
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I  

Teknikk- og miljøutvalget 

 
Møtedato/sted 25.09.2012 – Formannskapssalen, kl. 17.00 til kl. 18.00.      

Møteleder Utvalgsleder Jan Lie 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer og varamedlemmer, 
samt lagt ut på internett den 17.09.12 

BEHANDLEDE SAKER 
Fra sak nr 20/12 til og med sak nr 24/12 
 

Møtende representanter: 
Jan Lie (Ap), Unni Ødegard (Ap), Ola Wergeland Krog (V), Inger Synnøve Haugaard (Sp),  
Ole Henrik Lauritzen (Sp) 
 
Ikke møtt: Iselin Bjørnstad (Krf) 
 
Fraværende representanter: 
Hans Jørgen Fagereng (Frp) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Ove Gundersen (Frp) 
 
Andre som møtte: 
Rådmann Alf Thode Skog, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, møtesekretær Iren Madsen 
 
 Seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen orienterte om forvaltning av kommunale formålsbygg 

uten kommunal aktivitet. 
 Utvalget ønsker en orientering om kommunens vaktmestertjeneste på neste møte.  
 I etterkant av møtet ble det gjennomført en befaring på Østbygda skole og Degernes 

helse- og velferdssenter. 
 

 
UNDERSKRIFTER 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
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Protokoll sendt til: 
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, seksjonsleder, revisjon, 
kontrollutvalget, økonomisjef, regnskapssjef. 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
20/12   
BIOGASS - RAKKESTAD  
 
21/12   
SCHIESELVA - KOMMUNAL GARANTI FOR GJENNOMFØRING  
 
22/12   
VILTRÅDET - ORGANISERING OG FULLMAKTER  
 
23/12   
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013-2024 - 
MELDING  
 
24/12   
NYTT VEINAVN PÅ FLADSTAD UTBYGGINGSOMRÅDE.  
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Utvalgssak 20/12 Arkiv nr Saknr 12/2667 Løpenr 12076/12 

20-12 BIOGASS - RAKKESTAD  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Biogassutvalget videreføres, med samme mandat, frem til 30.06.2015. Det fremmes 
sak til politisk behandling høst 2015. 

 

2. Utvalget består av: 
-Dagfinn Søtorp – politisk representant 

-Jan Lie (ny for Rolf Øyvind Thune) – politisk representant 

-Helge Rognerud - Nortura 

-Elling Ruggli - gårdbruker 

-Espen Jordet – administrasjonen 

 

3. Politiske oppnevnte representanter får møtegodtgjørelse i samsvar med reglement for 
møtegodtgjørelse i Rakkestad kommune.  

 
 
Utvalgsleders innstilling: 

Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets vedtak: 

1. Biogassutvalget videreføres, med samme mandat, frem til 30.06.2015. Det fremmes 
sak til politisk behandling høst 2015. 

 

2. Utvalget består av: 
-Dagfinn Søtorp – politisk representant 

-Jan Lie (ny for Rolf Øyvind Thune) – politisk representant 

-Helge Rognerud - Nortura 

-Elling Ruggli - gårdbruker 

-Espen Jordet – administrasjonen 

 

3. Politiske oppnevnte representanter får møtegodtgjørelse i samsvar med reglement for 
møtegodtgjørelse i Rakkestad kommune.  
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Utvalgssak 21/12 Arkiv nr Saknr 12/2398 Løpenr 11343/12 

21-12 SCHIESELVA - KOMMUNAL GARANTI FOR GJENNOMFØRING  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Rakkestad kommune er positiv til at det reetableres en terskel i Schieselva for å heve 
vannstaden og på den måten bedre miljøet for kreps og fisk i vassdraget. 
 
Rakkestad kommune dekker mulige kommunale forpliktelser av tiltaket over teknikk-, miljø- 
og landbruksseksjonens budsjett.  
 
 
Utvalgsleders innstilling: 

Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets vedtak: 

Rakkestad kommune er positiv til at det reetableres en terskel i Schieselva for å heve 
vannstaden og på den måten bedre miljøet for kreps og fisk i vassdraget. 
  
Rakkestad kommune dekker mulige kommunale forpliktelser av tiltaket over teknikk-, miljø- 
og landbruksseksjonens budsjett.  
 

  
  
Utvalgssak 22/12 Arkiv nr Saknr 12/2399 Løpenr 11443/12 

22-12 VILTRÅDET - ORGANISERING OG FULLMAKTER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre oppretter et viltråd på ni representanter som et underutvalg for 
teknikk- og miljøutvalget. Det er satt sammen av to representanter fra teknikk- og 
miljøutvalget, en representant for Rakkestad og Degernes JFF, en representant for 
landbruksorganisasjonene og en representant for hvert av de fem planområdene for 
elgforvaltning i kommunen.  
 
Teknikk- og miljøutvalget velger medlemmene av viltrådet – bruker- og interesse-
representantene etter forslag fra organisasjonene selv. 
 
Politisk valgte representanter er leder og nestleder av viltrådet. Rådmannen stiller sekretær til 
disposisjon for organet.  
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Viltrådet har ikke egen beslutningsmyndighet, men er et uttalende og rådgivende organ for 
rådmannen og teknikk- og miljøutvalget i enkeltspørsmål og prinsipielle saker som berører 
jakt-, vilt- og landbruksinteressene på det aktuelle området.   
 
 
Utvalgsleders innstilling: 

Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 

 

 
Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Utvalgsleder Jan Lie fremmet forslag på følgende tilleggspunkter til rådmannens forslag til 
vedtak: 
 

 Møtesyklusen tilpasses de behov som er på området. 
 
 Rådets medlemmer kan godtgjøres av viltfondet, bortsett fra de politisk oppnevnte 

medlemmer som får godtgjørelse av Rakkestad kommune på ordinær måte. 
 

Rådmannens forslag til vedtak med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  

 

Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Rakkestad kommunestyre oppretter et viltråd på ni representanter som et underutvalg for 
teknikk- og miljøutvalget. Det er satt sammen av to representanter fra teknikk- og 
miljøutvalget, en representant for Rakkestad og Degernes JFF, en representant for 
landbruksorganisasjonene og en representant for hvert av de fem planområdene for 
elgforvaltning kommunen.  
 
Teknikk- og miljøutvalget velger medlemmene av viltrådet – bruker- og 
interesserepresentantene etter forslag fra organisasjonene selv. 
 
Politisk valgte representanter er leder og nestleder av viltrådet. Rådmannen stiller sekretær til 
disposisjon for organet.  
 
Viltrådet har ikke egen beslutningsmyndighet, men er et uttalende og rådgivende organ for 
rådmannen og teknikk- og miljøutvalget i enkeltspørsmål og prinsipielle saker som berører 
jakt-, vilt- og landbruksinteressene på det aktuelle området.   
 
Møtesyklusen tilpasses de behov som er på området. 
 
Rådets medlemmer kan godtgjøres av viltfondet, bortsett fra de politisk oppnevnte 
medlemmer som får godtgjørelse av Rakkestad kommune på ordinær måte. 
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Utvalgssak 23/12 Arkiv nr Saknr 12/2715 Løpenr 12368/12 

23-12 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 
2013-2024 - MELDING  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Meldingen tas til orientering. 

 
Utvalgsleders innstilling: 

Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Meldingen tas til orientering. 

 

 
 
Utvalgssak 24/12 Arkiv nr Saknr 12/2824 Løpenr 12878/12 

24-12 NYTT VEINAVN PÅ FLADSTAD UTBYGGINGSOMRÅDE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar at veien som er avmerket på det vedlagte kartet får 
veinavnet ”Fladstadtunet”. 
 
 
Utvalgsleders innstilling: 

Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen orienterte under behandlingen av saken om at eierne av 
Fladstad gård ikke ønsket at veien skulle kalles ”Fladstadtunet”.  

 

Utvalget var omforent om følgende endringsforslag til navn:  

”Fladstadjordet” 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 
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Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Rakkestad kommunestyre vedtar at veien som er avmerket på det vedlagte kartet får 
veinavnet ”Fladstadjordet”.  
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