
Rakkestad kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL - Formannskapet 
 

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 18.9.2013 
Tid:            09:00 – 10:45   
 
 
 
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder 
 

Ordfører Ellen Solbrække (AP) 

Medlemmer Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund Sæves (V), Peder Harlem (SP), 
Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), 
Undis Holt (Krf), John Thune (Krf) (deltok i behandlingen av sak 
48/13). 
 

Forfall Ingen 
 
Varamedlemmer 

 
Ingen 

 
Administrasjonen 

 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila 
Olsen Rode. 

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 45/13 - t.o.m. sak 49/13 

 
Protokoll sendt til:      

 
Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste 
møte i Formannskapet. 

 
Merknader: Rakkestad kommune ønsker å delta i videre planlegging og utredning 

av en evt. «bybane» på Østre Linje. 
 
Rådmannen fremmer sak ang. ytterligere tilknytning for kommunale 
bygg til fjernvarmeanlegg eid av Østfold Energi.  
 
Vidar Storeheier (Frp) ba rådmannen vurdere hvorvidt det er mulig å 
etablere skolepatrulje (trafikkpatrulje) ved fotgjengerovergang 
Mysenveien/Strømfossveien slik at barn fra Prestegårdsskogen, 
Bekkevold m.v. får en tryggere skolevei. Det ble også drøftet hvorvidt 
det bør søkes etablert trafikklys i krysset.  Formannskapet ønsker en 
melding tilbake fra rådmannen til neste møte. 
 
Ang søknad fra Rudskogen om utvidede og endrede åpningstider: 
Kommunalsjef Jon Ådalen refererte administrasjonens høringssvar til 
søknaden.  Formannskapet ønsker en behandling av saken.  
Høringssvaret sendes med forbehold om formannskapets godkjenning.  
Sak fremmes på neste formannskapsmøte. 
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Ordføreren redegjorde for innkalling og deltakelse i 
formannskapets orienteringsmøte ang. budsjett, handlings- og 
økonomiplan 11.09.2013. 
 
I framtidige samlinger av lignende art innkalles utvalgene v/ledere 
formelt til møtene, dersom leder ikke kan møte innkalles nestleder. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
45/13 13/1774   
 HALVÅRSRAPPORT 2013  

 
46/13 13/1516   
 KOMMUNAL PLANSTRATEGI  

 
47/13 13/1665   
 MIRANDA CATERING - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  

 
48/13 13/1621 Unntatt offentlighet offl §13  
 SØKNAD OM FRITAK FOR TJENESTEGJØRING SOM 

MEDDOMMER  
 

49/13 13/1637   
 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  
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45-13 HALVÅRSRAPPORT 2013  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Halvårsrapport 2013».  
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Halvårsrapport 2013».  
 
 
 
  

46-13 KOMMUNAL PLANSTRATEGI  
 
 
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. 

 
 
Behandling 
Ang. punkt 2:  Det presiseres i formannskapets innstilling til kommunestyret at endelig 
vedtak skal være fattet innen utgangen av kommunestyreperioden 2011 – 2015. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
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 innen utløpet av kommunestyreperioden 2011-
2015. 

 
 
 
Melding om vedtak sendt: Saksbehandler for videre behandling og utsendelse til 
høringsinstanser 
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47-13 MIRANDA CATERING - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  
 
 
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. 
 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
 

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. 
 
 
 
 
  

49-13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Rakkestad kommunestyre fritar Espen Storeheier fra vervet som medlem av og 
nestleder i kultur- og oppvekstutvalget.  

 
2. Rakkestad kommunestyre fritar Kaisa Storeheier fra vervet som medlem av helse- og 

omsorgsutvalget.  
 

3. Fritakene er gitt med hjemmel i kommunelovens § 15, nr. 2.  
 

4. Rakkestad kommunestyre gjennomfører i sammenheng med fritakene følgende valg 
til kultur- og omsorgsutvalget og helse- og omsorgsutvalget:    
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Behandling 
Vidar Storeheier (Frp) ble erklært inhabil iht forvaltningslovens § 6, første ledd bokstav b og 
forlot møtet under behandlingen av punkt 1 og 2 i saken.   
 
Punkt 1, 2 og 3 i rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  Ang. punkt 4:  
Venstres kommunestyregruppe vil fremme forslag på medlemmer i utvalgene på 
kommunestyrets møte 24.10.2013. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 

1. Rakkestad kommunestyre fritar Espen Storeheier fra vervet som medlem av og 
nestleder i kultur- og oppvekstutvalget.  

 
2. Rakkestad kommunestyre fritar Kaisa Storeheier fra vervet som medlem av helse- og 

omsorgsutvalget.  
 

3. Fritakene er gitt med hjemmel i kommunelovens § 15, nr. 2.  
 

4. Rakkestad kommunestyre gjennomfører i sammenheng med fritakene følgende valg 
til kultur- og omsorgsutvalget og helse- og omsorgsutvalget:    

. . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . 
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