
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget 

 
Møtedato/sted 23.11.2011 - Møtelokale, Rakkestad Ungdomsskole. Fra kl. 18.00 til 

kl. 19.30 
Møteleder Roger Olstad 
Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 16.11.2011 
BEHANDLEDE SAKER 
Fra sak nr 1/11 til og med sak nr 6/11 
 
Møtende representanter: 
Roger Olstad (Ap), Elin Gjerberg (V), Espen Storeheier (V), Eli Uttakleiv (H), Heidi Saxegård 
Eriksen (H), Peder Harlem (Sp) 
 
Fraværende representanter: 
Andreas Graff (Krf) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Ingen. 
 
Andre som møtte: 
Rådmann Alf Thode Skog, Seksjonsleder skole Jørn O. Authen, sekretær Ole Harald Reinvold 
 
 
Utvalget ønsket et notat fra administrasjonen til neste møte vedrørende muligheten for å 
søke unntak fra norsk sidemålsundervisning. 
 
Utvalget ønsket å ha onsdag kl.19.00 som fast møtedag/klokkeslett. Neste møte ville 
Oppvekstutvalget ha på Kirkeng skole. 
 
Protokoll fra møtet i Ungdomsrådet 21.11.2011 ble delt ut til Oppvekstutvalgets 
medlemmer. 
 
 
 
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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Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
1/11   
BUDSJETT 2012 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015  
 
2/11   
SKOLEUTVIKLINGSPLAN 2009-2013 - RULLERING  
 
3/11   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  
 
4/11   
KOMMUNEPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2012 - 2024 
PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2012 - 2015 
 
5/11  Offvl §26 
KULTURSTIPEND 2011  
 
6/11  Offvl §26 
KULTUR- OG FRIVILLIGHETSPRIS 2011  
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Utvalgssak 1/11 Arkiv nr Saknr 11/2100 Løpenr 14135/11 

1-11 BUDSJETT 2012 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2012 
og økonomiplan 2012-2015 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, 
slik det fremkommer i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 59 og 60 
(Budsjettskjema 1B) og side 68 og 69 (Økonomiplan: Per rammeområde og totalt for 
perioden 2012-2015) – totalt kr 346.929.274,- for 2012.  

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2012 og økonomiplan 
2012-2015 side 75. 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2012 og økonomiplan 2012-2015 side 78 til og med side 95 (Vedlegg 1: Priser for kommunale 
varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent. 
5. Investeringsbudsjett for 2012 og 2012-2015 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 

av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 54 (Investeringsbudsjettet – sammendrag) 
og side 61 og 62 (Budsjettskjema 2B) – totalt kr 87.525.000 i 2012 til investeringer i 
anleggsmidler. 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 59.229.000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2012 – se side 77 i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. 
 
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
 
Utvalgsleders forslag til uttalelse: 
Utvalgsleders forslag til uttalelse i saken ble delt ut i møtet. Det inneholdt 5 tilleggspunkter i 
tillegg til rådmannens forslag. 
 

1. Reduksjon i støtten til lag og foreninger (kr. 250 000) strykes. 
2. Det bevilges kr. 130 000 til NY Giv-prosjektet på Rakkestad ungdomsskole. 
3. Det bevilges kr. 150 000 ekstra til Rakkestad kulturskole for å muliggjøre oppstart av 

undervisningstilbud i dans, drama og evt billedkunst fra neste skoleår. 
4. Tiltakene finansieres ved å redusere overføring til disposisjonsfondet tilsvarende (kr. 

530 000). 
5. Arbeidet med å utrede nye lokaler for kulturskolen startes opp i løpet av 2012. 

 
 
Uttalelse fra Ungdomsrådet til budsjett 2012 og  økonomiplan 2012 – 2015 (møtedato 
21.11.11) ble lagt fram på møtedagen. Ungdomsrådets uttalelse ble referert i møtet. 
 

Et enstemmig oppvekstutvalg støttet utvalgsleders forslag til uttalelse (med de 5 
tilleggspunktene).  
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OPPVEKSTUTVALGETs uttalelse: 
 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2012 

og økonomiplan 2012-2015 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 
59 og 60 (Budsjettskjema 1B) og side 68 og 69 (Økonomiplan: Per rammeområde og 
totalt for perioden 2012-2015) – totalt kr 346.929.274,- for 2012.  

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2012 og økonomiplan 
2012-2015 side 75. 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2012 og økonomiplan 2012-2015 side 78 til og med side 95 (Vedlegg 1: Priser for 
kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent. 
5. Investeringsbudsjett for 2012 og 2012-2015 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 

av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 54 (Investeringsbudsjettet – 
sammendrag) og side 61 og 62 (Budsjettskjema 2B) – totalt kr 87.525.000 i 2012 til 
investeringer i anleggsmidler. 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 59.229.000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2012 – se side 77 i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. 

 
Det ønskes følgende tillegg: 
 

 Reduksjon i støtten til lag og foreninger (kr. 250 000) strykes. 
 Det bevilges kr. 130 000 til NY Giv-prosjektet på Rakkestad ungdomsskole. 
 Det bevilges kr. 150 000 ekstra til Rakkestad kulturskole for å muliggjøre oppstart av 

undervisningstilbud i dans, drama og evt billedkunst fra neste skoleår. 
 Tiltakene finansieres ved å redusere overføring til disposisjonsfondet tilsvarende (kr. 

530 000). 
 Arbeidet med å utrede nye lokaler for kulturskolen startes opp i løpet av 2012. 

 
Protokolltilførsel fra Høyres to representanter: 
 
Høyre ønsker å styrke etter- og videreutdanningen av lærere i grunnskolen i Rakkestad 
kommune med kr. 500 000 i 2012 og ber om at formannskapet finner rom for dette i sin 
videre behandling av saken. 
 
 
 
 
 
  
Utvalgssak 2/11 Arkiv nr Saknr 11/1619 Løpenr 9504/11 

2-11 SKOLEUTVIKLINGSPLAN 2009-2013 - RULLERING  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Oppvekstutvalget vedtar Skoleutviklingsplan 2009-2013 med revidert tiltaksplan. 
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Oppvekstutvalgets behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgleders innstilling i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Etter forslag fra Høyre og Venstre’s representanter i utvalget, ønsker oppvekstutvalget en 
dialog med skoleadministrasjonen fremover i forhold til tallmateriale vedrørende 
spesialundervisning og kostnader/ressursbruk i skolen totalt sett. 
 
 
OPPVEKSTUTVALGETs vedtak: 
 
Oppvekstutvalget vedtar Skoleutviklingsplan 2009-2013 med revidert tiltaksplan. 
 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
Seksjonsleder skole Jørn Authen 
 
 
 
  
  
Utvalgssak 3/11 Arkiv nr Saknr 11/1620 Løpenr 9506/11 

3-11 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Rakkestad kommune til 
orientering. 
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.  

 
 
OPPVEKSTUTVALGETs innstilling til kommunestyret: 
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Rakkestad kommunestyre tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Rakkestad kommune til 
orientering. 
 
  
 
  
Utvalgssak 4/11 Arkiv nr Saknr 11/2292 Løpenr 14271/11 

4-11 KOMMUNEPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2012 - 
2024 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2012 - 2015 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    
1. Rehabilitering av Degerneshallen Degernes  Rakkestadhallene AS 
2. O-kart     Haraldstad syd Skaukam 
3. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
4. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 
 
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Uttalelse fra Ungdomsrådet til ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015” (møtedato 21.11.2011) ble lagt fram på 
møtedagen.  
 

Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
OPPVEKSTUTVALGETs innstilling til kommunestyret: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    
1. Rehabilitering av Degerneshallen Degernes  Rakkestadhallene AS 
2. O-kart     Haraldstad syd Skaukam 
3. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
4. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 
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Utvalgssak 5/11 Arkiv nr Saknr 11/2182 Løpenr 14107/11 

5-11 KULTURSTIPEND 2011  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak.  
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Saken ble behandlet i Ungdomsrådet i sak 5/11 (møtedato 21.11.2011). Innstilling fra 
Ungdomsrådet til oppvekstutvalget ble lagt fram på møtedagen.  
 
Et enstemmig oppvekstutvalg støttet Ungdomsrådets innstilling.  
 
 
OPPVEKSTUTVALGETs vedtak: 
 
Kulturstipend 2011 deles ut til: 
 
Markus Holter med kr. 7.500 
Eileen Torp med kr. 7.500 
 
 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
Markus Holter, Eileen Torp, seksjonsleder kultur Grethe Torstensen  
 
  
 
  
Utvalgssak 6/11 Arkiv nr Saknr 11/2282 Løpenr 14082/11 

6-11 KULTUR- OG FRIVILLIGHETSPRIS 2011  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling: 
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Utvalgleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Et enstemmig oppvekstutvalg ønsket å tildele kultur- og frivillighetsprisen til Hege og Thor 
Lannem. 
 
 
OPPVEKSTUTVALGETs vedtak: 
 
Kultur- og frivillighetspris 2011 tildeles: 
 
Hege og Thor Lannem 
 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
Hege og Thor Lannem, seksjonsleder kultur Grethe Torstensen  
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