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10/12  
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013-2024 - 
MELDING 
 
 
Orienteringssaker: 
 

- Bergenhus skole – orientering om det psykososiale miljøet ved skolen og skolens 
”antimobbetiltak” høsten 2012 ved rektor Rakkestad ungdomsskole Lars Fagerhøi og 
rektor Bergenhus skole Lise Markestad. 15 – 20 minutters varighet. Tiltaksliste 
presenteres og fremlegges i møte. 

 
- Orientering om status i barnevernet pr. 1.9.2012 ved seksjonsleder Familiesenter 

Gunvor Halstvedt. 20 minutters varighet. 
 
 
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 18. september 2012  
 
 
Roger Olstad (s) 
Leder 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Oppvekstutvalget 
   
  
Saksbehandler Grethe Torstensen Arkiv nr. 004  
Utvalg Saknr Møtedato  
Oppvekstutvalget 9/12 25.09.2012 
 
 
Utvalgssak 9/12 Saknr 12/2819 Løpenr 12849/12 
 

9-12 BOKKOMITÉ GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE 2012  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 
Bokkomité for gårds- og slektshistorie i Rakkestad skal bestå av følgende personer: 
 
Seksjonsleder kultur  Grethe Torstensen 
Leder lokalsamlingen   Eva Bjørnstad 
Representant for de frivillige Roger Torper 
Politisk valgt representant 
Politisk valgt representant 
 
Bokkomiteen skal starte arbeidet så raskt som mulig.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakestad kommunestyre har bevilget penger til en full stilling som forfatter av gårds – og 
slektshistorie for Rakkestad kommune. 
 
Håvard Kongsrud ble ansatt som forfatter fra 13.09.12, og er godt i gang med arbeidet. Han 
har daglig kontorplass på NLI (Norsk Lokalhistorisk institutt) i Oslo. Dette gir forfatteren 
samvær med et faglig, godt miljø og tilgang på materiell og programmer som kan være til 
nytte for Rakkestad kommune.   
 
Eva Bjørnstad og lokalsamlingen har gjort et grundig forarbeid med å samle data til et slikt 
bokverk. Det er derfor mulig å starte med skriving umiddelbart.  
 
Første bind er beregnet utgitt til jul 2015 og vil omfatte gårdene Fladstad, Gudim og Mjørud. 
 
Det skal derfor opprettes en bokkomite på fem personer som skal være styrende for arbeidet 
som skal pågå i tre år.  
 
Kommunens ansvar for saken: 
 
Saken skal behandles og vedtas i Oppvekstutvalget. 
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Andre opplysninger: 
Bokkomiteen bør bestå av 5 personer. De skal ha et tett samarbeid med forfatter og legge 
føringer for arbeidet. Bokkomiteen velger hvem som skal lese korrektur. Det må foretas valg 
og vurderinger underveis for å finne en løsning som passer best til Rakkestads befolkning. 
Det er blant annet viktig å velge riktig navneform på mennesker og gårder.  
 
Gruppen bør bestå av: 
 
Seksjonsleder kultur  Grethe Torstensen 
Leder lokalsamlingen   Eva Bjørnstad 
Representant for de frivillige Roger Torper 
Politisk valgt representant 
Politisk valgt representant 
 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
 
Økonomi: 
De politiske representantene får godtgjørelse ut fra gjeldende regelverk. 
 
 
Andre faglige vurderinger: 
Gårds- og slektshistorie er en historisk oversikt over gårder, hus og folk. Man kan kalle det en 
bosteds- og familiehistorie og tanken er at alle skal med.  Det er et spennende, stort og 
nitidig arbeid som skal gjøres. Det er derfor viktig med en bokkomité som kan gi klare, 
tidsbegrensede oppgaver i samarbeid med forfatter.  
 
Det er dessuten en stor jobb og lese korrektur og sjekke alle opplysninger som skal på trykk. 
Bokkomiteen må være et bindeledd mellom Rakkestad kommune, korrekturlesere og andre 
som blir involvert i arbeidet. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Det er viktig for det videre arbeid at en bokkomité blir etablert så fort som mulig. Den skal 
bestå av representanter fra administrasjon og politikere. 
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Saksbehandler Stine Kihl Arkiv nr. 143 C20  
Utvalg Saknr Møtedato  
UNGDOMSRÅDET 3/12 11.09.2012 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 4/12 11.09.2012 
ELDRERÅDET 11/12 10.09.2012 
Omsorgsutvalget /  
Oppvekstutvalget 10/12 25.09.2012 
Teknikk- og miljøutvalget 23/12 25.09.2012 
FORMANNSKAPET /  
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 10/12 Saknr 12/2715 Løpenr 12368/12 
 

10-12 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 
2013-2024 - MELDING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Meldingen tas til orientering. 
 
 
UNGDOMSRÅDETs behandling: 
Utvalgleders innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Ungdomsrådet diskuterte evnt. plassering av 7-bane. Denne ønsket et enstemmig 
Ungdomsråd skulle plasseres ved sandvolleyballbanen/avlastningsbanen til RIF. 
 
 
UNGDOMSRÅDETs uttalelse til Oppvekstutvalget:  
Meldingen tas til orientering. 
 
 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs uttalelse til Omsorgsutvalget:                        
Meldingen tas til orientering. 
 
 
 
ELDRERÅDETs behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
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ELDRERÅDETs uttalelse til Omsorgsutvalget:  
Meldingen tas til orientering. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune utsetter revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
2013-2024 med ett år, grunnet behov for en bredere og mer helhetlig planprosess.  
 
Fylkeskommunen har godkjent utsettelsen med ett år. Nåværende kommunedelplan vil gjelde 
ut 2013. 
 
Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg fremmes som vanlig til politisk behandling i 
desember 2012. Det er grunnlagsdokumentet for spillemiddelsøknadene som sendes i januar 
2013.  
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