
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 
 

Møtedato/sted 30.09.2010 - Kommunestyresalen, Kulturhuset  Fra kl. 18.30 til kl. 
20.45 (inkl. temamøte)        

Møteleder Ordfører Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 23.09.10 

BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr 40/10. 

 

Det var ingen forfall til møtet. 
 
Andre som møtte:  
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, avdelingsleder Terje O. 
Eriksen, kontorsjef Laila Olsen Rode 
 
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste.  Det var ikke innkommet spørsmål til 
folkets spørretime. 

Etter behandling av saksliste ble det avholdt Temamøte med tema ”Plansmie – 
reguleringsplan i sentrum” 

 

 

 

 
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. 
 
40/10   
RAKKESTAD SVØMMEHALL - VENTILASJONSANLEGG OPPSTART MELIDING 
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Utvalgssak 40/10 Arkiv nr Saknr 10/1651 Løpenr 8908/10 

40-10  RAKKESTAD SVØMMEHALL – VENTILASJONSANLEGG – 
OPPSTART. 
MELDING 
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommune tar meldingen om oppstart med rehabilitering/oppgradering av 
ventilasjonsanlegg på Badet til orientering. 

 
 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

Følgende hadde ordet i saken:   
Stein Bruland (Krf), Roger Torper (AP), Jan Tore Gjøby (V), rådmann Alf Thode Skog, Alban 
Gjegji (V). 

Stein Bruland fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 

 
Rådmannen bes sette i gang utredning av et terapibasseng i tilknytning til nåværende 
svømmehall.  

Ved voteringen ble rådmannens innstilling med Stein Brulands tilleggsforslag enstemmig 
vedtatt.  

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

Rakkestad kommune tar meldingen om oppstart med rehabilitering/oppgradering av 
ventilasjonsanlegg på Badet til orientering. 
 
Rådmannen bes sette i gang utredning av et terapibasseng i tilknytning til nåværende 
svømmehall. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler/seksjonsleder TML, økonomisjef. 
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Referat fra temamøte i kommunestyret 30.09.10 

”Plansmie – reguleringsplan i sentrum”  
Saksnr./Løpenr./Arkivkode Sted Dato 
10/2028 -3 -033 RAKKESTAD 01.10.2010 

 
Rådmann Alf Thode Skog redegjorde for ”plansmie”-prosessen som innebærer en alternativ 
måte å utarbeide reguleringsplaner på.  Metoden er spesielt egnet for sentrumsplanlegging.   
 
Hva er plansmie: 

 Verktøy for lokal planlegging og stedsutvikling 
 Selve plansmia har en ukes varighet 
 En åpen prosess som involverer alle parter 
 En prosess som kan skape en gjennomførbar plan 
 I løpet av denne plansmie-uka lages underlag som kan nyttes når reguleringsplan skal 

framlegges / vedtas 
 Stedutvikling hvor ikke bare utbyggere bestemmer 
 En prosess hvor klager og protester behandles fortløpende 

 
Hvorfor plansmie: 

 Skaper involvering 
 Gjennomfører planprosessen raskt 
 Vil bidra til en god forankring i befolkningen 
 Er en prosess som vil skape mange nye ideer 
 En prosess som vil få varige virkninger og skape interesse 

 
Innhold i plansmie: 

 Prosjektorganisering 
o Plangruppe (FUP + rep. fra gårdeierforening og handelsstand) 
o Koordinator/tilrettelegger 
o Under plansmie-uka et fagteam (som leies inn) 

 Planprogram for sentrum (samme krav som for regulering) 
 Forankring i kommunen 
 Prosess som vil gå minst 5 – 6 måneder i forkant 
 Selve plansmie-uka 

 
Carsten Lier redegjorde for hva reguleringsplanlegging kan bety for å få til det innbyggere og 
politikere ønsker med sentrum. 
 
Plansmie forutsetter sterkt folkelig engasjement, og det er en forutsetning at kommunestyret 
både engasjerer seg, støtter prosessen og til slutt vedtar det de involverte gjennom 
plansmieprosessen har kommet til enighet om. 
 
Forslag om å benytte plansmie som metode for reguleringsplaner for Bergenhusområdet og 
sentrum legges fram for fast utvalg for plansaker 14. oktober 2010.  Selve plansmie-uka er 
planlagt gjennomført i uke 5/2011. 
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