
Rakkestad kommune 
 

 

MØTEprotokoll 
 

Kommunestyret 
 

Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus   
Dato: 20.06.2013 
Tid:            18:00 – 20:00 
 
 
 
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder 
 

Ordfører Ellen Solbrække 

  
Forfall Andreas Graff (Krf), Annette Kaatorp Larsen (SP), Ronnie Havaas 

Markussen (Frp) 
 
Varamedlemmer 

 
Bjørn Egil Raadahl (SP), Aud Blakkestad (Frp).  Det kunne ikke møte 
vararepresentant for Andreas Graff (Krf) 

 
Administrasjonen 

 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. 
 
Nestleder i kontrollutvalget, Tor Normann Nakkim (V), deltok under 
behandlingen av sak 19/13 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt – rutiner 
for postgang. 

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 19/13 t.o.m. sak28/13. 
 

Protokoll sendt til     Medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, revisjon, kommunalsjef 
og rådmann 

 
Merknader Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste.   

 
Det var ikke innkommet spørsmål til folkets spørretime. 
 

 
 
 
 
 
 
   
   
 
 



  

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 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  
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19-13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RUTINER FOR POSTGANG  
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
Rakkestad kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapport “Oppfølging av rapport om 
postrutiner”, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, til etterretning. 
 
Behandling 
Følgende hadde ordet i saken:  Villy Tjerbo (V) 
 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
Rakkestad kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapport “Oppfølging av rapport om 
postrutiner”, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, til etterretning. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Kontrollutvalget v/kontrollutvalgssekretariatet, Sentralarkiv 
v/enhetsleder,  Kvalitetskoordinator. 
 
  
 

20-13 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2012  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 
 
Behandling 
Følgende hadde ordet i saken:  Vidar Storeheier (Frp), Roger Olstad (AP), John Thune (Krf), 
Sølvi Brekklund Sæves (V), Karoline Fjeldstad (SP), Villy Tjerbo (V), Knut Ruud (H), Jan Lie 
(AP), rådmann Alf Thode Skog, Espen Storeheier (V). 
 
Espen Storeheier (V) tok opp kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse i saken som 
tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 
 

• 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 
årsmeldinger, 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. 

 
Formannskapets innstilling med Espen Storeheiers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsberetning for Rakkestad 
kommune 2012. 

• 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 
årsmeldinger, 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. 

 
 
Melding om vedtak sendt:  Politisk sekretariat for evt. redigering og utsending til seksjoner 
og avdelinger, fylkesmannen i Østfold, økonomisjef. 
 
  
 

21-13 RAKKESTAD KOMMUNES REGNSKAP FOR 2012  
 
 
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 
Følgende hadde ordet i saken:  Villy Tjerbo (V), rådmann Alf Thode Skog, John Thune (Krf) 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
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.  
 
 
Melding om vedtak sendt: Økonomisjef for evt. videre saksbehandling, politisk sekretariat for 
evt. redigering og utsendelse til seksjoner og avdelinger. 
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22-13 LOKAL FORSKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER M.M. I RAKKESTAD 
KOMMUNE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad 
kommune».  
 
Behandling 
Følgende hadde ordet i saken: Sølvi Brekklund Sæves (V), Ida Bremnes (AP), Peder Harlem 
(SP), Vidar Storeheier (Frp), Roger Olstad (AP), John Thune (Krf), Espen Storeheier (V). 
 
Sølvi Brekklund Sæves (V) fremmet forslag om at siste setning i forslag til forskrift – pkt 17 
«Rakkestad kommune vil ha en restriktiv holdning ved behandling av slike søknader» - 
strykes. 
 
Ved votering falt Sølvi Brekklund Sæves’ forslag med 21 mot 3 stemmer.  Mindretallet besto 
av Sølvi Brekklund Sæves (V) og representantene fra Fremskrittspartiet. 
 
Kultur- og oppvekstkomiteens innstilling ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad 
kommune».  
 
 
Melding om vedtak sendt:  Politisk sekretariat for evt. redigering av dokumentet, seksjon 
skole v/seksjonsleder, skolene v/rektor. 
 
  
 

23-13 REGIONRÅDSTILHØRIGHET FOR RAKKESTAD KOMMUNE 
 
 
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.  
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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 
Følgende hadde ordet i saken:  Vidar Storeheier (Frp), Karoline Fjeldstad (SP). 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
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) 

6 Vidar Storeheier (Frp) 

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. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  De valgte, politisk sekretariat. 
 
 
  

24-13 BARNEHAGER 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. 
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Behandling 
Følgende hadde ordet i saken:  Undis Holt (Krf), Peder Harlem (SP), Roger Olstad (AP), Elin 
Gjerberg (V), Vidar Storeheier (Frp), Espen Storeheier (V). 
 
Undis Holt (Krf) ba om at hennes habilitet ble vurdert siden hun er styrer i en kommunal 
barnehage nevnt i saken.  Ved votering vedr. habilitet erklærte kommunestyret enstemmig 
Holt som inhabil iht Forvaltningslovens § 6, annet ledd. 
 
Undis Holt deltok ikke behandlingen av habilitetsspørsmålet.  Det var ikke innkalt 
vararepresentant og saken ble behandlet med 23 representanter.   
 
Roger Olstad (AP) fremmet følgende forslag: 
 
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.  
 
Spørsmålet om etablering av ny, privat barnehage i Rakkestad tas opp på nytt når vilkårene 
for det er til stede. 
 
Ved alternativ votering mellom Kultur- og oppvekstkomiteens innstilling og Roger Olstads 
forslag, ble Olstads forslag enstemmig vedtatt. 
  
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.  
 
Spørsmålet om etablering av ny, privat barnehage i Rakkestad tas opp på nytt når vilkårene 
for det er til stede. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Trygge barnehager AS, seksjonsleder barnehage, rådmannen. 
 
 
 

25-13 OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE FOR INDUSTRIVEIEN 11 - TEKNISK 
DRIFT - PROSESS FOR FREMTIDIG LOKALISERING TEKNISK DRIFT  
 
 
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 
Representanten Dagfinn Søtorp (SP) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6 første 
ledd bokstav b og fratrådte under behandlingen av saken.  Inger Synnøve Haugaard (SP) 
tiltrådte som vararepresentant. 
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Følgende hadde ordet i saken: Jan Lie (AP), Vidar Storeheier (Frp), Karoline Fjeldstad (SP), 
rådmann Alf Thode Skog, Villy Tjerbo (V), Peder Harlem (SP). 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
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.   
 
 

Melding om vedtak sendt:  Industrieiendom Øst AS, saksbehandler, seksjonsleder TML. 
 
  
 

26-13 SUPPLERINGSVALG - FAST BYGGEKOMITE 2011 - 2015  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Som nytt medlem i Fast byggekomité for valgperioden 2011 – 2015 velges 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Behandling 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
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). 
 
 
Melding om vedtak sendt:  De valgte, utvalgsleder John Thune, rådmannen, politisk 
sekretariat. 
 
 
 

27-13 MØTEPLAN HØSTEN 2013  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteplan for høsten 2013 – datert 22.05.2013 vedtas. 
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Behandling 
Følgende hadde ordet i saken:  Espen Storeheier (V), Vidar Storeheier (Frp), Peder Harlem 
(SP), John Thune (Krf), Villy Tjerbo (V). 
 
Villy Tjerbo (V) foreslo at saken utsettes og behandles på nytt i formannskap og 
kommunestyre etter sommerferien.   
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken utsettes. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Ordfører, utvalgsledere, politisk sekretariat. 
 
  
 

28-13 VEINAVN FLADSTAD UTBYGGINGSOMRÅDE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar at den avmerkede veien får navnet «Parksvingen». 
 
Behandling 
Representanten Hanne Bull Fladstad (H), ble erklært inhabil etter forvaltningslovens & 6 
frøste ledd bokstav A.  Det var ikke innkalt vararepresentant og saken ble behandlet med 23 
representanter. 
 
 
Teknikk- , miljø- og landbruksutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar at den avmerkede veien får navnet «Parksvingen». 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler for evt. videre behandling, servicekontoret. 
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