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Dato: 12.9.2013  
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SAKSLISTE 
 
Folkets spørretime 
Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. september 2013.  
 
Saksnr. Tittel   
   
29/13 13/1613   
 INVITASJON TIL Å DELTA I AKSJEEMISJON - RAKKESTAD 

FLYPLASS A/S  
 

30/13 12/1492   
 SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN - ÅRSRAPPORT 2012  

 
31/13 13/1171   
 MØTEPLAN HØSTEN 2013 - NY BEHANDLING  

 
 
Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time) 
 
 
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. 5.9.2013 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, 5. september 2013  
 
 
Ellen Solbrække  
Ordfører 
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29-13 INVITASJON TIL Å DELTA I AKSJEEMISJON - RAKKESTAD FLYPLASS A/S  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: Q65  
Arkivsaksnr.: 13/1613    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/13 Formannskapet 28.08.2013 
29/13 Kommunestyret 12.09.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre stiller til rådighet (tar sikte på å bevilge) kr. 1 488 100 til ny 
aksjekapital i Rakkestad Flyplass AS i 2014.  
 
Vedtaket bygger på følgende forutsetninger:  
 
Deltakelse av andre eksisterende aksjonærer – minst i den størrelsesorden som nevnt i 
saksframlegget.  
 
Rakkestad Flyplass må skaffe til veie ytterligere aksjekapital – fra eksisterende eller nye eiere 
– på kr. 272 100.  
 
Rakkestad kommunestyre presiserer at Rakkestad kommune ikke er juridisk bundet av 
vedtaket før budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 er vedtatt.   
 
 
Behandling i Formannskapet den 28.8.2013 sak 36/13 
 
Formannskapet behandling 
Vidar Storeheier (Frp) fratrådte som inhabil etter forvaltningslovens § 6 bokstav e, punkt 2 
under behandlingen av saken. 
 
Peder Harlem (SP) fremmet på vegne av Senterpartiet og Venstre følgende forslag: 
 
Utsettes og sees på i budsjett, økonomi- og handlingsplan 2014. 
 
Ved votering ble Harlems forslag vedtatt med 5 mot 3 stemmer.  Mindretallet besto av 
Arbeiderpartiet og Kristelig folkepartis representanter. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Saken utsettes og sees på i budsjett, økonomi- og handlingsplan 2014. 
 
 
 
Vedlegg 

1. Rakkestad kommunestyre – sak nr. 06/13 – «Rakkestad Flyplass AS – Finansiering av 
nytt fast dekke på flystripen».  
 

2. Invitasjon til å delta i aksjeemisjon – Rakkestad Flyplass AS – av 29.06.13.  
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Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre behandlet i møte 11. april d.å. – sak nr. 06/13 – en søknad fra 
Rakkestad Flyplass AS om kommunal finansiering av nytt fast dekke på landingsstripen. 
Tiltaket var kostnadsberegnet til kr. 3 000 000. Følgende vedtak ble til slutt gjort i saken:  
 

Rakkestad kommunestyre avslår Rakkestad Flyplass AS’ nåværende søknad om kommunal 
finansiering av nytt fast dekke på rullebanen på Rakkestad Flyplass.  
Kommunestyret er innstilt på å åpne for ny behandling av saken etter eiermøte. 

 
Med å initiere et eiermøte, ønsker Rakkestad kommune at gamle og nye aksjonærer – via en 
aksjeemisjon – reiser kapital til finansiering av nytt asfaltdekke på flyplassen. Ytterligere 
opplysninger framgår av kommunestyresak nr. 06/13 – «Rakkestad Flyplass AS – 
Finansiering av nytt fast dekke på flystripen».  
 
Rakkestad Flyplass AS’ styre vurderer en aksjeemisjon som den eneste måte å reise kapital 
til rullebanen på. Lånefinansiering er uaktuelt. Selskapet kan ikke betjene renter og avdrag 
av slike forpliktelser.  
 
 
Eiermøte 
Ordføreren inviterte til eiermøte i flyplasselskapet den 16. mai 2013.  
Til stede var:  
 
- Rakkestad kommune: Ordfører Ellen Solbrække og rådmann Alf Thode Skog – 

representerer 64,7 prosent av eierskapet i Rakkestad Flyplass AS.  
 

- Norrønafly Rakkestad AS: Styreleder Mads Korsvold – representerer 22,6 prosent av 
eierskapet i Rakkestad Flyplass AS.  
 

- Aircraft Engineering AS: Daglig leder Oddvar Bøhn – representerer 1,13 prosent av 
eierskapet i Rakkestad Flyplass AS.  
 

- Olav Kjeserud: Daglig leder Olav Kjeserud – representerer 0,23 prosent av eierskapet i 
Rakkestad Flyplass AS.  
 

- Marker sparebank: Avdelingsleder Anne Grete Hansen – representerer 0,23 prosent av 
eierskapet i Rakkestad Flyplass AS.  

 
Til sammen var 88,89 prosent av aksjene i flyplasselskapet til stede på eiermøtet.  
Eiermøtet diskuterte Rakkestad Flyplass AS’ invitasjon til å tegne nye aksjer selskapet – hvor 
det blant annet heter: 
 

Rakkestad Flyplass AS er et selskap som eier og driver en flyplass til «ikke allmenn bruk» 
- et lokalt næringsmessig tiltak og et tilbud for småflyaktivitet og luftsport på Østlandet. 
Den ble etablert i 1997 og tatt i bruk i 1998. I 2007 ble rullebanen forlenget med ca. 400 
meter.  
 
Rakkestad Flyplass AS hadde en aksjekapital på kr. 4 420 000. Som følge av akkumulerte 
underskudd, er egenkapitalen redusert til kr. 3 465 896 i løpet av fjorten år.  
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I 2012 var underskuddet på kr. 9 950.  
 
Rakkestad Flyplass AS har hittil ikke delt ut utbytte til sine aksjonærer. Det er heller ikke 
utsikter til at det vil skje framover.  
 
Rakkestad Flyplass AS’ egenkapital utgjør ca. 88 prosent av totalkapitalen i selskapet.  
Eiere er: 
Rakkestad kommune,                        64,7 prosent, 
Norrønafly Rakkestad AS,                  22,6 prosent, 
Østfold Energi AS,                                4,5 prosent, 
---------------------------------------------------------------- 
Rakkestad Flyplass AS har besluttet å utvide sin aksjekapital med 2,3 millioner kroner 
innen 30. september 2013 – for å finansiere nytt fast dekke på flyplassens rullebane innen 
årets utgang.  
Eksisterende aksjonærer inviteres herved til å tegne nye aksjer pålydende kr. 10 000 til 
finansiering av rullebaneforlengelsen.  
 
Nye aksjonærer inviteres tilsvarende til å tegne aksjer pålydende kr. 10 000 til 
finansiering av det samme tiltaket.  

 
Ordfører Ellen Solbrække orienterte om kommunestyrets behandling av sak nr. 06/13, og 
uttalte at kommunen var forberedt på å tegne nye aksjer i Rakkestad Flyplass AS i samsvar 
med eierandelen som den i dag har i selskapet. Det innebærer i så fall en investering på    
kr. 1 488 100.  
 
Norrønafly Rakkestad AS er likeledes villig til å skyte ny kapital med kr. 519 800 tilsvarende 
22,6 prosent av dagens eierskap i Norrønafly Rakkestad AS.  
 
Også Aircraft Engineering AS og Olav Kjeserud deltar i emisjonen, mens det er uklart 
hvordan Marker sparebank stiller seg til spørsmålet.  
 
Eksisterende eiere stiller altså – ifølge eiermøtet – opp med kr. 2 027 900 i ny aksjekapital i 
Rakkestad Flyplass AS. Fortsatt mangler det kr. 272 100 på å finansiere det planlagte 
tiltaket. Dette må – sånn som rådmannen ser det – skaffes til veie av nye aksjonærer.   
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen står for egen del fast på sine vurderinger og konklusjoner i sak nr. 06/13, og 
mener at det ikke er korrekt å prioritere ytterligere knappe kommunale ressurser til nye 
investeringer i Rakkestad Flyplass AS. For begrunnelse, vises det til den aktuelle saken.  
 
Rakkestad kommunestyre er like fullt å oppfatte slik at kommunestyret vil delta i en emisjon 
– forutsatt at andre – eksisterende eller nye – aksjonærer kommer på banen. Dette ser nå i 
en viss utstrekning ut til å la seg gjennomføre.    
 
Rådmannen tar kommunestyret standpunkt til etterretning.  
 
Rakkestad kommune kan skyte inn kr. 1 488 100 i ny aksjekapital i Rakkestad Flyplass, men 
det lar seg først gjøre i budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017. Mest sannsynligvis, har 
det konsekvenser for i alle fall framdriften i andre prosjekter. 
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I 2013 er ikke investeringsmidler disponible til formålet. De oppsparte midler (i hovedsak 
disposisjonsfondet) er det uforsvarlig å bruke til dette prosjektet. Emisjonen bør av den 
grunn ikke gjøres for til neste år.  
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30-13 SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN - ÅRSRAPPORT 2012  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 004  
Arkivsaksnr.: 12/1492    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/13 Formannskapet 28.08.2013 
30/13 Kommunestyret 12.09.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre tar «Årsrapport 2012 for Samarbeidsalliansen Osloregionen» til 
orientering. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 28.08.2013 sak 40/13 
 
Formannskapet behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre tar «Årsrapport 2012 for Samarbeidsalliansen Osloregionen» til 
orientering. 
 
 
Vedlegg 

1. Årsrapport 2012 – Osloregionen 
 
 
Bakgrunn 
«Osloregionen» ble startet som en samarbeidsallianse i 2006.  Rakkestad kommune har vært 
medlem siden starten.  Østfold var i 2012 representert i Osloregionens styre med 
Fylkesvaraordfører Per I. Bjerknes, Ordfører i Spydeberg Knut Espeland, Ordfører i Moss 
Tage Pettersen, Ordfører i Halden Thor Edquist og Ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård.   
 
 
Andre faktaopplysninger 
Osloregionens høyeste organ er Samarbeidsrådet somledes av styrets leder.  Rådet 
fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen.  Styret er det utøvende organ og 
ivaretar Osloregionens interesser mellommøtene i samarbeidsrådet. 
 
Samarbeidsalliansen Osloregionen har i 2012 prioritert prosjekter og tiltak innen areal, 
transport og internasjonal profilering.  Samtidig har arbeidet med oppdatering av de 
strategiske føringene for samarbeidsalliansens virksomhet vært prioritert. 
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31-13 MØTEPLAN HØSTEN 2013 - NY BEHANDLING  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/1171    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/13 Formannskapet 28.08.2013 
31/13 Kommunestyret 12.09.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Revidert forslag til møteplan, datert 16.8.2013 vedtas.  
 
 
 
Behandling i Formannskapet den 28.8.2013 sak 41/13   
 
Formannskapet behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Revidert forslag til møteplan, datert 16.8.2013 vedtas.  
 
 
 
Vedlegg 
Revidert forslag til møteplan datert 16.8.2013. 
 
 
Bakgrunn 
Forslag til møteplan for august-desember 2013 ble lagt frem til behandling i Formannskapet 
12.6.2013 og Kommunestyret den 20.6.2013. Forslag om at saken skulle utsettes og 
behandles på nytt i Formannskapet og Kommunestyret etter sommerferiene ble enstemmig 
vedtatt. Basert på muntlig innspill er det lagt inn ett ekstra møte for hvert hovedutvalg. 
 
 
Andre opplysninger 
I tillegg til ekstra møte i hvert utvalg, er følgende endringer gjort: 
 

• Fast byggekomité 23.8. utgår. (varslet i e-post datert 8.8.2013.) 

• Administrasjonsutvalget flyttes fra 28.8 til 11.9. 

• Formannskapet 3. og 4.9 flyttes til 11.9 (varslet i e-post datert 8.8.2013.) 

• Kommunestyret 5.9 flyttes til 12.9 (varslet i e-post datert 8.8.2013.) 

• Eldrerådet 9.9. flyttes til 12.9 grunnet Stortingsvalg samme dag. 

• Fast byggekomite 20.09 utgår da det også er oppsatt møte den 13.09. 

• Formannskapet 25.9 fremskyndes til 18.9 grunnet besøk av Fylkesmannen. 



  Sak 31/13 
 

Side 8 av 8 
 

• Nye utvalgsmøter er satt opp den 15. og 16.10. 

• Nytt kommunestyremøte 14.11 for behandling av Sentrumsplanen. 

• Arbeidsmiljøutvalget 21.11 flyttes til 27.11 grunnet årlig konferanse hos 

Fylkesmannen.  

 
 
Valgstyret – Stortingsvalg 2013 – 9. september 
Valgstyret skal være tilstede under opptelling av stemmer etter at valglokalene stenger  
kl. 20.00 den 9. september 2013.  
 
 
Behandling av Sentrumsplan 
Høringsforslag behandles i Formannskapet 28.8., legges ut på høring i 6 uker med frist 
10.10. Politisk sak sendes ut 23.10 for behandling 30.10 i Formannskapet og 14.11 i 
Kommunestyret. Dette under forutsetning av at det ikke er innkommet vesentlige 
høringsuttalelser eller innsigelser fra overordnede myndigheter.  

 
 
Når det gjelder muligheter for evt. endringer i møteplanen, kan det gjøres 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, samt mulighet for utsendelse av saker én uke før 
møtedato. 
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