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45-13 HALVÅRSRAPPORT 2013  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 13/1774    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/13 Formannskapet 18.09.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Halvårsrapport 2013».  
 
 
Vedlegg 
Vedlegg: 1 – Halvårsrapport 2013 for Rakkestad kommune.  
 
 
Bakgrunn 
I kommuneloven § 47 nr. 2 heter det: 
 

Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og 
utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til 
kommunestyret. 

 
 
Likeledes sier § 10 i budsjettforskriften: 
 

Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret 
som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til 
det vedtatt årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at 
det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i 
rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak.  

 
 
Det kommunale finansreglementet krever at rapporter framlegges for formannskapet og 
kommunestyret per 30.06. og 31.10. hvert år – lagt opp som en samlet oversikt over den 
økonomiske utviklingen.  
 
Ifølge finansreglementet, skal det samtidig rapporteres om status i finansforvaltningen.  
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46-13 KOMMUNAL PLANSTRATEGI  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: 140  
Arkivsaksnr.: 13/1516    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/13 Formannskapet 18.09.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Kommunal planstrategi 2013 -2016 for Rakkestad Kommune legges ut til offentlig 
høring i 30 dager. 
 

2. Rakkestad Kommune igangsetter revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i førsten 
av 2014 med mål om endelig vedtak i løpet 2015. 

 
 
 Vedlegg  
1. Kommunal planstrategi 2013 -2016, datert 9.9.2013  

 
 
Bakgrunn 
Kommunal planstrategi er et nytt verktøy hjemlet i plan- og bygningsloven. Formålet med 
dette dokumentet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller 
videreføre for ønsket utvikling i kommunen, en overordnet strategi og oversikt for 
kommunens planer  
 
Plan og bygningsloven er et av de viktigste redskapene kommunen har til å styre utviklingen 
i ønsket retning. I planloven av 2009 (PBL) ble planstrategien hjemlet. 
 
Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å prioritere kommunens 
planoppgaver og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. 
 
Planstrategien er også et hjelpemiddel og verktøy for å vurdere kommunens samlede 
plansystem, kommunens planressurser og samlede planbehov knyttet til kommunedelplaner, 
tema- og sektor/fagplaner.   
 
I planstrategien skal kommunen foreta en vurdering av nødvendig planbehov i valgperioden. 
Planbehovet skal vurderes mot kommunens ressurser og prioriteres deretter. 
 
I vedtaket om den kommunale planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om 
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.  
 
Rakkestad Kommune utarbeidet og vedtok kommuneplanen i sak 27/11, 26.05.2011. 
Kommuneplanen er utformet gjennom administrativt og tverrpolitisk samarbeid og gjennom 
medvirkning fra andres offentlige myndigheter, organisasjoner, innbyggere og næringsliv.  
Kommuneplanen er et viktig overordnet strategisk dokument gjennomført etter den nye 
Plan- og bygningsloven.  
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Fra kommuneplanen ble vedtatt for ca. to år siden (2011), er det i hovedsak tre momenter 
som trekker i retning av en revisjon av samfunnsdelen av planen. Dette gjelder: 
 

- Kommunenes forsterkede rolle og posisjon i folkehelsearbeidet – der hensikten er å 
fremme folkehelse og utjevne sosiale ujevnheter.  
 

- Kommunens identitet og omdømme er på ulike måter satt på dagsorden. Ikke minst 
gjelder dette regiontilhørighet – der Rakkestad kommune ligger i grensesonen 
mellom Nedre Glomma- og Indre Østfoldregionen og egentlig aldri har tatt stilling til i 
hvilket regionalt tilknytningspunkt Rakkestadsamfunnet skal ha.  
 
Både for stat, fylkesnivå, kommune og det sivile samfunn er regionale spørsmål mer 
sentrale og avgjørende, og Rakkestad kommune bør av den grunn i nærmeste årene 
bestemme seg for sin utvikling på dette området.  

 
- Kommunestrukturen blir tema i årene som kommer, og i likhet med det som gjelder 

regiontilhørighet bør gjennom kommuneplan fastlegge sin strategi i dette spørsmål.  
 
Rakkestad kommunes status/plassering i en annen kommunestruktur, har meget stor 
betydning for utviklingen av lokalsamfunnet i et langsiktig perspektiv.   

 
 
Rådmannen mener at Rakkestad kommune bør starte opp revisjonen av 
samfunnsdelen av kommuneplanen allerede 1.1.14 – slik at en ny plan kan være 
vedtatt innen utgangen av 2015.  
 
Forslag til vedtak i sak, kommunal planstrategi skal gjøres offentlig i minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rakkestad Kommunes første kommunale planstrategi er klar til politisk behandling. 
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke 
planoppgaver kommunen skal prioritere i perioden for å møte kommunens behov.  
 
Planstrategien er hjemlet i Plan og bygningsloven § 10-1 og skal rulleres minst en gang i 
kommunestyreperioden. 
 
Planstrategien setter sterkt fokus på at planleggingen i kommunen skal være behovsstyrt og 
ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 
 
Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal 
prioriteres. I denne vurderingen skal kommunens ressurser inngå slik at det er samsvar 
mellom planoppgavene og kommunens ressurser til dette arbeidet. 
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47-13 MIRANDA CATERING - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen Arkiv: U63  
Arkivsaksnr.: 13/1665    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/13 Formannskapet 18.09.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
 

1. Miranda Catering v/ Torill Hagen org.nr 980 337 294 gis skjenkebevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Miranda, Johs C. Liensgate, 
Rakkestad. 
 

2. Bevillingen gjelder innendørs mandag – torsdag kl 1300-2400 og fredag-søndag       
kl 1300-0130. 
 

3. Ole Anton Hagen f. 09.01.55 og Anne Lene Hagen f. 15.08.88 er henholdsvis styrer 
og stedfortreder for bevillingen. 
 

4. Skjenkebevillingen gjelder til 30.06.2016. 
 
 
Vedlegg Søknad og uttalelse (som utrykkt vedlegg) 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune mottok 29.08.2013 søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 fra Miranda Catering.  
 
Miranda Catering ønsker skjenkebevilling for å kunne servere alkoholholdig drikk i forbindelse 
med middagsservering hverdager på Miranda. Det søkes om skjenkebevilling fra mandag til 
fredag fra kl 13.00 til kl 24.00.  
 
Kommunestyret fatter vedtak i saken etter innstilling fra Formannskapet. 
 
 
Hjemmel 
Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v  
Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v  
Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2012-2016. 
 
Kommunal bevilling kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at 
nytt kommunestyre tiltrer. 
 
Alkoholloven gir kommunen ansvar for å tildele og eventuelt inndra bevillinger til å selge og 
skjenke alkoholvarer innenfor kommunens grenser. 
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Andre faktaopplysninger 
Ole Anton Hagen og Anne Lene Hagen er henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 
 
Søknaden ble oversendt lensmannen i Rakkestad til uttalelse:  
 

Politiet har intet å bemerke til søknaden, som oppfattes å være skjenking        
mandag-fredag kl 1300-2400. 

 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Det er ikke satt tak for antall skjenkebevillinger i Rakkestad kommune. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Miranda Catering søker om skjenkebevilling i forbindelse med middagsservering på ordinære 
hverdager, ikke i forbindelse med drift av festlokalene. 
 
Det refereres fra Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2012-2016 vedtatt 
av Kommunestyret 21.06.2012. Utdraget bygger på «Merknader til Alkoholloven § 8-9»: 
 

I utgangspunktet må man ha skjenkebevilling for å drikke eller servere alkohol når 
dette skjer utenfor det private rom. Dette gjelder lokaler: 

Som vanligvis er tilgjengelig for alle 
Som er forsamlingslokaler eller andre festlokaler 

 
Skal det arrangeres fest i sluttet selskap i forsamlings- eller festlokalet er det krav om 
at den som låner eller leier ut lokalet ikke er involvert i arrangementet på annen måte 
enn ved å stille lokalet og tilhørende utstyr til disposisjon. Skal utleier/utlåner også 
sørge for innkjøp av mat og/eller drikke, eller servere, kreves skjenkebevilling. 
 
I lokaler hvor det drives serveringsvirksomhet kreves det i utgangspunktet alltid 
bevilling. Unntaket er sluttede selskaper hvor eier, leier, driver eller ansatt disponerer 
lokalene til eget bruk. 

 
Rådmannen er av den oppfatning at dersom Miranda Catering innvilges skjenkebevilling, bør 
bevillingen omfatte all servering og skjenking i Mirandas lokaler – også når lokalene leies ut i 
helgene. 
 
Dersom Miranda Catering skulle velge å avstå fra å ha skjenkebevilling for all skjenking, må 
virksomheten søke om ambulerende skjenkebevilling ved enhver anledning når lokalene leies 
ut og hvor mat og/eller drikke inngår som en det av leieavtalen. 
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49-13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/1637    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/13 Formannskapet 18.09.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre fritar Espen Storeheier fra vervet som medlem av og nestleder i 
kultur- og oppvekstutvalget.  
 
Rakkestad kommunestyre fritar Kaisa Storeheier fra vervet som medlem av helse- og 
omsorgsutvalget.  
 
Fritakene er gitt med hjemmel i kommunelovens § 15, nr. 2.  
 
Rakkestad kommunestyre gjennomfører i sammenheng med fritakene følgende valg til 
kultur- og omsorgsutvalget og helse- og omsorgsutvalget:    
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
Bakgrunn 
Espen Storeheier er medlem av og nestleder i kultur- og oppvekstutvalget. Han søker 
(22.08.13) av private årsaker om fritak fra dette vervet.  
 
Kaisa Storeheier er medlem av helse- og omsorgsutvalget. Hun søker (22.08.13) om fritak 
fra dette vervet – fordi hun nå er tilsatt som enhetsleder i Bo- og aktivitetstjenester. Hun 
vurderer det som meget vanskelig å forene denne lederstillingen med sitt politiske 
engasjement i sektorutvalget. Dette er en situasjon hun allerede har følt på, mens hun har 
arbeidet som teamansvarlig i bo- og aktivitetstjenester.  
 
Espen Storeheier ønsker å fortsette sitt politiske virke i helse- og omsorgsutvalget – noe han 
mener det er mulig for han å gjøre og som det for øvrig ikke er noe veien for i og med at 
han ikke lenger har noe ansettelsesforhold i Rakkestad kommune. Kaisa Storeheier vil bare – 
sånn som rådmannen oppfatter søknaden – ha fritak fra politiske verv på dette nivå – slik at 
det – hvis kommunestyret imøtekommer søknaden – er snakk om et regulært nyvalg for 
henne.  
 
Det siste er rådmannen likevel noe usikker på, og fritakssøknadene legges derfor av 
praktiske grunner fram i samme sak.  
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Kommunelovens § 15, nr. 2 sier: 
 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Kommunestyret har i de siste årene behandlet og imøtekommet noen søknader om fritak fra 
politiske verv. Flere representanter mener at praksis på området i øyeblikket er for liberal, og 
vil – idet det handler om en samfunnsmessig oppgave og – plikt – ikke at det skal være for 
enkelt å oppnå fritak som folkevalgt representant.  
 
I kommentarene til kommunelovens § 15, nr. 2 heter det om «fritaksgrunn» blant annet:   
 
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre 
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen 
må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig.  
 
Rådmannen vurderer Espen Storeheiers begrunnelse – jf kommentarene til kommunelovens 
§ 15, nr. 2 – til å være av en slik karakter at kommunestyret kan og bør frita han som 
medlem av kultur- og oppvekstutvalget. Han vil oppleve det som byrdefullt å skulle fortsette i 
dette organet. Noen automatisk fritaksgrunn er det likevel ikke snakk om.  
 
Også når det gjelder Kaisa Storeheier kan kommunestyret vedta fritak – idet hun opplever 
det belastende og byrdefullt å kombinere lederstillingen i BOAK med sitt politiske verv i 
helse- og omsorgsutvalget. Dette forstår rådmannen – og anbefaler følgelig fritak fra 
ombudet gitt.  
 
Fordi det dreier seg om et politisk spørsmål, forholder rådmannen seg ikke til supplerings- 
eller nyvalg til kultur- og oppvekstutvalget og helse- og omsorgsutvalget. På grunn av 
reglene om kjønnsmessig representasjon i politiske organer, er det nødvendig å gjøre noe 
større korreksjoner for å imøtekomme Espen Storeheiers ønske om å sitte i helse- og 
omsorgsutvalget. Det er i tilfelle formannskapets oppgave som valgkomite å finne fram til 
løsningene.  
 
 
 
























































































	2013.09.18
	MØTEINNKALLING - Formannskapet
	45-13 HALVÅRSRAPPORT 2013
	Vedlegg 1 FSK sak 45-13

	46-13 KOMMUNAL PLANSTRATEGI
	Vedlegg FSK sak 46-13

	47-13 MIRANDA CATERING - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
	49-13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV





