
 
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 

 
Møtedato/sted 22.08.2012 - Fra kl. 09.00 til kl. 15.00 

Møteleder Ordfører Ellen Solbrække 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt via mail 15.08.2012 

BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr 31/12  

 

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). 
 
Andre som møtte: 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kontorsjef Laila Olsen Rode, 
enhetsleder politisk sekretariat May-Britt Lunde Nordli.   
 
I budsjettmøtet forut for formannskapsmøtet deltok i tillegg rådmannens team og 
rådmannens ledergruppe, utvalgsleder Oppvekstutvalg Roger Olstad, utvalgsleder 
Omsorgsutvalg Stein Bruland, utvalgsleder Jan Lie Teknikk- og miljøutvalg, 
hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleieforbund 
og NITO. 
 
 
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. 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
 
 
31/12   
FORBEREDENDE MØTE VEDR.  BUDSJETT 2013 
 
 
Andre temaer:   
 
DEN NASJONALE FRIVILLIGHETSPRISEN 2012  
 
Frivillighet Norge deler hvert år ut Frivillighetsprisen til en ildsjel som har gjort en spesiell 
innsats.  
 
Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med 
frivilling innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.    
Prisen ble annonsert på kommunens nettside 17. august og frist for å fremme forslag er 1. 
september.  En lokal jury vil gå gjennom alle innkomne forslag. Et eller flere av forslagene 
blir oversendt Frivillighet Norge for videre behandling, først fylkesvis så nasjonalt.  Som lokal 
jury ble følgende valgt: 

Roger Olstad 
Karoline Fjeldstad 
Villy Tjerbo 

Fristen for nominering til Frivillighet Norge er 15. september. 
 
 
ARBEID FOR SOSIALHJELP – PROSJEKT I NAV-REGI 
 
Seksjonsleder NAV Rune Kyrdalen redegjorde for prosjektet ”Arbeid for sosialhjelp” som skal 
gi sysselsetting til sosialhjelpsmottakere i Rakkestad kommune.  Det fokuseres spesielt på 
unge sosialhjelpsmottakere.  Målet er å gi arbeidstrening slik at det kan bli enklere å skaffe 
seg eget arbeid. Deltakelse i prosjektet vil bli et krav for å skulle motta sosialhjelp. 
 
Prosjektet ansetter en arbeidsleder og kjøper inn buss for frakt av arbeidstakerne til og fra 
arbeidsplasser.  Arbeidsplasser/-oppgaver gis av Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen i 
Rakkestad kommune. Det er et mål at prosjektet selvfinansieres ved at utbetaling av 
sosialhjelp minsker.  
 
Prosjektets innhold og finansiering vil bli fremmet som egen sak til politisk nivå. Imidlertid er 
det ønskelig å starte før politisk behandling er mulig. 
 
Formannskapet sluttet seg til dette. Formelt vedtak gjøres når saksframlegg med 
prosjektplan og budsjett foreligger.
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31-12 FORBEREDENDE MØTE VEDR BUDSJETT 2013 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets, hovedutvalgslederes og tillitsvalgtes innspill i budsjettarbeidet tas til 
orientering. 

 
FORMANNSKAPETs behandling: 

Rådmann Alf Thode Skog redegjorde for status i budsjettet så langt i 2012 og utfordringene i 
løpet av året 

 
Driftsbudsjett og investeringsbudsjett: 

Rådmannen redegjorde for status.  Når det gjelder investeringsbudsjett kan det komme 
forslag om å øke tidshorisonten noen år for vedtatte tiltak.  

 

Rådmannen ønsket styringssignaler om prioritering fra politisk nivå spesielt på følgende 
temaer:   

 Investeringsnivå og –horisont/perspektivet 

 Eiendomsskatt 

 Utbyttenivå Rakkestad Energi og Kommuneskogen 

 Barnehage 

 Skole 

 Helse- og omsorgstjenester 

 Teknikk-, miljø- og landbrukstjenester 

 

Eiendomsskatt: 

Formannskapets medlemmer ønsket en grundig vurdering av vekstprofilen i eiendomsskatten 
kommende handlingsplanperiode.  Det kom synspunkter på at økningen bør skje gradvis over 
flere år for at innbyggerne skulle få en mer gradvis innføring av skatten.   

 

Rådmannen påpekte at en annen profil på inntektssiden i budsjettet også vil medføre 
endringer på utgiftssiden og at dette kan ha konsekvenser for tjenestetilbudet. Det er 
signalisert en økning i frie inntekter fra staten, men ikke i en størrelse som en evt. reduksjon 
av eiendomsskatten.   

 

Rådmannen tar med seg signalene i sitt videre arbeid med budsjett og handlingsplan.  
Budsjettframlegget vil vise hvilket nivå som forslås. 
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Dett blir avholdt et nytt møte mellom administrasjon og politisk nivå ang budsjett og 
økonomiplan før endelig framlegg i november (trolig i midten av september). 

 

FORMANNSKAPETs vedtak: 

Formannskapets, hovedutvalgslederes og tillitsvalgtes innspill i budsjettarbeidet tas til 
orientering. 
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