
MØTEINNKALLING 

Kommunestyret 
 
Sted: Rakkestad kulturhus, kommunestyresalen  
Dato: 20.6.2013 
  
Tid: 18.00  MERK TIDEN !! 
 
 

SAKSLISTE 
Folkets spørretime 
Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 18. juni 2013.   
 
 
Saksnr. Tittel   
   
19/13 12/1103   
 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RUTINER FOR POSTGANG  
 
20/13 13/773   
 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012  
 
21/13 13/725   
 RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2012  
 
22/13 12/1691   
 LOKAL FORSKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER M.M. I RAKKESTAD  
 KOMMUNE  
 
23/13 13/1215   
 REGIONRÅDSTILHØRIGHET FOR RAKKESTAD KOMMUNE 
 
24/13 13/1155   
 BARNEHAGER 2013  
 
25/13 07/678   
 OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE FOR INDUSTRIVEIEN 11 - TEKNISK   
 DRIFT - PROSESS FOR FREMTIDIG LOKALISERING TEKNISK DRIFT  
 
26/13 13/1172   
 SUPPLERINGSVALG - FAST BYGGEKOMITE 2011 - 2015  
 
27/13 13/1171   
 MØTEPLAN HØSTEN 2013  
 
28/13 12/3204   
 VEINAVN FLADSTAD UTBYGGINGSOMRÅDE  
 



 
Andakt holdes i grupperom 1 kl. 17.45. 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Sakskart med saksdokumenter er utlagt på Servicekontoret og Biblioteket f.o.m. 13.06.2013 
og t.o.m. møtedagen. 
 
Sakskart med saksdokumenter ligger også på kommunens internettside 
www.rakkestad.kommune.no 
 
 
Kommunestyremøtet overføres av Radio 5 på frekvens 102,9. 
 
 
 
Rakkestad, 13. juni 2013  
 
Ellen Solbrække 
Ordfører  
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19-13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RUTINER FOR POSTGANG  
 
Saksbehandler:  Unni Østby Sveen Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 12/1103    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
Rakkestad kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapport “Oppfølging av rapport om 
postrutiner”, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
1. Oversendelsesbrev fra Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, datert 14.05.2013 

vedlagt Indre Østfold Kommunerevisjon IKS rapport om oppfølgning av postrutiner 
Rakkestad kommune. 

 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i sak 5/12 i møte 22.03.2012 at Rakkestad kommunestyre tar 
forvaltningsrevisjonsrapport “Rutiner for postgang – Rakkestad kommune” og 
kontrollutvalgets vedtak i saken til orientering. 
 
 
Hjemmel 
Prosjektet er gjennomført etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollutvalget og 
kommunestyret, kommunestyresak 1/11 i møte 10.02.2011 Plan for forvaltningsrevisjon 
2011 – 2014. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Anbefalingene som kommunestyret vedtok var følgende: 
 
Anbefaling nr. 1:  Revisjonen anbefaler at det skrives inn i kommunens 
dokumenthåndteringsrutiner at all arkivverdig utgående e-post skal ha postmottak som 
kopimottaker. 
 
Anbefaling nr. 2:  Revisjon anbefaler at kopiboken blir lagret i låst arkivskap, så ikke 
personsensitive opplysninger kommer på avveie. 
 
Anbefaling nr. 3:  Revisor anbefaler at det blir innført tidsfrister for tilbakemelding til 
arkivavdelingen, hvis man blir satt opp som feil saksbehandler. 
 
Anbefaling nr. 4:  Revisjonen anmoder kommunen om fortsatt ha fokus på alle typer 
dokumenter som gjenstand for saksbehandling, og/eller  er nødvendig dokumentasjon, skal 
journalføres før de går til saksbehandling. 
 
Anbefaling nr. 5:  Anbefalingene følges opp av revisjonen ett år etter at 
forvaltningsrevisjonsrapporten er behandlet i kommunestyret. 
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Anbefaling nr. 6:  Kontrollutvalget anbefaler at evt. nye systemer som innføres i kommunen 
også er tatt høyde for i sikkerhetshåndboken i forhold til kryptering av sensitive data. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannen ga tilbakemelding på anbefalingene i brev av 16.01.2012. 
 
Administrasjonen redegjorde for hvordan kommunen har fulgt opp de vedtatte anbefalingene 
i brev av 11.03.2013 og ved e-post fra fagansvarlig IT vedr. oppdatering av 
sikkerhetshåndboken, datert 08.04.2013. 
 
Rapporten som nå legges fram har som formål å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet for 
å finne ut om alle anbefalingene som ble vedtatt av kommunestyret 22.03.2012 er iverksatt. 
 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 02.05.2013 og ber om at saken legges fram for 
kommunestyret.
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20-13 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 13/773    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Eldrerådet 21.05.2013 
6/13 Rådet for funksjonshemmede 21.05.2013 
6/13 Ungdomsrådet 21.05.2013 
21/13 Formannskapet 22.05.2013 
12/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 04.06.2013 
8/13 Kultur- og oppvekstutvalget 04.06.2013 
3/13 Helse- og omsorgsutvalget 05.06.2013 
3/13 Administrasjonsutvalget 12.06.2013 
29/13 Formannskapet 12.06.2013 
20/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
Behandling i Eldrerådet den 21.05.2013 sak 4/13 
 
Eldrerådet behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
 
Behandling i Funksjonshemmedes råd den 21.05.2013 sak 6/13 
 
Funksjonshemmedes råds behandling 
Funksjonshemmedes råds uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
Funksjonshemmedes råds uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 21.05.2013 sak 6/13 
 
Ungdomsrådets behandling 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte og svarte på spørsmål vedrørende 
årsberetningen. 
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Ungdomsrådet ønsket å bemerke følgende: 
 
Ungdomsrådet synes det er positivt at alle elever i Ungdomsskolen fra neste skoleår har sin 
egen PC, men det er viktig at den grunnleggende lærerkompetansen innen IKT styrkes både 
på barne- og ungdomstrinnet. 
 
Programvaren bør også oppdateres og samkjøres slik at skolene i kommunen får mest mulig 
samme utgangspunkt. 
 
 
Ungdomsrådets uttalelse til Kultur- og oppvekstutvalget 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
 
Behandling i Formannskapet den 22.05.2013 sak 21/13 
 
Formannskapet behandling 
Årsberetningen tas til foreløpig orientering og behandles endelig i formannskapet 12.06.2013 
- etter at bruker- og interesseutvalg og hovedutvalg har behandlet meldingen.   
 
 
 
Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 04.06.2013 sak 12/13 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget behandling 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget sluttet seg til rådmannens forslag til vedtak. 
 
Til neste møte i utvalget ønskes en orientering om bakgrunn og begrunnelse for setningen: 
«Det er ikke formålstjenlig for kommunen å kjøpe inn el-biler ved utskifting av eldre biler» 
jfr. side 48 i Årsberetning for Rakkestad kommune 2012. 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse til Formannskapet 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
Behandling i Kultur- og oppvekstutvalget den 04.06.2013 sak 8/13 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets behandling 
Utvalget hadde følgende innspill til årsberetningen:  
 
• Det er ønskelig å se på dagens ordning for tildeling av kulturmidler for å oppnå en mer 

treffsikker fordeling. 
 
• Det ønskes prinsipielt ikke dispensasjon fra utdanningskrav til stillinger i 

barnehagesektoren. 
 
• Det bes om at nivået på spesialpedagogiske behov i barnehagene fremkommer i 

årsmeldingen, hvis mulig – allerede i beretningen for 2012. 
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• Det bes om en redegjørelse på nivået på frafallet av kommunens elever i den 
videregående skolen i fremtidige årsberetninger.  

 
Kultur- og oppvekstutvalget sluttet seg for øvrig til rådmannens forslag til vedtak. 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse til Formannskapet 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012 med følgende tillegg: 
 
• Det er ønskelig å se på dagens ordning for tildeling av kulturmidler for å oppnå en mer 

treffsikker fordeling. 
 
• Det ønskes prinsipielt ikke dispensasjon fra utdanningskrav til stillinger i 

barnehagesektoren. 
 
• Det bes om at nivået på spesialpedagogiske behov i barnehagene fremkommer i 

årsmeldingen, hvis mulig – allerede i beretningen for 2012. 
 
• Det bes om en redegjørelse på nivået på frafallet av kommunens elever i den 

videregående skolen i fremtidige årsberetninger.  
 
 
 
Behandling i Helse- og omsorgsutvalget den 05.06.2013 sak 3/13 
 
Helse- og omsorgsutvalget behandling 
Helse- og omsorgsutvalget sluttet seg til rådmannens forslag til vedtak. 
 
Helse- og omsorgsutvalgets uttalelse til Formannskapet 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget den 12.06.2013 sak 3/13 
 
Administrasjonsutvalget behandling 
Administrasjonsutvalget sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag til vedtak. 
 
Administrasjonsutvalgets uttalelse til Formannskapet 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 12.06.2013 sak 29/13 
 
Formannskapet behandling 
Uttalelse fra Helse- og omsorgsutvalgets behandling av årsberetningen den 05.06.2013 ble 
delt ut på møtet: 
 
Helse- og omsorgsutvalget sluttet seg til rådmannens forsalg til vedtak. 
 
Debatten angående årsmelding vil foregå i kommunestyret. 
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
 
Vedlegg 
1 – Årsberetning 2012, Rakkestad kommune – avlagt av rådmannen 28.3.13. 
 
 
Bakgrunn 
Rådmannen viser i denne saken til sitt forslag til «Rakkestad kommune, årsberetning, 2012. 
Saken settes opp på sakskartet til formannskapet 22.04.13, og er forventet ferdigbehandlet 
dette organet 12.06.13.  
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21-13 RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2012  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 13/725    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/13 Formannskapet 22.05.2013 
21/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2012 med oversikter og tabeller – slik som 
det ble avlagt av rådmannen 15.2.13.  
 
Regnskapsmessig mindreforbruk – kr. 6 556 449 – avsettes til disposisjonsfondet.  
 
 
Behandling i Formannskapet den 22.05.2013 sak 20/13 
 
Formannskapet behandling 
Det arrangeres økonomisamling etter sommerferien, og formannskapet ønsket at politikerne 
kunne få en hel dag i etterkant av orientering/innledning fra administrasjonen til å diskutere 
politiske strategier i forbindelse med budsjett 2014 og handlingsplan 2014 – 2017. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.   
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar regnskapet for 2012 med oversikter og tabeller – slik som 
det ble avlagt av rådmannen 15.2.13.  
 
Regnskapsmessig mindreforbruk – kr. 6 556 449 – avsettes til disposisjonsfondet.  
 
 
 
Vedlegg 
1. Rakkestad kommunes regnskap for 2012.  
2. Indre Østfold Kommunerevisjon, revisjonsberetning av 15.4.13.  
3. Indre Østfold Kommunerevisjon, revisjonsbrev av 18.4.13.  
4. Kontrollutvalgets sak nr. 17/13.  
 
 
Bakgrunn 
Denne saken er satt opp på kartet til formannskapet 22.04.13, og er forventet behandlet 
ferdig i dette organet 12.06.13.  
 
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 2012 ligger det an til at begge 
disse fristene blir overholdt.  
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Kontrollutvalget avgir uttalelse til regnskapet forut for kommunestyrebehandlingen. Det sier i 
sitt vedtak av 02.05.13, sak nr. 17/13:  
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors beretning av 15.04.2013. Utvalget har ingen 
tilleggsbemerkninger til Rakkestad kommunes regnskap for 2012.  

 
2. Utvalget bygger for øvrig sin uttalelse på revisjonsbrevet fra Indre Østfold 

Kommunerevisjon IKS, samt de øvrige dokumenter i saken.  
 

3. Utvalget ber for øvrig om at revisjonsbrevet følger med 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. 6 556 449.  
 
I driftsregnskapet er tidligere års mindreforbruk (overskudd), kr. 6 434 124, ført til inntekt 
og avsatt til disposisjonsfond. Av disposisjonsfondet er brukt kr. 7 005 335. 
 
Tallene overensstemmer med budsjettet.  
 
Også investeringsbudsjettet er gjort opp i balanse. Av disposisjonsfondet ble brukt kr. 
1 199 724 – mot budsjettert kr. 1 259 000.  
 
Totale investeringer beløper seg til kr. 78 274 590 – budsjettert kr. 75 025 000.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
For sine vurderinger og konklusjoner, viser rådmannen til årsberetningen.  
 
Rådmannen går inn for å avsette mindreforbruk (overskudd) – kr. 6 556 449 – til 
disposisjonsfondet. Det blir dermed på kr. 23 492 424,04. 
 
Disposisjonsfondet er kommunens reserver mot ekstraordinære utgifter og sviktende 
inntekter, og har i 2010 – 2012 dekket opp store deler av den sterke utbyggingen (jf. 
årsberetningen) av tjenesteytelsene som har funnet sted i perioden. Eiendomsskatt er nå 
etablert som permanent finansiering for i hovedsak den nye aktiviteten. Også for 2013 og 
videre framover, gir det trygghet og stabilitet å ha et disposisjonsfond av en viss størrelse i 
ryggen.  
 
Disposisjonsfond blir (31.12.12) på 4,3 prosent av brutto driftsinntekter. Det er lavt.  
   
Samlede premieavvik – KLP og SPK – øker hvert år på grunn av det lave rentenivået i 
samfunnet. De blir utgiftsført over ti år, og er i dette tidsrommet et likviditetsutlegg for 
kommunen. I det hele tatt er kommunens betalingsevne svekket i de siste årene.  
 
Rådmannen utelukker ikke lenger at kommunen må etablere en trekkrettighet for hele tiden 
å kunne svare for sine løpende forpliktelser.  
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22-13 LOKAL FORSKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER M.M. I RAKKESTAD 
KOMMUNE  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: B12  
Arkivsaksnr.: 12/1691    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/13 Kultur- og oppvekstutvalget 04.06.2013 
22/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad 
kommune».  
 
 
Behandling i Kultur- og oppvekstutvalget den 04.06.2013 sak 9/13 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad 
kommune».  
 
 
Vedlegg 
1. Rådmannens utkast til lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune. 
2. Kart over skolekretsgrenser i Rakkestad kommune.  
3. Høringsuttalelser.   
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune skal i 2012 – 2016 videreutbygge «Rakkestadskolen» - med felles 
målsettinger og verdigods og likeverdige ressurser til enhetene/de enkelte skolene i 
skoleseksjonen.   
 
«Rakkestadskolen» inneholder en bygg- og anleggsteknisk dimensjon – der ambisjonene i 
2012 – 2016 er å sette skolene i den fastsatte strukturen fysisk i stand til å møte framtiden. 
Dette innebærer:  
 
1 – Rakkestad ungdomsskole.  
Siste trinn – «E-Blokk» ble i 2012 bygget ut for ca. 13 millioner kroner. Den framstår nå som 
et moderne og komplett skoleanlegg.  
 
2 – Kirkeng skole – en parallell barneskole – grendeskole – for Kirkeng krets.  
Nybygg og rehabilitering av annen bygningsmasse i 2013 og 2014. Investeringsrammen er 
på 35 millioner kroner.  
 
3 – Os skole – to parallell sentrumsnær barneskole (Os krets).  
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Nybygg og først og fremst rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i 2014 og 2015. 
Investeringsrammen er på 15 millioner kroner.  
 
4 – Bergenhus skole – to parallell barneskole for primært Rakkestad sentrum.  
Gymsal står på programmet i 2015 og 2016. Det er satt av til sammen 18 millioner kroner til 
formålet.  
 
Investeringsrammen er stor, og kan ikke forsvares uten at Rakkestad kommune i sterk grad 
regulerer elevopptak/kretsgrenser for å sikre de enkelte skoler et tilstrekkelig elev- og drifts-
grunnlag. Av den grunn ble det bestemt å lage en «Lokal forskrift om skolekretsgrenser 
m.m. i Rakkestad kommune» – for å oppfylle de målsettinger og strategier som nevnt 
ovenfor.  
 
Informasjon om tiltaket er gitt til oppvekstutvalget og formannskapet både i fjor og i år.    
 
 
Lokal forskrift 
Den lokale forskrift har konkret følgende formål:  
 
Lokal forskrift om kretsgrenser i Rakkestad kommune angir hvilke områder i kommunen som 
sokner til de ulike skolene – også definert som skolenes opptaksområder eller kretsgrenser. 
Når det fattes vedtak om skoleplass, tas det alltid utgangspunkt i den adressen eleven står 
oppført på i Folkeregisteret.  
 
Forskriften tar sikte på å etablere forutsigbare og funksjonelle kretsgrenser, som bidrar til 
ensartede og homogene oppvekst- og læringsmiljøer. Dette er igjen med på å skape 
trygghet og gode nettverk for både elever og foreldre.  
Lokal forskrift tar stort hensyn til at elevene skal få sin skolegang ved den nærmeste skolen. 
Der det ikke er tilfelle, kan det være topografiske eller trafikkmessige omstendigheter som 
tilsier at det er mer hensiktsmessig å gi elevene plass ved en annen skole.  
 
Videre skal forskriften sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene – slik at 
det for alle elever oppnås en tilfredsstillende kvalitet i opplæringen. Av den grunn kan det 
også være kapasitetsmessige forhold som gjør at elever tildeles skoleplass ved andre skoler 
enn den nærmeste. Det kan unntaksvis også være nødvendig å forandre på enkelte opptaks-
områder dersom forventet elevtallsvekst tilsier det.  
 
Formålet blir ivaretatt ved en rekke enkeltbestemmelser. Dette gjelder:  
 
3 – Barneskolekretsene, 
4 – Ungdomsskolekretsene.  
5 – Vedlikehold av lokal forskrift om skolekretsgrenser,  
6 – Hva saksbehandlings- og vedtaksrutinene omfatter,  
7 – Ansvarsfordeling, 
8 – Oppbevaring av opplysninger, 
9 – Første gangs vedtak om skoleplass ved barne- og ungdomsskoler,  
10 – Vedtak om skoleplass for kommende første klassinger, 
11 – Melding om skoleplass for kommende åttende klassinger, 
12 – Vedtak om skoleplass for tilflyttede elever og elever fra private skoler,  
13 – Vedtak om skoleplass ved annen skole enn nærskolen,  
14 – Vedtak i forbindelse med framskutt eller utsatt skolestart, 
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15 – Bytte av skole som følge av adresseendring,  
16 – Utsettelse eller framskynding av skolebytte som følge av adresseendring,  
17 – Søknad om skolegang ved annen skole enn nærskolen,  
18 – Vedtak om skolebytte som tiltak etter opplæringslovens § 9 a,  
19 – Skolegang ved privat skole,  
20 – Skolegang i andre kommuner eller gjesteelever fra andre kommuner,  
21 – Klagebehandling,  
22 – Ikrafttredelse,   
 
Innholdet i bestemmelsene kommenterer rådmannen ikke spesielt, men sammenlagt er det 
grunnlaget som kommunen trenger for å styre «Rakkestadskolen» i den ønskede retning.  
 
 
Offentlig ettersyn – høringsuttalelser 
Tidlig i mars d.å. ble utkastet til forskrift sendt ut på høring til skolenes organer. Det har 
kommet svar fra: 
 
Rakkestad ungdomsskole, rektor,  
Kirkeng skole, FAU,  
Kirkeng skole, samarbeidsutvalget,  
Bergenhus skole, samarbeidsutvalget, 
Rakkestad kommunale Foreldreutvalg 
 
Rakkestad ungdomsskole mener at grunnskolen kan sees på som et skoleløp, og at elevene 
dermed kan overføres fra barnetrinnet og til ungdomstrinnet uten vedtak (bare med en 
melding).  Samtidig er elevinformasjon taushetsbelagte opplysninger – slik at det må hentes 
inn samtykke fra foresatte før slike data sendes over til ungdomsskolen.  
 
Forskriften er korrigert for disse momentene.  
 
De øvrige uttalelser er ikke av en slik karakter at de foranledninger endringer i forslaget til 
forskrift.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen vurderer at utkastet til «Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad 
kommune» oppfyller det formål den er tiltenkt. Rakkestad kommunestyre kan følgelig vedta 
forskriften slik som den blir framlagt.   
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23-13 REGIONRÅDSTILHØRIGHET FOR RAKKESTAD KOMMUNE 
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 13/1215    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/13 Formannskapet 12.06.2013 
23/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner en gruppe bestående av 

1 

2 

3 

4 

5 

til å utrede Rakkestad kommunes framtidige regiontilhørighet.  

Ordføreren leder gruppen.  

Utredningen skjer langs de dimensjoner som er trukket opp i avsnittet «Bakgrunn» i 
rådmannens saksframlegg.  

Rapport legges fram til politisk behandling i fjerde kvartal 2013. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.06.2013 sak 30/13 
 
Formannskapet behandling 
Formannskapet ønsker at gruppelederne for alle partiene i kommunestyret blir representert i 
gruppa i tillegg til ordfører.  For Venstre stiller Villy Tjerbo i stedet for gruppeleder Sølvi 
Brekklund Sæves. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre oppnevner en gruppe bestående av 

1 Ordfører Ellen Solbrække (AP) 

2 Villy Tjerbo (V) 

3 Knut Ruud (H) 

4 John Thune (Krf) 

5 Peder Harlem (SP) 
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6 Vidar Storeheier (Krf) 

7 Roger Olstad (AP) 

til å utrede Rakkestad kommunes framtidige regiontilhørighet.  

Ordføreren leder gruppen.  

Utredningen skjer langs de dimensjoner som er trukket opp i avsnittet «Bakgrunn» i 
rådmannens saksframlegg.  

Rapport legges fram til politisk behandling i fjerde kvartal 2013. 
 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune ligger i et skjæringspunkt mellom Nedre Glomma, Indre Østfold og 
Halden-regionen, og samhandler kommunalt og i andre forbindelser med disse sentra på 
ulike måter. Mest utstrakt er relasjonene med Nedre Glomma og Indre Østfold-regionen, 
men også Halden har sin betydning for Rakkestadsamfunnet.  

I mange år har Rakkestad kommune politisk – administrativt samarbeidet med Indre Østfold-
regionen – primært fordi at det med hensyn til kommunestørrelse passer best og dernest på 
grunn av at de fleste kommunale samarbeidsordningene har gått i denne retningen.  

Bildet er i dag mer nyansert. Sarpsborg og Rakkestad kommuner har etablert felles legevakt 
og overformynderi, og for tre år siden besluttet Rakkestad kommune å samarbeide med 
Sarpsborg kommune om tiltak innen samhandlingsreformen.  Dette forskyver i stor grad de 
kommunespesifikke problemstillingene mot Nedre Glommaregionen.  

Samtidig har Askim og Eidsberg kommuner sett på et «samkommune prosjekt» - der 
samkommunen var tenkt som sentralt ledd i interkommunal samhandling og at de øvrige 
kommunene i regionen skulle kunne kjøpe tjenester fra enheten. Det satte hele det regionale 
samarbeidet på harde prøver – ikke bare for Rakkestad kommune, men for alle de øvrige 
Indre Østfoldkommunene. «Samkommuneprosjektet» er nå lagt bort.  

Indre Østfold regionråd arbeider nå på samme måte som før. Rakkestad kommune har i 
øyeblikket en «observatørstatus» i kollegiet.  

Heller ikke når det gjelder statlige og fylkeskommunale/regionale oppgaver, er det noe 
entydig mønster. I hovedsak er statlige institusjoner lokalisert til Nedre Glommaregionen, 
mens «Rakkestadungdommen» i overveiende utstrekning går på videregående utdanning i 
Indre Østfold området.  

Det sivile samfunn beveger seg i flere retninger – bestemt av individuelle behov og til dels 
også av tradisjoner i de ulike delene av kommunen.  

En av de mest sentrale problemstillinger i regionspørsmål, er naturlig nok den plass og 
prioritet som Rakkestad kommune – med ulik regiontilhørighet – oppnår i statlige og 
regionale plan- og utviklingssammenhenger. Det er en diskusjon som i bare mindre grad er 
tatt, men som bør stå høyt oppe på dagsordenen i den prosessen som nå blir gjennomført. 
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Resultatene kan bli noe forskjellig – alt etter om Rakkestad kommune knytter seg opp mot 
Nedre Glomma – eller Indre Østfold-regionen. Dette er de alternativer det reelt sett er snakk 
om i dette sakskomplekset.   

    

Utredning av regiontilhørighet 
Rakkestad kommune bestemte i kommuneplanen 2011 – 2022 å utrede sin regiontilhørighet 
– om interkommunalt og regionalt samarbeid i hovedsak skal rette seg mot Indre Østfold – 
eller Nedre Glommaregionen.  

Sånn som rådmannen ser det, bør vurderingene skje langs de dimensjoner som er trukket 
opp i avsnittet «Bakgrunn».  

 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å oppnevne en gruppe på fem representanter blant 
sine medlemmer til å utrede Rakkestad kommunes framtidige regiontilhørighet.  
Utredningen bør finne sted langs de dimensjoner som er trukket opp i avsnittet «Bakgrunn» 
ovenfor.  
 
Ordføreren bør – sånn som rådmannen ser det – lede utredningsprosjektet.  
Rådmannen ivaretar sekretærfunksjonen for gruppen.  
Rapport framlegges til politisk behandling i fjerde kvartal 2013.
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24-13 BARNEHAGER 2013  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: A10  
Arkivsaksnr.: 13/1155    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/13 Kultur- og oppvekstutvalget 04.06.2013 
24/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre imøtekommer i denne omgang ikke Trygge Barnehager AS’ søknad 
om drifts- og kapitaltilskudd til ny barnehage i Rakkestad kommune, og anbefaler heller ikke 
for Husbanken å yte finansiering til dette prosjektet.  
 
Rakkestad kommunestyre er på den annen side interessert i en videre dialog med Trygge 
Barnehager – slik at etableringsspørsmålet kan tas opp på nytt når vilkårene for det er til 
stede.   
 
 
Behandling i Kultur- og oppvekstutvalget den 04.06.2013 sak 13/13 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets behandling 
 
Venstre fremmet følgende endringsforslag: 
 
Rakkestad kommunestyre ser gjerne en større privat barnehageaktør ved siden av de 
kommunale barnehagene. 
 
Rakkestad kommunestyre imøtekommer i denne omgang ikke Trygge Barnehager AS’ søknad 
om drifts- og kapitaltilskudd til ny barnehage i Rakkestad kommune, og anbefaler heller ikke 
for Husbanken å yte finansiering til dette prosjektet.  
 
Rakkestad kommunestyre fortsetter dialogen med Trygge Barnehager – slik at 
etableringsspørsmålet kan tas opp på nytt når vilkårene for det er til stede, for eksempel ved 
avvikling av en av de private barnehagene eller ved utvidelse av Fladstad barnehage.   
 
 
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Venstres forslag ble Venstres forslag 
vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 
Mindretallet besto av Ap og Krf`s representanter. 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre ser gjerne en større privat barnehageaktør ved siden av de 
kommunale barnehagene. 
 
Rakkestad kommunestyre imøtekommer i denne omgang ikke Trygge Barnehager AS’ søknad 
om drifts- og kapitaltilskudd til ny barnehage i Rakkestad kommune, og anbefaler heller ikke 
for Husbanken å yte finansiering til dette prosjektet.  
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Rakkestad kommunestyre fortsetter dialogen med Trygge Barnehager – slik at 
etableringsspørsmålet kan tas opp på nytt når vilkårene for det er til stede, for eksempel ved 
avvikling av en av de private barnehagene eller ved utvidelse av Fladstad barnehage.   
 
 
Vedlegg 
Ingen.  
 
 
Saken omfatter 
Denne saken redegjør for: 

- Rakkestad Kommune oppgaver og ansvar på barnehageområdet. 
- Tilbudet av kommunale og ikke kommunale barnehageplasser ved hovedopptaket i 

2013. 
- Forventet etterspørsel etter barnehageplasser i 2013 og 2014.  
- Økonomi.  
- Trygge Barnehager AS’ søknad om driftstilskudd til barnehage i Rakkestad kommune.  

 
 
Grunnlag 
Rakkestad kommune er lokal barnehagemyndighet, og skal gi veiledning og påse at 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Ifølge barnehageloven, plikter kommunene å tilby plass i barnehage til barn under skolealder 
som er bosatt i kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal bestemmes av lokale 
forutsetninger.   
 
Barn har rett til barnehageplass – når det fyller ett år innen utgangen av august i det året 
som det søker om barnehageplass. Det kan kreve barnehageplass fra august det samme år.  
I dag rammefinansierer staten barnehagesektoren. Kommunene får tilskudd til barneformål 
som en del av sine generelle statlige overføringer. De fordeler disse ressursene på egne og 
ikke kommunale barnehager etter objektive kriterier. Uavhengig av eierform og –skap, sikres 
barnehagene på denne måte likeverdige driftsvilkår. 
Statlige regler og retningslinjer ligger til grunn for kommunenes forvaltning av tilskudd til 
ikke kommunale barnehager. De ikke kommunale barnehagers overføringer fastsettes etter 
hva som en kommunal barnehageplass koster. 
    
Alle godkjente, ikke kommunale barnehager får tilskudd til sin ordinære drift – når de var 
godkjent før barnehagesektoren ble rammefinansiert i 2011. Samtidig kan det gis slikt 
tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter dette tidspunktet. Avgjørende for om 
tilskudd blir innvilget, er dermed om det totalt sett er et behov for nye plasser og 
barnehager.  
 
Staten utmåler sine tilskudd til barnehageformål etter det antallet barn som har rett til 
barnehageplass – slik at kommuner – som opererer med utvidede eller større tilbud – må 
dekke det selv. Dette er meget utfordrende – prioriteringsmessig sett.  
 
 
 
Det lokale barnehagetilbudet 
I dag er det lokale barnehagetilbudet som følger: 



  Sak 24/13 
 

Side 19 av 29 
 

 
Kommunale barnehager: Plasser: 

  Elle Melle Barnehage, 46 
Fladstad Barnehage, 54 
Bergenhus Barnehage, 63 
Byggeklossen Barnehage, 81 
Kirkeng Barnehage, 81 

  Sum, 325 

  Ikke kommunale barnehager: Plasser: 

  Noahs Ark Barnehage, 48 
Gudim Barnehage, 27 
Knertitten Barnehage, 48 
Musikktrollet Barnehage, 36 

  Sum, 159 

  Totalt,  484 
Kroner. 
 
 
Det er altså en kapasitet på 484 plasser for barn 0 – 6 år – der barn under 3 år opptar to 
plasser. Alle plasser er i bruk.  
 
Rakkestad kommune har 67,2 prosent av tilbudet, mens private aktører står for den 
resterende 32,8 prosent av kapasiteten. 
 
 
 
Med hensyn til tilbud om – etterspørsel etter plasser, er situasjonen:   
 

- Alle barn med rett til plass blir tilbudt plass. I tillegg får tre barn uten rettigheter 
plass i privat barnehage.  

 
- Alle barnehager har fullt utnyttet kapasitet ved oppstart av nytt barnehageår.  

 
- To barn med rett til barnehageplass søkte etter fristen.  

 
- Sju barn uten rett til barnehageplass søkte om plass fra høsten 2013. 

 
- Seksten barn uten rettigheter har søkt om plass fra januar 2014.  

 
 
Hvis Rakkestad kommune også tilbyr barnehageplasser til barn uten rettigheter, utløser det 
store merutgifter i høsthalvåret 2013 og vårhalvåret 2014: 
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År Driftsutgifter,  Kapitalutgifter, Sum, 

    Høst 2013, 650 000 350 000 1 000 000 
Vår 2014, 1 150 000 650 000 1 800 000 

    Sum, 1 800 000 1 000 000 2 800 000 
Kroner.  
 
Disse utgiftene er det ikke dekning for på det løpende budsjettet. Til neste år, er situasjonen 
neppe lettere. Rakkestad kommune har ingen ytterligere midler å sette inn i barnehagene.  
 
Resultatet blir budsjettmessig ubalanse og direkte økonomiske vanskeligheter. 
 
Erfaringsmessig kommer det dessuten inn enda flere søknader etter hovedopptaket. Det som 
så langt er kostnadsberegnet til 2,8 millioner kroner for neste driftsår, kan derfor fort øke på 
til totalt 4,5 – 5,0 millioner kroner.  
 
Staten yter ikke ytterligere midler til formålet.  
 
Rakkestad kommune har befolkningsvekst, men den videre utviklingen i barnekullene er 
vanskelig å prognostisere. I 2013 slutter 70 barn i barnehage for å begynne på skole, og til 
neste år (2014) er det samme tallet 100. Mest sannsynligvis betyr det, at også neste gang – 
2014 – får alle barn med rettigheter barnehageplass. 
 
Rådmannen oppsummerer framstillingen som følger: 
 

- Alle barn født 2008 – 2011 som er bosatt i kommunen og har søkt plass, og har et 
barnehagetilbud pr. 1.8.13.  

 
- Alle barn født 2012 – med rett til barnehageplass – og som er bosatt i kommunen, 

har barnehageplass pr. 1.8.13.   
 

- Det er bare barn som i dag er uten rett til barnehageplass eller som flytter til 
kommunen, som vil etterspørre barnehage i det kommende året.   

 
 
Økonomi 
Tidligere mottok kommunene øremerkede tilskudd til etablering og drift av barnehager. I 
tillegg ble også frie inntekter brukt til formålet.  
 
Fra 2011 ble de spesielle barnehagetilskuddene lagt inn i rammeoverføringene – basert på 
det antall barn som har rett til barnehageplass og som foreldrene ikke tar ut kontantstøtte 
for i det kommende år. Kommunene disponerer disse inntektene fritt innen gitte lover og 
regler. Det løser ikke ut ytterligere ressurser om en kommune etablerer bredere tjenester 
enn statlig statistikk tilsier eller om tilbudene koster mer enn det statlige satser bygger opp 
under.  
 
På den annen side, beholder kommunen penger som den ikke bruker på formålet.  
 
Tilskudd til ikke kommunale barnehager, bestemmes av kostnadsnivået (likeverdig 
behandling) i kommunale barnehager (enhetssatser).   
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Rakkestad kommune har lavere utgifter i sine barnehager enn det som er statlige normtall 
på området (2012):  
 

    
Kommunal 
tilskuddsats 

Statlig 
tilskuddsats 

    Små barn,  kr.  157 742 173 500 
Store barn, kr. 74 777 85 000 
Kapitalutgifter,  kr.  7 600 7 600 
Kroner.  
 
Rådmannen vurderer kommunens barnehagedrift som kostnadseffektiv. Det er en gevinst i 
forhold statlige tilskuddssatser. Den er brukt til å etablere flere barnehageplasser (Kirkeng 
barnehage) og til andre kommunale oppgaver (barnehage, skole og helse og omsorg).  
 
Ressursene er uansett disponert. Det var balanse mellom utgifter og inntekter i det 
opprinnelige budsjett. Økonomien er nå enda hardere presset. Hvis riktige disponeringer ikke 
blir gjort – forsiktighet ikke blir utvist – kan det bli temmelig ille.   
 
 
Trygge Barnehager AS 
Trygge barnehager AS presenterte seg for oppvekstutvalget tidligere i år.  
 
Selskapet disponerer en ferdig regulert barnehagetomt i Prestegårdsskogen Boligområde. 
Trygge Barnehager AS søker om: 
 

- Å etablere en ny 4 – 5 avdelings barnehage i kommunen – avhengig av det behovet 
som er til stede.  

 
- At barnehagen blir lagt inn i kommunens barnehageplan og vil motta drifts- og 

kapitaltilskudd.  
 

- Anbefaling overfor Husbanken – slik at finansiering av prosjektet oppnås.  
 
 
Rådmannen viser til avsnittene «Det lokale barnehagetilbudet» og «Økonomi» ovenfor, og 
peker på at en ny barnehage i størrelsesorden fire – fem avdelinger (80 – 100 plasser) vil 
skape en alvorlig ubalanse i det lokale barnehagemarkedet. Tilbudet av plasser blir betydelig 
større enn etterspørselen – noe som resulterer i konkurranse om barn og overkapasitet i 
tjenesteområdet. Det er uheldig i et tross alt fungerende system.  
 
Enkelte barnehager må på sikt trolig legge ned sin virksomhet.  
 
Rådmannen mener dessuten at denne utviklingen øker kommunale utgifter til barnehager – 
direkte fordi mindre kapasitetsutnyttelse øker egne enhetskostnader på området og indirekte 
ved at høyere kommunale driftsutgifter utløser større tilskudd til ikke kommunale 
barnehager.  
 
Staten overfører ikke penger til et slikt tiltak, men kommunen må like fullt betale for det (jf. 
avsnittet «Økonomi»). Dette tillater ikke de økonomiske rammene i de nærmeste fire – fem 
år.  
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I dag kan rådmannen ikke anbefale kommunestyret å imøtekomme Trygge Barnehager AS’ 
søknad. Det har for store konsekvenser for tilbudet som sådant, men også for kommunens 
totale økonomi.   
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen fraråder altså folkevalgt nivå nå å gi Trygge Barnehager AS tilsagn på drifts- og 
kapitaltilskudd til ny barnehage og anbefale Husbanken å yte finansiering til dette tiltaket.  
 
For begrunnelse vises til avsnittene «Det lokale barnehagetilbudet» og «Økonomi».  
 
Rådmannen kunne sett annerledes på spørsmålet – dersom det var ubalanse mellom tilbud 
av og barns rett til barnehageplasser, og/eller det lå an til strukturelle endringer på eiersiden 
i barnehagene. Det er ikke tilfelle nå, men det kan forandre seg til og med på kort sikt.  
 
I et – tre års horisont er det ikke utelukket en etablering av «Trygge Barnehager» stiller seg 
i et annet lys. For sin del, skal Rakkestad kommune for eksempel gjøre noen strategiske valg 
for Fladstad barnehage.  
 
Rådmannen anbefaler at Rakkestad kommune og Trygge Barnehager opprettholder dialog – 
slik at etableringsspørsmålet tas opp på nytt når forutsetningene for det er til stede.  
 
Rakkestad kommune og Trygge Barnehager AS har kommunisert om et slikt opplegg under 
behandlingen av denne saken.  
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25-13 OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE FOR INDUSTRIVEIEN 11 - TEKNISK DRIFT - 
PROSESS FOR FREMTIDIG LOKALISERING TEKNISK DRIFT  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen  Arkiv: 614 &01  
Arkivsaksnr.: 07/678    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/13 Formannskapet 12.06.2013 
25/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Leiekontrakten mellom Rakkestad Kommune og Industrieiendom Øst AS for lokaler til 
teknisk drift i Industriveien 11 sies opp med virkning fra 1.06. 2014 kl. 12.00. 

 
2. Fremtidige lokaler til teknisk drift er i prosess. Innstilling på valg av fremtidige lokaler 

kommer til behandling i kommunestyret 3. kvartal 2013.   
 
 
Behandling i Formannskapet den 12.06.2013 sak 31/13 
 
Formannskapet behandling 
Representanten Dagfinn Søtorp (SP) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6 første 
ledd bokstav b.  Det kunne ikke møte vararepresentant og saken ble behandlet med 7 
medlemmer. 
 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
 

1. Leiekontrakten mellom Rakkestad Kommune og Industrieiendom Øst AS for lokaler til 
teknisk drift i Industriveien 11 sies opp med virkning fra 1.06. 2014 kl. 12.00. 

 
2. Fremtidige lokaler til teknisk drift er i prosess. Innstilling på valg av fremtidige lokaler 

kommer til behandling i kommunestyret 3. kvartal 2013.   
 
 
 
Vedlegg  
Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad Kommune inngikk 18.05.2004 leieavtale med Industrieiendom Øst AS for lokaler 
til teknisk drift i Industriveien 11. Disse lokalene har vært benyttet til verksted, driftssted, 
lager og garasjeanlegg for kommunens tekniske avdeling i snart 10 år. Leieprisen er 
avtalemessig regulert årlig med 100 % av endringen i Nibor –renten, begrenset til kun postiv 
endring for utleier. 
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Bygget er gammelt, bygd på 1960 tallet med senere tilpasninger og installering av bl.a 
ventilasjonsanlegg. Bygget vurderes av administrasjonen som ugunstig rent driftsøkonomisk. 
Innvendig takhøyde er på ca 8,0 m og dårlig isolering medfører behov for en del 
oppgradering.  
 
Årlige energikostnader har som følge av byggets beskaffenhet blitt betydelige. Samlet sett er 
bygget meget kostbart for Rakkestad Kommune.  
Det anføres en årlig totalpris på ca kr 1 200 000 og inngår i TML’s årlige driftskostnader.  
 
Rakkestad Kommune har rett til å forlenge leieavtalen med 10 + 10 år. I forbindelse med at 
leieavtalen utløper 1.6.2014 mener rådmannen det også er riktig å vurdere andre alternative 
lokaler. Det er også naturlig i et fremtidsperspektiv å vurdere fremtidig samordning med 
sivilforsvarets FIG - lager og kommunens brannstasjon.  
 
Prosessen med vurdering av 16 alternative lokaler er kommet godt i gang. Det pågår for 
tiden prekvalifisering av de 4 best egnede prosjektene. Disse 4 er invitert til individuelle 
forhandlingsmøter med tilnærmet lik agenda. Administrasjonen vil utfra resultatet av disse 
møtene utarbeide en innstilling på valg av fremtidig løsning for lokaler til teknisk drift. De 
eksisterende lokaler i Industriveien 11 er med blant de 4 alternativene.  
 
 
Andre faktaopplysninger 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Rådmannen er opptatt av at lokaler hvor de ansatte har sin arbeidsplass skal ha 
tilfredsstillende spise- og oppholdsrom, garderober og sikre verkstedarealer, i tråd med 
gjeldende forskrifter.  
 
 
Økonomi 
Rådmannen presiserer at kommunens økonomiske situasjon er krevende. Investering i nytt 
bygg eller inngåelse av langsiktig leieavtale skal ha en optimal løsning så vel arealmessig 
som totaløkonomisk. Valg av fremtidig lokalisering av teknisk drift vil med bakgrunn i dette 
fremmes for kommunestyret 3. kvartal 2013.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannen mener at en totalvurdering av framtidig lokalisering av teknisk drift bør ha 
mulighet for å samle teknisk drift, brann og sivilforsvar.  En slik samlokalisering vil kunne gi 
driftsfordeler i organisasjonen utover forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen.  
Rakkestad Kommune vil også i fremtiden ha behov for brannstasjon med kort innsatstid til 
sykehjem og tettbebyggelse.   
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26-13 SUPPLERINGSVALG - FAST BYGGEKOMITE 2011 - 2015  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/1172    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/13 Formannskapet 12.06.2013 
26/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Som nytt medlem i Fast byggekomité for valgperioden 2011 – 2015 velges 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
Behandling i Formannskapet den 12.06.2013 sak 32/13 
 
Formannskapet behandling 
Sølvi Brekklund Sæves (V) foreslo Bjørn Erik Studsrud (V) som medlem og Kaisa Storeheier 
(V) som varamedlem.  Bjørn Erik Studsrud er pr. i dag vararepresentant for John Thune 
(Krf).  Som ny vararepresentant foreslo John Thune (Krf) Andreas Graff (Krf). 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Som nytt medlem i Fast byggekomité for valgperioden 2011 – 2015 velges 
 
Bjørn Erik Studsrud (V) 
 
Som vararepresentant velges Kaisa Storeheier (V). 
 
Som ny vararepresentant etter Bjørn Erik Studsrud (V) velges Andreas Graff (Krf). 
 
 
 
Vedlegg 
1. Særutskrift KST sak 58/11 - Valg av byggekomité for perioden 2011-2015 

 
 
Bakgrunn 
I sak om Revidering av styringsdokumenter - politisk nivå ble det vedtatt i Kommunestyret 
30.5.2013 i sak 17/13 å øke antall politisk valgte medlemmer i Fast byggekomité med 1 
representant.  
 
 
Hjemmel 
Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå. 
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Andre faktaopplysninger 
Fast byggekomité består i dag 7 medlemmer hvorav 4 politiske representanter er valgt av og 
blant kommunestyret for valgperioden.  2 administrative representanter oppnevnt av 
rådmannen og hovedverneombudet har fast plass. 
 
Valgte politiske representanter og varamedlemmer er: 
 
Medlem:     Varamedlem (personlig): 
John Thune (Krf)    Bjørn Erik Studsrud (V) 
Ida Bremnes (Ap)    Unni Ødegård (Ap) 
Dagfinn Søtorp (Sp)    Karoline Fjeldstad (Sp) 
Hanne Bull Fladstad (H)   Vidar Storeheier (Frp) (valgt i KST sak 1/13) 
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27-13 MØTEPLAN HØSTEN 2013  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/1171    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/13 Formannskapet 12.06.2013 
27/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteplan for høsten 2013 – datert 22.05.2013 vedtas. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 12.06.2013 sak 33/13 
 
Formannskapet behandling 
Rådmannen la fram redigert forslag til møteplan for annet halvår 2013 datert 7.6.2013 – 
bl.a. justert for en høringsperiode på 30 dager for Økonomi- og handlingsplan. 
 
I forslag til møteplan som sendes til kommunestyret rettes møtetidspunkt til alle møter i Fast 
byggekomité til kl. 09.00. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Møteplan for høsten 2013 – datert 07.06.2013 vedtas. 
 
 
 
Vedlegg 
1. Utkast til møteplan, datert 07.06.2013. 
 
Andre opplysninger 
Møteplanen er i hovedsak satt opp som tidligere år. Det er forsøkt tatt hensyn til behandling 
av saker i bruker- og interesseutvalg, mulighet for utsendelse av saker én uke før møtedato, 
høstferie, m.v.  
 
Når det gjelder muligheter for evt. endringer i møteplanen, siteres fra ”Reglement for møter 
og saksbehandling”: 
 
”..Møtene holdes etter møteplanen, når lederen finner det påkrevd eller minst 1/3 av 
medlemmene krever det.” 
 
Rådmannen anbefaler at evt. endringer i møteplanen gjøres så tidlig som mulig og i 
samarbeid med administrasjonen.  Dette av hensyn til publikum og til administrasjonens 
muligheter til forsvarlig saksbehandling. 
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28-13 VEINAVN FLADSTAD UTBYGGINGSOMRÅDE  
 
Saksbehandler:  Arne Gjerberg Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 12/3204    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 04.06.2013 
28/13 Kommunestyret 20.06.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar at den avmerkede veien får navnet «Parksvingen». 
 
 
Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 04.06.2013 sak 13/13 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar at den avmerkede veien får navnet «Parksvingen». 
 
 
Vedlegg 
1. Kart som viser den aktuelle veien som skal ha navn. 
 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med utbyggingen av nye boliger på Fladstad utbyggingsområde er det behov 
for et nytt veinavn på en internvei innenfor det området som nå er under utbygging bak 
bebyggelsen på Fladstad gård. 
 
Saken er tidligere fremmet og behandlet i kommunestyret den 25.10.2012, sak 40/12. Her 
ble det fattet følgende vedtak: «Saken utsettes og legges fram for Teknikk- og miljøutvalget 
for ny behandling.» 
 
Det ble fremmet en meldingssak som ble behandlet i teknikk og miljøutvalget den 
13.11.2012, sak 30/12. Meldingen ble tatt til etterretning. I henhold til denne meldingssaken 
skal nytt forslag til veinavn fremmes for politisk behandling. 
 
Rakkestad kommune sendte den 23.01.2013 ut en forespørsel om innspill til nytt veinavn. 
Forespørselen ble sendt ut til tidligere grunneier av området, Ole Fladstad, Askim 
Entreprenør AS som utbygger av området og til Rakkestad Historielag.  
 
Det kom inn ett forslag til nytt veinavn fra Ole Fladstad. Hans forslag til nytt veinavn var 
«Parksvingen». Dette på bakgrunn av at veien «ligger som en sving» som både starter og 
slutter i «Parkveien». 
 
Ut i fra debatten i kommunestyret under behandlingen av sak 40/12, var det ønskelig å se på 
nye veinavn for hele den planlagte utbyggingen på Fladstad under ett. Imidlertid er det ikke 
fra utbyggers side fremmet noe forslag til detaljreguleringsplan for den videre utbyggingen 
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på Fladstad. Det er heller ikke mottatt noen signaler om når en slik fremming vil finne sted. 
Dette innebærer at det ikke er mulig på det nåværende tidspunkt, å vite hvor mange veier 
som vil trenge nye veinavn i framtiden. 
 
Den aktuelle veien har det midlertidige navnet «Fladstad». Dette har løst det akutte behovet 
for nye adresser i området, men det er ikke meningen at dette skal bli en permanent løsning. 
Å bruke bare et gårdsnavn som adressenavn er ikke i tråd med kommunens veinavnpolitikk. 
 
Kommunen har den 02.05 tilskrevet alle de nye oppsitterne langs den aktuelle 
veistrekningen, i tillegg til Ole Fladstad, Askim Entreprenør AS og Rakkestad Historielag hvor 
det er bedt om innspill til forslaget «Parksvingen». Ved utløpet av høringsfristen har det 
kommet inn kun to innspill. Det ene bifaller forslaget, mens det andre ønsker å beholde 
«Fladstad» som veinavn siden det nå er tatt i bruk. 
 
 
Hjemmel 
Kommunen skal i henhold til matrikkellovens § 21 fastsette offisielle adresser. Dessuten skal 
kommunen i henhold til forskriftene § 50 og 51 til matrikkelloven tildele veiadresser til alle 
boliger og tildele veinavn. 
 
 
Økonomi 
Ingen økonomiske forpliktelser bortsett fra oppsetting av veinavnskilt. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen viser til kommunens forpliktelse i henhold til matrikkellovens forskrifter  
§ 51 om å tildele alle veier som skal benyttes i den offisielle adresseringen, et eget veinavn. 
 
Det har vært flere forslag til nye veinavn på den aktuelle veien i tidligere saksbehandling, 
men ingen er bifalt. Imidlertid mener administrasjonen at forslaget til Ole Fladstad om at 
veien skal hete «Parksvingen» er et godt forslag. Finner man først «Parkveien» som leder 
inn til området fra «Skoleveien», så tar «Parksvingen» av som en «sving». 
 
Det er i alt 13 oppsittere til den aktuelle veien som har mottatt brev fra kommunen om de 
har innvendinger mot navneforslaget. Av disse har kun 2 svart, en uten innvendinger og en 
som ønsker å beholde navnet «Fladstad». 
 
Som kommentar til det siste, vises til det nest siste avsnittet under «Bakgrunn» i denne 
saksframstillingen. 
 
Administrasjonen bifaller forslaget om at den aktuelle veien får navnet «Parksvingen». 
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