
Rakkestad kommune 
 

 

MØTEprotokoll 
 

Kommunestyret 
 

Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus   
Dato: 21.03.2013 
Tid:            18:30 – 20.30 
 
 
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder: 
 

Ordfører Ellen Solbrække 

  
Forfall: John Thune (Krf). Ida Bremnes (AP) 
 
Varamedlemmer: 

 
Iselin Bjørnstad (Krf). Det var ikke innkalt vararepresentant for Ida 
Bremnes. 

 
Administrasjonen: 

 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
kommunalsjef Jon Ådalen, personalsjef Steffen Tjerbo, kontorsjef Laila 
Olsen Rode. 

 
Behandlede saker: 

 
F.o.m sak 2/13 - t.o.m. sak 3/13. 

 
Protokoll sendt til:       

 
Medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, revisjon, kommunalsjef 
og rådmann. 

 
  



  

Merknader: Det var ingen bemerkninger til saksliste eller innkalling.   
 
Fra Senterpartiet i Rakkestad var det mottatt spørsmål til ordføreren 
ang. beredskap ved lengre strømbrudd. Spørsmålet ble fremmet av 
Peder Harlem (SP) og besvart av ordfører. 
 
Rakkestad Venstre fremmet en interpellasjon ang. utbygging og 
rehabilitering av Kirkeng barnehage. Interpellasjonen ble fremmet av 
Elin Gjerberg (V) og besvart av ordfører.  
 
Følgende hadde ordet til interpellasjonen: 
Elin Gjerberg (V), Vidar Storeheier (Frp), Espen Storeheier (V), Dagfinn 
Søtorp (SP), Peder Harlem (SP, Ellen Solbrække (AP) 
 
Etter anmodning fra Kultur- og oppvekstutvalget orienterte rådmann 
Alf Thode Skog om ressurser i helsestasjonen og skolehelsetjenesten.   
 
Følgende hadde ordet etter orienteringen: 
Espen Storeheier (V), Roger Olstad (AP), Stein Bruland (Krf) 
 
 
Det var mottatt ett spørsmål til Folkets spørretime fra Rakkestad 
Gårdeierforening ang. politisk vilje til debatt vedrørende konsekvenser 
ved eiendomsskatt for gårdeiere i Rakkestad samt ønske om en 
konstruktiv bred politisk debatt rundt skatt på industri og 
næringseiendommer.  Spørsmålet ble besvart av ordføreren.  
Siden kommunestyret hadde temamøte ang.  «Eiendomsskatt» på 
dagsorden, ble saken videre debattert under temamøtet. 
 
 
Spørsmål, svar og rådmannens redegjørelse ang. skolehelsetjenesten 
følger protokollen. 
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ESA-SAK 13/581 
Svar - vedrørende mobildekning og nødnummer i forbindelse med 
strømbrudd Nyttårsaften. 

Man er klar over at det ved lengre strømbrudd, så kan mobildekningen bli borte, det har man 
hørt via media blant annet i forbindelse med ekstremvær på Vestlandet.  

Det er alvorlig at innbyggere ikke fikk ringt nødnummer på nyttårsaften. 

Kommunen er ikke kjent med at det var alvorlige situasjoner hvor personer ikke kom i 
kontakt med nødetatene.  Kommunen har heller ikke fått noen henvendelser om at det var 
problemer med nødnummer nyttårsaften i forbindelse med det langvarige strømbruddet.  

Det kommunen vil gjøre i saken er å legge dette frem for Telenor.  

Videre er dette også en sak for beredskapsansvarlig, at kommunen er kjent med at dette 
problemet kan oppstå. 

Administrasjonen har startet arbeidet med å finne ut av dette, slik at innbyggerne våre skal 
være trygge på at man skal få kontaktet nødetatene, også ved strømbrudd.  
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ESA-SAK 13/585 
SVAR på Interpellasjon fra Venstre – Kommunestyret 21.mars 13 

Ønske om åpne prosesser og innsyn, det er både lovpålagt og i alles interesse. 

Det er vårt vedtatte delegasjonsreglement som beskriver hvordan sakene skal behandles i de 
forskjellige råd og utvalg. Slik er det også med byggeprosjekter, det er Byggekomiteen sitt 
ansvar og byggekomiteen sender sakene som skal videre behandles direkte til 
kommunestyret. På samme måte som hovedutvalgene.  

Reglement for byggekomité: «Byggekomiteen innstiller ovenfor kommunestyret i 
investeringssaker knyttet til bygge- og anleggsprosjekter». 

Alle partiene er ikke representert i samtlige utvalg og råd. 

Venstre har en vararepr. til byggekomiteen, som mottar all saksinformasjon. 

Videre er det fullt mulig både for innbyggerne og politiske partier å henvende seg til 
administrasjonen eller lederne for hovedutvalg og komiteer og be om opplysninger, jeg kan 
også kontaktes om det. 

Alle innkallinger og referater ligger på kommunes nettsider og alle møter er åpne. 

Når det gjelder orienteringer underveis, så benyttes ikke kommunestyret til det der sakene 
etter delegasjonsreglementet ferdigbehandles andre steder.   

Men – det hender at det fremmes meldinger for kommunestyret – det er særlig i saker hvor 
et utvalg eller administrasjonen f.eks. ønsker å gi beskjed til kommunestyret om utviklingen i 
en konkret sak som i utgangspunktet er delegert, eller tilbakemelding på hvordan et politisk 
vedtak er iverksatt. 

 
Medlemmer i politiske råd og utvalg, inkl. kommunestyret har full anledning til å etterspørre 
status på saker, be om redegjørelser innen ulike temaer. Det har blitt praktisert flere ganger 
og er nyttig for alle. 

Jeg er enig med Venstre at informasjon er viktig for alle politikere, vi skal fortsatt ha åpne 
prosesser, sørge for at nødvendig informasjon blir gitt. Vi skal fatte viktige vedtak, det 
kommer flere store byggeprosjekter fremover og felles er jo et ønske å gjøre gode 
beslutninger basert på faktakunnskap.  

Det er som sagt full anledning til å etterspørre saker, det handler om å gi beskjed til meg 
eller leder for det aktuelle utvalg i forkant. 
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ESA-SAK 13/591 
Svar folkets spørretime vedr e-skatt på sentrumsbygg, mars 2013 

 

Eiendomsskatten ble vedtatt i kommunestyret i desember 2011. 

Konsekvensene rundt eiendomsskatt har blitt saklig diskutert.  Det gjorde det forrige 
kommunestyret og det har dette kommunestyret gjort flere ganger.  

Det er kommunestyrets ansvar å sørge for at kommunen har penger til de investeringer og 
drift kommunen må ha, for at innbyggerne skal få de tjenestene de har krav på. 

Jeg kan ikke pålegge representantene hva de skal debattere under dagens møte. Men jeg 
kan forsikre om, at vi i kommunestyret har ansvar og vi tar ansvar for de lovpålagte 
oppgavene kommunen har. 

Vi politikere er opptatt av et solid næringsliv, aktiviteter i sentrum og nyetableringer, og så 
skal vi samtidig ha gode tjenester til våre innbyggere.  

Nå har representantene hørt spørsmålene, og Gårdeierforeningens ønske om en debatt rundt 
skatt på industri og næring. 

Det er kommunestyret som bestemmer hvordan eiendomsskatten skal være. Det vedtar vi  i 
desember i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan.  

Jeg takker for spørsmålet fra Gårdeierforeningen og syntes det er flott med engasjement.  

 

 
 
 
 
 

Side 8 av 12 



  

ESA-SAK 13/323 
Rådmannens redegjørelse om 
Helsesøstertjenesten/skolehelsetjenesten 
Kommunestyret 21.03.2013. 
 
I midten av februar gikk det ut et brev fra helsesøstrene og helsestasjonen om at det på 
grunn av ressursmangel i tjenestene ikke var kapasitet til å gi tilbudet «helseopplysning og 
gruppesamtale» på 6. og 10. trinn i Rakkestadskolen i 2013. 
Tilbudet har et omfang av åtte timer i løpet av et skoleår. 
 
Jeg vil først understreke:   
Fra administrativ ledelse og administrasjonen sin side er det et selvsagt mål at kommunen 
skal yte de tjenester den er forpliktet til og for øvrig de tjenester – utover det – som måtte 
være bestemt av kommunen selv. 
 
Så vil jeg legge til: 
Dette brevet og denne prioriteringen av oppgaver har gått ut til skolene og skolens organer 
uten at jeg eller noen på siden av meg visste om det. 
 
Det er jeg selvsagt lite fornøyd med.  Det fratok ledelsen mulighet til å utøve lederskap. 
 
Dette er selvsagt tema for særskilt oppfølging.   
 
Med hensyn til videre tiltak og oppfølging vil jeg si: 
Helsesøster- og skolehelsetjenesten har de ressurser som er bestemt i budsjett.  Det er ikke 
foretatt kutt i ressursene – snarere tvert om. 
 
Denne saken blir fulgt konkret og nært opp i den nærmeste tiden. 
 
Ressurssituasjonen blir tema inn i budsjett- og økonomiplanprosessen. 
 
Prioritering/bruk av tilgjengelige/eksisterende ressurser blir fulgt opp – slik at pålagte 
oppgaver og det som er ønskede politiske oppgaver blir gjennomført.  Det siste så langt 
budsjettrammene tillater det.  
 
Dialog og rapportering mot det politiske nivå følger vanlige rutiner. 
 
Til slutt:  Tilbudet som denne gang er nedprioritert av helsesøstrene er ivaretatt – dog er det 
av skolens eget personale.  
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TEMAMØTE – EIENDOMSSKATT 
 
Rådmannen orienterte om ordningen om sådan og i Rakkestad kommune spesielt. 

• Kommunal eiendomsskatt – ordningen 
• Eiendomsskatt i Rakkestad kommune – hvorfor er det utredet og vedtatt og hvordan 

er ordningen utformet lokalt. 
• Status for eiendomsskatt 2013 og videre utvikling av ordningen 2013 – 2016 – jfr. 

budsjett og økonomiplan 
 
I debatten etter orienteringen deltok: 
Vidar Storeheier (Frp), Knut Ruud (H), Peder Harlem (SP), Sølvi Brekklund Sæves (V), Villy 
Tjerbo (V), Roger Olstad (AP), Stein Bruland (Krf), Espen Storeheier (V). 
 
 
Kommunestyret signaliserte at de i kommende budsjettprosess ønsket en videre diskusjon 
rundt Venstres forslag under behandlingen av budsjett 2013 – Handlings- og økonomiplan 
2013 – 2016: 
 
Kommunestyret ønsker en differensiering av eiendomsskatten ut fra 
rimelighetsbetraktninger.  Kommunestyret ønsker å synliggjøre at det er forskjell på de 
tjenester som ytes til bygdas innbyggere og ser det derfor som rettferdig at eiendomsskatten 
differensieres ut fra følgende hensyn og med følgende sats: 
 
Hus knyttet til kommunens anlegg for vann og kloakk:  3,4 promille 
Hus som ikke er knyttet til kommunens anlegg for vann og kloakk:  2,6 promille. 
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SAKSLISTE 

 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
 
  
2/13 12/3526 Unntatt offentlighet offl §13  
 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM 

FRITAK   
 
 
3/13 12/3405   
 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM 

FRITAK  
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2/13   

2-13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM 
FRITAK  - KARI HEEN BAKKE 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Kari Heen Bakke fritas som varamedlem i sakkyndig ankenemnd. 
2. Det velges ikke nytt varamedlem til sakkyndig ankenemnd.  

 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kari Heen Bakke fritas som varamedlem i sakkyndig ankenemnd. 
2. Det velges ikke nytt varamedlem til sakkyndig ankenemnd.  

 
 
Melding om vedtak:  Kari Heen Bakke, leder av sakkyndig ankenemnd Ole Reidar Grimsrud, 
TML-seksjonen v/Thorbjørn Stubberud. 
  
 
 
  
3/13   

3-13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM 
FRITAK  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Nina Ringsby fritas som medlem i sakkyndig ankenemnd. 
2. Som nytt medlem til sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt velges Solveig Reiten. 

 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Nina Ringsby fritas som medlem i sakkyndig ankenemnd. 
2. Som nytt medlem til sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt velges Solveig Reiten. 

 
 
 
Melding om vedtak:  Nina Ringsby, Solveig Reiten,  leder av sakkyndig ankenemnd Ole 
Reidar Grimsrud, TML-seksjonen v/Thorbjørn Stubberud. 
  
 

Side 12 av 12 


	2013.03.21
	MØTEprotokoll
	Svar - vedrørende mobildekning og nødnummer i forbindelse med strømbrudd Nyttårsaften.
	SVAR på Interpellasjon fra Venstre – Kommunestyret 21.mars 13
	Svar folkets spørretime vedr e-skatt på sentrumsbygg, mars 2013
	Rådmannens redegjørelse om Helsesøstertjenesten/skolehelsetjenesten Kommunestyret 21.03.2013.
	TEMAMØTE – EIENDOMSSKATT
	2-13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK  - KARI HEEN BAKKE
	3-13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK





