
MØTEprotokoll 
Formannskapet 

 
Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 20.11.2013 
Tid:            09:00 – 11:   
 
Til stede på møtet 
 
Møteleder  Ellen Solbrække (AP)  
 
Medlemmer  

 
Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund Sæves (V),  
Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Søtorp (SP), John Thune 
(Krf). 
  

Forfall  Peder Harlem (SP) Vidar Storeheier (Frp) 
 

Varamedlemmer  Knut Ruud (H). Det kunne ikke møte vararepresentant for 
Peder Harlem (SP) 
 

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

 
Behandlede saker  

 
Fra og med sak 66/13 til og med sak 68/13. 

  
Merknader Brev fra Rakkestad Næringsråd datert 13.11.2013 vedlagt 

Næringsrådets Virksomhetsplan for 2013/14 ble delt ut til 
formannskapsmedlemmene. 
 
Det er 50-år siden sammenslåing av Rakkestad og Degernes 
kommuner.  Ordfører stilte spørsmål om det er ønske om 
markering av jubileet. Formannskapet oppfordrer skoler, 
ungdomsråd, lag og foreninger i bygda til evt. å markere jubileet 
i løpet av første halvår 2014. 
 
Sølvi Brekklund Sæves ønsket at formannskapet skulle avstå fra 
tradisjonell bokgave i år og heller gir en sum til en organisasjon 
som driver hjelpearbeid på Filipinene. 
 
Dagfinn Søtorp (SP) ba om engasjement fra ordfører/kommunen 
ang satsing på fylkesvei 111 som hovedtrasé mellom Indre 
Østfold og Nedre Glommaregionen. 
Ordfører har avtalt møte med involverte kommuner/ordførere på 
fylkesmannskonferansen som avholdes 21. og 22. november. 
 
Det etableres en politisk gruppe med utgangspunkt i gruppe 
nedsatt i FSK sak 64/13 (Oppnevning av referansegruppe for 
næringsutvikling i Rakkestad - Prosjekt "aktivitet, utvikling og 
vekst i rakkestadsamfunnet") som jobber videre med utvikling av 
områder ved Rudskogen.  



      
    

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
 
 
66/13 13/1516   
 KOMMUNAL PLANSTRATEGI  

 
67/13 13/1614   
 LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM - 

HØRING  
 

68/13 13/1638   
 SKJENKEBEVILLING - RAKKESTAD KULTURHUS - PERNILLES 

KJØKKEN AS  
 
  



66-13 KOMMUNAL PLANSTRATEGI  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Kommunal planstrategi for 2013 -2016 vedtas som vedlagt, datert 9.9.2013, rev. 
13.11.2013. 
 

2. Arbeidet med revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel igangsettes ca. 1.1.2014 
med behandling og vedtak i løpet av 2015. 
 
 

Behandling 
Kommunalsjef Jon Ådalen redegjorde for bakgrunn og hjemmel for Kommunal Planstrategi 
samt innholdet i planen. 
 
Formannskapet ønsket at det under punkt 3.2.3 – Vurdering av behov for revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel – siste avsnitt endrer teksten i siste setning fra …- slik at en 
ny plan kan være vedtatt innen utgangen av 2015 til …- slik at en ny plan kan være vedtatt 
innen utgangen av kommunestyreperioden 2011 – 2015. 
 
Formannskapet ønsket at Næringsplan blir satt opp i opplistingen av planer som skal vedtas i 
kommunestyreperioden. 
 
Formannskapet ønsket å være delaktige i planarbeid på et tidlig stadium i planprosessen.  
Det settes opp egne møter til dette arbeidet. 
 
Formannskapet ønsker i mest mulig grad å få tilsendt høringsuttalelser sammen med utkast 
til planer. 
 
Rådmannens forslag til vedtak samt endring i punkt 3.2.3. og at Næringsplan skal være med 
i opplistingen av planer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 

1. Kommunal planstrategi for 2013 -2016 vedtas som vedlagt, datert 9.9.2013, rev. 
13.11.2013 med følgende endringer:  
 

2. Arbeidet med revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel igangsettes ca. 1.1.2014 
med behandling og vedtak i løpet inneværende valgperiode. 
 

3. Næringsplan blir satt opp i opplistingen av planer som skal vedtas i 
kommunestyreperioden.  

 
  

67-13 LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM - HØRING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Forslag til høringsuttalelse (side 4 i saksfremlegget) vedtas og oversendes Kommunal- og 
regionaldepartementet. 



 
 
Behandling 
Ungdomsrådet uttalelse til Formannskapet, behandlet i møte 18.11.2013, ble lagt fram på 
møtet: 
 
Forslag til høringsuttalelse (side 4 i saksfremlegget) vedtas og oversendes Kommunal- og 
regionaldepartementet med følgende endring: 
 
Ungdomsrådet har en øvre aldersgrense på 20 år, dvs. at medlemmene i Ungdomsrådet 
sitter ut det kalenderåret de fyller 20 år. 
 
Formannskapet sluttet seg enstemmig til ungdomsrådets uttalelse. 
 
 
Formannskapets vedtak:  
Forslag til høringsuttalelse (side 4 i saksfremlegget) vedtas og oversendes Kommunal- og 
regionaldepartementet med følgende endring: 
 
Ungdomsrådet har en øvre aldersgrense på 20 år, dvs. at medlemmene i Ungdomsrådet 
sitter ut det kalenderåret de fyller 20 år. 
 
 
Melding om vedtak sendt: Kommunal- og regionaldepartementet, ungdomsrådets leder, 
ordfører. 
 
 
  

68-13 SKJENKEBEVILLING - RAKKESTAD KULTURHUS - PERNILLES 
KJØKKEN AS  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Pernilles Kjøkken AS v/ Pernille Mortensen – org.nr 999 652 913 – gis skjenkebevilling 
til lokalene innendørs i Rakkestad Kulturhus, Rådhusveien 8, Rakkestad. 
 

2. Bevillingen gis for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for 
skjenking: 
 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag / helligdag 
Gruppe 1 10:00 – 01:30 10:00 – 01:30 10:00 – 01:30 
Gruppe 2 10:00 – 01:30 10:00 – 01:30 10:00 – 01:30 
Gruppe 3 13:00 – 01:30 13:00 – 01:30 13:00 – 01:30 
 

3. Milen Ghirmatsion f. 15.01.84 og Pernille Mortensen f. 30.05.80 godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
4. Vedtakets pkt 1-3 gis under forutsetning av at lensmannen ikke har noen innsigelser 

til søknaden eller til styrer og stedfortreder og at dokumentert kunnskap om 
alkoholloven kan fremlegges. 

 
 



Behandling 
Sølvi Brekklund Sæves (V) ble erklært inhabil iht Forvaltningslovens § 6 først ledd bokstav e 
og fratrådte under behandlingen av saken. Det var ikke innkalt vararepresentant og saken 
ble behandlet med 7 representanter. 
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 

1. Pernilles Kjøkken AS v/ Pernille Mortensen – org.nr 999 652 913 – gis skjenkebevilling 
til lokalene innendørs i Rakkestad Kulturhus, Rådhusveien 8, Rakkestad. 
 

2. Bevillingen gis for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 med følgende tidspunkt for 
skjenking: 
 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag / helligdag 
Gruppe 1 10:00 – 01:30 10:00 – 01:30 10:00 – 01:30 
Gruppe 2 10:00 – 01:30 10:00 – 01:30 10:00 – 01:30 
Gruppe 3 13:00 – 01:30 13:00 – 01:30 13:00 – 01:30 
 

3. Milen Ghirmatsion f. 15.01.84 og Pernille Mortensen f. 30.05.80 godkjennes som 
henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. 

 
4. Vedtakets pkt 1-3 gis under forutsetning av at lensmannen ikke har noen innsigelser 

til søknaden eller til styrer og stedfortreder og at dokumentert kunnskap om 
alkoholloven kan fremlegges. 
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