
 

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 

 
Møtedato/sted 21.03.2012 - Gjensidige  Fra kl. 09.00 til kl. 12.15.       

Møteleder Ordfører Ellen Solbrække 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 14.03.2012. 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr 14  til og med sak nr 15 

 

Møtende representanter: 

Ellen Solbrække (AP), Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund Sæves (V), Peder Harlem (SP), Karoline 
Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf), John Thune (Krf). 
 
Undis Holt (Krf) deltok ikke under orienteringssaken ”Status Barnehage” 
 
Møtende vararepresentanter: 
Stein Bruland (Krf) deltok på møtet i forbindelse med orienteringssaken ”Status Barnehage” 
 
Andre som møtte:   
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kontorsjef Laila Olsen Rode.   
 
I forbindelse med orienteringssak ”Status barnehage” møtte seksjonsleder Barnehage Anne 
Grethe Schau.  
 
I forbindelse med ”Arbeidsdag” på Ungdomsskolen fulgte elevene Lars Vegard Fosser og Martine 
Titterud fra 8. trinn ordførerens arbeidsdag og deltok dermed under møtet.   
 
Orienteringssaker: 

Rakkestad Idrettshall: 
Rådmannen orienterte om innhold i planlagt møte med Rakkestad Idrettshall 28.3.12 hvor 
kommunal leie/bidrag til hallen skal gjennomgås på bakgrunn av kommunens kontrakt med 
hallen. 

Status barnehage: 
Seksjonsleder Barnehage, Anne Grethe Schau, orienterte om plassituasjonen i barnehagene 
neste barnehageår. Det arbeides med kortsiktige tiltak i de enkelte barnehager, samt at nye 
bygg vurderes.  Formannskapet ba administrasjonen fortsette med å arbeide med løsninger 
som kan bidra til at alle som søker plass barnehage i kommunen (også de som ikke har 
lovmessig rett) kan få barnehageplass.  

 



 

 

Temaer som ble tatt opp utenom sakskart: 

Fastleger: 
Rådmannen opplyste om forestående søknad om to nye fastlegehjemler til kommunen.  Det 
er et krav at søknaden er politisk forankret og formannskapet er enig med rådmannen i at 
vedtak i Budsjett 2012 – Økonomi- og handlingsplan 2012 – 2015 hvor bl.a. nye 
fastlegehjemler er beskrevet, anses som politisk vedtak i denne sammenheng.  

Prestegårdsskogen boligområde: 
Kommunen står som byggherre også i neste byggetrinn i boligområdet.  Det juridiske rundt 
denne måten å gjøre det på er undersøkt og det er ingen ting i veien for at kommunen kan 
gå inn på en slik avtale basert på en ”anleggsbidragsmodell”. Prosjektet kan gjennomføres 
på samme måte som da infrastruktur for noen år siden ble bygget ut i Rudskogen 
Næringsområde. 

Rakkestad torg: 
Rådmannen orienterte om prosess.   

Styrerepresentasjon i Hjemmefrontmuseets styre: 
Rakkestad kommune har ingen forpliktelse mht styrerepresentasjon i Hjemmefrontmuseets 
styre.  I inneværende år er ikke Rakkestad kommune formelt representert. 

”Manifest mot mobbing” 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i saken ”Manifest mot mobbing” 26.08.2010 
(10/1204), ba Peder Harlem (SP) administrasjonen legge fram en melding til 
kommunestyret om status mht mobbing i skolen. 

Sentrumsplanen: 
Formannskapet ønsker en orientering om status fra arkitekt Erlend Kristiansen på neste 
formannskapsmøte (18.04.12) 

Familiesenter: 
Formannskapet ønsker en orientering om Familiesenter hva sentret skal inneholde på neste 
formannskapsmøte (18.04.12) 

 

 
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. 
 
 
 
 

S A K L I S T E 
 
Utvalgsak nr.   
 
14/12   
MELDING - RAKKESTAD FAMILIESENTER  
 
15/12   
MELDING - BANKGÅRDEN RAKKESTAD III  



 
  
Utvalgssak 14/12 Arkiv nr Saknr 12/1068 Løpenr 4310/12 

14/12 MELDING - RAKKESTAD FAMILIESENTER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering.      

 
 
Ordførers innstilling: 
 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak.   

 

FORMANNSKAPETs behandling: 
 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt.   

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering.      

 

 

  
  
Utvalgssak 15/12 Arkiv nr Saknr 12/1069 Løpenr 4316/12 

15/12 MELDING - BANKGÅRDEN RAKKESTAD III  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering.  

 
 
Ordførers innstilling: 
 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 

 

FORMANNSKAPETs behandling: 
 
Karoline Fjeldstad (SP) fremmet følgende forslag:  



Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering og ber om at leieavtalene i punkt 1, 2 og 
3 i meldingen legges fram for formannskapet til godkjenning.    

Fjeldstads forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering og ber om at leieavtalene i punkt 1, 2 og 
3 i meldingen legges fram for formannskapet til godkjenning.    
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