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                                        (det tas forbehold om endring av møtested) 
  
SAKLISTE: 
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45/11  
TV-AKSJONEN 2011 - NORSK FOLKEHJELP - BIDRAG TIL AKSJONEN 
 
46/11  
TERTIALRAPPORT 2/2011 
 
Saksdokumentene følger vedlagt. 
 
De representanter som ikke kan møte p.g.a. lovlig forfall må omgående melde fra om dette til 
servicekontoret, tlf. 69225500. Vararepresentanter møter kun etter nærmere 
innkalling herfra. 
 
 
Rakkestad, den  21.09.2011 
 
Peder Harlem (s) 
Ordfører 
 

Innkalling onsdag 28.09.2011    kl. 09.00 – 14.00 
Formannskapet innkalles til møte angående:           
Budsjett 2012 og Handlings- og økonomiplan 2012 – 2015 

onsdag den 28.09.11 kl. 09.00 - 14.00.  

Møtet holdes i kommunestyresalen, men det tas forbehold om flytting av 
møtested. 

Utvalgslederne Dagfinn Søtorp /LPT og Vidar Storeheier/KUO, innkalles også til 
dette møtet. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr.  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 44/11 28.09.2011 
FORMANNSKAPET 28/11  
 
 
Utvalgssak 44/11 Saknr 10/2226 Løpenr / 
 

44-11 BIDRAGSSØKNADER -  2011  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Eventuelle tildelingsbeløp anføres kto 111200.4711.1200 – Tilskudd til humanitære 
organisasjoner. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Utrykte vedlegg - søknadene  
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune har mottatt følgende søknader om bidrag for 2011: 
 
1. Amathea 
Stiftelsen Amathea har som primæroppgave å gi veiledning overfor kvinner som har blitt 
uplanlagt gravide. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge, lokalkontoret for Østfold 
ligger i Fredrikstad. 
 
Det søkes om midler til drift. 
 
2. FORUT – solidaritetsaksjons for utvikling 
I mer enn 20 år har FORUTs barneaksjon utløst stor aktivitet koblet til økt kunnskap i norske 
skoler og barnehager. Aksjonen er et undervisningsopplegg og en innsamlingsaksjon. Den 
bidrar til å skape forståelse for ulikheter og solidaritet med dem som er dårligere stilt enn oss. 
 
Det søkes om kr 5 000,- eller et annet valgfritt beløp. 
 
3. CARE – støtte til etablering av spare- og lånegrupper 
Gjennom etablering av spare- og lånegrupper gir CARE fattige kvinner kunnskap om å 
forvalte egne penger, ta opp lån og mulighet til å starte egne bedrifter. Økt inntekt betyr mat 
på bordet, utdanning til barna og helsetjenester for hele familien. 
 
Kr 5000 kr tilsvarer 1 spare- og lånegruppe. 
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Det søkes om midler til etableringen av grupper. 
 
4. Kirkens Nødhjelp 
Søknaden kom i forbindelse med årets fasteaksjon i mars 2011. Årets aksjon skulle samle inn 
penger til VICOBA-grupper i Tanzania – etablering av gründergrupper som løfter hele 
landsbyer ut av fattigdom. 
 
Det søkes om kr 3 000,- fra Rakkestad kommune. 
 
5. Operasjon Dagsverk i Østfold – støtte til distriktskomiteen 
Operasjon Dagsverk har eksistert i mange år. Siden 1964 har OD prosjekter hjulpet tusenvis 
av ungdom ut av fattigdom. Hvert år gir over 100 000 norske skoleelever èn en dag av sin 
utdanning til å jobbe inn OD midler for å hjelpe ungdommer inn i et bedre liv hovedsakelig 
gjennom utdanning.  
 
Det søkes om kr 5 000,- som støtte til distriktskomiteen i Østfold til arbeid med, informasjon 
om, tilrettelegging for, og promotering av Operasjon Dagsverk. 
 
6. Rural and Urban Development Network – Helhetlig bygdeutvikling gjennom 
bistandsarbeid i Sierra Leone 
Rural and Urban Development Netwoek er en Europa-basert unprofitt stiftelse til helhetlig 
bygdeutvikling gjennom bistandsarbeid i Sierra Leone. Stiftelsens formål er å gjenoppbygge 
landet som ble herjet av borgerkrig i årene 1991-2000. 
 
Gruppen er i gang med å samle inn tøy, møbler og utstyr som skal fraktes til Sierra Leone. 
Styret for stiftelsen har Rakkestad som base for sitt arbeid. Gruppen har ingen lagringsplass  
for det som samles inn og søker derfor Rakkestad kommune om dette. 
 
Henvendelsen ble besvart av Rakkestad kommune 05.07.2011. Kommunen har ingen 
lagrinsplass til formålet, men gruppen anbefales å eventuelt leie lokaler på Industrifeltet i 
kommunen.  
 
Søknaden fra Rural and Urban Development Network anses som en ”ordinær” søknad om 
bidrag fra veldedige organisasjoner. 
 
7. Den norske Frivilligsentral , Costa Blanca 
Costa Blanca Nord er den første norske Frivilligsentral i utlandet. Sentralen ble etablert i 2009 
og har siden det jobbet med å bygge nettverk med norske og spanske aktører, Alfas del Pi 
kommune og helsevesenet som helse og sosialavdelingen, private og offentlige sykehus. 
 
Det er over 25 000 fastboende nordmenn langs Costa Blanca kysten og de representerer de 
fleste kommuner i Norge. Foruten dette, er det flere tusen ”trekkfugler” som overvintrer i 
vinterhalvåret. 
 
Frivilligsentralen Costa Blanca Nord søker kommunen om et bidrag på kr 500,- slik at 
sentralen kan opprettholdes for nordmenn på Costa Blanca kysten. 
 
8. Mayors for Peace 2020 Vision Campaign 
Støtten til Mayorrs og Peace fortsetter å øke og pr februar 2011 var 4467 ordførere med, i 
Norge er tallet 88. Denne vekst viser at kampanjen 2020 Vision Campaign berører både den 
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bekymring og det håp ordførerne - og dermed innbyggere i et antall på over 1 milliard, 
verden over viser. 
 
Norge har et uttrykt ønske om å spille en ledende rolle i avskaffelsen av atombomber. Det 
søkes om at Rakkestad kommune kan bidra med 300 Euro til arbeidet Mayors for Peace. 
 
9. Kirkens SOS 
Kirken SOS tilbyr krisesamtaler pr telefon og SOS-meldinger pr internett og chat. Ved Kirkens 
SOS senter stiller 100 frivillige opp dag og natt og utfører denne verdifulle 
samfunnsinnsatsen. 
 
Det søkes om tilskudd til drift med kr 1 ,- pr innbygger i kommunen. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Formannskapet fatter vedtak i saken. 
 
Andre opplysninger: 
Oversikt over bidrag som er bevilget av formannskapet i perioden 2007-2010: 
 
 
 2007 2008 2009 2010 
Bidrag TV-aksjonen 25 000 30 000 30 000 30 000 
SOS-barnebyer 4 833   5 000 
Prosjektet ”Barnet i verden ved siden av” 
DeViktiDA 

 
4 833 

 
4 750 

  

”Aldri mer krystallnatt” 4 833  5 000 2 703 
Kriminalforebyggende råd, Rakkestad 4 833    
Kirkens SOS, Borg 4 833 4 750 5 000  
Amathea 4 833   5 000 
Natteravnene, Rakkestad  15 000 11 000 5 000 
Norsk Revmatikerforbund  1 500   
Mot Vold   ( 5 000 )  
Sorg og omsorg i Indre Østfold   5 000  
Stiftelsen Norsk Luftambulanse    5 000 
 
 
Økonomi: 
Formannskapet bevilget 24.08.2011 kr 22 803,- til Flyktninghjelpen i forbindelse med 
sultkatastrofen på Afrikas Horn. 
 
Rakkestad kommune har avsatt ytterligere kr 11 140 ,- som kan benyttes til ulike humanitære 
organisasjoner. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr. 223  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 45/11 28.09.2011 
 
 
Utvalgssak 45/11 Saknr 11/2057 Løpenr 11879/11 
 

45-11 TV-AKSJONEN 2011 - NORSK FOLKEHJELP - BIDRAG TIL 
AKSJONEN  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Det bevilges kr 30 000 til årets TV-aksjon hvor midlene avmerkes Norsk Folkehjelp. 
2. Beløpet dekkes av post 111200.4719.1800  Tilskudd til andre (TV-aksjonen) 

 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
Norsk Folkehjelp er tildelt midlene fra årets TV-aksjon. Søndag 23. oktober går årets aksjon 
av stabelen. 
 
Norsk Folkehjelp driver et omfattende arbeid med å rydde miner og klasebomber i Europa, 
Afrika og Asia. Miner og Klasebomber utgjør en daglig trussel og hindrer utvikling i mer enn 
70 land verden over. Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av de ”tause 
morderne” som ligger igjen etter en krig eller konflikt er over. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Formannskapet oppnevnte i mai 2011 en kommunekomitè som har ansvar for innsamlingen i 
Rakkestad kommune. Ordføreren er leder for komiteen. 
 
Andre opplysninger: 
Rakkestad kommune bevilger årlig et tilskudd til TV-aksjonen. Bevilgningene de senere år har 
vært: 
2006 kr 25 000 Leger uten grenser 
2007 kr 25 000 Unicef 
2008 kr 30 000 Blå Kors 
2009 kr 30 000 CARE 
2010 kr 30 000 Flyktninghjelpen 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Stine Kihl Arkiv nr. 153  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 46/11 28.09.2011 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 46/11 Saknr 11/2086 Løpenr 12050/11 
 

46-11 TERTIALRAPPORT 2/2011  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar tertialrapport nr. 2/2011.  
 
Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport nr. 2/2011. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Tertialrapport 2/2011 
 
Bakgrunn for saken: 
I kommunelovens § 47 nr. 2 heter det blant annet: 
 
Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 
som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. 
 
Likeledes sier § 10 i budsjettforskriften: 
 
Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret 
som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det 
vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan 
oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene 
til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak.  
 
Det kommunale økonomireglement krever at rapporter framlegges for formannskap og 
kommunestyre per 30.04 og 31.08 hvert år – lagt opp som en samlet oversikt over den 
økonomiske utviklingen. 
 
I følge finansreglement skal det samtidig rapporteres om status i finansforvaltningen.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Se tertialrapport 2/2011. 
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