
2 –  Bjørn Erik Studsrud 
3 –  Torill Dramstad 
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomité for Os skole – jf. 
budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014: 
 
1 –  Villy Tjerbo, leder 
2 –  Karoline Fjeldstad 
3 –  Stein Bruland 
4 –  Unni Ødegård 
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende plan- og byggekomité for Kirkeng skole – jf. 
budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014: 
 
1 –  Dagfinn Søtorp, leder 
2 –  Andreas Graff 
3 –  Aud Torill Blakkestad 
4 –  Jan Lie 
 
Vedtaket gjelder den politiske delen av plan- og byggekomiteene – som suppleres med to 
medlemmer oppnevnt av rådmannen og en representant fra tillitsvalgtsiden. Rådet for 
funksjonshemmede tiltrer plan- og byggekomiteene med en representant med møte- og 
talerett. 
 
Plan- og byggekomiteene gis følgende mandat:  
 
Mandatet er å operasjonalisere kommunestyrets vedtak på området, og planlegge, sette i 
verk, følge opp, avslutte og rapportere på de prosjekter (bygg-/anleggsmessige, 
administrative og økonomiske parametere) som blir bestemt gjennomført.  
 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
De valgte, rådet for funksjonshemmede v/leder, Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen. 
 

  
  
Utvalgssak 17/11 Arkiv nr Saknr 11/504 Løpenr 2736/11 

17-11 MELDING - INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN 
FOR RAKKESTAD KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering.   
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KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering.   
 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
Enhetsleder servicekontor, saksbehandler/avdelingsleder. 
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