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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. oktober 2012  
 
 
Ellen Solbrække (s) 
Ordfører 
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GRUPPEMØTER 
 
 
 
ARBEIDERPARTIET 
Innkaller til gruppemøte mandag 22.10.2012 kl 19.00 Grupperom 2, 
Kulturhuset 
Faste representanter og de tre første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 452 34 410, Roger Olstad 
 
 
FREMSKRITTSPARTIET 
Innkaller til gruppemøte mandag 22.10.2012 kl 19.00 Grupperom 1, 
Kulturhuset 
Faste representanter og de to første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 909 14 244, Vidar Storeheier 
 
 
 
SENTERPARTIET 
Innkaller til gruppemøte mandag 22.10.2012 kl 19.00 Formannskapssalen. 
Faste representanter og de tre første vararepresentantene bes møte. 
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KRISTELIG FOLKEPARTI 
Innkaller til gruppemøte mandag 22.10.2012 kl 19.00 Menighetshuset, 
Holøsåsen. 
Faste representanter og de to første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 950 64 900, John Thune. 
 
 
 
VENSTRE 
Innkaller til gruppemøte tirsdag 23.10.2012 kl 20.00 Grupperom 2, 
Kulturhuset 
Faste representanter og de to første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 976 85 181, Espen Storeheier 
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RUTINER FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGEN OG 
BARNEVERNSTJENESTEN I RAKKESTAD KOMMUNE 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 210  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 33/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET 35/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 35/12 Saknr 11/2606 Løpenr 12918/12 
 

35-12 RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2011 - GODKJENNING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2011 med økonomiske oversikter og tabeller. 
 
Regnskapsmessig mindreforbruk disponeres som følger:  
 
Disposisjonsfond, Rakkestad kulturhus,  kr.  1 800 000,00  - Forsikringsoppgjør, 
Disposisjonsfond, etter- og videreutdanning av lærere,  " 600 000,00  - egenandeler 
Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (2012),  " 750 000,00  - Kommunalt prosjekt 
Disposisjonsfond, generelt " 3 284 124,17   

    

Sum, kr.  6 434 124,17  
 
 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Formannskapets behandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2011 med økonomiske oversikter og tabeller. 
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Regnskapsmessig mindreforbruk disponeres som følger:  
 
Disposisjonsfond, Rakkestad kulturhus,  kr.  1 800 000,00  - Forsikringsoppgjør, 
Disposisjonsfond, etter- og videreutdanning av lærere,  " 600 000,00  - egenandeler 
Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (2012),  " 750 000,00  - Kommunalt prosjekt 
Disposisjonsfond, generelt " 3 284 124,17   

    

Sum, kr.  6 434 124,17  
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
 
1 – Rakkestad kommunes regnskap for 2011. 
2 – Indre Østfold Kommunerevisjon, revisjonsberetning av.  
3 – Indre Østfold Kommunerevisjon, revisjonsbrev av 05.06.12.  
4 – Kontrollutvalget, sak nr. 7/12. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Ifølge kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal 
årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret, og fastsatt av 
kommunestyret innen 30. juni i året etter regnskapsåret. For 2011 er begge disse fristene 
oversittet. Det skyldes at kommunens regnskapsavleggelse ble forsinket med to – tre uker 
som følge av innføring av nytt økonomisystem, og at revisjonen på grunn av ledighet i 
stillinger heller ikke hadde forventet framdrift i sitt arbeid.  
 
Rådmann og distriktsrevisor er derfor enige om at ansvaret for fristoverskridelsene er delt 
mellom kommunen og revisjonen.  
 
Kontrollutvalget avgir uttalelse til regnskapet forut for kommunestyrebehandlingen. Det sier i 
sitt vedtak av 21.06.12, sak nr. 7/12:  
 
1.  Kontrollutvalget slutter seg til revisors beretning av 05.06.12. Utvalget har ingen 
 tilleggsbemerkninger til Rakkestad kommunes regnskap for 2011.  
 
2.  Utvalget bygger for øvrig sin uttalelse på revisjonsbrevet fra Indre Østfold 
 Kommunerevisjon IKS, samt de øvrige dokumenter i saken.  
 
Årsregnskapet omfatter driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske 
oversikter og noteopplysninger, som er innarbeidet i regnskapsdokumentet. I likhet med 
budsjettet, er regnskapet avlagt på rammenivå.  
 
Økonomi: 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på kr. 6 434 124,17.  
 
I driftsregnskapet er tidligere års mindreforbruk (overskudd), kr. 7 038 780,40, ført til inntekt 
og satt av til disposisjonsfondet. Av disposisjonsfondet er brukt kr. 2 684 614,00.  
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Tallene overensstemmer med budsjettet.  
 
Også investeringsbudsjettet er gjort opp i balanse. Det ble brukt kr. 1 637 862,40 av 
disposisjonsfondet - mot budsjettert kr. 3 678 841,00.  
 
 
Rådmannens vurderinger:  
For sine vurderinger og konklusjoner, viser rådmannen til årsberetningen.  
 
Mindreforbruk (overskudd) foreslås disponert som følger:  
 
Disposisjonsfond, Rakkestad kulturhus,  kr.  1 800 000,00  - Forsikringsoppgjør, 
Disposisjonsfond, etter- og videreutdanning av lærere,  " 600 000,00  - egenandeler 
Disposisjonsfond, Rakkestad Utvikling (2012),  " 750 000,00  - Kommunalt prosjekt 
Disposisjonsfond, generelt, " 3 284 124,17   

    

Sum, kr.  6 434 124,17  
 
Forsikringsoppgjøret for Rakkestad kulturhus inngår i og forbedrer regnskapsresultatet for 
2011, og må derfor avsettes til fond for å kunne brukes til sitt formål i 2012.  
 
Avsetningen til videre- og etterutdanning av lærere, er et tiltak for å styrke Rakkestadskolen. 
 
Bundet fond Rakkestad Utvikling, finansierer prosjektets virksomhet i 2012.   
 
Disposisjonsfondet er kommunens reserver mot ekstraordinære utgifter og sviktende 
inntekter, og har i 2010 - 2012 delfinansiert den utbyggingen av tjenestetilbudet som har 
funnet sted. Også for 2013 og videre framover er det en trygghet for stabiliteten i 
kommunens drift å ha et disposisjonsfond av en viss størrelsesorden i ryggen.  
 
Før disposisjoner i gjeldende budsjett, er disposisjonsfondet på kr. 22 459 871,79. Betydelige 
deler av disse ressursene medgår til å balansere ut drifts- og investeringsregnskapet.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Stine Kihl Arkiv nr. 210  
Utvalg Saknr Møtedato  
ELDRERÅDET 7/12 10.05.2012 
UNGDOMSRÅDET 2/12 08.05.2012 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2/12 10.05.2012 
Oppvekstutvalget 4/12 29.05.2012 
Omsorgsutvalget 4/12 13.06.2012 
Teknikk- og miljøutvalget 19/12 29.05.2012 
FORMANNSKAPET 32/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET 36/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 36/12 Saknr 12/1562 Løpenr 6778/12 
 

36-12 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2011  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
 
 
Eldrerådets behandling: 
Årsberetningen gir et bilde av mange positive tiltak i Rakkestad kommune i 2011. Det går 
fram av beretningen at Rakkestad kommune har et godt tjenestetilbud til sine innbyggere. 
Eldrerådet deler imidlertid rådmannens bekymring i forhold til kommunens økonomiske 
stilling.  
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Eldrerådets uttalelse til omsorgsutvalget:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte om årsberetningen for 2011 og besvarte 
spørsmål fra Ungdomsrådet. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ungdomsrådets uttalelse til oppvekstutvalget:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
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Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet har følgende bemerkninger: 

- Rådet krever fortsatt at feriefondet opprettes. 

- Ber om at det fokuseres på arbeidet med å få rekruttert flere støttekontakter. 

 
Funksjonshemmedes råd tar årsberetning for 2011 til orientering. 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til omsorgsutvalget: 
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Representanten Eli Uttakleiv (H) savnet opplysninger om psykososiale problemer 
(mobbeproblematikk) og tilpasset opplæring i årsberetningen fra seksjon skole. 
 
Rådmannens forslag ble ellers enstemmig vedtatt. 
 
 
Oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  
 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Omsorgsutvalget støtter uttalelsene fra Rådet for funksjonshemmede vedrørende 

• Feriefond for funksjonshemmede  

• Arbeid for rekruttering av støttekontakter 

Omsorgsutvalget ber administrasjonen vurdere behovet for økt bemanning i forhold til 
psykisk helsearbeid da nøkkeltallene viser en vesentlig økning av antall brukere av 
psykiatritjenester fra 2010 til 2011. 
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011 med følgende tillegg:.  
Omsorgsutvalget støtter uttalelsene fra Rådet for funksjonshemmede vedrørende 

• Feriefond for funksjonshemmede  

• Arbeid for rekruttering av støttekontakter 

Omsorgsutvalget ber administrasjonen vurdere behovet for økt bemanning i forhold til 
psykisk helsearbeid da nøkkeltallene viser en vesentlig økning av antall brukere av 
psykiatritjenester fra 2010 til 2011. 
 
 
Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
Utvalget påpeker behovet for vedlikehold og drift av kommunale bygg, veier og utearealer. 
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Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011, med følgende kommentar: 
Teknikk- og miljøutvalget påpeker behovet for vedlikehold og drift av kommunale bygg, veier 
og utearealer. 
 
 
Formannskapets behandling: 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Formannskapets behandling: 
Bemerkninger og kommentarer fra bruker- og interesseutvalg og hovedutvalg ble 
gjennomgått.  Administrasjonen ble bedt om å finne tall på hvor mange Rakkestadelever som 
dropper ut av videregående skole – ref. side 17. i årsberetningen under kapittel 7 – Skole. 
 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Årsberetning for 2011 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannens årsberetning for Rakkestad kommune for 2011 legges fram til politisk 
behandling.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 153  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 39/12 17.10.2012 
KOMMUNESTYRET 37/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 37/12 Saknr 12/3010 Løpenr 14060/12 
 

37-12 TERTIALRAPPORT 2/2012  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar tertialrapport 2/2012. 
 
Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport 2/2012. 
 
 
 
Formannskapets behandling: 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Formannskapets behandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar tertialrapport 2/2012. 
 
Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport 2/2012. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 - Tertialrapport 2/2012. 
 
Bakgrunn for saken: 
I kommunelovens § 47 nr. 2 heter det blant annet: 
 
Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 
som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. 
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Likeledes sier § 10 i budsjettforskriften: 
 
Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret 
som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det 
vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan 
oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene 
til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. 
 
Det kommunale økonomireglement krever at rapporter framlegges for formannskap og 
kommunestyret per 30.04 og 31.08 hvert år – lagt opp som en samlet oversikt over den 
økonomiske utviklingen. 
 
I følge finansreglement skal det samtidig rapporteres om status i finansforvaltningen. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
 
Se tertialrapport 2/2012. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Thorbjørn Stubberud Arkiv nr. 232  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 34/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET 38/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 38/12 Saknr 12/2834 Løpenr 12967/12 
 

38-12 EIENDOMSSKATT- FRITAK ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN §§ 5 OG 7  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I samsvar med eiendomsskattelovens §7 a, gir Rakkestad kommunestyre helt fritak for 
eiendomsskatt i 2012 for eiendommene som fremgår av vedlagte liste, datert 18.09.2012. 

Rådmannen lar utarbeide retningslinjer for behandling av søknad om fritak for eiendomsskatt 
etter eiendomsskattelovens §7 a og skjema til bruk for søknader. 

 
 
Formannskapets behandling: 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Formannskapets behandling: 
John Thune (Krf) ble erklært inhabil i medhold av forvaltningslovens § 6, annet ledd, bokstav 
e. Det var ikke innkalt vararepresentant og saken ble behandlet med 8 representanter. 
 
Rådmannen la fram en oversikt over foreninger som ikke har søkt om fritak, men kan ha en 
rett i medhold av eiendomsskattelovens § 7 a.  Foreningene kontaktes med spørsmål om de 
ønsker å søke fritak. 
 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til  kommunestyret:  

I samsvar med eiendomsskattelovens § 7 a, gir Rakkestad kommunestyre helt fritak for 
eiendomsskatt i 2012 for eiendommene som fremgår av vedlagte liste, datert 18.09.2012. 

Rådmannen lar utarbeide retningslinjer for behandling av søknad om fritak for eiendomsskatt 
etter eiendomsskattelovens §7 a og skjema til bruk for søknader. 
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Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Liste over eiendommer med fritak etter §5 i eiendomsskatteloven 
2. Liste over eiendommer med fritak etter §7 i eiendomsskatteloven. 

 
Eiendomskatt – Oppfølging: 
Rakkestad kommunestyre stadfestet sitt vedtak i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 
– hva gjelder utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen - sak nr. 17/12 av 26.04.12. 
 
Rakkestad kommunestyre vedtok samtidig – i tredje kvartal - å ta stilling til søknader om 
fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7. 
 
Bakgrunn for saken: 
Enkelte eiendommer skal fritas for eiendomsskatt, andre kan fritas. 
 
Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt: 
I henhold til eiendomsskatteloven § 5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for 
eiendomsskatt.   
 
Denne paragrafen har følgende ordlyd (sitat): 

Fri for eigedomsskatt er:  
a) Eigedom som staten eig, så langt   
- eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa   
- eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar 
m.v.   
- eigedomen har historisk bygg eller anlegg   
- eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg eller avgrensa leirområde   
- eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål   
- eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennyttige 
føremål   
 
b) Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert 
nytta i verksemda.   
c) Kyrkjer.   
d) Eigedomar som kommunen sjølv eig.   
e) Legasjons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig, når den andre staten fritek 
norsk eigedom for tilsvarande skatt hjå seg.   
f) Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom 
etter bokstav a femte strekpunkt.   
g) Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter 
bokstav a sjette strekpunkt.   
h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule 
tilknytta slik drift.   
i) Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket 
gjeld likevel ikkje tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.   
Departementet kan gje nærare regler til utfylling og avgrensing av denne bestemmelsen." 
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Spesielt om landbrukseiendommer (§ 5 h): Etter lovendring i juni  2006, skal eiendom som 
drives som gårdsbruk eller skogbruk ha obligatorisk fritak. Med eiendom som blir drevet som 
gårdsbruk eller skogbruk menes eiendom som blir holdt i hevd ved en driftsmåte som er i 
samsvar med det som er vanlig jord- og skogbruksdrift i området, jf Innst. O. nr. 53 (1974-
1975). Boligbygg/fritidsbygg med tilhørende tomt omfattes ikke av unntaket og skal takseres, 
det samme gjelder andre bygg eller driftsmidler som ikke kan henføres direkte til 
landbruksvirksomheten (for eksempel garasjer, naust og lignende). 

 

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt: 

I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret vedta å gi eiendommer helt eller 
delvis fritak for eiendomsskatt. Lovparagrafen har følgende ordlyd (sitat): 

Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke 
eller staten.   
b) Bygning som har historisk verde.   
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 
år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i 
kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.   
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 

Beslutningene om fritak etter § 7 skjer gjennom årlige vedtak i forbindelse med 
budsjettbehandlingen i kommunen. 
Rakkestad kommunestyre vedtok i sak nr. 17/12 av 26.4.12 – i tredje kvartal - å ta stilling til 
søknader om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7. 
 
Økonomi: 
Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7a vil for 2012 og i henhold til liste, 
datert 18.09.12, utgjøre kr 84 326.  
 
Administrasjonens vurdering: 

Rådmannen redegjorde i tidligere saksutredning for kommunens adgang til å gi fritak for 
eiendomsskatt. Fritak kan etter eiendomsskatteloven § 7a gis helt eller delvis for eiendommer 
som tjener ”allmennyttige formål”. 

Eiendomsskatteprosjektet er i den avsluttende fasen.  

Taksering av skattbare eiendommer i Rakkestad kommune ble avsluttet i juni 2012. 
Skattelister ble rettidig lagt ut til offentlig ettersyn innen utgangen av juni 2012. Dernest ble 
informasjon om skatt og takst tilsendt den enkelte eiendomsbesitter. Klagefrist er normalt tre 
uker, men på grunn av ferietid ved utsendelsen, ble fristen forlenget med fire uker og fastsatt 
til 17. august 2012.  

Ved klagefristens utløp var det innkommet ca 400 klager. Klager av varierende begrunnelse 
og innehold. Det nevnes her blant annet klager av type faktafeil, skjønnsmessig vurderinger, 
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politisk uenighet, ensartet klageskriv knyttet til landbruket og klager fra frivillige 
organisasjoner. 

Kommunen har mottatt ca 15 klager fra eiendomsbesittere knyttet til ulik 
organisasjonsvirksomhet. Klagene er i hovedsak begrunnet med at virksomhetene er basert 
på frivillighet og uten kommersielt tilsnitt.  

Rådmannen anser at det ville være urimelig å skattlegge virksomheter og eiendommer som 
er til gagn og nytte for lokalsamfunnet – virksomhet som bygger på ”non-profit” og 
frivillighet. 

Rådmannen foreslår at det i henhold til eiendomsskattelovens §7a gis fritak for 
eiendomsskatt for de omsøkte eiendommene. Eiendommene fremgår av vedlagte liste – fritak 
etter eiendomsskattloven §7a for 2012.  

Rådmannen vil la utarbeide skjema til bruk for søknad om fritak etter eiendomsskattloven 
§7a. Skjema kan tas i bruk for søknader om fritak etter eiendomsskattelovens §7a for 2013 
og fremover, og vil være tilgjengelig på servicekontoret og på kommunens hjemmesider.   
Fritak bør kunne gis innenfor rammen av nedenstående kriterier: 
 

1. Organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”. 
2. Betegnelse frivillig organisasjon. 
3. Enhver kan bli medlem. 
4. Kommunen gagnes gjennom at arbeidet som utføres kommer i tillegg til eller erstatter 

en oppgave som kommunen ellers måtte eller burde ha utført. 
5. Organisasjonens tjenester dekker et behov hos mange av kommunens innbyggere 

gjennom et alminnelig formål. 
6. Organisasjonen er et idrettslag, en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 

eiendommer brukes til organisasjonens primæroppgaver. 

I henhold til Rådmannens tidligere saksutredning (sak nr. 17/12), kan eiendomsskatt 
nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det svært urimelig å 
innkreve eiendomsskatten. Skatten kan nedsettes helt eller delvis, jf eiendomsskatteloven § 
28. 

§ 28. Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten  

         vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.  
 
Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig, er sykdom, brann eller 
naturkatastrofer. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. 
 
Rakkestad kommune må følgelig behandle den enkelte søknad individuelt og i samsvar med 
regelverk og KS sin ”veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt” – 
for fatte likeverdige og gyldige vedtak på området.  
 

Når det foreligger særlige grunner, kan det gis betalingsutsettelse. Skattyteren har ikke krav 
på betalingsutsettelse, jf eiendomsskatteloven § 25. 

§ 25.  Eigedomsskatten skal ytast i terminar så som kommunestyret fastset.  

Skatteinnkrevjaren kan i særlege høve gjeva utsetjing.  
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Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er   
astsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, 
eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.  

Betalingsutsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. 

Informasjon om nedsettelse eller ettergivelse og om betalingsutsettelse vil være tilgjengelig 
på kommunens hjemmesider. 
Likebehandling: 
 
Et viktig prinsipp ved behandling av søknadene om fritak for e-skatt, er likebehandling. 
 
Like tilfeller skal behandles likt. Dersom dette prinsippet ikke overholdes, kan vedtak bli 
erklært ugyldig. 
 
De enkelte søknadene: 
 
Gnr 9, bnr 21, (1) Rakkestad menighetshus (Skogveien 3): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt for hele bygningen. Begrunnelse for søknaden er at 
bygningen ikke har vært i bruk det siste 1 ½ året.  
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. Eiendommens 
eventuelle videre bruk er lagt i bero i påvente av utviklingen i sentrumsområdet. 
 
Gnr 1, bnr 17, (2) Rakkestad speidertropp (Skrabberud): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt og vises til at RS er en organisasjon/stiftelse basert 
på ”non-profit”. RS stimulerer barn og ung til aktivitet, friluftsliv og ”sunne holdninger.  
  
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
 
Gnr 6, bnr 1, fnr 17 (3) Rakkestad speidertropp (Rakkestad speiderhus): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt og vises til at RS er en organisasjon/stiftelse basert 
på ”non-profit”. RS stimulerer barn og ung til aktivitet, friluftsliv og ”sunne holdninger.  
  
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a 
 
 
Gnr 8 bnr 220 (4) ASVO Rakkestad A/S:  
 
Det søkes om fritak for e-skatt og vises til at ASVO Rakkestad AS er tiltaksarrangør av tiltaket 
VTA (varig tilrettelagt arbeid), organisasjon/stiftelse er basert på ”non-profit” eventuelt 
overskudd av aktiviteten går til forbedringer i arbeidstilbud og utbetaling av bonuslønn til 
deltagerne. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Et spørsmål er om aksjeselskaper kan gis fritak. Dette fordi slike selskaper som regel har til 
formål å gi profitt. Aksjeselskaper er dog ikke uten videre ekskludert fra å gis fritak. Det vil 
bero på en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det ases at virksomheten som ASVO Rakkestad 
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AS driver er av samfunnsmessig interesse og et supplement til det offentliges ytelser og 
tilbud. 
 
 
Gnr 8 bnr 4 fnr 4 (5) ASVO Rakkestad A/S: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt og vises til at ASVO Rakkestad AS er tiltaksarrangør av tiltaket 
VTA (varig tilrettelagt arbeid), organisasjon/stiftelse er basert på ”non-profit” eventuelt 
overskudd aktiviteten går forbedringer i arbeidstilbud og utbetaling av bonuslønn til 
deltagerne. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Ubebygd tomt. Eiendommen er ikke ilagt e-skatt. 
 
 
 
Gnr 151 bnr 1 (6) Degernes Skytterlag:  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden er ikke begrunnet. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag eller lignende organisasjon og eiendommen 
brukes til organisasjonens primæroppgave. 
 
 
Gnr 33 bnr 3 (7) Rakkestad Skytterlag: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes bl.a. med ”non-profit” organisasjon. 
Organisasjonen driver med barne- og ungdomsskyting og er medlem av det Frivillige 
Skyttervesen. Skytterlaget drives på dugnad og er et lag hvor alle kan melde seg inn. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag eller lignende organisasjon og eiendommen 
brukes til organisasjonens primæroppgave. 
 
 
Gnr 6 bnr 5 fnr 1 (8) Rakkestad Kjøre- og Rideklubb: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Klubben er en frivillig organisasjon som drives ved dugnad 
blant medlemmene og hvor de viktigste inntektskildene er medlemskontingent og gaver samt 
støtte fra kommunen.  
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag eller lignende organisasjon og eiendommen 
brukes til organisasjonens primæroppgave. 
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Gnr 7 bnr 2 fnr 1 (9) Rakkestadhallene Drift AS (Rakkestadhallen): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at hallselskapene eies og driftes av 
4 ideelle organisasjoner. Driften er basert på ”non-profit”. Hallselskapene har langsiktig 
avtaler med Rakkestad kommune som skal ivareta en forsvarlig drift. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak kan innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag og eiendommen brukes til organisasjonens 
primæroppgave. 
 
 
Gnr 193 bnr 79 fnr 1 (10) Rakkestadhallene Drift AS (Degerneshallen): 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at hallselskapene eies og driftes av 
4 ideelle organisasjoner. Driften er basert på ”non-profit”. Hallselskapene har langsiktig 
avtaler med Rakkestad kommune som skal ivareta en forsvarlig drift. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnelse frivillig organisasjon, enhver kan 
bli medlem og organisasjonen er et idrettslag og eiendommen brukes til organisasjonens 
primæroppgave. 
 
Gnr 129 bnr 10 fnr 3 og 4 (11) Rakkestad og Degernes Jeger- og Fiskeforening 
(Slettemoen):  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at foreningen i stor grad gagner 
kommunen. Foreningen har i dag over 400 medlemmer, de fleste fra Rakkestad. Det tilbys 
mange aktiviteter for både klubbens medlemmer og andre. Eksempler er kurs, skytetrening, 
hundetrening og fiske. Det avholdes også jegerprøve og jegerprøvekurs. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
medlem og organisasjonen er et idrettslag eller lignende organisasjon og eiendommene 
brukes til organisasjonens primæroppgave. 
 
 
Gnr 193 bnr 19 (12) Kirketun Bedehus: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at Kirketun Bedehus er et 
forsamlingslokale som drives på dugnad av eiernes medlemmer – Kirketun Normisjon. 
Lokalene brukes til egne arrangementer, og leies ut til andre organisasjoner og private som 
har behov for slike tjenester. 
 
Driftsutgifter dekkes av husleieinntekter, frivillige gaver og offentlige tilskudd, og er ikke 
inntektsgivende for organisasjonen. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
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Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
medlem og organisasjonen er en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommen brukes til organisasjonens primæroppgaver. 
 
Gnr 7 bnr 111 (13) Menigheten Betania (Storgata 28):  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Det følger ingen direkte begrunnelse med søknaden. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
medlem og organisasjonen er en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommen brukes til organisasjonens primæroppgaver. 
 
 
Gnr 246 bnr 10 (14) Heia Misjonshus:  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Det følger ingen direkte begrunnelse med søknaden. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
Fritak innvilges ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
medlem og organisasjonen er en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommen brukes til organisasjonens primæroppgaver. 
 
 
Gnr 234 bnr 13 (15) Sameiet Menighetshuset Holøsåsen: 
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at lokalet brukes til allmennyttige 
formål. Misjonshusets hovedetasje brukes som forsamlingshus av eierne og andre. Det deles 
ikke ut utbytte til eierne. Den daglige driften går i balanse med en liten pluss, og det samles 
inn penger til større vedlikeholdsoppgaver.  
 
Misjonshusets underetasje brukes av Noahs Ark barnehage – privat barnehage. 
Søker synes det vil være urimelig at de private barnehagene skal svare eiendomsskatt mens 
kommunens egne barnehager slipper.  
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens §7 a. 
Fritak innvilges for hovedetasjen ut fra likebehandlingsprinsippet og etter prinsippene om 
organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”, betegnes frivillig organisasjon, enhver kan bli 
medlem og organisasjonen er en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommen brukes til organisasjonens primæroppgaver. 
 
Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a også for underetasjen. 
Fritaket begrunnes som følger: 
 
Justisdepartementet har uttalt at det ikke er anledning til å gi fritak for 
fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper, jfr. 
uttrykket ”stiftelser og institusjoner”. 
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Private barnehager skulle f.eks. ikke kunne gis fritak dersom de er drevet 
av fysiske personer, enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap - bare 
om de er drevet at stiftelser eller institusjoner. 
 
En streng praktisering av dette vil kunne virke urimelig. Rådmannen 
vil derfor foreslå at kommunestyret likevel gir fritak for private 
barnehager, men begrenset til den del av eiendommen som brukes til 
barnehage. Er imidlertid formålet å gi forretningsmessige overskudd, vil 
det ikke være anledning til å gi fritak i noen tilfelle, heller ikke for 
barnehager. 
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Gnr 13 bnr 16 (16) Rakkestad Historielag (Kaaen sag og mølle):  
 
Det søkes om fritak for e-skatt. Søknaden begrunnes med at eiendommen eies og driftes av 
en ideell organisasjon. 
 
Anbefaling: Det innvilges fritak for e-skatt i medhold av e-skattelovens § 7 a. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Rune Kyrdalen Arkiv nr. F01  
Utvalg Saknr Møtedato  
Omsorgsutvalget 10/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET 39/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 39/12 Saknr 12/2748 Løpenr 12515/12 
 

39-12 ARBEID FOR SOSIALHJELP  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar å gjennomføre prosjektet arbeid for sosialhjelp i perioden 
01.09.12- 31.08.14. til en kostnad av kr 660 000 pr. år. Beløpet dekkes av NAV Rakkestad sitt 
sosialhjelpsbudsjett. 
 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Kulepunkt 4 i saksframlegget ”Erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført 
tilsvarende opplegg tilsier at enkelte brukere vil flytte ut av kommunen” tas vekk da 
dette ikke anses å være et argument av betydning i denne sammenheng. 

 
Utvalgsleders innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar å gjennomføre prosjektet arbeid for sosialhjelp i perioden 
01.09.12- 31.08.14. til en kostnad av kr 660 000 pr. år. Beløpet dekkes av NAV Rakkestad sitt 
sosialhjelpsbudsjett. 
 
Kulepunkt 4 i saksframlegget ”Erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført 
tilsvarende opplegg tilsier at enkelte brukere vil flytte ut av kommunen”  tas vekk da dette 
ikke anses å være et argument av betydning i denne sammenheng. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Bakgrunn for saken: 
NAV Rakkestad har ansvar for utbetaling av økonomisk sosialhjelp til personer bosatt i 
Rakkestad kommune som ikke på annen måte klarer å forsørge seg selv økonomisk. Dette er 
en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV. 
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Etter lov om sosiale tjenester i NAV § 20 første ledd kan det settes vilkår for tildeling av 
økonomisk sosialhjelp, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende 
arbeidsoppgaver i bostedskommunen. 
 
NAV Rakkestad ønsker å sette som vilkår for mottakere av økonomisk sosialhjelp at de deltar 
i en arbeidsgruppe med en arbeidsleder i regi av NAV Rakkestad. Tiltaket vil særlig innrettes 
mot unge sosialhjelpsmottakere uten annet tilbud om aktivitet, men tiltaket vil også kunne 
settes som vilkår for andre mottakere av økonomisk sosialhjelp. 
 
Arbeidsgruppen vil bestå av ca 10 mottakere av økonomisk sosialhjelp og vil bli ledet av en 
arbeidsleder som vil ansettes av ASVO Rakkestad AS. NAV Rakkestad vil kjøpe denne 
tjenesten av bedriften. Det er avklart med ASVO Rakkestad AS at de ønsker og evner å levere 
denne tjenesten. 
 
Arbeidet skal ikke fortrenge det ordinære arbeidsmarkedet. Eksempler på oppgaver kan være 
vedlikehold av uteområder eller bygningsmasse som ellers ikke ville blitt prioritert av 
kommunen, snømåking for eldre og uføre, ungskogpleie o.a. 
 
I tillegg vil det være en dag pr. uke med jobbsøkingsaktiviteter på en datastue som 
kommunen stiller til rådighet. 
 
Det er ønskelig med et toårig prøveprosjekt i første omgang, med en evaluering av tiltaket i 
etterkant. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Saken behandles i omsorgsutvalget som innstiller til kommunestyret. 
 
Rammebetingelser: 
Lov om sosiale tjenester i NAV. 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Økonomi: 
I 2012 har NAV Rakkestad et justert budsjett på kr 5 196 000 til økonomisk sosialhjelp og et 
justert budsjett på kr 1 187 000 til sosialhjelp til strøm. 
 
Årsprisen på kjøp av tjenesten fra Rakkestad ASVO vil ligge på ca kr 660 000. 
 
Erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført tilsvarende tiltak viser at det vil bli en 
betydelig innsparing på sosialhjelpsbudsjettet som følge at det stilles vilkår for ytelsen.  
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Konsekvenser av å innføre vilkår om arbeid:  
 Økt livskvalitet for de som får tilbud om arbeid. 
 
 Reduserte utbetalinger av sosialhjelp grunnet overgang til ordinært arbeid. 

 
 Verdiskaping for kommunen gjennom utført arbeid. 

 
 Erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført tilsvarende opplegg tilsier at 

enkelte brukere vil flytte ut av kommunen. 
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 Økte driftsutgifter gjennom oppfølging av sosialhjelpsmottakerne i arbeid (ca kr 

660 000 pr. år) 
 
Konsekvenser av å ikke innføre vilkår om arbeid:  
Fortsatt lav overgang til arbeid for sosialhjelpsmottakere og ingen reduksjon i 
sosialhjelpsutgiftene.
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Arne Gjerberg Arkiv nr. L32  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 24/12 25.09.2012 
KOMMUNESTYRET 40/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 40/12 Saknr 12/2824 Løpenr 12878/12 
 

40-12 NYTT VEINAVN PÅ FLADSTAD UTBYGGINGSOMRÅDE 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar at veien som er avmerket på det vedlagte kartet får 
veinavnet ”Fladstadtunet”. 
 
 
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. 
 
 
Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar at veien som er avmerket på det vedlagte kartet får 
veinavnet ”Fladstadjordet”. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – Kart med reguleringsplanen for område B3 på Fladstad, som viser 
 utstrekningen til veien som skal ha nytt veinavn. 
 
Bakgrunn for saken: 
Fladstad Utvikling AS har under opparbeiding et boligområde bak gårdsbebyggelsen på 
Fladstad gård. Utbyggingen skjer i henhold til godkjent reguleringsplan. 
 
I forbindelse med utbyggingen og oppføring av nye boliger er det behov for adresser til de 
nye boligene. 
 
 
 



  Sak 40/12 
 

  Side 27 av 51   

Hovedveien inn i området er en forlengelse av ”Parkveien” som starter ved ”Skoleveien” og 
går på vestsiden av ungdomsskolen og videre inn i området som nå er under utbygging. Det 
er derfor naturlig at alle nye boliger som grenser inntil denne veien får sin adresse til 
”Parkveien”. 
 
Innenfor det boligområdet som nå er under utbygging er det en ringvei som både har sitt 
startpunkt og sitt stoppunkt i ”Parkveien”. Opprinnelig var det tenkt at de boligene som har 
adkomst fra denne ringveien også skulle få sin adresse fra ”Parkveien”. Men etter nærmere 
vurdering, bl.a. på bakgrunn av en logisk adressenummertildeling, er det behov for et eget 
veinavn på denne strekningen. 
 
Rådmannens sitt forslag er at denne veien skal få navnet ”Fladstadtunet”. 
 
Forslaget er forelagt utbygger, formannen i historielaget og grunneieren til Fladstad gård som 
alle har godkjent dette navneforslaget. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunen sitt ansvar for å tildele offisielle adresser, herunder tildele alle veier og gater som 
blir brukt til offisiell adressering et veinavn, er hjemlet i matrikkellovens § 21 og forskriftene 
§§ 50 og 51. 
 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Ikke vurdert, men sannsynligvis ingen. 
 
Økonomi: 
I henhold til matrikkellovens forskrifter § 57, har kommunen ansvaret for oppsetting av 
gatenavnskilt. Kostnadene i denne saken vurderes som små og dekkes innenfor løpende 
utgifter. 
 
Arbeidsmiljøloven (for saker som skal behandles i AMU) 
Ikke aktuelt 
 
Andre faglige vurderinger: 
Ingen 
 
Administrasjonens vurdering: 
Kommunens sitt ansvar for å tildele adresser, herunder nye veinavn der det vurderes 
nødvendig, er hjemlet i matrikkelloven. 
 
Entydig og logisk adressering, samt god skilting er svært viktig for at boligen skal være lett å 
finne fram til. Spesielt gjelder dette under nødutrykning. 
 
Såkalte ringveier som både har sitt startsted og sitt stoppsted fra en hovedvei, byr på 
utfordringer å adressere entydig og logisk. Etter en nærmere vurdering har resultatet blitt at 
det er mest riktig å tildele denne ringveien et eget veinavn. Dette vil lette adresseringen i 
betydelig grad. 
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Valget av veinavn er alltid en vanskelig vurdering. Fra sentrale myndigheter er det gitt 
retningslinjer om at dersom der er praktisk mulig, bør det nye gatenavnet ha tilknytning til 
stedet der gaten ligger. Forslag om å bruke det eksisterende gårdsnavnet på stedet og å 
legge til en endelse, er en mye brukt løsning i så måte. Derav forslaget ”Fladstadtunet”.  
 
Når det ved videre utbygging i området blir behov for flere veinavn, kan gårdsnavnet 
”Fladstad” fortsatt bli brukt og med andre endelser. 
 
Dersom et eksisterende gårdsnavn blir brukt som del av et nytt veinavn, er det et krav om at 
eieren av den eiendommen som har dette gårdsnavnet skal høres. Grunneier Ole Fladstad 
har blitt kontaktet og har ingen motforestillinger mot forslaget. 
 
Likeledes har leder i historielaget heller ingen innvendinger mot forslaget. 
Rådmannen har derfor ingen merknader mot at den aktuelle veien får navnet 
”Fladstadtunet”. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Anne Sofie Andersen Arkiv nr. F31  
Utvalg Saknr Møtedato  
Omsorgsutvalget 11/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET 41/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 41/12 Saknr 12/1706 Løpenr 13015/12 
 

41-12 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013- 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. For perioden 2013 -2016 bosetter Rakkestad kommune flyktninger som følger: 

• 2013:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
• 2014:  4 enslige mindreårige flyktninger 
• 2015:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
• 2016:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 

2. Tiltakene innarbeides i budsjett 2013 og Handlings- og økonomiplan 2013-2016. 
 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
1. For perioden 2013 -2016 bosetter Rakkestad kommune flyktninger som følger: 

• 2013:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
• 2014:  4 enslige mindreårige flyktninger 
• 2015:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
• 2016:  4-6 flyktninger, avhengig av tildeling av enslige eller familier 
 

2. Tiltakene innarbeides i budsjett 2013 og Handlings- og økonomiplan 2013-2016. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
- Anmodningsbrev fra Imdi datert 16. mai 2012  
- Anmodningsbrev fra Imdi datert 11.september 2012 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune har bosatt flyktninger årlig siden 1988. I 2010 fattet kommunestyret 
vedtak om ikke å motta flyktninger i 2011 og 2012. Dette for å komme ajour med bosettings- 
og integreringstiltak, og fordi bosettingsbelastningen en periode hadde vært betydelig – ikke 
minst på grunn av stor menge sekundærflyktninger tilflyttet Rakkestad. 
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) anmoder kommunene årlig om å ta i mot et 
antall flyktninger til bosetting og integrering. 
Imdi har i sitt årlige anmodningsbrev til kommunene, datert 16. mai 2012, bedt Rakkestad 
kommune fortsette med å bosette enslige mindreårige flyktninger. Deres anmodning er 
basert på antagelse om at etablerte tiltak vil være ledig på grunn av barnas alder allerede i 
2013. 
I et forsterket anmodningsbrev til alle kommuner, datert 11.september 2012, opplyser Imdi 
at det er et økende antall bosettingsklare i Norge, og at dette forutsetter at alle kommuner 
bosetter etter Imdis anmodning. Unntak og ønsker om spesielle bosettinger må begrunnes 
fra kommunens side. 
 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Saken behandles i Omsorgsutvalget med endelig vedtak i Kommunestyret. 
Tiltak innarbeides i og vedtas gjennom budsjett 2013/Handling- og økonomiplan 2013 – 
2016. 
 
 
Andre opplysninger: 
I Kommuneplan 2012-2021 fremkommer følgende mål og tiltak for integrering og inkludering 

 
Rakkestad kommune er et flerkulturelt samfunn, der forsk jellige kulturer lever 
sammen og respekterer hverandre. Innbyggerne sikres likeverdige levevilkår og 
muligheter til å delta i arbeid, utdanning og samfunnsliv.  

 
Tiltak:  

• Øke kvaliteten i barnehage og skole slik at barn og unge gis god sosial og kulturell 
kompetanse.  

• Stimulere til at det ordinære, frivillige organisasjons- og kulturliv i sterkere grad via sin 
virksomhet rekrutterer, aktiviserer og sosialiserer fremmedkulturelle i lokalsamfunnet.  

• Arbeide med likestillingsspørsmål og –temaer i egen organisasjon, innvandrermiljøene og 
Rakkestad-samfunnet som en helhet.  

• Integrasjon av innvandrere i arbeidslivet – aktivitet rettet mot arbeidssøkere/-kraft og 
lokale bedrifter.  

• I økende grad – via Husbankens ordninger – legge til rette for at innvandrere kommer inn 
på, og klarer seg på boligmarkedet.  

 
Innvandrerrådet behandlet i forrige kommunestyreperiode mål for integreringsarbeid i 
Rakkestad kommune, og formulerte følgende målsetninger: 

• Hovedmål er selvstendiggjøring av familier/enkeltpersoner slik at de på sikt kan klare seg 
selv 

• Hovedmål er en høyere grad av verdsetting av flerkulturelle verdier i lokalsamfunnet 
 

Noen nøkkeltall for bosetting og integrering (Pr 01.01.12) 
 

De siste 8 årene har Rakkestad kommune bosatt som følger: 
• 2012: 0 
• 2011: 0 
• 2010: 6 
• 2009: 15 
• 2008: 10 
• 2007: 20 
• 2006: 7 
• 2005: 9 
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I 2010 bosatte Rakkestad kommune 4 enslige mindreårige flyktninger i en felles bolig 
underlagt barnevernet. Tiltaket har videre blitt fulgt opp som en barnebolig, og utgifter til 
bemanning, livsopphold og aktivitet blir i stor grad statlig refundert. 
Ut i fra de bosattes alder vil tiltaket avvikles som barnebolig i 2014.  
 
Innvandrere totalt i kommunen: 837 pr. 01.01.12.  
Dette utgjør 10,9% av befolkningen. Av disse er 315 registrert med vestlig bakgrunn og 522 
med ikke-vestlig bakgrunn. 
 
Antall sosialhjelpsmottakere i perioden 01.01.08-30.06.12 med innvandrerbakgrunn 
(vestlige+ ikke-vestlige): 138 av 474= 29,1% 
 
Helsestasjonens tall 01.01.2007 – 13.08.2012: 
81 barn hvor begge foreldrene er fremmedspråklige eller har fremmedspråklig 
aleneforsørger. 
 
Skole: Ca. 10% av elevene er fremmedspråklige/tospråklige. 
 
 
Tiltaksapparat 
Bosetting og integrering av flyktninger er tiltak som i stor grad berører hele kommunens 
tjenesteapparat – på tvers av samtlige seksjoner. Følgende seksjoner og ressurser 
representerer primært tiltaksapparat i bosettingssaker og integreringstiltak: 
 
   
NAV: • Flyktningkonsulent i 100% stilling for hjelpetiltak til vedtatt bosetting. Har nå kapasitet 

til å jobbe med flere saker 
• Boveileder 100% stilling med blant annet bosettingssaker som prioritet for oppfølging. 

Bidrar til praktisk hverdagskompetanse på en rekke områder. 
SKOLE: • Gjennomsnittlig 10 % fremmedkulturelle elever  

• Verdensklassen ved ungdomsskolen som spesialtilpasset opplæring for 
fremmedspråklige. Favner også noen elever på barnetrinnet – ellers tilsvarende 
enkelttiltak i hver enkelt skole 

BARNEHAGE: • Åpen barnehage i Familiesenteret – tilbud til barn og foresatt uten barnehageplass. 
Tiltaket har stor deltagelse blant fremmedspråklige, og er derfor av stor betydning for 
både barn og mødre 

KULTUR: • Kontakt med internasjonal forening og andre interesseforeninger 
• Tilskuddsordningene 
• Kontaktet med lag og foreninger 

FAMILIESENTER: • Åpen barnehage sammen med seksjon barnehage  
• Helsestasjon – kontakt med alle småbarnsfamilier 
• Andre fagtjenester i forhold til bosatte med oppfølgingsbehov 
• Fritid med bistand 
• Frivillig sentral med Kvinnegruppe og andre tiltak 

UTVIKLING OG  
BEREDSKAP: 

• Legetjenesten  
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K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Økonomi: 
 
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2012: 
 Integreringstilskudd  Bosettingsår  Sats 

 
 
 
 
 

 År-1 (2012) 
 kr. 156 500 (voksen)* 
 kr. 135 000 (barn)* 
 kr. 210 000 (enslig voksen) 
 kr. 156 500 (enslig mindreårig) 

 År-2 (2011)  kr. 156 500 
 År-3 (2010)  kr. 135 000 
 År-4 (2009)  kr. 80 000 
 År-5 (2008)  kr. 70 000 

 Skoletilskudd  kr. 11 000 
 Barnehagetilskudd  kr. 21 800 (engangstilskudd) 
 Eldretilskudd  kr. 143 000 (engangstilskudd) 
 Særskilt tilskudd enslige mindreårige  kr. 126 840 

 Personer med kjente funksjonshemminger  Tilskudd 1: kr. 160 000 (engangstilskudd)  
 Tilskudd 2: Inntil kr. 800 000 i inntil 5 år 

 
Integreringstilskuddet skal dekke kommunens utgifter til midlertidig livsopphold, 
flyktningtjenester, tolketjenester, boligtjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, 
barnehagetjenester, helsetjenester og kulturtiltak for flyktninger. 
Personer som får innvilget familiegjenforening gjennom UDI utløser også integreringstilskudd 
til kommunen. 
Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.  
 
I tillegg til disse finnes det: 

• Tilskudd til norskopplæring 
• Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere (2012)  
• Tilskudd til frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  
• Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og 

samhandling (2012)  
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Inn mot 2010 var bosetting og tiltak til integreringsarbeid en økende belastning for det totale 
kommunale hjelpeapparatet. Denne belastningen var først og fremst knyttet til 
sekundærflyktninger som kom til kommunen uten mulighet for planlegging, og som i denne 
perioden hadde store bistandsbehov fra offentlige tjenester. 
 
I siste 2-årsperiode har tilfeller av sekundærtilflytting til kommunen blitt betydelig redusert, 
særlig i forhold til tilflyttinger med stort bistandsbehov. Dette har også lettet belastning på 
bosettingstjenester betraktelig, og NAV opplever nå kapasitet til nye bosettinger. 
Når det gjelder det totale antallet av fremmedspråklige i kommunen har bildet de siste årene 
dreid noe mot arbeidsinnvandring. Dette er familier som er selvhjulpne for bosetting og 
livsopphold. Arbeidsinnvandring representerer økt antall fremmedspråklige innen barnehage 
og skole.  
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Planarbeid 
Samtidig med vedtaket om stopp i bosetting for 2011 og 2012 startet tjenesteapparatet 
planlegging av bedre tjenester for integrering i Rakkestad. Arbeidet er gjort på grunnlag av  
målsetningene i Kommuneplanen og fra Innvandrerrådet i 2011. 
Dette arbeidet har resultert i en del samordningstiltak og rutiner for bedre samhandling 
mellom tjenester og instanser.  
Spørsmålet om egen plan for integreringsarbeid er vurdert sammen med pågående arbeid 
med Planstrategi for Rakkestad kommune, og ikke konkludert. 
Så langt er imidlertid status at tiltak og tjenester best planlegges og fremkommer i 
eksisterende planer og rullering av disse fremfor en særplan for målgruppen innvandrere. 
Med dette menes at skoletiltak fremkommer av Skoleutviklingsplan, tiltak i barnehage 
fremkommer i Barnehageplan, forebyggende tjenester vil inngå i en Folkehelseplan, 
boligspørsmål i Boligsosial handlingsplan og så videre.  
 
 
Boligspørsmål 
I rådmannens innstilling til vedtak fremkommer et forbehold i antall til bosetting avhengig av 
om det bosettes enslige eller familier. Dette forbeholdet er først og fremst knyttet til 
boligspørsmålet og muligheten til å skaffe hensiktsmessige boliger. 
Å bosette enslige krever flere boenheter, men kan i større grad gjøres innenfor kommunens 
egne boliger. Å bosette familier krever færre boliger, men medfører ofte at kommunen må gå 
til anskaffelse av passende bolig på det åpne boligmarkedet. Dette har medført boligstørrelse 
og kostnader som gjør det vanskeligere for de bosatte å overta bolig selv etter 
integreringsperioden – noe som er et mål. Bolig til bosetting bør være av en verdig størrelse 
og standard, og slik at det gir den bosatte mulighet til og motivasjon for å skaffe seg 
tilsvarende eller bedre bolig selv på sikt.  
 
 
Tjenester 
Generelt er kommunen bedre på tjenester for tidlig sats og tiltak i barnehage og skole enn 
tjenester til voksne når det gjelder integreringsspørsmål. Dette er i tråd med kommunens mål 
om tidlig innsats for god forebygging. 
Arbeidsinnvandring gir skole store utfordringer med å rigge tilpasset opplæring på kort tid, 
men totalt sett mestres dette innenfor eksisterende rammer på en tilfredsstillende måte. 
Forutsatt videre bosetting må kommunen likevel vektlegge utvikling av noen tjenester. 
Nytt fokus på folkehelse sammen med samhandlingsreformen og nytt lovverk fra 2012 har 
trukket frem innvandrere som en risikogruppe for utvikling av sosiale helseforskjeller. Det er 
ikke grunnlag for å tro at Rakkestad kommune skiller seg ut i forhold til denne statistikken fra 
Helsedirektoratet, jf. kommuneprofilene fra Folkehelseinstituttet. 
Innvandrere generelt, og ikke bare de som omfattes av et bosettingsvedtak, må trekkes frem 
som en særskilt målgruppe i arbeidet med Folkehelseplan. 
 
Språkpraksis og mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet er av avgjørende betydning for 
å bidra til å gjøre flyktninger selvhjulpne i samfunnet etter integreringsperioden. 
NAV har et særlig fokus på aktivisering av sosialhjelpsmottakere, jf. nye tiltak for arbeid for 
sosialstønad. Tiltaket bidrar til tidlig arbeidspraksis for alle – også innvandrere. 
Rakkestad kommune har videre inngått avtale med NAV Østfold om 3 plasser i egen klasse 
for innvandrerkvinner til helsefagarbeiderutdanning. Opplegget starter høst 2012, og 
kommunen forplikter seg til praksisplasser og fast ansettelse ved endt utdanning. Tiltaket 
samsvarer med behov for helsefagarbeidere kommende år. 
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Språkopplæring foregår i Sarpsborg, og dette har erfaringsmessig bidratt til praktiske 
problemer både med transport og kombinasjon med barnehageplasser. NAV vil ha fokus på 
praktiske løsninger for dette videre, inkludert bedre heldagsopplegg lokalt med avisgrupper, 
leksegrupper med mer. 
 
Videre har en fadderordning for innvandrere tidligere vært etterlyst. Røde kors har lang og 
god erfaring med dette fra andre kommuner. Det er nå etablert eget lokallag i Rakkestad 
kommune, og det vil være naturlig å innlede et samarbeid med denne eller tilsvarende 
frivillige organisasjoner om et slikt tiltak. Røde kors arbeider allerede med en egen 
kvinnegruppe for innvandrere i Rakkestad kommune. 
 
Siste bosetting i 2010, fire enslige mindreårige, har i all vesentlig grad blitt gjennomført etter 
plan og målsetninger. Tiltaket har utover det planlagte ikke vært en belastning for 
tjenesteapparatet. Dette er grunnlaget både for Imdis anmodning og rådmannens forslag til 
vedtak om å benytte etablerte tiltak til å videreføre bolig for enslige mindreårige flyktninger 
når nåværende tiltak avvikles på grunn av barnas alder – antatt gjennomført i 2014. 
 
Rådmannen mener på bakgrunn av den statusen NAV nå rapporterer, og Imdis forsterkede 
anmodning til alle kommuner pr. september 2012, at det er grunnlag for igjen å bosette en 
begrenset antall flyktninger i Rakkestad kommune fra 2013. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Anne Sofie Andersen Arkiv nr. G01  
Utvalg Saknr Møtedato  
ELDRERÅDET 9/12 10.09.2012 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3/12 11.09.2012 
Omsorgsutvalget 9/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET 42/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 42/12 Saknr 12/2008 Løpenr 9921/12 
 

42-12 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD 
OG 17 KOMMUNER I ØSTFOLD - GODKJENNING AV AVTALE OG 
RETNINGSLINJER 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom 
Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt 
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet tar saksframstillingen med rådmannens forslag til vedtak og kommunalsjef Anne 
Sofie Andersens orientering til etterretning. 
 
 
Eldrerådets uttalelse til omsorgsutvalget :  

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom 
Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt 
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til omsorgsutvalget:  

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom 
Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt 
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
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Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom 
Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt 
samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato.   

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale 
med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Rakkestad 
kommune og Sykehuset Østfold (standard avtale inntil signert versjon foreligger fra 
Sykehuset Østfold). 
Følgende retningslinjer følger avtalen:  
- retningslinje 1  Oppgavedeling 
- retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med  

behov for koordinerte tjenester 
- retningslinje 3  Innleggelse i Sykehuset Østfold 
- retningslinje 4 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 
- retningslinje 5  Utskrivning fra Sykehuset Østfold 
- retningslinje 6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk 
- retningslinje 7 Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid 
- retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester 
- retningslinje 9 Samarbeid om IKT-løsninger 
- retningslinje 10 Samarbeid om forebygging 
- retningslinje 11  Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 
- retningslinje 12  Samarbeidsformer 
 

2. Kopi av søknad sendt Helsedirektoratet vedrørende Tilskudd til etablering og drift av 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 

 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre vedtok i nr. sak 3/12, 2. februar 2012 Overordnet 
samarbeidsavtale med tilhørende 5 retningslinjer mellom Rakkestad kommune og Sykehuset 
Østfold. 
Endelig frist for å ha alle retningslinjer på plass var satt til 1. juli 2012. 
Dette arbeidet er sluttført, og således legges i denne saken revidert samarbeidsavtale med 
fullstendig sett retningslinjer frem for vedtak i kommunestyret. 
 
Arbeid med avtaleverket: 
De etablerte samarbeidsorganer mellom Sykehuset Østfold og kommunene har hatt ansvar 
for å revidere overordnet samarbeidsavtale og utarbeide resterende 7 retningslinjer. 
Overordnet samarbeidsutvalg har gitt Administrativt samarbeidsutvalg oppdraget. Arbeidet 
har vært gjennomført i partssammensatte grupper med representanter fra kommunene og 
Sykehuset Østfold.  Fastlegerepresentant og brukerrepresentant har deltatt i 
arbeidsgruppene. Medlemmer fra Administrativt samarbeidsutvalg har hatt lederansvaret, og 
det har vært jurister tilknyttet arbeidet ved behov. 



  Sak 42/12 
 

  Side 37 av 51   

 
 
 
Arbeidet har blitt fulgt fortløpende av Administrativt samarbeidsutvalg våren 2012.  
Administrativt samarbeidsutvalg godkjente ny overordnet samarbeidsavtale 22. juni 2012. 
Saken ble deretter behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg 25. juni hvor følgende vedtak 
ble fattet:  

”Samarbeidsavtale med nye retningslinjer er godkjent uten endringer i overordnet 
samarbeidsutvalg.” 

 
Overordnet samarbeidsutvalg anbefaler at avtalen med retningslinjer vedtas i 
kommunestyrene/ styret i Sykehuset Østfold. 
 
Det var opprinnelig planer om å revidere retningslinje 3 og 5 innen 1. juli 2012, men begge 
parter ønsket mer erfaring med retningslinjene før revidering. Det er nedsatt et klinisk utvalg 
som våren 2012 startet sitt arbeid. Administrativt samarbeidsutvalg følger prosessen 
underveis, og endelig rapport leveres høsten 2012. 
 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Sykehus og kommuner er gjennom samhandlingsreformen og ny helse og omsorgstjenestelov 
av 14. juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtaler.  
Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold inngikk samarbeidsavtale allerede i 2005. 
Partene tok i bruk ny overordnet samarbeidsavtale med retningslinjene 1, 3, 5, 11 og 12 fra 
1. januar 2012.  
 
 
Økonomi: 
Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter regulerer økonomien. 
Forskriften legger opp til varsling fra sykehus til kommune 24 timer i døgnet og 7 dager i 
uken. Kommunens betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar. 
 
Kommunene får ansvar øyeblikkelig døgnopphold fra 2016. Det har fra statens side vært et 
ønske med gradvis innføring og opptrapping mot 2016, blant annet initiert gjennom 
tilskuddsmidler for etablering og drift av kommunalt tilbud frem til 2016. Fra 2016 vil nytt 
kommunalt ansvar være finansiert 50 % fra midler overført fra Sykehuset Østfold og 50 % 
statlig finansiering gjennom rammetilskudd. 
Sykehuset Østfold og alle kommuner i Østfold har samlet søkt tilskuddsmidler for innfasing av 
senger til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (vedlegg 2). Østfold har samlet sett mottatt nesten 
24 millioner kroner til etablering og drift for 2012. Tilskuddet er garantert frem til overføring i 
rammetilskudd fra 2016. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Avtalen er et fremforhandlet resultat, og er bredt forankret i kommunene og i Sykehuset 
Østfold gjennom arbeidet i ulike partsammensatte grupper. Den består av overordnet 
samarbeidsavtale med tilhørende 16 retningslinjer.  
 
Retningslinjene punkt 1-11 er strukturert etter § 6 – 2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I 
tillegg er retningslinje nr. 12 Samarbeidsformer revidert.  
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Retningslinjer som var etablert før 2012, og som tidligere er vedtatt i administrativt 
samarbeidsutvalg, har fått nummereringen 13 – 16. Disse videreføres uten endringer, og er 
dermed ikke vedlagt saken.  
 
Retningslinje 4 – Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene – omfatter kommunens 
ansvar fra 2016. Det skal inngås egen avtale mellom kommunen og Sykehuset Østfold om 
hvordan ansvaret skal ivaretas. Gjennom Administrativt samarbeidsutvalg har Østfold som 
helhet valgt å starte opptrapping av øyeblikkelig hjelp døgnopphold tilknyttet lokalmedisinske 
sentra i hvert av de 5 legevaktsdistriktene i fylket med gradvis opptrapping fra 2012.  
Den modellen som er valgt tydeliggjør Rakkestad kommunes valg av regionstilknytning i 
helsesammenheng, og etableringstilskudd er derfor søkt sammen med Sarpsborg kommune. 
Ø-hjelp-senger tilknyttet lokalmedisinsk senter og legevakt i Sarpsborg vil representere 
overflytting av nye oppgaver til kommunen som i dag løses i sykehus. Dette kommer i tillegg 
til det tilbudet som Rakkestad kommune allerede har etablert med egne senger for 
utskrivingsklare pasienter ved Skautun. Rakkestad kommune vil måtte samarbeide tett med 
fastleger og Sarpsborg kommune i etablerings- og opptrappingsperioden om avklaring på 
riktig bruk av de ulike nivåene. 
 
Østfolds nye samarbeidsavtale ivaretar kravene i nytt lovverk og er utarbeidet innen 
tidsfristen 01.07.12. Arbeidet er utført partssammensatt, det har vært brukerrepresentasjon 
og representant fra fastlegene. Begge parter har bidratt med juridisk kompetanse. Det 
foreligger nå en omforent samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset 
Østfold. 
 
Avtalen ivaretar Østfolds gode erfaringer med samhandling og samarbeidsavtale siden 2005. 
Denne felles samarbeidsavtalen viser at kommunene i Østfold står samlet som en sterk og 
likeverdig aktør overfor SØ. For SØ betyr avtalen at innbyggerne i Østfold kan få likeverdige 
helsetjenester, uavhengig av i hvilken kommune de bor.    
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Knut Østby Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 22/12 25.09.2012 
KOMMUNESTYRET 43/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 43/12 Saknr 12/2399 Løpenr 11443/12 
 

43-12 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 miljø-
utvalget, 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 interesse-
representantene 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.   
 
 
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 
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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. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunene fikk med innføring av viltloven i 1952, et pålegg om å opprette viltnemnder for å 
ivareta de lokale viltinteressene.  Denne ordningen gjaldt fram til den nå gjeldende viltlov 
trådte i kraft i 1981.  I denne loven er kommunen nevnt som et av flere nivåer innen offentlig 
viltforvaltning, men hvordan dette er organisert i kommunen er ikke spesifisert som i tidligere 
lovverk.   

Viltlovens § 6 inneholder bestemmelser om viltorganenes arbeidsoppgaver: Viltorganene skal 
arbeide for å fremme formålet med loven og gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og 
personer, bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.   

Kongen kan gi nærmere regler om viltorganenes organisasjon og virksomhet.  
 
Rakkestad kommune fastsatte ny politisk styringsstruktur fra ca. 1.11.11. Den innbærer blant 
annet at viltnemnda er lagt ned, og at oppgaver og myndighet på det aktuelle felt har blitt 
fordelt mellom rådmannen og teknikk- og miljøutvalget. Samtidig ble det bestemt å etablere 
et ”viltråd” – satt sammen av bruker- og interessegrupper og med jakt- og viltoppgaver som 
funksjonsområde – som et underutvalg til dette kollegium. 
 
Viltrådet er tenkt på som et rådgivende organ for rådmann og teknikk- og miljøutvalget i 
deres virksomhet. Det er ikke tiltenkt noen selvstendig beslutningsmyndighet. 
 
Viltrådet skal bestå av fem medlemmer – to representanter fra teknikk- og miljøutvalget og 
tre representanter som utgår fra grunneier-, jakt- og landbruksinteressene i kommunen. Det 
opererer videre innen de ordinære kommunale administrative og politiske strukturer, og er 
som sådan bundet av de regler og rammer som er fastsatt i denne forbindelse.  
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Rådmannens videre vurderinger viser at denne organiseringen neppe oppnår legitimitet blant 
brukerinteressene (jegere og grunneiere) og heller ikke oppfyller forventningene til ordningen 
hos det politiske flertallet.   
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunens ansvar i viltforvaltningen er i stor grad knyttet seg opp mot forvaltning av 
hjortevilt.  Utfordringene er primært å oppnå bred forståelse for oppgavene fra alle aktører – 
fra den ivrigste jeger til de grunneiere som har blitt hardest rammet av viltskader.   For 
Rakkestads del har det blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte, mens i andre deler av 
landet har en ukontrollert vekst i hjorteviltstammen medført varig økologisk ubalanse, store 
beiteskader på inn og utmark og uforholdsmessig mange trafikkskader hvor vilt er innblandet.  
Dette er kommunens ansvar, men vanskelig å få gjennomført på en god måte med vedtak og 
bestemmelser. 
 
Andre opplysninger: 
Hensikten med ”viltrådet” er å etablere et kontaktorgan mellom rettighetshavere, jegere, 
landbruksinteresser og kommunens administrative og politiske nivå.   Dette for å tilpasse seg 
de føringene det er lagt opp til i moderne viltforvaltning.   Ordningen gir også en mulighet for 
å utvikle og videreføre et samarbeid om forvaltning av viltet og arbeide for økt tilrettelegging 
på feltet.   
 
For at viltrådet skal fungere etter hensikten, er det viktig at rådet blir sammensatt på en 
hensiktsmessig måte.  Samtlige fem planområder bør være representert, et medlem fra 
landbruksorganisasjonene, et medlem fra Rakkestad og Degernes JFF og to medlemmer fra 
teknikk og miljø utvalget.   En fagperson knyttet opp mot viltforvaltning fra administrasjonen 
i Rakkestad kommune fungerer som rådets sekretær.   Antall medlemmer i rådet kan utvides 
dersom et flertall i rådet finner det formålstjenelig.  
 
Rådets medlemmer kan godtgjøres av viltfondet, bortsett fra de politisk oppnevnte 
medlemmer som bør få godtgjørelse av Rakkestad kommune på ordinær måte.  
 
Viltrådets formål er primært et kontaktorgan mellom Rakkestad kommune og forskjellige 
interessegrupper, men sekundært er det også ment å skulle rådgi administrativt og politisk 
nivå i ulike enkeltsaker og prinsipielle spørsmål. Blant annet gjelder det forvaltningen av 
viltfondet.  
 
Viltrådet uttaler seg i de saker innen viltforvaltning som skal opp til politisk behandling. 
 
For at viltrådet skal fungere godt, bør møtene i organet tilpasses viltforvaltningens årssyklus.   
Forberedelse, gjennomføring og oppfølgning av møtene skjer på ordinær måte.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Viltforvaltningen har endret karakter de siste årene – tidligere ble mye gjennomført med 
bestemmelser og politiske vedtak.  I dagens lovverk er mer av forvaltningen overlagt til 
grunneiere og rettighetshavere.   Kommunens rolle nå er å skape felles forståelse og sørge 
for tilstrekkelig innsikt for å drive viltforvaltning på en bærekraftig måte.   I noen saker er det 
fortsatt behov for politiske beslutninger.   I hovedsak dreier det seg om rammer og 
målsetning innen hjorteviltforvaltning og kontroll med bruk av viltfondsmidler.  
 
På sikt kan et viltråd muligens overta en større del av kommunens rolle i viltforvaltningen.   
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Rådmannen ser på et viltråd som et viktig steg mot en moderne bærekraftig viltforvaltning – 
som har god forankring i alle brukergrupper knyttet opp mot vilt og jakt.  For at det skal 
lykkes bør rådet rekruttere representativt og bredt på bruker-/interessesiden og 
møtesyklusen bør tilpasses de behov som er på området. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 40/12 17.10.2012 
KOMMUNESTYRET 44/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 44/12 Saknr 12/2992 Løpenr 13976/12 
 

44-12 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.1.2013 - 
1.1.2017  
 
 
Arbeidsutvalgets innstilling til formannskapet: 
 
1. Det foretas følgende valg av forliksråd for perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2017: 
 

Medlemmer: 
1. Ragnar Johansen 
2. Stein Bruland 
3. Linda Holene 

 
 

Varamedlemmer i rekkefølge: 
1. Hans Amund Lunde 
2. Ann-Mari Skinne 
3. Torhild Hanne Fossli  

 
 
2. Som forliksrådets leder velges: Ragnar Johansen. 
 
3. Valget innberettes til Fylkesmannen i Østfold i samsvar med domstollovens § 58. 
 
 
 
 
Formannskapets behandling: 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med arbeidsutvalgets forslag til vedtak. 
 
Formannskapets behandling: 
Ordføreres innstilling enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret:  
 
1. Det foretas følgende valg av forliksråd for perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2017: 
 

Medlemmer: 
1. Ragnar Johansen 
2. Stein Bruland 
3. Linda Holene 

 
 

Varamedlemmer i rekkefølge: 
1. Hans Amund Lunde 
2. Ann-Mari Skinne 
3. Torhild Hanne Fossli  

 
 
2. Som forliksrådets leder velges: Ragnar Johansen. 
 
3. Valget innberettes til Fylkesmannen i Østfold i samsvar med domstollovens § 58. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Utrykte vedlegg:  

1. Brev fra Justis- og politidepartementet, datert 15.12.2011 med redegjørelse for 
reglene om valg av forliksrådsmedlemmer. 

2. Brev fra Fylkesmannen i Østfold, datert 27.08.12. 
3. Særutskrift – FSK sak 35/12 – Valg av forliksrådsmedlemmer for 2013-2017 – 

oppnevning av arbeidsutvalg. 
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til domstolloven § 27 skal det i hver kommune være et forliksråd på 3 medlemmer 
og like mange varamedlemmer som velges blant kommunens innbyggere for fire år om 
gangen. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 
Kommunestyret velger et av medlemmene til leder. Har denne forfall, trer den av de andre 
som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.  
 
Etter domstollovens § 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. 
oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar i det påfølgende år.  
 
Rakkestad kommunestyre vil foreta endelig valg i møte den 25. oktober 2012. Fylkesmannen 
i Østfold har godkjent utsettelse av fristen tilsvarende.  
 
Valget gjelder for perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2017. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Forliksrådet velges av kommunestyret selv. Valget skal innberettes (jf. domsstollovens § 58) 
til fylkesmannen som - hvis han finner valget lovlig - utferdiger oppnevnelse av de valgte.  
 
Rammebetingelser: 
Domstolloven.  
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Kommuneloven. 
 
Andre opplysninger: 
Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker.  Det er både meklingsinstans 
og domstol.  Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. 
 
Vilkår for å kunne velges som forliksrådsmedlem:  
Justis- og politidepartementet understreker at forliksrådsmedlemmer er dommere, og at 
domstollovens § 53 derfor også gjelder for dem: 
 
Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er 
vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 
 
I tillegg stiller domstolloven (§ 56, § 70) disse vilkår for å kunne velges:  

 
• Vedkommende må ha fylt 25 år. 
• Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start. 
• Som forliksrådsmedlemmer kan bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker skriftlig og muntlig norsk godt. 
 
Utelukkelsesgrunner. 

• Utelukket fra valg til forliksråd på grunn av stilling. 
• Utelukket fra valg på grunn av vandel. 

 
Utelukkelsesgrunnene er nærmere spesifisert og utdypet i lovtekst og departementets 
rundskriv. Jfr. vedlagte kopi av domstollovens §§ 71 og 72. 
  
 
Fra Justis- og politidepartementets skriv siteres videre:  
 
”Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og 
krevende oppgave.  For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som 
forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet”. 
 
 
Og videre: 
 
”Departementet finner grunn til å understreke at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk 
råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper 
hos dem som blir valgt.  Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. 
Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet med på en gang”. 
 
Fylkesmannen ber spesielt i sitt skriv av 29.08.12 om at kommunene i forbindelse med sin 
innberetning sørger for å gi tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon til at det er 
mulig å fastslå om valget er foretatt henhold til domstollovens og kommunelovens regler. 
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Nåværende forliksråd har følgende sammensetning:  
 
Medlemmer:  

1. Ragnar Johansen, leder 
2. Stein Bruland 
3. Linda Holene 

 
Varamedlemmer i rekkefølge:  

1. Hans Amund Lunde 
2. Ann-Mari Skinne 
3. Jan Helge Solbrække  

 
 
Administrasjonens vurdering: 
Forslag til valg av medlemmer til Forliksrådet har vært forberedt av et arbeidsutvalg fra 
formannskapet, bestående av Ellen Solbrække, leder, John Thune og Karoline Fjeldstad, jf. 
formannskapssak 35/12. 
 
Jan Helge Solbrække har meddelt at han ønsker å fratre som meddommere i forliksrådet fra 
og med kommende periode. Utvalget foreslår Torhild Hanne Fossli som nytt varamedlem.  
 
 
Valget gjennomføres som avtalevalg iht. kommunelovens § 38 a
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli  Arkiv nr. 011  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 36/12 26.09.2012 
KOMMUNESTYRET 45/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 45/12 Saknr 12/1272 Løpenr 12783/12 
 

45-12 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 - FASTSETTING AV 
VALGDAG   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar at Rakkestad kommune i sammenheng med 
stortings- og sametingsvalget 2013 også skal holde valgting søndag 8. september 
2013. 

 
2. Rakkestad kommunestyre vedtar at det fra stortings- og sametingsvalget 2013 skal 

være tre valgkretser i Rakkestad kommune – Os, Bergenhus og Kirkeng kretser. 
 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forsalg til vedtak. 
 
Formannskapets behandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar at Rakkestad kommune i sammenheng med 
stortings- og sametingsvalget 2013 også skal holde valgting søndag 8. september 
2013. 

 
2. Rakkestad kommunestyre vedtar at det fra stortings- og sametingsvalget 2013 skal 

være tre valgkretser i Rakkestad kommune – Os, Bergenhus og Kirkeng kretser. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen.  
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunal- og regionaldepartementet har i skriv av 27.03.12 meddelt at valgdagen for 
stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9. september 2013. 
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Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valglovens § 9-2 (2) - bestemme at det i 
vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2013. 
 
Valgloven § 9-3 refereres: 
 
”Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser 
 kommunen skal deles inn i. ” 
 
 
Andre opplysninger: 
Valgstyret behandlet, etter delegasjon fra kommunestyret, 15.10.01 forslag om endring i 
valgkretser. Valgstyret vedtok at valgkretsene Ytterskogen og Vatvedt skulle opphøre og at 
valgkretsene skulle tilpasses skolekretsinndelingen. 
 
Rakkestad kommunestyre vedtok den 18.09.08 (sak 58/08) at det fra stortings- og 
sametingsvalget 2009 skal være tre valgkretser i Rakkestad kommune – Os, Bergenhus og 
Kirkeng kretser. Det vil si at Østbygda valgkrets ble delt mellom Kirkeng valgkrets og 
Bergenhus valgkrets. Valgkretsgrensene følger de gamle kommunekretsgrensene mellom 
Rakkestad og Degernes kommuner. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannen vil i likhet med tidligere år foreslå at det holdes valg også søndag, slik loven gir 
adgang til. 
 
Dersom kommunestyret vedtar søndagsvalg, er det valgstyret som bestemmer hvilke lokaler 
som skal være åpne denne dagen. 
 
Når det gjelder valgkretsdeling, foreslår rådmannen at skolekretsdelingen følges.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
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 8/12 26.09.2012 
Oppvekstutvalget 10/12 25.09.2012 
Teknikk- og miljøutvalget 23/12 25.09.2012 
FORMANNSKAPET 41/12 17.10.2012 
KOMMUNESTYRET 46/12 25.10.2012 
 
 
Utvalgssak 46/12 Saknr 12/2715 Løpenr 12368/12 
 

46-12 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013-2024 - 
MELDING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Meldingen tas til orientering. 
 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak 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: 
Eldrerådet tar meldingen til etterretningen. 
 
 
Eldrerådets uttalelse til omsorgsutvalget: 
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Meldingen tas til orientering. 
 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.  
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Representanten Stein Bruland (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nåværende kommunedelplan vil dermed gjelde ut 2013. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med representanten Brulands tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Meldingen tas til orientering. Nåværende kommunedelplan vil dermed gjelde ut 2013. 
 
 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak: 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Utvalgleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Meldingen tas til orientering. 
 
 
 
Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 
 
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. 
 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
 
Ordførers innstilling: 
Ordfører innstiller i tråd med rådmannens forsalg til vedtak. 
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Formannskapets behandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt.  Stein Bruland (Krf) ønsker at det presiseres at 
nåværende kommunedelplan vil gjelde ut 2013.  Formannskapet sluttet seg til dette. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  
Meldingen tas til orientering. Nåværende kommunedelplan vil dermed gjelde ut 2013. 
 
 
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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