
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I Omsorgsutvalget 

 
Møtedato/sted 22.11.2011 - Møtelokale Rakkestad Ungdomsskole  Fra kl. 18.00 til 

kl. 19.15       

Møteleder Utvalgsleder Stein Bruland 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 17.11.11 

BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr  1/11.     

 
Møtende representanter:   
Stein Bruland (Krf), Knut Magne Bjørnstad (AP), Tina Ødegård Hansen (AP), Anette Kaatorp 
Larsen (SP), Gunnar Line (SP), Kaisa Storeheier (V), Johnny Aaserud (H). 
 
Fraværende representanter:  Ingen 
 
Møtende vararepresentanter:  Ingen 
 
Andre som møtte:  Kommunalsjef Anne Sofie Andersen, møtesekretær Laila Olsen Rode 
 
Utvalget ønsker å befare seksjoner/enheter som leverer tjenester omsorgsutvalget har 
ansvar for.  Befaringen vil trolig skje i januar 2012.   

Utvalget henstiller til administrasjonen om å utrede sak til kommunestyret om å endre 
navnet på utvalget til ”Helse- og omsorgskomiteen” 

 

 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
 
 
 
 
 

Protokoll sendt til: 
 
Utvalgets 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. 
 
 
1/11   
BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015  
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Utvalgssak 1/11 Arkiv nr Saknr 11/2100 Løpenr 14135/11 

1-11 BUDSJETT 2012  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. 

 

 
OMSORGSUTVALGETs behandling: 

 
 
Utvalgsleders forslag til uttalelse: 

Utvalgsleders forslag til uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Kommunalsjef Anne Sofie Andersen redegjorde for budsjett, økonomi- og handlingsplan med 
spesielt fokus på helse- og omsorgstjenester.   

Uttalelse fra Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd til budsjett 2012 og Handlings- og 
økonomiplan 2012 – 2015 (møtedato 21.11.11) ble lagt fram på møtedagen.   

Uttalelsene ble tatt til etterretning.   

Utvalget sa seg enig i utvalgsleders forslag. 

 

OMSORGUTVALGETs 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 
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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. 
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