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  Sak  61/13 
 

61-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL – MØTE I FORMANNSKAPET 16.10.2013  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 
Arkivsaksnr.: 13/2072    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/13 Formannskapet 30.10.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet 16.10.2013 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll fra Formannskapet 16.10.2013
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  Sak  62/13 
 

62-13 BIDRAGSSØKNADER 2013  
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 12/2743    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/13 Formannskapet 30.10.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Utrykt vedlegg Innkomne søknader 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune har mottatt følgende søknader om bidrag i 2013: 
 

1. Pøbelprosjektet 
Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker, som av en eller annen grunn står utenfor 
det etablerte skolesystem og arbeidslivet, ut i jobb eller videreutdanning. Pøbelprosjektet 
motiverer og lærer den enkelte til å ta i bruk egne ressurser. 
 
Det søkes om økonomisk støtte som en anerkjennelse av prosjektets arbeid. Det søkes om kr 
2 500 eller mer. 
 

2. Foreningen Bosnia og Herzegovina - Østfold 
Foreningen Bosnia og Herzegovina – Østfold er en ikke politisk og ikke religiøs organisasjon 
hvor målet er å fremme integrering av bosniere i det norske samfunnet, styrke tilværelsen til 
det bosniske folket og skape en felles forståelse mellom nordmenn og bosniere.  
 
I 2012-2013 er det 20 år siden er de fleste flyktningene fra Bosnia og Herzegovina kom til 
Norge. Foreningen ønsker å benytte tjueårsanledningen til en markering. Det søkes om 
økonomisk bidrag som støtte til markeringen.  
 
Det søkes om kr 5 000. 
 

3. Sofienlunds Venner 
Stiftelsen Sofienlund Sofienlunds Venner er en humanitær, ideell organisasjon med formål å 
bidra aktivt for å bedre rehabiliteringstilbudet for ulykkesskadde og kronisk syke.  
 
Stiftelsen utgir bladet Rehabilitering og ber kommunen om kr 2 500,- eks mva 
(støtteannonse). 
 

4. Amnesty Internasjonal 
Amnesty Internasjonal jobber for å øke respekten for menneskerettighetene gjennom å 
etterforske og aksjonere for å forebygge og stanse grove overgrep mot retten til fysisk og 
mental integritet, samvittighets- og ytringsfrihet fra diskriminering. Katastrofer som skjer 
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rundt i verden skaper mye kaos og uro, noe som fører til store brudd på 
menneskerettighetene. 
 
Det søkes om økonomisk støtte gjennom støtteannonse – kr 5 000 eks mva. 
 

5. Kirkens Nødhjelp 
Kirkens Nødhjelp søker dette året spesielt om midler i forbindelse med Fasteaksjonen som 
setter fokus på «mennesker som er født på feil side av urettferdigheten». De kjenner 
fattigdommen på kroppen – forakten, fornedrelsen, fortvilelsen. 
 
Det søkes om støtte til aksjonen / organisasjonen. 
 

6. Astma- og allergiforbundet 
Norges Astma- og Allergiforbund arbeider for å spre informasjon, fremme forskning og skaffe 
bedre behandlingsmuligheter for astmatikere og allergikere. 
 
Det søkes om økonomisk støtte gjennom støtteannonse – Fellesannonse med 
kommunevåpen «For et bedre inneklima» - kr 1 500 eks mva. 
 

7. Amathea 
Stiftelsen Amathea – Veiledningstjenesten for uplanlagte gravide i Østfold søker om 
driftstilskudd til veiledningskontoret for Østfold. Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som 
bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort.  
 
Det søkes om kr 5 000 i driftstilskudd for 2014. 
 

8. Fermate Østfold 
Fermate Østfold er et senter som gir helsefremmende og forebyggende tilbud innenfor 
rammen av samtaler, veiledning og diverse kurs. Fermate Østfold er etablert i Sarpsborg. 
Mye av virksomheten dreier seg om skilsmisseutfordringer, sosial støtte og 
ensomhetsutfordringer, sorg og selvbildeproblematikk. Tilbudet defineres som et 
lavterskeltilbud. 
 
Det søkes om støtte til virksomheten. 
 

9. Sinn og Samfunn / Mental helse sitt informasjonsblad 
Sinn og samfunn kommer ut 5 ggr pr år. Mental Helse har lokalforeninger over hele Norge. 
Annonseinntektene går primært til å støtte det viktige informasjonsarbeidet og arbeidet med 
et bedret tilbud for de mange tusener som trenger hjelp til sine psykiske problemer. 
 
Det søkes om økonomisk støtte gjennom støtteannonse / støttemodul m/ kommunevåpen  – 
kr 2 500 eks mva. 
 
(Lokallaget Mental Helse, Rakkestad har i 2013 mottatt kr 32 000 fra kommunale midler 
øremerket psykisk helse) 
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10.  Motorføreren / Motorførernes Avholdsforbund 
Tidsskriftet Motorføreren kommer ut 5 ganger pr år. Motorførernes Avholdsforbund er 
ansvarlig for utgivelsen. Med overskriften «Null toleranse langs veiene» tilbyr organisasjonen  
kommuner å delta i en fellesannonse hvor hver enkelt kommune med sine respektive 
kommunevåpen fremkommer. 
 
Det søkes om økonomisk støtte gjennom støtteannonse / fellesannonse m/ kommunevåpen  
«Null toleranse langs veiene»  – kr 2 500 eks mva. 
 
 
Andre opplysninger 
Oversikt over bidrag som er bevilget av formannskapet i perioden 2009-2012: 
 
 2009 2010 2011 2012 
Bidrag TV-aksjonen 30 000 30 000 30 000 30 000 
SOS-barnebyer  5 000   
«Aldri mer krystallnatt» 5 000 2 703   
Kirkens SOS, Borg 5 000  7 500  
Natteravnene, Rakkestad 11 000 5 000   
Sorg og omsorg i Indre Østfold 5 000    
Stiftelsen Norsk Luftambulansen  5 000   
BlåLYS   3 640  
Rakkestad Røde Kors    2 000 
Kreftforeningen- Krafttak mot kreft    2 500 
Amathea – Veiledningstjenesten for 
uplanlagte gravide i Østfold 

    
2 500 

 
 
Økonomi 
Rakkestad kommune har i 2013 avsatt kr 88 000 til tilskudd til lag/foreninger, humanitære 
formål. 
 
Kr 49 000 er tildelt lag/foreninger som har barn, unge og voksne med psykisk lidelser som 
sin målgruppe. 
 
Kr 33 000 er vedtatt gitt som kommunens tilskudd til TV-aksjonen – Nasjonalforeningen for 
folkehelsens arbeid for demens. 
 
Kr 6 000 kan tildeles andre organisasjoner / formål. 
 
4 av søknadene er henvendelse vedrørende støtteannonse (søker 3, 6, 9 og 10). Annonsene 
har en fast pris. Dette medfører at det i tillegg til annonseprisen må beregnes 
merverdiavgift. 
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Rakkestad kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 16.10.2013 
Tid:            09:00 - 12:00   

 
 
 
 
Til stede på møtet: 
 

 
 
 

Møteleder 
 

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). 
 

Forfall Ingen 
 
Varamedlemmer 

 
Ingen 

 
Administrasjonen 

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

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak  50/13  t.o.m. sak 60/13 

 
Protokoll sendt til:      

 
Medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, revisjon, kommunalsjef 
og rådmann. 
 
 

 
Merknader Notat datert 11.10.2013 ang. suppleringsvalg til Ungdomsrådet ble 

delt ut til representantene. 
 
Peder Harlem (SP) ønsker at suppleringsvalg – 17.mai-komiteen gjøres 
før nyttår for at komiteen kan bruke god tid på forberedelsene til 
Grunnlovsjubileet 2014. 
 
John Thune (Styreleder i Rakkestad Motorpark) redegjorde for forlik 
mellom Rakkestad Motorpark og Sarpsborg Park- og anlegg. 
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 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 
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50/13   
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.09.2013.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 11.9.2013 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 11.9.2013 godkjennes. 
 
  
51/13   
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.09.2013.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 18.9.13 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra møte i Formannskapet den 18.9.13 godkjennes. 
 
  
52/13   
KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR, HELSE OG NÆRING - 
ORGANISERING FRA 2014  
 
 
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. 
 Næringsmidler 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 med vedtak i denne sak og 
hevdbundet rettighet i forhold til kulturmidler nullstilles, og alle formål behandles fra og 
med 2014 etter vedtatte retningslinjer. 

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 næringsmidler skal behandeles. 
Sak behandles første halvår 2014. 

6. Tildeling av alle typer tilskudd rapporteres som eget vedlegg i Årsberetning hvert år. 
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Behandling: 
Peder Harlem (SP) foreslo at saken utsettes inntil saken er behandlet i Kultur- utdanning- og 
oppvekstutvalget. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes i påvente av vedtak i Kultur- utdanning- og oppvekstutvalget. 
 
 
  
53/13   
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FINANSIERING AV MULIGHETSSTUDIE 
FOR GLOMMABANEN  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Rakkestad kommunestyre yter tilskudd til Glommabanen AS’ mulighetsstudie av 

Glommabanen med kr. 33 333.  
 

2. Tilskuddet finansieres av disposisjonsfondet.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

1. Rakkestad kommunestyre yter tilskudd til Glommabanen AS’ mulighetsstudie av 
Glommabanen med kr. 33 333.  
 

2. Tilskuddet finansieres av disposisjonsfondet. 
 

 
 
  
54/13   
SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommune vedtar selskapsavtale for Mortenstua skole IKS av 30.04.2013. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Rakkestad kommune vedtar selskapsavtale for Mortenstua skole IKS av 30.04.2013. 
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55/13   
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTE: "ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE 
FREMTIDENS UTFORDRINGER" - HØRINGSUTTALELSE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse til NOU 2013:9 – 
«Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer».  
 
Behandling: 
Rådmannen endret «Rakkestad formannskap» til «Rakkestad kommunestyre» i sitt forslag til 
vedtak. 
 
Formannskapet etterlyste administrasjonens høringsuttalelse og mente denne burde vært 
vedlagt saken. Formannskapet ba om at uttalelsen som er sendt Justis og 
Beredskapsdepartementet legges ved saken ved behandling av høringen i kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Rakkestad kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse til NOU 2013:9 – 
«Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer».  
 
 
  
 
56/13   
RAKKESTAD MENIGHETSHUS - KJØP  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Rakkestad kommunestyre kjøper «Rakkestad Menighetshus» - gnr. 9, bnr. 21 – av 

Rakkestad Normisjon og Rakkestad Manns og Kvinneforening av Det Norske 
Misjonsselskap for kr. 3 250 000 – eksklusive omkostninger.  
 

2. Rakkestad kommunestyre overtar eiendommen 01.02.14. 
 

3. Rakkestad kommunestyre finansierer tiltaket i budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 
2017.  
 

Rakkestad kommunestyre prioriterer å anlegge parkering på «Misjonshuseiendommen» og 
den kommunalt eide nabotomta i budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
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1. Rakkestad kommunestyre kjøper «Rakkestad Menighetshus» - gnr. 9, bnr. 21 – av 
Rakkestad Normisjon og Rakkestad Manns og Kvinneforening av Det Norske 
Misjonsselskap for kr. 3 250 000 – eksklusive omkostninger.  

 
2. Rakkestad kommunestyre overtar eiendommen 01.02.14. 
 
3. Rakkestad kommunestyre finansierer tiltaket i budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 

2017.  
 

Rakkestad kommunestyre prioriterer å anlegge parkering på «Misjonshuseiendommen» og 
den kommunalt eide nabotomta i budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017. 
 
  
57/13   
RAKKESTAD KOMMUNALE SKOGER - SALG 2013  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre beholder fullt eierskap til eiendommene i Rakkestad Kommunale 
Skoger. 
 
Behandling: 
Teknikk,- miljø- og landbruksutvalgets innstilling behandles i utvalget 22.10.2013 og legges 
fram for kommunestyret på møtedagen. 
 
Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet følgende felles forslag: 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen klargjøre to teiger på mellom 700 – 2000 da 
kommuneskog for salg.  Forslag på områder legges fram for formannskapet. 
 

2. Kommunestyret skal godkjenne salgskontrakten før salget gjennomføres. 
 
Ved alternativ votering mellom rådmannens forsalg til vedtak og fellesforslaget fra SP, V og 
Frp, ble fellesforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret ber rådmannen klargjøre to teiger på mellom 700 – 2000 da 
kommuneskog for salg.  Forslag på områder legges fram for formannskapet. 
 

2. Kommunestyret skal godkjenne salgskontrakten før salget gjennomføres. 
 
 
 
 
  
58/13   
HØRINGSUTTALELSE PÅ SØKNAD FRA RUDSKOGEN MOTORSENTER OM ENDRING 
AV ÅPNINGSTIDER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Rakkestad kommunes høringsuttalelse, datert 17.9.2013 godkjennes. 
 
Behandling: 
Representantene Dagfinn Søtorp (SP) og John Thune (Krf) ble erklært inhabile etter 
forvaltningslovens § 6, andre ledd, og fratrådte under behandlingen av saken.  
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rakkestad kommunes høringsuttalelse, datert 17.9.2013 godkjennes. 
 
Melding om vedtak sendt:  Fylkesmannen i Østfold, postboks 325, 1532 Moss. 
 
 
 
 
59/13   
STALLEN PIZZAPUB AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Stallen Pizzapub AS v/ Pål Kristian Nordahl org.nr 812 423 002 gis skjenkebevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Stallen Pizzapub, Rådhusveien 
2, Rakkestad. 

2. Bevillingen gjelder innendørs (skjenkeareal 140 m2) og utendørs på inngjerdet 
område (skjenkeareal 30 m2) mandag-torsdag kl 15.00-22.00, fredag-lørdag           
kl 15.00-01.30 og søndag 15.00-22.00. 

3. Pål Kristian Nordahl f.20.03.65 og May Lisbeth Holm f.08.06.77 er henholdsvis styrer 
og stedfortreder for bevillingen. 

4. Skjenkebevillingen gjelder til 30.06.2016. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Stallen Pizzapub AS v/ Pål Kristian Nordahl org.nr 812 423 002 gis skjenkebevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Stallen Pizzapub, Rådhusveien 
2, Rakkestad. 

2. Bevillingen gjelder innendørs (skjenkeareal 140 m2) og utendørs på inngjerdet 
område (skjenkeareal 30 m2) mandag-torsdag kl 15.00-22.00, fredag-lørdag           
kl 15.00-01.30 og søndag 15.00-22.00. 

3. Pål Kristian Nordahl f.20.03.65 og May Lisbeth Holm f.08.06.77 er henholdsvis styrer 
og stedfortreder for bevillingen. 

4. Skjenkebevillingen gjelder til 30.06.2016. 
 
 
  
 
 
60/13   
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PROSJEKT - AKTIVITET, UTVIKLING OG VEKST I RAKKESTADSAMFUNNET - 2014 
- 2017  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Rakkestad kommunestyre igangsetter et kommunalt utviklingsprogram 2014 – 2017 – i 

et omfang av 400 – 500 timer pr. år.  
 

2. Rådmannen utformer en anbudsbeskrivelse – korresponderende med premissene i 
denne saken (jf. saksframlegget) – og gjennomfører en anbudskonkurranse i fjerde 
kvartal 2013. 
 

3. Prosjektet settes i verk ca. 1.1.14.  
 

4. Rakkestad kommunestyre yter tilskudd til daglig leder funksjonen i Rakkestad 
Næringsråd med kr. 350 000 fra 1.1.14.  
 

5. Rakkestad kommunestyre behandler budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 i 
desember d.å., og tar med hensyn til realiseringen av tiltakene forbehold om at de blir 
prioritert innen de aktuelle rammer.        

 
Behandling: 
Partiene i formannskapet fremmet følgende endringsforslag til punktene 2 og 4 og ett nytt 
punkt 5 (forslagets punkt 5 blir punkt 6):  
 
Punkt 2: Rådmannen utformer en anbudsbeskrivelse – korresponderende med premissene i 
denne saken (jf. saksframlegget) – og gjennomfører en anbudskonkurranse i fjerde kvartal 
2013 som legges fram for formannskapet til godkjenning før anbudskonkurranse lyses ut. 
 
Punkt 4. Rakkestad kommunestyre yter tilskudd til Rakkestad Næringsråd med kr. 350 000 
fra 1.1.14. Det legges fram en søknad/handlingsplan for prosjektmidlene.   
 
Punkt 5.  Rakkestad kommunestyre oppnevner en referansegruppe for næringsutvikling i 
Rakkestad, bestående av ordfører og en representant for hvert parti i kommunestyret. 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Rakkestad kommunestyre igangsetter et kommunalt utviklingsprogram 2014 – 2017 – 
i et omfang av 400 – 500 timer pr. år.  

 
2. Rådmannen utformer en anbudsbeskrivelse – korresponderende med premissene i 

denne saken (jf. saksframlegget) – og gjennomfører en anbudskonkurranse i fjerde 
kvartal 2013 som legges fram for formannskapet til godkjenning før 
anbudskonkurranse lyses ut. 

 
3. Prosjektet settes i verk ca. 1.1.14.  
 
4. Rakkestad kommunestyre yter tilskudd til Rakkestad Næringsråd med kr. 350 000 fra 

1.1.14. Det legges fram en søknad/handlingsplan for prosjektmidlene. 
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5. Rakkestad kommunestyre oppnevner en referansegruppe for næringsutvikling i 
Rakkestad, bestående av ordfører og en representant for hvert parti i 
kommunestyret. 

 
6. Rakkestad kommunestyre behandler budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 i 

desember d.å., og tar med hensyn til realiseringen av tiltakene forbehold om at de 
blir prioritert innen de aktuelle rammer.        
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