
 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR-, UTDANNING- og 
OMSORGSUTVALGET 

 
Møtedato/sted 13.01.2011 - Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus  Fra kl. 19.00

til kl. 21.20. 
Møteleder Vidar Storeheier 
Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 06.01.2011 
BEHANDLEDE SAKER 
Fra sak nr 1/11 til og med sak nr 2/11 
 
Møtende representanter: 
Vidar Storeheier (Frp), Bjørn Erik Studsrud (V), Synnøve Igland (V), Anette Kaatorp Larsen 
(Sp), Mai Larsen (Ap), Halvor Andersen (H) 
 
Fraværende representanter: 
Finn Arild Bækgaard Nielsen (Sp), Roger Olstad (Ap), Torild Dramstad (Krf) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Hans Graarud (Sp), Sonja Johansson (Ap), Kristian Frøyland (Krf) 
 
Andre som møtte: 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen, sekretær Ole Harald Reinvold, seksjonsleder kultur 
Grethe Torstensen, seksjonsleder barnehage Anne-Grethe Schau (møtte til sak 1/11). 
 
Det ble delt ut notat fra seksjonsleder skole Jørn Authen vedr. gjennomføring og arbeidet 
med de nasjonale prøvene i Rakkestadskolen. 
 
Styringsnotat fra rådmannen datert 11.01.2011 til formannskapet – hjemmebaserte 
tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. 
 
Det ble orientert om at det var kommet et brev til KUO og skolesjef datert 11.01.2011 fra 
FAU ved Kirkeng skole vedr. lederressurser ved skolen. 
 
Diskusjonssak – Kriterier og retningslinjer for tildeling av kulturmidler, stipender m.m. – 
ble gjennomgått etter saksbehandlingen. Konklusjoner fra diskusjonen gir politiske føringer 
for sak som fremmes i neste møte i KUO. 
 
 
 
UNDERSKRIFTER 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
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Protokoll sendt til: Medlemmer, varamedlemmer, rådmann, ordfører, kommunalsjef, 
revisjon, kontrollutvalg, møtesekretær. 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
 
1/11   
LOKALE RETNINGSLINJER OM LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV 
OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 
 
2/11   
SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER - BARNEVERN  
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Utvalgssak 1/11 Arkiv nr Saknr 10/2670 Løpenr 14648/10 

1-11 LOKALE RETNINGSLINJER OM LIKEVERDIG BEHANDLING 
VED TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE 
BARNEHAGER 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar de lokale retningslinjene slik de foreligger. 
 
 
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs behandling: 
 
Seksjonsleder Anne-Grethe Schau ga en orientering om det nye finansieringssystemet for 
ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs innstilling til formannskapet: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar de lokale retningslinjene slik de foreligger. 
 
 
  
  
Utvalgssak 2/11 Arkiv nr Saknr 10/2705 Løpenr 143/11 

2-11 SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER - BARNEVERN  
 
Rådmannens innstilling: 
Rakkestad kommunestyre viser til at Rakkestad kommune på levekårsindekser scorer lavt 
både i Østfold- og landmålestokk, og at det kommunale barnevernet på sentrale 
rapporteringsparametre ikke oppfyller statlige krav og forventninger i omgivelsene på sitt 
område.  
 
Rakkestad kommunestyre viser også til at Rakkestad kommune andel av stillinger med 
fagutdanning i barnevernet (pr. 1 000 barn 0 – 17 år) er under både Østfold- og landstall.  
 
Rakkestad kommune søker Fylkesmannen i Østfold – ”Barne-, familie- og 
inkluderingsdepartmentets rundskriv Q-31/2010 – Retningslinjer for satsing på kommunalt 
barnevern 2011” – om øremerket tilskudd til finansiering av 2,0 nye årsverk i barnevernet. 
 
Rakkestad kommunestyre søker likeledes om kr. 100 000 i øremerket tilskudd til 
gjennomføring av kompetanse-/opplæringsplan i barnevernet.  
 
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs behandling: 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGETs innstilling til formannskapet: 
 
Rakkestad kommunestyre viser til at Rakkestad kommune på levekårsindekser scorer lavt 
både i Østfold- og landmålestokk, og at det kommunale barnevernet på sentrale 
rapporteringsparametre ikke oppfyller statlige krav og forventninger i omgivelsene på sitt 
område.  
 
Rakkestad kommunestyre viser også til at Rakkestad kommune andel av stillinger med 
fagutdanning i barnevernet (pr. 1 000 barn 0 – 17 år) er under både Østfold- og landstall.  
 
Rakkestad kommune søker Fylkesmannen i Østfold – ”Barne-, familie- og 
inkluderingsdepartementets rundskriv Q-31/2010 – Retningslinjer for satsing på kommunalt 
barnevern 2011” – om øremerket tilskudd til finansiering av 2,0 nye årsverk i barnevernet. 
 
Rakkestad kommunestyre søker likeledes om kr. 100 000 i øremerket tilskudd til 
gjennomføring av kompetanse-/opplæringsplan i barnevernet.  
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