
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 

 
Møtedato/sted 28.04.2011 – Kommunestyresalen, fra kl. 18.30 til kl. 19.45       
Møteleder Ordfører Peder Harlem 
Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 11.04.11 
BEHANDLEDE SAKER 
Fra sak nr 18/11 til og med sak nr 24/11. 
Fraværende representanter: 
Rune Støten (Krf), Stein Bruland (Krf), Andreas Graff (Krf), Tor Yngve Olsen (Frp). 
 
Innhabile i sak 21/11 
Øyvind Furuheim (AP) og Villy Tjerbo (V). 
 
Møtende vararepresentanter: 
Kristian Frøyland (Krf), Torild Dramstad (Krf), Eivind Storeheier (Krf).  Ingen vararepresentant 
hadde anledning til å møte for Tor Yngve Olsen. 
Til sak 21/11:  Unni Ødegård (AP) og Vermund Lyngstad (V) 
 
Andre som møtte: 
Kontrollutvalgets leder, Kjell Ringstad, møtte i forbindelse med behandling av sak 18/11 
(Kontrollutvalgets årsmelding). For øvrig møtte rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne 
Sofie Andersen, seksjonsleder Thorbjørn Stubberud og kontorsjef Laila Olsen Rode. 
 
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste. Det var ikke innkommet spørsmål til 
folkets spørretime.   
Det var innkommet to interpellasjoner til ordføreren – begge datert 26.04.11; en fra Dagfinn 
Søtorp (SP) ang. Elgforvaltning i Linnekleppenreviret og en fra Villy Tjerbo (V) ang. KOSRA-
tall pr. 23.03.11 – Administrasjon.   
 
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, 
revisjonen, kontrollutvalget, økonomisjef, regnskapssjef. 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
18/11   
KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING 2010  
 
19/11   
KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD  
 
20/11   
KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET  
 
21/11   
BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS - KJØP AV AKSJER  
 
22/11   
EIENDOMS- OG EIENDELSPROSJEKTET - AVSLUTNING - MELDING  
 
23/11   
MELDING  - HOVEDPLAN AVLØP (REVIDERING AV SANERINGSPLAN) - 
OPPSTART  
 
24/11   
MELDING -  KOMMUNALE VEIER - INVESTERINGER 2010 - AVSLUTNING  



  Side 3 av 14 

Interpellasjoner:   
 

Interpellasjon fra Dagfinn Søtorp (SP) ang Elgforvaltning i 
Linnekleppenreviret: 
 
Interpellasjon til Rakkestad kommunestyre 28. april 2011: 
 
Elgforvaltning i Linnekleppenreviret 
 
Jeg ønsker å stille følgende spørsmål til ordføreren. 
 
Jeg har registrert at viltforvaltningen i Rakkestad kommune søker samarbeid med 
viltforvaltningene i våre nabokommuner som også har Linnekleppflokken i deler av sin 
kommune.   Dette for å nedjustere uttak av elg i forvaltningsplanen fremover.  Dette fordi at 
man mener at Linnekleppflokken forsyner seg av det meste av elktilveksten.  Man antyder en 
felleing på 10 000 da pr. elg fra 2011 – for elglag som ligger i ulvereviret.  
 
Mitt spørsmål blir da? 
 

1. Har vi med en slik forvaltningsplan akseptert at det som er igjen av elg i revirområdet 
skal gå til ulveforvaltningen, og ikke elgstek til søndagsmiddagen. 

2. Kan grunneierne i Linnekleppreviret selv ta eget ansvar for forvaltningsplan i 
revirområdet  

 
Rakkestad 26. april 2011  
 
      Dagfinn Søtorp 

 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Peder Harlem.   
 
I debatten deltok:  Jan Lie (AP), Dagfinn Søtorp (SP). 
 
Ordførerens svar til interpellasjon fra Dagfinn Søtorp 28.04.2011 
 
Elgforvaltning i Linnekleppreviret 
 
Januar 2010 stadfestet forskere at det var etablert et ulverevir – familiegruppe i området 
Rakkestad / Degernes – Marker – Aremark og Halden. Dette etter at lokalbefolkningen og 
lokale viltmyndigheter hadde mistanke om dette allerede 1 til 2 år tidligere.  
 
Høsten 2009 var det ulveangrep mot sau både på Høitomt og Kilebu, men Statens 
Naturoppsyn tok ikke dette alvorlig og rapporterte at dette var enkelt-ulvs verk. 
 
Etter at Linnekleppflokken ble registrert – og høyskolen i Hedemark v/ Petter Wabakken har 
tatt over ansvar for videre registrering – har ordførerne i de fire nevnte kommunene 
samarbeidet for å stå sterkest mulig sammen – et samarbeid i forhold til de problemene og 
frustrasjon en slik ulveflokk medfører for svært mange. 
Vi har signalisert klart at en helnorsk ulveflokk midt i Østfold er ikke ønskelig. Det er store nok 
utfordringer med Østfolds grenseflokker over til Sverige.   
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Stortinget skal forhåpentligvis snart vedta en ny forvaltningsplan hvor blant annet 
grenseflokkers status skal avklares, samt fremtidig bestandsmål for helnorske revirgrupper og 
nødverge for hunder. 
 
Soneinndelingen som Stortinget vedtak i 2004 hvor det tillates etablering av familiegrupper av 
ulv i områdene øst for Glomma, har i praksis gjort vår kommune og Østfold til et reservat 
hvor svenske myndigheter i praksis styrer ulveforvaltningen. Det er verdt å merke seg at man 
skal ta vare på de skandinaviske ulven, men det er  russisk ulv som etablerer seg her. Den 
skandinaviske ulvestammen døde ut sannsynligvis på 1960-tallet. Det oppleves av mange – 
også hos den som har politisk ansvar – at det er til dels mye synsing rundt 
rovdyrspørsmålene. Dette gjelder også fra forskningshold. Man tror, men kan ikke 
dokumenteres fullt ut. 
 
Hos de viltansvarlige på lokalt plan har man fått mye støtte rundt elgforvaltningen før ulven 
kom. Etter den etablering, har signaler fra øvrige myndigheter som fylkesmann vært mer 
diffuse. At forskningsmiljøene i rovdyrspørsmålene sender ut ”jeg tror”-signaler før man vet, 
har vi sett flere eksempler på.    
 
I vinter trodde man en stund i all offentlighet at den helnorske Linnekleppflokken var 
grenseulv – og kommuniserte dette ut – inntil at ettertidens sporingsarbeid konkluderte med 
at det man trodde var Linnekleppflokken var en ny grenseflokk øst for Haldenvassdraget og 
over svenskegrensa. 
 
Petter Wabakken og Høyskolen i Hedemark har nå etter vinterens sporingsarbeider og 29 
dna-prøver konkludert med at etter all sannsynlighet lever ikke tispa i Linnekleppflokken 
lenger. Samtidig refererer VG og Rakkestad Avis 27. april  til uttalelser fra Petter Wabakken 
og Rasmus Hansen fr Verdens Villmarksforbund at det har vært 100 illegale ulvefellinger i 
Norge siden 2000. 
 
Jeg misliker at dette henges opp mot Linnekleppflokkens tispes forsvinning – med klare 
hentydninger. Wabakken og Hansen kunne samtidig også fortalt om andre naturlige 
dødsårsaker for ulv, f. eks et spark fra elg under dens jakt. 
 
Grunneiere har gjennom flerårig forvaltningsplan stor innflytelse på nivået i forhold til uttak 
av elg. Disse planene skal godkjennes av kommunens viltnemd. Det er nå satt i gang en 
prosess fra lokale viltmyndigheter og de utfordrer grunneiere på at nå må elg spares i 
ulvereviret og at forvaltningsplanene må nedjusteres da ulven dreper mange dyr. 
 
Jeg mener at grunneiere i området selv skal ta ansvar for egen elgstamme selv om ulven 
forsyner seg grovt. Det har de også gjort i 2009 og 2010 da flokken var stor. 
 
Nå mangler det ei tispe – hannen går , etter det forskerne opplyser, alene. Jeg mener at for 
elgjaktsesongen 2011 bør grunneiere felle etter den eksisterende forvaltningsplan – de avgjør 
selv når de vil stoppe jakten. En ny tispe kommer lettere inn og finner Linneklepphannen med 
god mattilgang. 
 
Denne avgjørelsen og ansvaret synes jeg grunneiere selv skal få ta uten for stor innflytelse 
fra lokal viltmyndighet. 
 
 
Rakkestad 28.04.2011 
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Peder Harlem 
Ordfører 
 
 
 
Det var videre mottatt interpellasjon fra Villy Tjerbo (V) ang. ”KOSTRA-tall pr 
23.03.11 – Administrasjon” 
 
Interpellasjonen ble besvart av Rådmann Alf Thode Skog.   
 
I debatten deltok Vidar Storeheier (Frp), Villy Tjerbo (V), Roger Torper (AP) 
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Interpellasjon fra Rakkestad Venstre – kommunestyremøtet 
28.04.2011 
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Rådmann Alf Thode Skogs svar på interpellasjon fra Rakkestad Venstre : 
 
Ureviderte KOSTRA-tall pr. 23.03.11 – administrasjonsutgifter mv.  
 
1 – Hva er KOSTRA:  
 
Kostra er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal 
virksomhet. Det inneholder informasjon om: 
 
A – Kommunale tjenester.  
 
B – Bruk av ressurser på ulike tjenesteområder.  
 
Egenskaper i befolkningen blir registrert og sammenstilt for å gi relevant styringsinformasjon 
til kommunale, regionale og statlige beslutningsmyndigheter. Informasjonen gir bedre 
grunnlag for planlegging og styring i kommuner og fylkeskommuner, og gir også grunnlag for 
å vurdere om nasjonale mål oppnås.  
 
I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, politikere, media og andre kunne finne 
informasjon om kommuners og fylkeskommuners ressursbruk.  
 
2 – Bruk av KOSTRA:  
 
Rakkestad kommune fokuserer sterkt på KOSTRA-rapportering, KOSTRA-størrelser og 
KOSTRA-statistikk som helhet i sin virksomhet – for å innberette korrekte tall til Statistisk 
Sentralbyrå, ha tilgang til relevant informasjon om egen aktivitet på forskjellige områder og 
ikke minst til enhver tid kunne sammenligne seg med andre kommuner og kommunegrupper.  
 
KOSTRA-statistikk er sånn sett et nyttig og viktig styringsinstrument for kommunen. Den gir 
grunnlag for vurderinger av egen aktivitet og dernest beslutninger om reviderte eller nye 
tiltak på enkelte felt.  
 
3 – Rapportering til KOSTRA:  
 
Rakkestad kommune vektlegger å innberette korrekte tall til KOSTRA-databasen, og normalt 
sett blir det lagt til grunn at KOSTRA-statistikken gir et dekkende bilde av situasjonen i 
enkeltkommuner og kommunesektoren som en helhet. Like fullt oppstår det fra tid til annen 
feil i så vel i egne som andre kommuners rapporteringer.  
 
Andre momenter:  
 
KOSTRA-veilederen er så såpass sammensatt og generell at den i seg selv er kilde til 
forskjeller i rapporteringer mellom kommunene.  
 
Det er til dels manuell overføring av data mellom regnskapssystemene i kommunen – hvilket 
også er en mulig feilkilde. Dette blir forbedret med det nye regnskapssystemet som tas i bruk 
fra 2011.  
 
KOSTRA-statistikken bør med andre ord leses og brukes like kritisk som enhver annen 
statistikk. Samtidig er den det kanskje viktigste verktøy kommunene har for evaluering av 
aktivitet og prioritering av oppgaver i for eksempel budsjett- og økonomiplansammenheng.  
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4 – Ureviderte KOSTRA-tall for Rakkestad kommune 2010:  
 
Rakkestad kommune scoret bra på flere KOSTRA-tall i fjor, men med hensyn til utgifter til 
administrasjon, styring og fellesutgifter, er det i alle fall to utslag som påkaller rådmannens 
oppmerksomhet. Det gjelder for det første andel ansatte i administrasjon: 
 

Rakkestad  
      
Eidsberg 

Gruppe 
10 

  
Østfold 

    
12,2 16,3 13,4 14 
 
Rakkestad kommune har relativt sett færre personalressurser knyttet til administrasjon, 
styring og fellesutgifter enn for eksempel Eidsberg kommune, kommuner i kommunegruppe 
10 og gjennomsnittet for kommuner i Østfold fylke. Det ser rådmannen på som en indikasjon 
på et forsiktig og fornuftig driftsnivå.  
 
I 2009 og 2010 var ledelses- og administrasjonsressurser gjenstand for fokus, og det er trolig 
en medvirkende årsak til tilfredsstillende tall på denne variabelen.  
 
Rakkestad kommune kommer samtidig ut med høye administrasjonsutgifter pr. innbygger – 
hvilket er lite samsvarende med lav andel ansatte i ledelse og administrasjon. Det var 
overraskende resultater, og prosesser er derfor satt i verk for å finne fram til årsakene til 
dem. Rådmannen kan i dag ikke utelukke verken rapporteringsmessige eller faktiske feil. 
Trolig er det innslag av begge deler.  
 
Rakkestad kommune har konstatert feilrapportering når det gjelder: 
 

 Avskrivninger – fordeling på administrative og faglige funksjoner.  
 Ulike anskaffelser – blant annet IT-anskaffelser – fordeling på administrative og 

faglige funksjoner.  
 Andre IT-ressurser – fordeling på administrative og faglige funksjoner.  
 

Gjennomgangen fortsetter, og rådmannen vil melde tilbake til formannskapet og/eller 
kommunestyret i vår.  
 
Tendensene for Rakkestad kommune i KOSTRA-statistikken 2010 er: 
 

 Relativt sett mindre personalressurser til administrasjon og ledelse enn 
sammenlignbare kommuner.  

 Høyere utgifter til administrasjon og ledelse pr. innbygger enn sammenlignbare 
kommuner. 

 Gjennomgående gode KOSTRA-resultater på de fleste tjenesteområder.  
 Bra regnskapsresultater sammenlignet med andre kommuner i 2009 og 2010.  

 
Disse fakta lagt til grunn, vil rådmannen i vår også evaluere om det er rimelig og korrekt 
fordeling av ulike utgifter på henholdsvis administrative og faglige-/tjenestefunksjoner. Det 
kan ha stor betydning for bildet av kommunens utgiftsstruktur som tegnes i KOSTRA-
statistikken.    
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Utvalgssak 18/11 Arkiv nr Saknr 11/494 Løpenr 4779/11 

18-11 KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING 2010  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Årsmelding for 2010 fra kontrollutvalget i Rakkestad kommune tas til orientering. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 
I debatten deltok:  Villy Tjerbo (V) 
 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.   
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
Årsmelding for 2010 fra kontrollutvalget i Rakkestad kommune tas til orientering. 
 
 
 
Melding om vedtak:  Kontrollutvalget v/kontrollutvalgssekretariatet, rådmann, ordfører 
 
 
  
Utvalgssak 19/11 Arkiv nr Saknr 11/624 Løpenr 3630/11 

19-11 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KOMMUNENE I INDRE 
ØSTFOLD  
 
Rådmannens innstilling: 

 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 

2011-2020”. 
 
2. Planen har status som kommundelplan. 

 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.   
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 

2011-2020”. 
 
2. Planen har status som kommunedelplan. 

 
3. Det utarbeides en handlingsplan med lokale prioriteringer for Rakkestad. 
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Melding om vedtak:  Saksbehandler, seksjonsleder TML, kommunene i Indre Østfold 
  
 
  
Utvalgssak 20/11 Arkiv nr Saknr 11/166 Løpenr 3457/11 

20-11 KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET  
 
Rådmannens innstilling: 

 
1. For utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplan opprettes en styringsgruppe med følgende 

sammensetning: 
 

1. Politisk representant og leder av komiteen: _______________ 
2. Politisk representant: _____________________ 
3. Politisk representant: _____________________ 
4. Rådmann alternativt kommunalsjef 
 

Følgende representert fra administrasjonen vil utgjøre arbeidsgruppen ved utarbeidelse av 
Rakkestad kommunes Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2024: 
  1. Representant fra planavdelingen TML - Espen Glosli 
  2. Representant fra kommunalteknikk TML - Stine Syvertsen 
  3. Enhetsleder kommunalteknikk TML - Anita Isebakke 
  4. Seksjonsleder TML – Thorbjørn Stubberud 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 
Det faste utvalg for plansakers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 
1. For utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplan opprettes en styringsgruppe med følgende 

sammensetning: 
 

1. Politisk representant og leder av komiteen: Dagfinn Søtorp (Sp) 
2. Politisk representant: Jan Lie (Ap) 
3. Politisk representant: Stein Bruland (Krf) 
4. Rådmann alternativt kommunalsjef 
 

Følgende representert fra administrasjonen vil utgjøre arbeidsgruppen ved utarbeidelse av 
Rakkestad kommunes Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2024: 
 
  1. Representant fra planavdelingen TML - Espen Glosli 
  2. Representant fra kommunalteknikk TML - Stine Syvertsen 
  3. Enhetsleder kommunalteknikk TML - Anita Isebakke 
  4. Seksjonsleder TML – Thorbjørn Stubberud 
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Melding om vedtak:  Saksbehandler, seksjonsleder TML, de valgte. 
 
  
 
  
Utvalgssak 21/11 Arkiv nr Saknr 11/794 Løpenr 4840/11 

21-11  BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS - KJØP AV AKSJER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar å ikke kjøpe følgende aksjeposter i Bankgården Rakkestad 
AS i samsvar med avtaleutkast mellom Rakkestad kommune og de aktuelle aksjonærer av 
31.1.11:  
  
DnB Nor Bygg AS,  400 aksjer 16 prosent 
Rakkestad og Degernes Brandkasse,  400 aksjer 16 prosent 
Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
     
Sum,  1 600 aksjer 64 prosent 
 
Rakkestad kommunestyre er seg bevisst det medansvar Rakkestad kommune har i henhold til 
aksjonæravtale om å skape lønnsomhet i selskapet og levere en rimelig avkastning til eierne 
på den investerte kapital. Det kan etter kommunens vurderinger skje ved disse tiltak:  
 
1 –  Via reguleringsplan å legge til rette for en forsiktig boligbygging i  
 ”Bankkvartalet”.  
2 –  Kommunal leie i annen etasje av bankbygget – dersom Rakkestad kommune 
 gjennom utredninger finner at det er formålstjenlig og behov er til stede.  
 
Rakkestad kommunestyre initierer dialog og prosess med øvrige eiere av selskapet i samsvar 
med premisser i dette vedtak. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 
Representanten Øyvind Furuheim (AP) og Villy Tjerbo (V) ble erklært innhabile.  Hjemmelen 
for Furuheims innhabilitet er forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e, mens hjemmelen 
for Tjerbos vedkommende er forvaltningslovens § 6 annet ledd.  Unni Ødegård (AP) og 
Vermund Lyngstad (V) møtte som vararepresentanter under behandlingen av saken. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Vidar Storeheier (Frp), rådmann Alf Thode Skog, Jan Tore Gjøby (V), Inger Kaatorp 
Homstvedt (SP), Alban Gjegji (V), John Thune (Krf), Dagfinn Søtorp (SP), Ellen Solbrække 
(AP), Halvor Andersen (H). 
 
Vidar Storeheier (Frp) foreslo å stryke ”punkt 1” i innstillingen: Via reguleringsplan å legge til 
rette for en forsiktig boligbygging i ”Bankkvartalet”  
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Videre foreslo Storeheier følgende tilleggsforslag:  Rakkestad kommune må på sikt avhende 
aksjer i Bankgården Rakkestad.   
 
Jan Tore Gjøby (V) foreslo også å stryke ”punkt 1” i innstillingen: Via reguleringsplan å legge 
til rette for en forsiktig boligbygging i ”Bankkvartalet” 
 
Votering: 
Først ble det  votert over hvorvidt punkt 1 i formannskapets innstilling skulle fjernes eller ike.  
Forslaget falt med 7 mot 17 stemmer.  Mindretallet besto av Venstre, Frp og Høyres 
representanter. 
 
Deretter ble det votert over Storeheiers tilleggsforsalg som falt med 2 mot 22 stemmer.  
Mindretallet besto av Frp’s representanter (Storeheier og Blakkestad). 
 
Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling som helhet.  Forannskapets innstilling 
ble vedtatt med 1 mot 23 stemmer.  Vidar Storeheier (Frp) stemte mot.   
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar å ikke kjøpe følgende aksjeposter i Bankgården Rakkestad 
AS i samsvar med avtaleutkast mellom Rakkestad kommune og de aktuelle aksjonærer av 
31.1.11:   
DnB Nor Bygg AS,  400 aksjer 16 prosent 
Rakkestad og Degernes Brandkasse,  400 aksjer 16 prosent 
Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
     
Sum,  1 600 aksjer 64 prosent 
 
Rakkestad kommunestyre er seg bevisst det medansvar Rakkestad kommune har i henhold til 
aksjonæravtale om å skape lønnsomhet i selskapet og levere en rimelig avkastning til eierne 
på den investerte kapital. Det kan etter kommunens vurderinger skje ved disse tiltak:  
 
1 –  Via reguleringsplan å legge til rette for en forsiktig boligbygging i  
 ”Bankkvartalet”.  
2 –  Kommunal leie i annen etasje av bankbygget – dersom Rakkestad kommune 
 gjennom utredninger finner at det er formålstjenlig og behov er til stede.  
 
Rakkestad kommunestyre initierer dialog og prosess med øvrige eiere av selskapet i samsvar 
med premisser i dette vedtak. 
 
 
 
Melding om vedtak:  Bankgården Rakkestad AS v/styrets leder, DnB Nor Bygg AS, Rakkestad 
og Degernes Brandkasse, Ruud Eiendom AS, Norklo Eiendom AS, økonomisjef. 
 
  
  
Utvalgssak 22/11 Arkiv nr Saknr 11/792 Løpenr 4837/11 
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22-11 MELDING - EIENDOMS- OG EIENDELSPROSJEKTET - 
AVSLUTNING  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering. 
 
 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 
Følgende hadde ordet i saken:   
Villy Tjerbo (V) 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering. 
 
 
 
Melding om vedtak:  Saksbehandler/rådmann, utvalgets leder, økonomisjef. 
 
 
  
Utvalgssak 23/11 Arkiv nr Saknr 11/619 Løpenr 3552/11 

23-11 MELDING  - HOVEDPLAN AVLØP (REVIDERING AV 
SANERINGSPLAN) - OPPSTART  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre tar melding om oppstart ”Hovedplan avløp for Rakkestad 
kommune” til orientering. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre tar melding om oppstart ”Hovedplan avløp for Rakkestad 
kommune” til orientering. 
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Melding om vedtak:  Saksbehandler, seksjonsleder TML. 
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24-11 MELDING -  KOMMUNALE VEIER - INVESTERINGER 2010 - 
AVSLUTNING  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Landbruk-, plan- og teknikkutvalget tar melding om ”Kommunale veger – påkostninger 2010” 
til orientering. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 
Følgende hadde ordet i saken: 
Dagfinn Søtorp (SP), Jan Lie (AP) 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KOMMUNESTYRETs vedtak: 
 
Kommunestyret tar melding om ”Kommunale veger – påkostninger 2010” til orientering med 
følgende tillegg:  Styringsgruppen for veiprosjektet 2010 fortsetter sin virksomhet i 2011 med 
prosjektet ”Veiprosjekt 2011” 
 
 
 
Melding om vedtak:  Saksbehandler, seksjonsleder TML, leder styringsgruppe veiprosjekt 201 
Dagfinn Størorp, økonomisjef. 
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