
Rakkestad kommune 
 

 

MØTEprotokoll 
 

Eldrerådet 
 

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 04.03.2013 
Tid:            10:00 - 12:00  
 
 
Til stede på møtet: 
 
Møteleder: Arild Oliversen (nestleder)  
 
Medlemmer: Arild Oliversen, Marit Rønneberg, Bjarne Johannessen, Villy Tjerbo 

 
Forfall: Inger Marit Skallerud 

 
Varamedlemmer: Anne Karin Gammelsrud 

 
Administrasjonen: Kommunalsjef Jon Ådalen orienterte vedr sak 2/13, møtesekretær 

Ranveig Hansen 
 
Behandlede saker: 

 
F.o.m sak 2/13  - t.o.m. sak 2/13 

 
Protokoll sendt til:       

 
Medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, revisjon, kommunalsjef 
og rådmann 

 
Merknader: Jon Ådalen ga en kort orientering om framdriften i «Prosjekt 

Familiesenter». Nybygget forventes ferdig sommeren 2013. Høsten 
2013 vil gå med til omgjøring av den gamle delen av bygget. Det 
forventes «vanlig» drift igjen fra desember 2013. 
 
«Prosjekt Skautun» starter på nytt høsten 2013. 
 
Rakkestad kommune har lagt Degernes helse- og velferdssenter ut for 
salg med lukket budfrist 02.04.2013. Det forutsettes at en eventuell ny 
eier benytter bygget til allmenn-nyttig formål. Eldrerådet er opptatt av 
hva Rakkestad kommune, ihht samhandlingsreformens intensjoner, 
tilbyr eldre i Degernes-området av forebyggende tiltak dersom dagens 
virksomhet ved senteret opphører. 
 
Eldrerådet ønsker at det neste møte i rådet – 21.05.2013 kl 10.00 - 
legges til Degernes helse- og velferdssenter. 
 
 

 
   
   
 
 



  

SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
2/13 13/407   
 NY SENTRUMSPLAN I RAKKESTAD - ORIENTERING TIL BRUKER- 

OG INTERESSEUTVALGENE  
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2/13   

2-13 NY SENTRUMSPLAN I RAKKESTAD - ORIENTERING TIL 
BRUKER- OG INTERESSEUTVALGENE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Den muntlige fremstillingen tas til orientering.  
 
Behandling: 
Kommunalsjef Jon Ådalen orienterte om status i forhold til sentrumsplanarbeidet og den 
videre prosessen når det gjelder mulighet for innspill og offentlig høring. 
 
Eldrerådet forutsetter at universell utforming ivaretas. Tilgjengelighet for 
forflytningshemmede må i videste betydning ivaretas i ny sentrumsplan  – herunder også 
parkeringsplasser merket for forflytningshemmede.  
 
 
Eldrerådets uttalelse: 
Den muntlige fremstillingen tas til orientering.  
 
Eldrerådet forutsetter at universell utforming ivaretas. Tilgjengelighet for 
forflytningshemmede må i videste betydning ivaretas i ny sentrumsplan  – herunder også 
parkeringsplasser merket for forflytningshemmede.  
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