
 
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 

 
Møtedato/sted 05.11.2012 - Kommunestyresalen, Kulturhuset  Fra kl. 18.00 til     

kl. 20.45        
Møteleder Inger Marit Skallerud 
Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 27.10.2012 
BEHANDLEDE SAKER 
Fra sak nr 12/12  til og med sak nr 13/12 
 
 
Møtende representanter: 
Inger Marit Skallerud, Marit Rønneberg, Bjarne Johannessen, Arild Oliversen, Villy Tjerbo 
 
Andre som møtte: Ranveig Hansen, møtesekretær 
 
 
 
Eldrerådets medlemmer ber om at endringer i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for 
politisk nivå vurderes slik at Eldrerådets leder gis møte- og talerett i Omsorgsutvalgets 
møter. 
 
 
 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll sendt til: 
Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, kommunalsjefer, kontorsjef, 
kontrollutvalget, revisjon, fylkeskommunalt eldreråd 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
 
12/12   
BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016  
 
13/12   
PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013 - 2016  
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Utvalgssak 12/12 Arkiv nr Saknr 12/2854 Løpenr 15004/12 

12-12 BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN     
2013-2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2013 

og handlings- og økonomiplan 2013-2016 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 
2013-2016 side 54 og 55 (Budsjettskjema 1B) og side 63 og 64 (Økonomiplan: Per 
rammeområde og totalt for perioden 2013-2016) – totalt kr 380 165 942 for 2013.  

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2013 og handlings- og 
økonomiplan 2013-2016 side 68. 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 71 til og med side 88 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent. 
5. Investeringsbudsjettet for 2013 og 2013-2016 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 

av budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 45-49 
(Investeringsbudsjettet – sammendrag) og side 56 og 57 (Budsjettskjema 2B) – totalt  
kr 74 850 000 i 2013 til investeringer i anleggsmidler.  

6. Det godkjennes låneopptak på kr 55 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2013 – se side 70 i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016. 

 
 
ELDRERÅDETs behandling: 
Rådmann Alf Thode Skog orienterte om budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-
2016 felles for Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet. 
Eldreådet vurderer at rådmannens forslag til budsjett 2013 på en offensiv måte imøtekommer 
utfordringene i forhold til samhandlingsreformen. Dette vises gjennom ulike tiltak innenfor 
seksjonene Skautun, Hjembaserte tjenester og Familiesenter. Eldrerådet er spesielt opptatt 
av at det aktivt jobbes for at pasienter i sykehjem tilbys enerom i hht nasjonale føringer og 
opprettelsen av folkehelsekoordinatorstilling i Rakkestad. 
Seksjon kultur har som mål å låne ut 45 000 medier på Biblioteket i 2013. Eldrerådet vil 
påpeke Bibliotekets plassering og tilgjengelighet som helt avgjørende for at publikum / 
kunder i alle aldre skal ha mulighet for å benytte kulturtilbudet. Eldrerådet er godt fornøyd 
med dagens plassering av Biblioteket. 
 
I tillegg ønsker Eldrerådet at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet: 

 Fortau eventuelt gang-/sykkelvei langs Mjørudgata bør opparbeides da det langs 
denne veien ferdes barn, unge og eldre som opplever farefulle situasjoner på grunn 
av tungtrafikk og biler med høy hastighet. 

 Som et ledd i folkehelsearbeidet ber Eldrerådet Rakkestad kommune legge til rette for 
en ”BB-park” (område hvor det legges til rette for spill av bl a Bowls og Boccia) på 
opparbeidet grøntområde ved Lyngveien. 

 
 
ELDRERÅDET uttalelse til Omsorgsutvalget: 
Eldrerådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. I tillegg ønsker 
Eldrerådet at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet: 
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 Fortau eventuelt gang-/sykkelvei langs Mjørudgata bør opparbeides da det langs 
denne veien ferdes barn, unge og eldre som opplever farefulle situasjoner på grunn 
av tungtrafikk og biler med høy hastighet. 

 Som et ledd i folkehelsearbeidet ber Eldrerådet Rakkestad kommune legge til rette for 
en ”BB-park” (område hvor det legges til rette for spill av bl a Bowls og Boccia) på 
opparbeidet grøntområde ved Lyngveien. 

 
 
  
Utvalgssak 13/12 Arkiv nr Saknr 12/3134 Løpenr 14886/12 

13-12 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG 
OMRÅDER 2013 - 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 

 
 
 
ELDRERÅDETs behandling: 
Eldrerådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
ELDRERÅDET uttalelse til Omsorgsutvalget: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for 
utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013: 
 
 Tiltak     Sted   Utbygger  
    

1. Elektroniske skiver 100m  Blytjern skytebane  Degernes skytterlag  
2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane  Degernes skytterlag 
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