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Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 17.09.2013 
Tid:            19:00 – 20.35 
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Uttakleiv (H), Peder Harlem (Sp) 
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Behandlede saker 

 
F.o.m sak 13/13 - t.o.m. sak 15/13  
 

Protokoll:   Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste 
møte i utvalget.  
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Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
13/13 13/1765   
 MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET DEN 4.6.2013  

 
14/13 13/1762   
 KRAFTTAK MOT MOBBING  

 
15/13 13/1753   
 KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR, HELSE 

OG NÆRING  
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13-13 MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET DEN 4.6.2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Kultur- og oppvekstutvalget den 4.6.2013 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Kultur- og oppvekstutvalget den 4.6.2013 godkjennes. 
 
 
 

14-13 KRAFTTAK MOT MOBBING  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kultur- og oppvekstutvalget tar rapporten til orientering. 
 
Behandling 
Seksjonsleder skole Morten Vedahl presenterte rapporten. 
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
Kultur- og oppvekstutvalget tar rapporten til orientering. 
 
 
 
 

15-13 KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR, HELSE OG 
NÆRING  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Kommunale tilskudd fordeles fra og med Budsjett 2014 på følgende områder: 

• Kulturmidler til frivillige lag og foreninger og kulturformål. 
• Folkehelsemidler til bruker- og interesseorganisasjoner innen helse- og omsorg, 

samt andre folkehelsetiltak. 
• Næringstilskudd til næringsformål og kommersielle arrangementer. 
• Særskilt tilskudd til TV-aksjonen avsatt i budsjett med kronebeløp/innbygger. 

 
2. Vedtak om tildeling av tilskudd i henhold til saken her gjøres administrativt på bakgrunn 

av søknad, og innenfor vedtatte budsjettrammer. 
 

3. Tidligere særvedtak, vedtak som for øvrig ikke harmonerer vedtak i denne sak og 
hevdbundet rettighet i forhold til kulturmidler nullstilles, og alle formål behandles fra og 
med 2014 etter vedtatte retningslinjer. 
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4. Det utarbeides egne retningslinjer for folkehelsetilskudd i henhold til saken her. 
Retningslinjene legges frem for vedtak i Helse- og omsorgsutvalget første halvår 2014. 
 

5. Det fremmes egen sak for Formannskapet for hvordan næringstilskudd skal behandles. 
Sak behandles første halvår 2014. 
 

6. Tildeling av tilskudd rapporteres som eget vedlegg i Årsberetning hvert år. 
 
 
Behandling 
Utvalget fremmet forslag om å utsette saken. 
 
Ved ny behandling ønskes en tydeligere oversikt over kriterier for vurdering av 
tilskuddssøknader, samt en oversikt over eventuelle særvedtak. 
 
Vedtatte retningslinjer for tildeling av tilskudd bes vedlagt saken. 
 
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
1. Saken utsettes 

 
2. Ved ny behandling ønskes en tydeligere oversikt over kriterier for vurdering av 

tilskuddssøknader, samt en oversikt over eventuelle særvedtak. Vedtatte retningslinjer 
for tildeling av tilskudd må vedlegges saken.  
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