
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 

 
Møtedato/sted 16.06.2011 - Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus  Fra kl. 

16.00 til kl. 18.45        

Møteleder Ordfører Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 09.06.2011 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr     til og med sak nr 

 
Fraværende representanter: 
Roger Olstad (Ap), Mai Larsen (Ap), Bjørn Erik Studsrud (V) 
Aud Torill Blakkestad (Frp) ikke møtt. 
 
Inhabil i sak 31/11 
Dagfinn Søtorp (Sp), John Thune (Krf) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Svein Kaaterud (Ap), Unni Ødegård (Ap), Tor Nakkim (V) 
Til sak 31/11: Øyvind Westad (Sp), Caroline Aamoth (Krf) 
 
Andre som møtte: 
Kontrollutvalgets leder, Kjell Ringstad, møtte i forbindelse med behandling av sak 29/11. 
For øvrig møtte rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kontorsjef 
Laila Rode, seksjonsleder Thorbjørn Stubberud og enhetsleder Ranveig Hansen. 
 
 
Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller til saksliste. Det var ikke innkommet 
spørsmål til folkets spørretime. 

Kommunestyrerepresentantene fikk tildelt notat vedr ”Voldtektsprobelmatikk – Gatebil” og et 
notat/rettelse fra Rådmann vedr opplysninger som ble gitt ved behandlingen av 
Kommuneplan 2011-2022. (Dokumentene vedlegges protokollen) 

 

 

 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
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Protokoll sendt til: 
Formannskapets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, 
revisjon, kontrollutvalget, økonomisjef, regnskapssjef 
 
 
 
 

S A K L I S T E 
 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
29/11   
RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2010  
 
30/11   
ÅRSMELDING - RAKKESTAD KOMMUNE 2010  
 
31/11   
TERTIALRAPPORT 1/2011  
 
32/11   
POLITISK ORGANISERING - GJELDENDE FRA KOMMUNESTYREPERIODEN 
2011 - 2015  
 
33/11   
UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD KOMMUNE - SAKKYNDIG 
NEMD OG SAKKYNDIG KLAGENEMD  
 
34/11   
FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER  
 
35/11   
PLANSMIE - OPPFØLGING  
 
36/11   
VEINAVN UTENFOR RAKKESTAD SENTRUM.  
 
37/11   
KLIMANETT ØSTFOLD  
 
38/11   
MØTEPLAN - HØST 2011  
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Saksnr./Løpenr./Arkivkode Sted Dato 
11/1441 -1 -F03 &29 RAKKESTAD 16.06.2011 

NOTAT til Kommunestyret i møtet 16.06. 2011  

VOLDTEKTSPROBLEMATIKK – GATEBIL 

 
Det er avholdt 3 møter  
Møteleder og referent har vært Politiførstebetjent Atle Morset 
Møtedeltaker har foruten Atle Morset, vært: 
”Gatebil” v/Henrik Frisak (deltok i siste møte 7/6-11) og Hans Jørgen Andersson. 
Rudskogens motorsenter v/Elisabeth Strengen. 
Rakkestad kommune v/ Terje O. Eriksen 
Leder av Overgrepsmottaket i Østfold Ann Helen Lomsdalen (deltok på 1 møte) 
”DeVikti DA” v/Wivi Ingeborg Pedersen og Heidi Saxegaard Eriksen.  
 
Ann Helen Lomsdalen vil ikke engasjere seg direkte i gatebilarrangementet, men vil imidlertid 
styrke beredskapen ved overgrepsmottaket denne helgen. 
Lomsdalen tilførte arbeidsgruppa kunnskaps- og erfaringsmessig viten.  
 
Tiltak som følger: 
Styrket vakthold, og spesielt ekstra vakter. Wivi Ingeborg Pedersen og Heidi Saxegaard 
Eriksen sammen med flere vakter (6 i tallet) har fokus mot overgrepsproblematikken. Disse vil 
også konsentrere seg om eventuelle ”ofre” 
Har tilgang til bil, og vil om nødvendig også kunne bistå med transport til Overgrepsmottaket. 
Disse vaktene (6 i tallet) har gule vester, som de fleste andre vaktene på stedet. 
Vestene har ”Gatebil” logo og vil få påskriften ”Ha det gøy – ta vare på hverandre”. 
Vaktene med nevnte fokus vil jobbe primært i kjernetiden (jfr. problematikken), - som er fra 
20 -04 begge dager. 
 
Vaktene har plass i et eget telt (som blir bemannet) plassert ved ”Sport- Rescue teamet” i 
nærheten av politiet og ”Pro –Tect” sitt ko.  
Politiet tar en ”brifing” med disse vaktene på stedet. 
Det skal være god skilting og logistikk/rutiner og samhandlingen skal være godt forberedt. 
 
Det er mye fokusering i forhold til voldtektsproblematikken, og det i seg selv er nytt, men 
viktig og riktig, selv om målet er at det ikke skal skje. 
Det blir gjort ”grep” i forkant og under arrangementet ”gatebil”. Det viktigste er: 

- mer belysning 
- flere vakter – som alle vil ha fokus mot nettopp dette tema/problemområde. 
- Info på nettside, folder og ved speaker/høyttaler der motto er: Ha det gøy – ta vare 

på hverandre). 
Det gjelder å holde fokus ”helt inn” og at ”Gatebil” tar de tekniske utfordringene, som 
planlag. Presseuttalelser vedrørende nevnte tema gis ved Henrik Frisak og Atle Morset. Det 
holdes kontakt og informasjon deles med de impliserte fram til festivalstart. 
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Rakkestad kommune 15/6 Terje O. Eriksen, seniorrådgiver/sign 
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NOTAT 
 
 
Fra: Rådmannen 
 
Til: Kommunestyret. 
 
 
 
Kommuneplan 2011-2022 
 
 
Rådmannen kom i forrige kommunestyre i skade for å feilinformere kommunestyret 
om status for ”område N1, næringsområder” i ny kommuneplan for Rakkestad 
kommune. 
 
Det korrekte er: 
 
Område som i planforslaget var benevnt – ”område N1, næringsområder” – endres 
fra N1 til ”LNF 1, hvor kun landskapsrelatert bygg er tillatt”. 
 
Rådmannen beklager saken. 
 
 
 
Rakkestad 15. juni 2011 
 
 
Alf Thode Skog  
Rådmann 
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Utvalgssak 29/11 Arkiv nr Saknr 11/428 Løpenr 6966/11 

29-11 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. 
 
 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Alban Gjegji (V), Villy Tjerbo (V), John Thune (Krf), Alf Thode Skog 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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

 

Regnskapsmessig mindreforbruk kr 7 038 780,86 avsettes disposisjonsfond. 

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Indre Østfold Kommunerevisjon, Økonomisjef 

 

 

  
 
  
Utvalgssak 30/11 Arkiv nr Saknr 11/194 Løpenr 6091/11 

30-11 ÅRSMELDING - RAKKESTAD KOMMUNE 2010  
 
Rådmannens innstilling: 

Rakkestad kommunestyre vedtar årsmelding for 2010. 
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KOMMUNESTYRETs behandling: 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Inger Kaatorp Homstvedt (Sp), Ellen Solbrække (Ap), John Thune (Krf), Jan Thore Gjøby (V), 
Vidar Storeheier (Frp), Hans Graarud (Sp), Villy Tjerbo (V) 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar årsmelding for 2010. 

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Indre Østfold Kommunerevisjon, Økonomisjef, seksjoner og avdelinger 

 

  
 
  
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. 

 
 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Peder Harlem (Sp), Villy Tjerbo (V), Inger Kaatorp Homstvedt (Sp), Alf Thode Skog, Roger 
Torper (Ap) 
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Peder Harlem (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen: 

 

Rakkestad Motorpark AS ( organisasjonsnummer 994 855 867) er et selskap med 
allmennyttig formål – som i øyeblikket bygger ut det nasjonale motorsportanlegget i 
Rudskogen Næringsområde. Det avslutter denne fasen av utbyggingstiltaket 1. juli d.å., og 
har finansieringstilsagn på prosjektet i sin helhet. 

 

Følgende midler utbetales først etter at regnskap og ferdigattest for arbeidene foreligger: 

Kulturdepartementet, programmidler   kr  2 000 000 

Østfold fylkeskommune, spillemidler   ”     600 000 

Østfold fylkeskommune, investeringstilskudd ”             525 000 

 

Vedtak: 

Rakkestad kommunestyre gir simpelt forløfte for lån på kr 3 125 000 fra Marker sparebank til 
Rudskogen Motorpark AS. 

 

Lånet er en midlertidig finansiering av Rudskogen Motorpark AS’ prosjekt – ”Nasjonalt 
motorsportanlegg” – i området. 

 

Lånet gis på Marker sparebank AS’ til enhver tid beste utleievilkår. 

 

Lånet nedbetales i takt med at Kulturdepartementet og Østfold fylkeskommune utbetaler 
tilsagte tilskudd til Rudskogen Motorpark AS. 

 

Harlems forslag medførte at Dagfinn Søtorp (Sp) og John Thune (Krf) ble vurdert som 
inhabile i behandlingen av Tertialrapport 1/2011 jf Forvaltningslovens § 6, 1. avsnitt, bokstav 
e) og fratrådet under behandlingen av saken. Øyvind Westad (Sp) og Caroline Aamoth (Krf) 
tiltrådte som vararepresentanter. 

 

Rådmann Alf Thode Skog fremmet følgende forslag: 

Rakkestad kommune involverer seg økonomisk og faktisk i offentlig infratruktur langs aksen 
Bankgården-Rakkestad til krysset Heggveien-Skoleveien i 2012-2015 – så som framføring av 
Heggveien fra Bankgården-Rakkestad – krysset Heggveien –Skoleveien i samsvar med 
plansmias forutsetninger, omlegging av Skogveien til nye sentrumspremisser og utbygging av 
et tilstrekkelig antall gode parkeringsplasser innenfor det samme området. 

 

Votering: 

Det ble først votert over Peder Harlems forslag om at tekst og vedtak vedrørende midlertidig 
lån til Rudskogen Motorpark skulle tas inn i Tertialrapport 1/2011. Forslaget ble vedtatt med 
23 mot 1 stemme. Mindretallet besto av representanten Gjegji (V). 
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Det ble deretter votert over om rådmannens forslag skulle tas inn i Tertialrapport 1/2011. 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret for øvrig enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

Rakkestad kommunestyre tar tertialrapport 1/2011 til orientering. 

 

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

 

Rakkestad kommunestyre gir simpelt forløfte for lån på kr 3 125 000 fra Marker sparebank til 
Rudskogen Motorpark AS. 

Lånet er en midlertidig finansiering av Rudskogen Motorpark AS’ prosjekt – ”Nasjonalt 
motorsportanlegg” – i området. 

Lånet gis på Marker sparebank AS’ til enhver tid beste utleievilkår. 

Lånet nedbetales i takt med at Kulturdepartementet og Østfold fylkeskommune utbetaler 
tilsagte tilskudd til Rudskogen Motorpark AS. 

 

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Indre Østfold Kommunerevisjon, Marker sparebank v/ Anne-Grethe Hansen, Økonomisjef for 
videre oppfølging  

 

  
 
  
Utvalgssak 32/11 Arkiv nr Saknr 11/1189 Løpenr 6893/11 

32-11 POLITISK ORGANISERING – GJELDENDE FRA 
KOMMUNESTYREPERIODEN 2011 – 2015  
 
Rådmannens innstilling: 

 

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

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Inger Kaatorp Homstvedt (Sp), Rune Støten (Krf), Vidar Storeheier (Frp), Ellen Solbrække 
(Ap), Jan Lie (Ap), Roger Torper (Ap), Hans Graarud (Sp), John Thune (Krf), Tor-Yngve Olsen 
(Frp) 

 

Komitè nedsatt av formannskapet la fram sitt forslag til størrelse på godtgjøring til 
folkevalgte. Inger Kaatorp Homstvedt gjennomgikk og redegjorde for komiteens forslag.  

 

Ellen Solbrække (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 

Oppvekst-, omsorg- og teknikk/miljøutvalgene skal ha 9 representanter. 

 

Elle Solbrække fremmet også følgende endringsforslag: 

Innvandrerrådet opprettholdes og legges som et underutvalg til omsorgsutvalget. 

 
Jan Lie (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 

Kommunestyret oppretter et viltråd som skal være et kontaktorgan og samarbeidsforum 
innen viltforvaltning i Rakkestad kommune. Viltrådet trer i kraft når vilt- og utmarksutvalget 
utgår. Viltrådet skal bestå av rettighetshavere og brukere, og to representanter fra teknikk- 
og miljøutvalget. Viltansvarlig i kommunen er sekretær. 

 
Votering: 

Det ble først votert over Ellen Solbrækkes forslag om  Oppvekst-, omsorg- og 
teknikk/miljøutvalgene skal ha 9 representanter. Forslaget falt med 11 mot 13 stemmer. 

Mindretallet besto av kommunestyrerepresentantene fra Venstre, Høyre, Venstre og 
Arbeiderpartiet. 

 

Det ble deretter votert over Ellen Solbrækkes forslag om å opprettholde Innvandrerrådet. 
Forslaget falt med 11 mot 13 stemmer. 

Mindretallet besto av kommunestyrerepresentantene fra Venstre, Høyre, Venstre og 
Arbeiderpartiet. 

 

Det ble så votert over Jan Lies forslag om opprettelse av et viltråd. Forslaget ble enstemmig 
vedtatt 

 

Deretter ble ”Reglement for godtgjørelse til folkevalgte” vedlegg 5 sak 32/11 behandlet.  

Det ble votert over følgende punkter: 

3.1 
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Komiteens forslag vedtatt med 23 mot 1 stemme. 

Mindretallet besto av Tor N. Nakkim (V). 

3.2 

Komiteens forslag vedtatt 

3.4 

Komiteens forslag vedtatt 

3.6 

Komiteens forslag vedtatt 

3.7  

Komiteens forslag vedtatt med 23 mot 1 stemme. 

Mindretallet besto av Alban Gjegji (V) 

4.1 

Komiteens forslag vedtatt med 23 mot 1 stemme. 

Mindretallet besto av Alban Gjegji (V) 

4.2 

Komiteens forslag vedtatt med 23 mot 1 stemme. 

Mindretallet besto av Alban Gjegji (V) 

 

Tillegg til punkt 9.1: 

Avregning for representantenes møtegodtgjørelse skal spesifiseres. 

 

Nytt punkt 9.5: 

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte evalueres hvert 2. år. 

 

For øvrig ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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.   
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Kommunestyret oppretter et viltråd som skal være et kontaktorgan og samarbeidsforum 
innen viltforvaltning i Rakkestad kommune. Viltrådet trer i kraft når vilt- og utmarksutvalget 
utgår. Viltrådet skal bestå av rettighetshavere og brukere, og to representanter fra teknikk- 
og miljøutvalget. Viltansvarlig i kommunen er sekretær. 

 

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte: 

3.1 Kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) gis 
en møtegodtgjørelse på kr 1 200,- pr kommunestyremøte de deltar i. 

3.2  Formannskapets medlemmer/varamedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) gis 
en møtegodtgjørelse på kr 1 200,- pr formannskapsmøte de deltar i. Medlemmene gis 
i tillegg en fast godtgjørelse på kr 30 000,- pr år. 

3.4 Medlemmer/varamedlemmer i oppvekstutvalg, omsorgsutvalg og teknikk- og 
miljøutvalg, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, byggekomitè og kontrollutvalg 
gis en godtgjørelse på kr 800,- pr utvalgsmøte de deltar i. 

3.6 Medlemmer/varamedlemmer i bruker- og interesseutvalg samt andre politiske 
oppnevnte nemder og råd gis en møtegodtgjørelse på kr 400,- pr møte de deltar i. 
Medlemmer i prosjektgrupper, komiteer eller andre ad hoc-utvalg med begrenset 
funksjonstid – også når medlemmer er valgt som representant fra kommunestyre, 
formannskap eller et utvalg – gis en møtegodtgjørelse på kr 800,- de deltar i. Evt 
heldagsmøter (over 4 timer) gis en godtgjørelse på kr 1 500,- pr dag. 

3.7 Kommunens valgte eierrepresentant i generalforsamling og representantskap IKS og 
lignende (med unntak av når vervet dekkes av ordfører) gis en møtegodtgjørelse på kr 
1 200,- pr møte de deltar i. Dersom selskapet selv dekker møtegodtgjørelsen gis det 
godtgjørelse i henhold til selskapets vedtekter. 

 

4.1 Leder av oppvekstutvalg, omsorgsutvalg og teknikk- og miljøutvalg, 
administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, byggekomitè og kontrollutvalg gis en 
godtgjørelse på kr 1 200,- pr møte de deltar i. Leder gis i tillegg en fast godtgjørelse 
på kr 10 000,- pr år. 

4.2 Leder for andre kommunale utvalg, styrer og råd gis en godtgjørelse på kr 1 200,- pr 
møte de deltar i. 

 

9.1 Møte- og skyssgodtgjørelse utbetales 3 ganger pr år – april, august og desember på 
bakgrunn av registrering av oppmøte i protokoller eller fastsatt skjema. Avregning for 
representantenes møtegodtgjørelse skal spesifiseres. 

9.5 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte evalueres hvert 2. år. 

 

Melding om vedtak sendt: 

Saksbehandler vor viderebehandling/ferdiggjøring, gruppelederne for de politisk pariene 
representert i kommunestyret 
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Utvalgssak 33/11 Arkiv nr Saknr 11/410 Løpenr 6365/11 

33-11 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 

 

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

 

Varamedlemmer: 

 

1 

2 

3 

 

Følgende ankenemnd etableres:  

 

Medlemmer: 

 

1 

2 

3 
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Varamedlemmer: 

 

1 

2 

3 

 

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

 

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.  

 

 
 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Vidar Storeheier (Frp), Villy Tjerbo (V) 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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.   
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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 

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

 

Melding om vedtak sendt: 

De valgte, økonomisjef 

 

 

  
 
  
Utvalgssak 34/11 Arkiv nr Saknr 11/1190 Løpenr 6962/11 

34-11 FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER  
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar vedtekter om eiendomsskatt som vedlagt saken. 

 
 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

Rakkestad kommunestyre vedtar vedtekter om eiendomsskatt som vedlagt saken. 

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Økonomisjef 
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Utvalgssak 35/11 Arkiv nr Saknr 11/1099 Løpenr 6413/11 

35-11 PLANSMIE - OPPFØLGING  
 
Rådmannens innstilling: 

 

Rakkestad kommunestyre viderefører følgende anbefalinger og tiltak eksplisitt fra plansmia til 
reguleringsplanprosessen for Rakkestad Sentrum:  

 

1 – Tilrettelegging for sentrumsnær fremfor spredt boligbygging – ved økt fortetting i og 
rundt sentrum med høy boligandel. 

 

2 – Konsentrere større publikumsrettet næring og service i sentrum – på en slik måte at 
handelsmangfold og sosialt liv styrkes i Storgata. Dette gjelder også mulig flytting av 
virksomheter som nå er lokalisert utenfor sentrum. 

 

3 – Storgata forbedres som miljøgate. Tungtrafikk dirigeres utenom sentrum og lokaltrafikk 
gis mulighet for omkjøring. Samtidig invitere besøkstrafikk til gjennomkjøring med best mulig 
parkeringstilbud. 

 

4 – Prioritere bruk av offentlige arealer – ved å gjøre dem attraktive for møter, opphold og 
lek. Fotgjengere og syklister får prioritet i trafikken – med sammenhengende fortau forbundet 
med gang og sykkelveier og ny sti med park langs elven. 

 

5 – Videreutvikle Rakkestads opprinnelige småbykarakter – som en landsby der nye 
bygninger er innpasset med funksjonsblanding, dimensjoner og form på en tilpasset måte  
som skaper harmonisk helhet. 

 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Peder Harlem (Sp), John Thune (Krf) 

 

Peder Harlem foreslo Erik Hauge som representant fra transportnæringen i arbeidsutvalget 
nevnt i pkt 6 i faste utvalg for plansakers innstilling til kommunestyret. 

 

Peder Harlems forslag enstemmig vedtatt. 
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Det faste utvalg for plansakers innstilling til kommunestyre enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

Rakkestad kommunestyre viderefører følgende anbefalinger og tiltak eksplisitt fra plansmia til 
reguleringsplanprosessen for Rakkestad Sentrum:  

 
1 – Tilrettelegging for sentrumsnær fremfor spredt boligbygging – ved økt fortetting i og 
rundt sentrum med høy boligandel. 

 
2 – Konsentrere større publikumsrettet næring og service i sentrum – på en slik måte at 
handelsmangfold og sosialt liv styrkes i Storgata. Dette gjelder også mulig flytting av 
virksomheter som nå er lokalisert utenfor sentrum. 

 
3 – Storgata forbedres som miljøgate. Tungtrafikk dirigeres utenom sentrum og lokaltrafikk 
gis mulighet for omkjøring. Samtidig invitere besøkstrafikk til gjennomkjøring med best mulig 
parkeringstilbud. 

 
4 – Prioritere bruk av offentlige arealer – ved å gjøre dem attraktive for møter, opphold og 
lek. Fotgjengere og syklister får prioritet i trafikken – med sammenhengende fortau forbundet 
med gang og sykkelveier og ny sti med park langs elven. 

 
5 – Videreutvikle Rakkestads opprinnelige småbykarakter – som en landsby der nye 
bygninger er innpasset med funksjonsblanding, dimensjoner og form på en tilpasset måte  
som skaper harmonisk helhet. 

 
6 – Det nedsettes et arbeidsutvalg for avlastning av tungtrafikk igjennom Rakkestad sentrum. 

 
1. Ordfører Peder Harlem – leder 
2. Jan Lie 
3. Carsten Lier 
4. Nils Skaarer 
5. Erik Hauge 

 
Mandat: 

Arbeide for at Plansmias veiløsning igjennom sentrum gjennomføres. Arbeidsutvalget 
rapporterer tilbake til Planutvalget.  

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Seksjonsleder teknikk og miljø 
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Utvalgssak 36/11 Arkiv nr Saknr 11/87 Løpenr 4987/11 

36-11 VEINAVN UTENFOR RAKKESTAD SENTRUM.  
 
Rådmannens innstilling: 

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

 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

 

Følgende hadde ordet i saken: 

Dagfinn Søtorp (Sp) 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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 36/11. 

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Saksbehandler for viderebehandling/ferdiggjøring, seksjonsleder teknikk og miljø 
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Utvalgssak 37/11 Arkiv nr Saknr 11/1048 Løpenr 6145/11 

37-11 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 utgjør kr. 11 250.  

 

Totalt, kr. 31 250 (for tiden).  

 

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

 
 
 

 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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 utgjør kr. 11 250.  
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Totalt, kr. 31 250 (for tiden).  

 

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

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Seksjonsleder teknikk og miljø, saksbehandler for videre-/ferdigbehandling, Østfold 
fylkeskommune 

 

  
 
  
Utvalgssak 38/11 Arkiv nr Saknr 11/1186 Løpenr 6833/11 

38-11 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.  

 

 
 
KOMMUNESTYRETs behandling: 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

 

KOMMUNESTYRETs vedtak: 

 

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.  

 

 

Melding om vedtak sendt: 

Saksbehandler/politisk sekretariat, seksjoner og avdelinger, servicekontoret, brannvesen, 
gruppelederne for de politiske partiene representert i kommunestyret 
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