
 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 

 
Møtedato/sted 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad  

Fra kl. 09.30 til kl. 11.45.       

Møteleder Ordfører Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.05.11 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr  28/11   til og med sak nr 37/11 

 
Møtende representanter: 
Peder Harlem (SP), Villy Tjerbo (V), Bjørn Erik Studsrud (V), Ellen Solbrække (V), Berit Moen 
Bull (Krf), John Thune (Krf) (fratrådte møtet fra og med behandlingen av sak 32/11) 

 
Fraværende representanter: 
Inger Kaatorp Homstvedt (SP), Tor Yngve Olsen (Frp), Øyvind Furuheim (AP).  
 
Møtende vararepresentanter: 
Dagfinn Søtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), Roger Torper (AP), Stein Bruland (Krf) (tiltrådte 
møtet fra og med behandlingen av sak 32/11). 
  
Andre som møtte: 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kontorsjef Laila Olsen Rode 
 
 

 

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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Drøftinger/informasjon i møtet: 
 
 Klargjøring/info om kommunestyrets behandling av kommuneplanen 26.05.11 (ESA – 11/800) 

Rådmannen redegjorde for status på pukkverk i Rakkestad kommune på bakgrunn av utsagn 
om ”ulovlige” pukkverk i kommunestyrets behandling av kommuneplanen den 26.05.11.   
Alle pukkverk som pr. dato er i drift i kommunen er enten godkjent i reguleringsplan, i vedtak i 
Landbruk-, plan og teknikkutvalget, i forbindelse med byggesøknader eller godkjent som 
langsiktige uttak. 
Rådmannen vil utarbeide et notat til kommunestyret om saken.  
  

 Brann i Rakkestad kulturhus 
Det oppsto brann ved/under scena i festsalen i Rakkestad kulturhus mandag 30. mai.  Salen 
har skader som medfører stenging fram til september/oktober.  Øvrige møterom kan tas i bruk 
igjen i uke 23. 
 

 Valglokale – Bergenhus krets (ESA 10/2442) 
Som konsekvens av brannen i festsalen i Rakkestad kulturhus kan ikke salen benyttes som 
valglokale.  Formannskapet/valgstyret ønsket å benyttes Rakkestadhallen som valglokale ved 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.   
 

 Ungdomsskolen – renovering (ESA 11/771) 
Kalkyler viser at kostnadene ved renovering av Ungdomsskolen i 2011/2012 vil bli ca 12 
millioner kroner og ikke 8 millioner som avsatt i budsjett, handlings- og økonomiplan (4 
millioner kroner i 2011 og 4 millioner kroner i 2012). 
Ordfører og leder av byggekomité, Peder Harlem ønsket formannskapets syn på hvorvidt 
anbudsprosess kunne igangsettes.  Dersom pris blir innenfor 12 millioner kroner kan arbeid 
igangsettes.  4 millioner kroner avsatt i årets budsjett benyttes som planlagt og en økning av 
totalbudsjett 2012 foreslås lagt inn i budsjett, handlings- og økonomiplan 2012 – 2015. 
Dersom kostnaden viser seg å bli over 12 millioner kroner kommer hele saken til ny politisk 
behandling før arbeid igangsettes.   
Formannskapet ber administrasjonen legge prosjektet ut på anbud.  Det tas forbehold i 
anbudsdokumentene om å forkaste alle tilbud dersom kostnaden blir for stor. 

 
 Ulveskyss (ESA 10/2093) 

Rakkestad formannskap har gjort nye vurderinger av spørsmålet om ekstraordinær skoleskyss 
for elever hvor ulv ferdes langs skoleveien – på grunnlag av at søknad om slik skyss er avslått 
av Østfold fylkeskommune og en klage på vedtaket ikke er tatt til følge av Fylkesmannen i 
Østfold. 
 
Rakkestad formannskap konstaterer at verken fylkeskommunen eller fylkesmannen mener at 
tilstedeværelse eller ferdsel av ulv langs skoleveien er et forhold som begrunner ekstraordinær 
skoleskyss.  Det er beklagelig. 
 
Rakkestad formannskap har prøvd spørsmålet for det som er offentlige myndigheter på 
området, og med de vurderinger og konklusjoner disse instanser har gjort – med hensyn til ulv 
som farekriterium i seg selv og ulv som farekriterium i relasjon til andre risikofaktorer – er 
grunnlaget for lokalt/selvstendig å lage til slike skyssordninger ikke til stede isolert sett eller i 
en total sammenheng.  Det vil lett skape uhåndterlige situasjoner. 
 
Rakkestad formannskap ber rådmann, seksjonsleder skole og skolene følge med i saken og 
rapportere tilbake til formannskapet dersom det er grunnlag for det. 
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Utvalgssak 28/11 Arkiv nr Saknr 11/1189 Løpenr 6893/11 

28-11 POLITISK ORGANISERING - GJELDENDE FRA 
KOMMUNESTYREPERIODEN 2011 - 2015  
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar utkastet til politisk struktur 2011 – 2015 for 
Rakkestad kommune.       

 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Administrasjonsutvalget  behandlet saken umiddelbart før formannskapets behandling og 
vedtok å innstille på  følgende tilleggsforslag:   

Administrasjonsutvalget har ni medlemmer fra formannskapet. 

Peder Harlem (SP) tok opp dette forslaget.   

John Thune (Krf) tok opp sitt forslag fra Arbeidsmiljøutvalgtet ang. navn på utvalgene: 

Utvalg 1 kalles Oppvekstutvalget 
Utvalg 2 kalles Omsorgsutvalget 

Et ønske fra John Thune om at det fra administrasjonens side ble forfattet et tillegg i 
”Reglement for møter og saksbehandling” under punkt 21 – Stemmemåten som gir mulighet 
til å sette forslag opp mot hverandre ved votering – ble enstemmig vedtatt.   

Det foreslås ovenfor kommunestyret et tillegg e) i reglementets punkt 21 – Stemmemåten : 

Når det der nødvendig for å skaffe flertall for et forslag kan ordfører sette to forslag opp mot 
hverandre.   

Ellen Solbrække (AP) fremmet følgende forslag: 

Oppvekst-, omsorg- og teknikk/miljøutvalgene skal ha 9 representanter.   Begrunnelse:  At 
flest mulig av valgte representanter, inkludert vararepresentanter får delta i utvalgene.   

Rådmannen fremmet følgende tillegg til sin innstilling: …inklusive vedlegg 1 – 6. 

Votering: 

Peder Harlems forslag ang. antall medlemmer i administrasjonsutvalget ble enstemmig 
vedtatt. 

John Thunes forslag ang. navn på utvalgene ble enstemmig vedtatt. 

Ellen Solbrækkes forslag ang. antall medlemmer i utvalgene ble forkastet med 2 mot 7 
stemmer.   

Formannskapet nedsatte en komité bestående av John Thune (leder), Inger Kaatorp 
Homstvedt og Ellen Solbrække som innen kommunestyrets behandling av saken den 16.06.11 
vurderer størrelsen på godtgjørelsen til folkevalgte. 
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FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar utkastet til politisk struktur 2011 – 2015 for Rakkestad 
kommune inklusive vedlegg 1 – 6 med følgende endringer: 

 Administrasjonsutvalget har ni medlemmer fra formannskapet 

 ”Utvalg 1”  kalles Oppvekstutvalget 
”Utvalg 2”  kalles Omsorgsutvalget  

 I ”Reglement for møter og saksbehandling i Rakkestad kommunes” (vedlegg 6) vedtas 
følgende punkt 3 i kap. 21 – Stemmemåten:  Når det der nødvendig for å skaffe 
flertall for et forslag kan ordfører sette to forslag opp mot hverandre.   

 

  
  
Utvalgssak 29/11 Arkiv nr Saknr 11/194 Løpenr 6091/11 

29-11 ÅRSMELDING - RAKKESTAD KOMMUNE 2010 – 
(ÅRSBERETNING) 
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre vedtar årsmelding for 2010. 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Uttalelser og behandling i bruker- og interesseutvalg samt Landbruk-, plan og teknikkutvalget 
samt Kultur-, utdanning og oppvekstutvalget ble tatt til etterretning.   

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.   

 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar årsmelding for 2010. 

 

  
  
Utvalgssak 30/11 Arkiv nr Saknr 11/428 Løpenr 6966/11 

30-11 RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2010  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommune vedtar regnskapet for 2010 med økonomiske oversikter og tabeller.  

 

Regnskapsmessig mindreforbruk kr 7 038 780,86 avsettes disposisjonsfond. 
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FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommune vedtar regnskapet for 2010 med økonomiske oversikter og tabeller.  

 

Regnskapsmessig mindreforbruk kr 7 038 780,86 avsettes disposisjonsfond. 

 

  
  
Utvalgssak 31/11 Arkiv nr Saknr 11/1191 Løpenr 7002/11 

31-11 TERTIALRAPPORT 1/2011  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre tar tertialrapport 1/2011 til orientering. 

 

Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport 1/2011. 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre tar tertialrapport 1/2011 til orientering. 

 

Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport 1/2011. 
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Utvalgssak 32/11 Arkiv nr Saknr 11/410 Løpenr 6365/11 

32-11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD KOMMUNE - 
SAKKYNDIG NEMD OG SAKKYNDIG KLAGENEMD  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre velger i medhold byskatteloven §§ 4 og 5 – eiendomsskattelovens 
§ 33 – en sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette eiendommer i 
Rakkestad kommune på grunnlag av forslag av engasjerte besiktigelsesmenn.   

 

Den sakkyndige nemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg 
velges tre varamedlemmer.  

 

Medlemmer:  

1 

2 

3 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

3 

Den sakkyndige ankenemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I 
tillegg velges tre varamedlemmer.  

Følgende ankenemnd etableres:  

Medlemmer: 

1 

2 

3 

 

Varamedlemmer: 

1 

2 

3 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for den sakkyndige nemnden og den sakkyndige 
ankenemnden: 
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Den sakkyndige nemnden: 

Leder: 

Nestleder: 

 

Den sakkyndige ankenemnden: 

Leder:  

Nestleder:  

 

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Rakkestad kommune framlegges for Rakkestad 
kommunestyre for behandling og vedtak i møte 16. juni 2011.  

 
 
FORMANNSKAPETs behandling 01.06.11: 

John Thune (Krf) forlot møtet før behandlingen av denne saken og Stein Bruland (Krf) 
tiltrådte som vararepresentant.   

Formannskapet nedsatte i forrige møte (11.05.11) en valgkomité bestående av Villy Tjerbo 
(V), Hans Graarud (SP) og rådmann Alf Thode Skog som til møtet den 1.6.11 fremla følgende 
forslag til medlemmer og varamedlemmer:  

 
Sakkyndig nemnd: 

Medlemmer:  

1 Elsa Eng 

2 Tom Boger 

3 Hans Vidar Sølvskudt  

 

Varamedlemmer: 

1 Hege Buer 

2 Jon Reinfjord 

3 Bent Cato Kirkeng 

 

 

Sakkyndig ankenemnd: 

 

Medlemmer: 

1 Ole Reidar Grimsrud 

2 Nina Ringsby 

3 Øyvind Hansen 
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Varamedlemmer: 

1 Kari H. Bakke 

2 Ole Harald Bjørnstad 

3 Per Murtnes 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for den sakkyndige nemnden og den sakkyndige 
ankenemnden: 

 

Den sakkyndige nemnden: 

Leder:  Elsa Eng 

Nestleder:  Tom Boger 

 

Den sakkyndige ankenemnden: 

Leder:   Ole Reidar Grimsrud 

Nestleder:  Nina Ringsby 

 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre velger i medhold byskatteloven §§ 4 og 5 – eiendomsskattelovens 
§ 33 – en sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette eiendommer i 
Rakkestad kommune på grunnlag av forslag av engasjerte besiktigelsesmenn.   

 

Den sakkyndige nemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg 
velges tre varamedlemmer.  

Medlemmer:  

1 Elsa Eng 

2 Tom Boger 

3 Hans Vidar Sølvskudt  

 

Varamedlemmer: 

1 Hege Buer 

2 Jon Reinfjord 

3 Bent Cato Kirkeng 

Den sakkyndige ankenemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I 
tillegg velges tre varamedlemmer.  

Følgende ankenemnd etableres:  

1 Ole Reidar Grimsrud 
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2 Nina Ringsby 

3 Øyvind Hansen 

 

Varamedlemmer: 

1 Kari H. Bakke 

2 Ole Harald Bjønstad 

3 Per Murtnes 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for den sakkyndige nemnden og den sakkyndige 
ankenemnden: 

 

Den sakkyndige nemnden: 

 

Leder:  Elsa Eng 

Nestleder:  Tom Boger 

 

Den sakkyndige ankenemnden: 

 

Leder:   Ole Reidar Grimsrud 

Nestleder:  Nina Ringsby 

 

 

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Rakkestad kommune framlegges for Rakkestad 
kommunestyre for behandling og vedtak i møte 16. juni 2011.  

 

  
  
Utvalgssak 33/11 Arkiv nr Saknr 11/1190 Løpenr 6962/11 

33-11 FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER  
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar vedtekter om eiendomsskatt som vedlagt saken. 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar vedtekter om eiendomsskatt som vedlagt saken. 

 

 

  
  
Utvalgssak 34/11 Arkiv nr Saknr 11/1170 Løpenr 6763/11 

34-11 TILSKUDD TIL PARTIENES UTSENDELSE AV LISTER - 
KOMMUNESTYREVALGET 2011  
 
Rådmannens innstilling: 

 

1. Det bevilges inntil kr. 25 000 til porto i forbindelse med 7 partiers utsendelse av 
valglister til alle husstander samt til førstegangsvelgere i forbindelse med 
kommunestyrevalget 2011. Tilskuddet utbetales på bakgrunn av faktura til Rakkestad 
kommune.   

2. Kostnaden belastes 111000 1329 1000 (Porto, valg) og  
finansieres av 111959 4999 1900 – Reserverte tilleggsbevilgninger – som dermed 
reduseres fra 101 103  kroner til (inntil) 76 103 kroner.  

3. Det er en forutsetning for tilskudd at alle 7 partier som stiller liste til 
kommunestyrevalget i Rakkestad 2011 deltar i felles utsendelsen av lister.   

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

FORMANNSKAPETs vedtak: 

 

1. Det bevilges inntil kr. 25 000 til porto i forbindelse med 7 partiers utsendelse av 
valglister til alle husstander samt til førstegangsvelgere i forbindelse med 
kommunestyrevalget 2011. Tilskuddet utbetales på bakgrunn av faktura til Rakkestad 
kommune.   

2. Kostnaden belastes 111000 1329 1000 (Porto, valg) og  
finansieres av 111959 4999 1900 – Reserverte tilleggsbevilgninger – som dermed 
reduseres fra 101 103  kroner til (inntil) 76 103 kroner.  

3. Det er en forutsetning for tilskudd at alle 7 partier som stiller liste til 
kommunestyrevalget i Rakkestad 2011 deltar i felles utsendelsen av lister.   

 

 



  Side 12 av 14 

Melding om vedtak:  Partiene v/lederne, økonomiavdeling, politisk sekretariat 

 

 

  
  
Utvalgssak 35/11 Arkiv nr Saknr 11/87 Løpenr 4987/11 

35-11 VEINAVN UTENFOR RAKKESTAD SENTRUM.  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre vedtar som nye veinavn i Rakkestad de veinavnene som 
framkommer på vedlagte liste over navneforslag. 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Dagfinn Søtorp (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:   

Landbruk-, plan og teknikkutvalget gis fullmakt til å supplere listen med veinavn utenfor 
tettbebygd strøk – jfr. kommunestyresak nr …../11. 

Landbruk-, plan- og teknikkutvalgets innstilling med Søtorps tilleggsforslag enstemmig 
vedtatt. 

 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar som nye veinavn i Rakkestad de veinavnene som 
framkommer på vedlagte liste over navneforslag med følgende endringer: 

 

 Grårudveien endrer skrivemåte til Graarudveien 

 Bauserudveien endrer navn til Grønnerudveien 

 Berbyveien endrer skrivemåte til Bærbyveien 

Landbruk-, plan og teknikkutvalget gis fullmakt til å supplere listen med veinavn utenfor 
tettbebygd strøk – jfr. kommunestyresak nr …../11. 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
Utvalgssak 36/11 Arkiv nr Saknr 11/1048 Løpenr 6145/11 
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36-11 KLIMANETT ØSTFOLD  
 
Rådmannens innstilling: 

 

1. Rakkestad kommune inngår et forpliktende samarbeid på klima og energi med  
Østfold fylkeskommune og kommunene i fylket. Et forpliktende samarbeid er 
avgjørende for om klima- og energimålene for Østfold kan oppnås. 

 

2. Rakkestad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klimanett Østfold:  
 

Basisbeløp, kr. 20 000. 

Variabel del (kr. 1,50 pr. innbygger), kr. 11 250 (pr. innbygger).  

 

Totalt, kr. 31 250 (for tiden).  

 

  

3. Rakkestad kommune finansierer deltakelsen i Klimanett Østfold i budsjett 2012 og 
økonomiplan 2012 -2015.  

 
 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Landbruk-, plan og teknikkutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.   

 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

1. Rakkestad kommune inngår et forpliktende samarbeid på klima og energi med  
Østfold fylkeskommune og kommunene i fylket. Et forpliktende samarbeid er 
avgjørende for om klima- og energimålene for Østfold kan oppnås. 

 

2. Rakkestad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klimanett Østfold:  
 

Basisbeløp, kr. 20 000. 

Variabel del (kr. 1,50 pr. innbygger), kr. 11 250 (pr. innbygger).  

 

Totalt, kr. 31 250 (for tiden).  

 

3. Rakkestad kommune finansierer deltakelsen i Klimanett Østfold i budsjett 2012 og 
økonomiplan 2012 -2015.  



  Side 14 av 14 

 

  
  
Utvalgssak 37/11 Arkiv nr Saknr 11/1186 Løpenr 6833/11 

37-11 MØTEPLAN - HØST 2011  
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar forslag til møteplan for politiske utvalg i perioden august – 
desember 2011.  Det tas forbehold om endringer av møter pga kommunevalg september 
2011.  

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Vidar Storeheier (Frp) fremmet forslag om å endre møtetidspunktet til Kultur-, utdanning og 
omsorgsutvalget den 01.09.11 til kl. 17.00.  

Rådmannens innstilling med Storeheiers endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar forslag til møteplan for politiske utvalg i perioden august – 
desember 2011.  Det tas forbehold om endringer av møter pga kommunevalg september 
2011.  

Kultur- utdanning og omsorgsutvalgets møte den 01.09.11 starter kl. 17.00.  
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