
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 

 
Møtedato/sted 09.12.2010 - Kommunestyresalen, Kulturhuset  Fra kl. 18.30 til kl. 

22.00        

Møteleder Ordfører Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 01.12.2010 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr 55/10 til og med sak nr 63/10. 

 

Det var ingen forfall til møtet. 
 
Andre som møtte:  Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
seksjonsleder Thorbjørn Stubberud, avdelingsleder Terje O. Eriksen, leder av kontrollutvalget 
Kjell Ringstad, kontorsjef Laila Olsen Rode. 
 
 
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste.  

Før behandlingen av sakene tok til, holdt ordfører Peder Harlem en minnetale over tidligere 
kommunestyrerepresentant Ranveig Heen Bakke. 

 

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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Utvalgssak 55/10 Arkiv nr Saknr 10/1697 Løpenr 12495/10 

55-10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011 - 
2014  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2011 
og økonomiplan 2011-2014 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer av budsjett 2011 og handlings- og økonomiplan 
2011-2014 side 45 (Budsjettskjema 1B) og side 53 (Økonomiplan: Per rammeområde og 
totalt for perioden 2011-2014). 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 

2011, samt handlings- og økonomiplan 2011-2014 side 60 til og med side 77 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,3 prosent. 
5. Investeringsbudsjett for 2011 med finansiering, vedtas slik det fremgår av budsjett 2011, 

samt handlings- og økonomiplan 2011-2014 side 41 (Investeringsbudsjettet - 
sammendrag) og side 46/47 (Budsjettskjema 2B). 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 47.550.000,- for finansiering av investeringer i 2011. 
 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Uttalelse fra Degernes Bygdekvinnelag ang. sykehjemsplasser, datert 8.12.10, ble delt ut på 
møtedagen. 

 

Følgende hadde ordet i saken:  Inger Kaatorp Homstvedt (SP), Bjørn Erik Studsrud (V), John 
Thune (Krf), Halvor Andersen (H), Ellen Solbrække (AP), Vidar Storeheier (Frp), rådmann Alf 
Thode Skog, Roger Torper (AP), Villy Tjerbo (V), Alban Gjegji (V), Tor Yngve Olsen (Frp), 
Roger Olstad (AP), Dagfinn Søtorp (SP), Hans Graarud (SP), Jan Thore Gjøby (V).  

 

Bjørn Erik Studsrud (V) fremmet følgende verbalforslag:   
Rakkestad kommune bygger legetjenesten i institusjon opp til nivå i kommunegruppe 11 og 
landsgjennomsnitt i 2011.  Videre framover prioriteres ressurser slik at legetjenesten er av en 
kvalitet og et omfang at Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter fullt ut fyller sin funksjon 
som sykehjem for Rakkestad innen samhandlingsreformens forutsetninger.  Innen utangen 
av januar orienterer rådmannen formannskapet om hvordan tiltaket for 2011 blir løst. 
 

Studsrud fremmet også følgende forslag: 
Post 18.2 – Investeringsbudsjettet:  Posten ”kjøp av aksjer i Bankgården AS” tas ut av 
budsjettet 

Samt 

Salg av Rådhusveien 1 gjennomføres ikke. 

Halvor Andersen (H) fremmet følgende 3 forslag: 
1. Det innhentes ekstern konsulenthjelp, offentlig og/eller privat, for å foreta en grundig 
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analyse av kommunens kostnader.  Områder som i dag driver billigere enn gjennomsnittet for 
kommuner i kommunegruppe 11 holdes utenom dette (dvs Rakkestadskolene og Skautun) 

Budsjettrammen for dette prosjektet settes til 500.000 kroner og søkes inndekket av 
skjønnsmidler til omstilling fra Fylkesmannen i Østfold, om nødvendig forskutteres av 
disposisjonsfondet.  Prosjektet avsluttes innen slutten av juni 2011, slik at det nye 
kommunestyret får anledning til å vurdere resultatet i forkant av budsjettbehandlingen 2011.  
Dette prosjektet skal danne grunnlag for rådmannens forslag til HØP 2012-2015 uten bruk av 
eiendomsskatt.  

2. Utvidelse av Skautun påbegynnes så snart som mulig og gjennomføres som OPS-prosjekt.  
Avsatte midler til utbygging av sykehjemmet i 2011 utsettes til 2012. 

3. Rakkestadskolen styrkes med 1,5 millioner kroner.  Disse skal fortrinnsvis gå til 
lærervikarordning samt styrking av leseundervisningen.  Satsing på skolen dekkes av midler 
opprinnelig foreslått til utredning av eiendomsskatt.   

Ellen Solbrække (AP) fremmet følgende forslag: 
Rådmannen i samarbeide med HVO utreder snarest hvor stor stillingsandel HVO bør frikjøpes.  
HVO bør ha faste tider til å utføre sine oppgaver, jfr. Arbeidsmiljølovens § 6-5.  Resultatet 
legges fram for AMU og Administrasjonsutvalget. 

Vidar Storeheier (Frp) fremmet følgende 3 forslag: 
1. Rakkestad kommune innfører ikke eiendomsskatt i kommunen fra 2012.   
Administrasjonen bruker første halvdel av 2011 til å utrede konkurranseutsetting av 
kommunale tjenester og tjenestetilbud.  Som for eksempel hjemmehjelpstjenesten, 
rengjøring, vaktmestertjenester etc.  Dette for å klare å balansere budsjettet, handlings- og 
økonomiplan for 2011 – 2014.   
Administrasjonen utreder (første halvdel av 2011) et budsjett som balanserer uten 
eiendomsskatt fra 2012. 

2. Rakkestad kommunestyre går i mot å kjøpe aksjer i Heiergråden AS (2 mill. kroner) 

3. Rakkestad kommunestyre går i mot å kjøpe aksjer i Bankgården AS (6,6 mill. kroner) 

 
Roger Torper (AP) fremmet følgende 2 forslag: 
1. Tilskudd til lag og foreninger økes med kr 200.000 – fordelt med kr. 100.000 til drift av 
foreningene og kr 100.000 til drift og vedlikehold av foreningslokaler.   

Kr 200.000 dekkes ved reduksjon av lånerenten i Kommunalbanken.   

2. Tilskuddet på kr 264.000 til gårds- og slektshistorie framskyndes fra 2012 til 2011.  
Tilskuddene i 2013 og 2014 framskyndes tilsvarende. 

Kr 264.000 i 2011 og kr 334.000 i 2012 dekkes ved reduksjon av overskudd.  

Alban Gjegji (V) fremmet følgende forslag: 

Bergenhus gamle skole rives ikke. 

 

Votering: 

Halvor Andersen (H) trakk punkt 2 i sitt opprinnelige forslag (ang. å gjennomføre utvidelse av 
Skautun som et OPS-prosjekt). Dermed ble det votert over to forslag fra Andersen: 
 
Først ble det votert over forslaget om å innhente ekstern konsulenthjelp til å analysere 
kommunens kostnader (opprinnelig forslags punkt 1) Forslaget falt med 4 mot 21 stemmer.  
Høyre og Fremskrittspartiet stemte for forslaget. 
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Andersens forslag (opprinnelig forslags punkt 3) ang. styrking av Rakkestadskolen med 1,5 
millioner falt med 4 mot 21 stemmer.  Høyre og Fremskrittspartiet stemte for forslaget. 

Deretter ble det votert over Vidar Storeheiers 3 forslag: 

Forslag 1 (ang. å ikke innføre eiendomsskatt fra 2012 og å vurdere konkurranseutseting av 
kommunale tjenester) falt med 4 mot 21 stemmer.  Høyre og Fremskrittspartiet stemte for 
forslaget. 

Forslag 2 (ang. å ikke kjøpe aksjer i Heiergården AS) falt med 5 mot 20 stemmer.  Høyre, 
Fremskrittspartiet samt Alban Gjegji fra Venstre stemte for forslaget. 

Før votering over forslag 3 – som var sammenfallende med innhold i Bjørn Erik Studsrud (V)’s 
forslag om ikke å kjøpe aksjer i Bankgården AS),  ble det votert over om Øyvind Furuheim 
(AP) ble ansett som innhabil etter forvaltningslovens § 6 e (som styreleder i Bankgården AS).  
Kommunestyret vedtok enstemmig at Furuheim var habil.   
Forslaget falt med 9 mot 16 stemmer.  Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet samt Dagfinn 
Søtorp fra Senterpartiet stemte for forslaget. 

Bjørn Erik Studsruds forslag ang. å ikke selge Rådhusveien 1 falt med 8 mot 17 stemmer.  
Venstre, Høyre samt Vidar Storeheier og Aud Torill Blakkestad fra Fremskrittspartiet og 
Dagfinn Søtorp fra Senterpartiet stemte for forslaget.   

Bjørn Erik Studsruds verbalforslag (tilføyelse til budsjettvedtaket) ang. legetjenesten i 
institusjon ble vedtatt med 20 mot 5 stemmer.  Kristelig Folkeparti stemte mot forslaget.  

Alban Gjegjis forslag om å ikke rive Bergenhus gamle skole falt med 2 mot 23 stemmer.  
Alban Gjegji fra Venstre og Roger Torper fra Arbeiderpartiet stemte for forslaget.  

Ellen Solbrækkes forslag ang. frikjøp av hovedverneombud falt med 11 mot 14 stemmer.  
Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet stemte i mot.  

Roger Torpers forslag ang. økt tilskudd til lag og foreninger ble vedtatt med 17 mot 8 
stemmer.  Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet stemte mot forslaget. 

Roger Torpers forslag ang. å framskynde tilskudd til utarbeidelse av gårds- og slektshistorie 
til 2011 ble vedtatt med 22 mot 3 stemmer.  Fremskrittspartiet stemte mot forslaget. 

 

Til slutt ble det votert samlet over formannskapets innstilling, samt flertallsinnstillingene/-
endringene som var foretatt under kommunestyrets behandling. 

 

Formannskapets innstilling med endringer foretatt ved votering i kommunestyrets behandling 
ble enstemmig vedtatt.   

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 
2011 og økonomiplan 2011-2014 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer av budsjett 2011 og handlings- og 
økonomiplan 2011-2014 side 45 (Budsjettskjema 1B) og side 53 (Økonomiplan: Per 
rammeområde og totalt for perioden 2011-2014). 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 
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3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2011, samt handlings- og økonomiplan 2011-2014 side 60 til og med side 77 (Vedlegg 
1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

 
4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,3 prosent. 

 
5. Investeringsbudsjett for 2011 med finansiering, vedtas slik det fremgår av budsjett 

2011, samt handlings- og økonomiplan 2011-2014 side 41 (Investeringsbudsjettet - 
sammendrag) og side 46/47 (Budsjettskjema 2B) – med endringer foretatt i 
kommunestyrets behandling den 9.12.10 
 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 47.550.000,- for finansiering av investeringer i 2011. 
 
7. I tillegg vedtas følgende:  

 

År 2011 2012 2013 2014 

DRIFT     

Frikjøp av hovedverneombud 10%   35 000   35 000  35 000  35 000 

Styrking av tilskudd til lag og 
foreninger.  75.000 kroner 
øremerkes Rakkestad skolekorps 
hvert år. 

100 000 100 000 100 000 100 000 

Styrking av tilskudd til lag og 
foreninger.  100.000 kroner 
øremerkes drift til lag og foreninger 
og 100.000 øremerkes drift og 
vedlikehold av foreningslokaler. 

200 000 200 000 200 000 200 000 

Menighetsrådsvalg 2011  56 000    

Økte renter – fase 2 -
Ungdomsskolen 

 160 000 160 000 160 000 

Elev-PC’er på Ungdomsskolen  

8. trinn – driftsutgifter 

    50 000    50 000   50 000 

50% fast stilling ved Rakkestad 
Helse og velferdssenter fra 01.07.11 

(jfr. pkt 9 i KUOs innstilling) 

125 000 250 000 250 000 250 000 

Fremskynde arbeid med Gårds- og 
slektshistorie – Forfatter i 80% 
stilling 

264 000 334 000 

(totalt 
598 000) 

(598 000) (598 000) 

Sum 780 000 1 129 000  795 000  795 000 

FINANSIERING     

Overskudd reduseres med 580 000 929 000 595 000 595 000 

Reduksjon av lånerente – 
Kommunalbanken 

200 000 200 000 200 000 200 000 
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INVESTERINGER     

Fremskynde  fase 2 - 
Ungdomsskolen 

4 000 
000 

-4 000 000 lån  

Innkjøp av PC-er til 8. trinn   200 
000 

  200 000   200 000   200 000 

Kirkegårdsgraver   250 000 250 000    

Fremskynde Rehabilitering av 
Lyngrabben 

 250 000 12 500 000   

Salg av Rådhusveien 1    - 12 000 000 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar å rive Bergenhus skole – finansiert av forventet overskudd 
fra 2010 med kr 900 000.  Rådmannen bes iverksette forberedelse av tiltaket allerede i 2010. 

Rakkestad kulturskole trenger nye lokaler – lokaler vurderes i sammenheng med planer for 
sentrum.   

Det er ikke godt nok at bare en lovpålagt gruppe ansatte får tilbud om bedriftshelsetjeneste.  
I perioden bør man få til et tilfredsstillende tilbud for alle de ansatte. 

Rakkestad kommune bygger legetjenesten i institusjon opp til nivå i kommunegruppe 11 og 
landsgjennomsnitt i 2011.  Videre framover prioriteres ressurser slik at legetjenesten er av en 
kvalitet og et omfang at Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter fullt ut fyller sin funksjon 
som sykehjem for Rakkestad innen samhandlingsreformens forutsetninger.  Innen utangen 
av januar orienterer rådmannen formannskapet om hvordan tiltaket for 2011 blir løst. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler/avdelingsleder for endring og ferdiggjøring av 
budsjettdokument – deretter: Fylkesmannen i Østfold, Kommunal- og regionaldepartementet, 
økonomiavdeling, revisjonen, seksjoner og avdelinger, servicekontor. 
 

 
 
  
Utvalgssak 56/10 Arkiv nr Saknr 10/2459 Løpenr 13345/10 

56-10 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2010-
2013  
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre slutter seg til forslaget til Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 
2010-2013. 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 
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Rakkestad kommunestyre slutter seg til forslaget til Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 
2010-2013. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Indre Østfold Regionråd 

 

  
 
  
Utvalgssak 57/10 Arkiv nr Saknr 10/2407 Løpenr 13089/10 

57-10 ROVVILTSITUASJONEN I RAKKESTAD OG 
OMKRINGLIGGENDE KOMMUNER  
 
Rådmannens innstilling: 

 

1. Rakkestad kommunestyre slutter seg til forslag til brev til Energi- og miljøkomiteen – 
utarbeidet av ordføreren i Halden, datert 7.10.2010 

2. Rakkestad kommunestyret slutter seg til følgende uttalelse i forhold til     
          rovviltsituasjonen i Rakkestad og omkringliggende kommuner: 

o Nei til ulvesonen og kjerneområder 
o Ja til byrdefordeling 
o Kompensasjon for tap av rettigheter 
o Utvidet rett til felling av skadegjørere 
o Nødverge for hund må innføres, lik svenskenes paragraf 28 
o Større krav til lokal forvaltning og medbestemmelse 
o Grenseflokkene må telle inn i det norske bestandsmålet 

 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken:   

Dagfinn Søtorp (SP) 

 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

1. Rakkestad kommunestyre slutter seg til forslag til brev til Energi- og miljøkomiteen – 
utarbeidet av ordføreren i Halden, datert 7.10.2010 

2. Rakkestad kommunestyret slutter seg til følgende uttalelse i forhold til     
          rovviltsituasjonen i Rakkestad og omkringliggende kommuner: 

o Nei til ulvesonen og kjerneområder 
o Ja til byrdefordeling 
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o Kompensasjon for tap av rettigheter 
o Utvidet rett til felling av skadegjørere 
o Nødverge for hund må innføres, lik svenskenes paragraf 28 
o Større krav til lokal forvaltning og medbestemmelse 
o Grenseflokkene må telle inn i det norske bestandsmålet uten at bestandsmålet 

økes. 
 

 

Melding om vedtak sendt: Teknikk-, landbruk og miljøseksjonen v/seksjonsleder, Kommunene 
Aremark, Marker, Eidsberg, Rømskog og Halden. 

 

 
 
  
Utvalgssak 58/10 Arkiv nr Saknr 10/1224 Løpenr 6234/10 

58-10 UTLEIE OG UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER - PRISER OG 
REGLEMENT 
 
Rådmannens innstilling: 

 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar som fremlagt Utleiereglement for Rakkestad 
kulturhus og andre kommunale lokaler. 

2. Reglementet gjøres gjeldende fra 01.01.2011.  
 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar som fremlagt Utleiereglement for Rakkestad 
kulturhus og andre kommunale lokaler. 

2. Reglementet gjøres gjeldende fra 01.01.2011.  
 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler/kommunalsjef, seksjoner og avdelinger (for evt. 
videreformidling til enhetene) 
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Utvalgssak 59/10 Arkiv nr Saknr 10/1913 Løpenr 12013/10 

59-10 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PÅLEGG OM 
OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG RAGNHILD SYNNØVE 
DRAMSTAD 
 
Rådmannens innstilling: 

 

1. Ragnhild Dramstad gis dispensasjon fra ”lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune”. Eksisterende avløpsløsning kan benyttes 
videre.  

 

2. Dersom bruk av eiendommen endres vesentlig eller eiendommen selges/overdras til 
ny eier oppheves dispensasjonen.  

 

3. Dispensasjonen skal tinglyses som en heftelse på eiendommen. 
 

4. Tinglysningsgebyr betales av søker. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Alban Gjegji (V) 
 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

1. Ragnhild Dramstad gis dispensasjon fra ”lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune”. Eksisterende avløpsløsning kan benyttes 
videre.  

 

2. Dersom bruk av eiendommen endres vesentlig eller eiendommen selges/overdras til 
ny eier oppheves dispensasjonen.  

 

3. Dispensasjonen skal tinglyses som en heftelse på eiendommen. 
 

4. Tinglysningsgebyr betales av søker. 
 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Ragnhild S. Dramstad, saksbehandler for videre behandling, 
teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen v/seksjonsleder 
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Utvalgssak 60/10 Arkiv nr Saknr 10/1914 Løpenr 11883/10 

60-10 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA SANERING/UTSKIFTNING 
AV AVLØSPSRENSEANLEGG ELSE HENRIKSEN 
 
Rådmannens innstilling: 

 

1. Else Henriksen og Øistein Rosenlund gis dispensasjon fra ”lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune”. Eksisterende 
avløpsløsning kan benyttes videre.  

 

2. Dersom bruk av eiendommen endres vesentlig eller eiendommen selges/overdras til 
ny eier oppheves dispensasjonen.  

 

3. Dispensasjonen skal tinglyses som en heftelse på eiendommen. 
 

4. Tinglysningsgebyr betales av søker. 
 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

1. Else Henriksen og Øistein Rosenlund gis dispensasjon fra ”lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune”. Eksisterende 
avløpsløsning kan benyttes videre.  

 

2. Dersom bruk av eiendommen endres vesentlig eller eiendommen selges/overdras til 
ny eier oppheves dispensasjonen.  

 

3. Dispensasjonen skal tinglyses som en heftelse på eiendommen. 
 

4. Tinglysningsgebyr betales av søker. 
 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Else Henriksen og Øistein Rosenlund, saksbehandler for videre 
behandling, teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen v/seksjonsleder 
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Utvalgssak 61/10 Arkiv nr Saknr 10/2408 Løpenr 13090/10 

61-10 MØTEPLAN VÅREN 2011  
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar forslag til møteplan for politiske utvalg i perioden januar-
juni 2011. 

 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar forslag til møteplan for politiske utvalg i perioden januar-
juni 2011.  I tillegg avsettes hele uke 5 til ”Plansmie”.  Møtestart for møtet i 
Administrasjonsutvalget 01.06.11 endres til kl. 09.00 og Formannskapet samme dag til kl. 
09.30. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler/politisk sekretariat, seksjoner og avdelinger, 
servicekontor, brannvesen 

 

  
Utvalgssak 62/10 Arkiv nr Saknr 10/123 Løpenr 12293/10 

62-10 MELDING - KOMMUNALE VEGER - PÅKOSTNINGER 2010 - 
OPPFØLGING  
 
Rådmannens innstilling: 

Landbruk-, plan- og teknikkutvalget tar melding om Kommunale veger – påkostninger 2010 
til orientering. 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken: 

Jan Lie (AP), Villy Tjerbo (V) 

 

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt. 
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KOMMUNESTYRETs vedtak: 

Kommunestyret tar melding om Kommunale veger – påkostninger 2010 til orientering. 

 

Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler, Teknikk- miljø- og landbruksseksjonen. 

  
 
  
Utvalgssak 63/10 Arkiv nr Saknr 10/2297 Løpenr 12474/10 

63-10 MELDING - REHABILITERING AV RAKKESTAD 
UNGDOMSKOLE  - AVSLUTNING   
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre tar meldingen om rehabilitering av Rakkestad ungdomsskole – D-
blokka til orientering. 

 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

Rakkestad kommunestyre tar meldingen om rehabilitering av Rakkestad ungdomsskole – D-
blokka til orientering. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler, Teknikk- miljø- og landbruksseksjonen. 
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