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5-14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 14/35    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/14 Formannskapet 05.02.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra Formannskapets møte den 15.01.2014 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll fra møte 15.01.2014.  
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6-14 BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS - KJØP AV AKSJER III  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 255  
Arkivsaksnr.: 14/190    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/14 Formannskapet 05.02.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad formannskap vedtar utkast til kontrakt mellom Rakkestad kommune og de øvrige 
aksjonærene i Bankgården Rakkestad AS om kommunalt kjøp av disse eieres 64 prosent av 
aksjene i selskapet.  
 
Vedtaket er en oppfølgning av budsjett- og økonomiplanvedtaket 2014 og 2014 – 2017.  
 
 
 
Vedlegg 
1. Utkast til avtale om kjøp av aksjer i Bankgården Rakkestad AS.   

 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune er i dag største aksjonær i Bankgården Rakkestad AS. Eierstrukturen i 
selskapet er i øyeblikket:  
 
Rakkestad kommune,  900 aksjer 36 prosent 
DnB Nor Bygg AS, 400 aksjer 16 prosent 
Rakkestad og Degernes Brandkasse,  400 aksjer 16 prosent 
Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 

   Sum,  2 500 aksjer 100 prosent 
 
Bankgården Rakkestad AS eier Bankgården Rakkestad, og har som for formål å drive utleie 
av lokaler i denne bygningen.  
 
I tre tidligere runder er kommunalt kjøp av de øvrige eieres aksjer i Bankgården Rakkestad 
AS satt på dagsordenen, men uten at det har resultert i at noen slike disposisjoner har blitt 
gjennomført.  
 
Bankgården Rakkestad AS slet i mange år økonomisk.  
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For to år siden gjorde Rakkestad kommune to større husleiekontrakter med Bankgården 
Rakkestad AS:  
 

• Leie av tidligere Rakkestad legesenter DA’s lokaler i første etasje for kr. 230 460 pr. 
år.  
 

• Leie av lokaler til Hjembaserte tjenester andre etasje for kr. 476 920. 
 

I tillegg leier DnB Bank ASA lokaler til sin virksomhet i bygget. Den årlige husleie beløper seg 
til kr. 543 000.  
 
Bankgården Rakkestad AS går nå økonomisk rundt – fordi kommunen – som hovedeier – har 
tatt ansvar og etablert nye leieforhold med selskapet. Det er forholdsvis kostbart. Rakkestad 
kommune kan redusere sine utgifter til formålet betydelig – ved å kjøpe seg opp til eneeier i 
aksjeselskapet og deretter oppløse det og drive bygget videre på regulær kommunal måte.  
DnB Nor Bygg AS, Rakkestad og Degernes Brandkasse, Ruud Eiendom AS og Norklo 
Eiendom AS er villig til å selge sine aksjer til den summen og på de øvrige vilkår som ble 
avtalt i 2010. Rakkestad kommune må dermed betale til sammen 6,6 millioner kroner for 
fullt eierskap til Bankgården Rakkestad AS.  
 
 
Budsjett- og økonomiplanvedtak 
Rakkestad kommunestyre fastsatte i møte 12. desember f.å. – sak nr. 44/13 – budsjett 2014 
og økonomiplan 2014 – 2017. Flere tiltak ble vedtatt for å styrke den økonomiske balansen 
allerede i 2014. Først og fremst går det ut på å kjøpe aksjer i Bankgården Rakkestad AS – 
slik at kommunen altså blir eneeier i selskapet og kan oppløse det og drive bygningen videre 
på regulær kommunal måte. 
 
Budsjetteffekten er satt til 1,1 millioner kroner i 2014. Den blir enda større – 1,5 – 1,7 
millioner kroner – i 2015.   
 
Rakkestad kommune kan ikke gjennomføre denne disposisjonen – uten omfattende interne 
og selskapsspesifikke prosesser i forkant. De ble satt i gang i desember 2013.  
 
De andre eierne 
Rakkestad kommune inviterte de andre eierne til møte fredag 10.1.14 – for å diskutere og 
avklare grunnlag for et kommunalt kjøp av deres aksjer i Bankgården Rakkestad AS. Det ga 
følgende konklusjoner:  
 

• Rakkestad kommune tar over eierskap til aksjene i Bankgården Rakkestad AS i 
samsvar med den kontrakt som ble forhandlet fram i 2010.   
 

• Rådmannen legger kontrakten fram for godkjenning i formannskapet i januar 2014.  
 

• Rakkestad kommune oppløser Bankgården Rakkestad AS og driver bygningen videre 
som et regulært kommunalt bygg.  
 

Rådmannen vurderer kontraktutkast og tilhørende prosess som relativt kurant – budsjett- og 
økonomiplanvedtak tatt i betraktning – og regner med at prosjektet er fullført innen 30.6.14.  
 
Formannskapet skal godkjenne det foreliggende forslag til avtale om aksjeoverdragelse 
mellom partene.  
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Rådmannens vurderinger 
Rådmannens initiativ og kommunestyrets budsjett- og økonomiplanvedtak om å kjøpe de 64 
prosent av aksjene i Bankgården Rakkestad AS som i dag er på private hender og deretter 
oppløse selskapet og drive bygningen videre som et regulært kommunalt bygg, er begrunnet 
som følger:  
 

• De kommunale leieavtalene med selskapet er kostbare.  
 

• Kommunen kan redusere sine driftsutgifter med 1,1 millioner kroner i 2014 og 1,5 – 
1,7 millioner fra 2015 – ved å bli eneeier i aksjeselskapet, oppløse det og drive 
bygget videre som et vanlig kommunalt tiltak.    
 

• De økonomiske effektene av disposisjonen er lagt i budsjettet fra 2014.  
 

• Aksjekjøpet er finansiert i budsjett 2014.  
 

Denne saken er altså bare en oppfølgning av kommunestyrets budsjett- og økonomiplan 
vedtak 2014 og 2014 – 2017.  
 
Salg av boligtomter på eiendommen – etter at reguleringsplanen for Rakkestad sentrum er 
vedtatt – forsterker den økonomiske virkningen av dette tiltaket. Det er ikke medtatt i de 
beregninger som budsjett og økonomiplan bygger på.  
 
Bankgården Rakkestad AS’ finansielle stilling er heller styrket enn svekket siden saken sist 
gang ble politisk behandlet av kommunen.  
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7-14 KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR, HELSE OG NÆRING  
 
Saksbehandler:  Anne Sofie Andersen Arkiv: 243  
Arkivsaksnr.: 14/138    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/14 Kultur- og oppvekstutvalget 28.01.2014 
7/14 Formannskapet 05.02.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Kommunale tilskudd fordeles fra og med 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 denne saken. 
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. 
 
 
Behandling i Kultur- og oppvekstutvalget den 28.01.2014 sak 3/14 
 
Behandling 
Leder av utvalget Roger Olstad (Ap) fremmet følgende endringsforslag i 1. kulepunkt under 
pkt. 1 i rådmannens forslag til vedtak: 
 

• Kulturmidler til frivillige lag og foreninger i h.h.t. Retningslinjer vedtatt i sak 2/14 i 
Kultur- og oppvekstutvalget 28.02.2014.  

 
Rådmannens forslag med Olstads endringsforslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse til Formannskapet 
1. Kommunale tilskudd fordeles fra og med 2014 på følgende områder: 

• Kulturmidler til frivillige lag og foreninger i h.h.t. Retningslinjer vedtatt i sak 2/14 i 
Kultur- og oppvekstutvalget 28.02.2014.  
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• 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 denne saken. 
Retningslinjene legges frem for vedtak i Helse- og omsorgsutvalget første halvår 2014. 
 

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

6. Tildeling av alle typer tilskudd rapporteres som eget vedlegg i Årsberetning hvert år. 
 
 
 
Bakgrunn 
I henhold til tidligere vedtatte budsjetter yter Rakkestad kommune årlig flere typer tilskudd 
til ulike målgrupper. 
De ulike ordningene mangler noe samordning. Dette medfører både utflytende målgrupper 
for hver enkel ordning, men også manglende samordning av søknader mellom poster i 
budsjettet. 
Det er ulikt hvorvidt det er vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningene. 
Det er ulikt hvorvidt tilskudd tildeles på bakgrunn av søknad, og om vedtak fattes på 
administrativt eller politisk nivå. 
Det er ønskelig å tydeliggjøre skille mellom kulturformål, næringsformål og helseformål. 
 
 
Hjemmel 
Grunnelementer i saken er tidligere fremmet for Formannskapet som vedtok å utsette 
behandling til etter behandling av særskilt sak om kulturmidler var behandlet i Kultur- og 
oppvekstutvalget. 
 
Kultur- og oppvekstutvalget har saken til uttalelse da den vesentligste andelen av 
kommunens tilskuddsordninger er innen kultur og idrett. 
Formannskapet fatter vedtak i denne saken.  
Vedtak utløser nye saker til Helse- og omsorgsutvalget og Formannskapet. 
 
 
Økonomi 
I 2012 utbetalte Rakkestad kommune ca. kr.1.600.000 kroner fordelt på følgende 
tilskuddsformål: 
 

• Tilskudd til diverse lag og foreninger, inkl. TV-aksjonen,                                   
tildeling fra Formannskapet: 

kr.     60.000 

• Tilskudd til næringsdrivende:  kr.   110.000 
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• Tilskudd til organisasjoner – tidligere psykiatrimidler: kr.     50.000 
• Kulturtilskudd – ulike formål, inkl. idrett  kr.1.200.000 
• Folkehelseformål kr.     20.000 

 
Kommunen yter dessuten tilskudd til andre formål i henhold til sentrale retningslinjer eller 
lokale avtaler. Dette omfatter blant annet tilskudd til politiske organisasjoner, trossamfunn, 
Insperia Science senter. 
Denne type avtalefestede tilskudd omfattes ikke av denne sak. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Kulturtilskudd 
Kulturtilskudd ytes til frivillige lag og foreninger, inkludert idrettsformål, og kulturminner. 
Tilskudd tildeles etter søknad med annonsert søknadsfrist mars hvert år. Tilskudd tildeles 
etter retningslinjer vedtatt i kommunestyret. 
Tilskudd til lag og foreninger dekker formålene aktivitetsstøtte, drift/vedlikehold anlegg og 
større utstyrsanskaffelser. 
Kulturmidler ytes dessuten gjennom hele året til arrangementer – enten som direkte tilskudd 
eller som underskuddsgaranti. 
Uten spesifikke retningslinjer for andre tilskuddsordninger, og på grunn av relativt stor post 
til kulturmidler, kommer søknadene fra grupper som ikke kommer direkte under idretts- og 
kulturformål. Eksempler på dette er bruker- og interesseorganisasjoner som naturlig hører 
hjemme under folkehelseperspektivet. 
Arrangementssøknader har dessuten en utydelig linje mellom kulturarrangementer og rent 
kommersielle arrangementer. 
Tildelinger under dette ansvaret er preget av at enkelte formål eller foreninger tildeles etter 
særskilte politiske vedtak som det i forhold til eksisterende budsjettrammer ikke er grunnlag 
for eller gir en svært ulik tildeling til elles sammenlignbare formål.  
For videre tildelinger er det et behov for å kunne behandle alle formål likeverdig og etter 
søknad. Det er derfor ønskelig å nullstille tidligere særvedtak og hevd i tildelinger. 
 
 
 
Næringstilskudd 
Tilskudd til næringsliv og tilstøtende arrangementer har de siste årene variert mye. Tilskudd 
ble tidligere behandlet gjennom eget næringsfond, en periode 2010-2012 gjennom 
Rakkestad utvikling, og for 2013 ble den største enkelttildelingen gitt til Rakkestad 
Handelstand.  
Nå er Rakkestad næringsråd etablert og Rakkestad kommune etablerer eget vekstprosjekt 
fra 2014. 
Formålet mangler tydelig og forutsigbar avsetning i budsjettet, og enkeltarrangementer som 
naturlig hører hjemme under dette formålet har blitt løst gjennom kulturtilskudd. Dette gir et 
uklart bilde mellom kulturformål og kommersielle formål. 
Sammen med avsetning i budsjett 2014 er det behov for en avklaring gjennom egen sak 
eller egne retningslinjer hvordan søknader om næringstilskudd og tilskudd til komersielle 
arrangementer skal behandles. Dette vil også være avklarende for behandling av 
kulturtilskudd. 
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Folkehelsetilskudd 
Sammen med nytt fokus på folkehelsearbeid er det ønskelig med en samling av ulike mindre 
tilskuddsposter til samlet og bevisst tildeling til folkehelseformål. 
Kommunen har inntil 2014 ikke hatt egen særskilt budsjettpost for folkehelsemidler. 
Inntil 2012 ble kommuner tilsluttet folkehelsa tildelt folkehelsemidler på bakgrunn av 
rapportert og planlagt aktivitet. Tildelte midler ble fritt disponert av kommunen til folkehelse 
fomål. Fra og med 2013 er disponible midler i Østfoldhelsa lagt om til tilskuddsmidler tildelt 
etter søknad og øremerket konkrete formål/prosjekter. Østfoldhelsa tildeler etter egne 
retningslinjer og med søknadsfrist en gang i året. 
Som en videreføring etter Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2009 er det videreført 
en budsjettpost som yter tilskudd til organisasjoner som jobber innen rus- og psykiatri. 
For tildelinger under denne posten har det blitt vektlagt at organisasjonen har lokallag i 
Rakkestad, eller har medlemmer i Rakkestad og gjennomfører lokale aktiviteter. Utover dette 
mangler tilskuddsordningen retningslinjer, og ordningen er ikke annonsert med gitt 
søknadsfrist. Denne budsjettposten foreslås overført til ansvar Folkehelse og videreført som 
tilskuddsordning innen folkehelseperspektivet. 
Det er videre behov for retningslinjer for tildeling av folkehelsemidler, og dette foreslås 
fremmet som egen sak til Hovedutvalg for Helse- og omsorg. 
 
 
Tilskudd til TV-aksjonen 
Rakkestad kommune har lang tradisjon for å yte bidrag til den årlige TV-aksjonen. Tilskudd 
vedtas i Formannskapet som egen sak hvert år. 
Formålet foreslås avsatt som egen post i budsjettvedtaket. Tilskuddet foreslås beregnet som 
et fast kronebeløp pr. innbygger pr. 1. oktober forutgående år.  
Etter vedtak de siste 3 årene vil beløpet ligge på ca. 4 kroner pr. innbygger. 
 
 
Ulike tilskudd tildelt av Formannskapet 
Formannskapet disponerer ved siden av avsetning til TV-aksjonen en mindre budsjettpost 
som tildeles på slutten av året til ulike ideelle organisasjoner og formål. 
Flere av formålene kunne med tydeligere retningslinjer blitt behandlet som folkehelsetiltak. 
Budsjettposten foreslås derfor overført til Folkehelse og tildelt etter retningslinjer for denne 
ordningen. Retningslinjer fremmes som egen sak.
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8-14 SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED RAKKESTAD 
IDRETTSFORENINGS 100-ÅRSJUBILEUM 2014  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 223 C21  
Arkivsaksnr.: 14/44    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/14 Formannskapet 05.02.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
 

1. Rakkestad kommune bevilger 30 000 kroner til Rakkestad Idrettsforenings utgivelse 
av jubileumsbok i anledning foreningens 100-årsjubileum i 2014. 
 

2. Tilskuddet dekkes av «Formannskapets tilleggsbevilgninger» som reduseres fra kr. 
36 103 til kr. 6 103. 

 
 
Vedlegg 

1. Søknad fra Rakkestad Idrettsforening, datert 30.12.2013. 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad Idrettsforening fyller 100 år i november 2014.  I den forbindelse ønsker 
foreningen å utgi en jubileumsbok.  Det er nedsatt en redaksjonskomité bestående av Hans 
Jørgen Fagereng, Svein Kaaterud og Thore Christian Aalborg.  Aalborg skal være forfatter av 
boka.   
 
Evt. tilskudd til bokprosjektet kommer i tillegg til jubileumsgave som lag og foreninger kan få 
fra Rakkestad kommune i forbindelse med jubileum - og som er gave/tilskudd nedfelt i 
kommunens vedtatte retningslinjer for tilskudd og gaver innen kultur.    
 
 
Hjemmel 
Saken fremmes for formannskapet siden det ikke er avsatt ressurser til tilskudd av denne og 
lignende art i ordinært budsjett.  
 
 
Andre faktaopplysninger 
Foreningen har ikke endelig avgjort om boka skal distribueres til alle husstander i kommunen 
eller om den skal legges ut for salg eller deles ut på annen måte.  Foreningen sier i sin 
søknad at de har fått tilbakemelding fra en bank om at et eventuelt bidrag fra kommunen vil 
sende et signal om at boken er viktig for innbyggerne.   
  
 
Økonomi 
Det er ikke klart hvilken kostnad utgivelsen av boka vil få, men i søknaden antydes det en 
sum på noe over kr. 200 000.  
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Søknaden ble drøftet i formannskapets møte den 15.01.2014 og det ble der antydet at 
formannskapet ønsket å bevilge en sum på 20 – 30 000 kroner til jubileumsboka. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Formannskapet behandler fra tid til annen lignende søknader, og bidro sist (april 2012) med 
tilskudd til Rakkestad Janitiars nye fane i forbindelse med korpsets 90-årsjubileum.  Det ble 
den gang bevilget kr. 30 000. 
 
Rådmannen ønsker å presisere at det ikke bør være en automatikk i å gi tilskudd ut over den 
gaven som kommunestyret har vedtatt skal gis ved lag og foreningers jubileum. I denne 
saken – som i sak om tilskudd til fane til Rakkestad Janitiar – gis tilskuddet til et konkret 
prosjekt og ikke til jubileet.  
 
Rådmannen ønsker en jubileumsbok som omhandler historien til Rakkestad Idrettsforening 
velkommen og tror at boka kan bli et viktig bidrag til Rakkestads historie generelt.   
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AVTALE 

Kjøp av aksjer i Bankgården Rakkestad AS 
 

Saksnr. 14/190           Journalnr. 1507/14       Arkiv 255           Dato:  29.01.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avtale 

 

Kjøp av aksjer i Bankgården Rakkestad AS 

 

Mellom 

 

Rakkestad kommune 

og 

Dnb NOR Bygg AS 

Rakkestad og Degernes Brandkasse 

Ruud Eiendom AS 

Norklo Eiendom AS 
 

 

 

 
1. Bakgrunn 

Avtalepartene er aksjonærer i Bankgården Rakkestad AS Org. nr. (990 550 484) 
heretter kalt Selskapet. 
 
Avtalepartene eier pr. inngåelse av avtalen aksjer i Selskapet med følgende 
eierfordeling: 
 
Rakkestad kommune AS (org. nr. 945 372 281) – 900 aksjer 
Dnb NOR Bygg AS (org. nr. 920 863 205) – 400 aksjer 
Rakkestad og Degernes Brannkasse (org. nr. 947 924 117) – 400 aksjer 
Ruud Eiendom AS (org. nr. 971 579 463) – 400 aksjer 
Norklo Eiendom (org. nr. 890 264 972) – 400 aksjer 

 
 
 

2. Gjenstand for overdragelse og vederlag 
 
Rakkestad kommune kjøper de øvrige eieres aksjeposter i Bankgården Rakkestad AS. 
Det er totalt 1.600 aksjer, til pris kr. 3.990,- pr. aksje, inkludert tomt på 9.232 m2, 
følgende fordeling gjelder: 
 
Dnb Nor Bygg AS    400 aksjer * 3.990 pr. aksjer = 1.596.00,- 
Rakkestad og Degernes Brandkasse  400 aksjer * 3.990 pr. aksjer = 1.596.00,- 
Ruud Eiendom AS    400 aksjer * 3.990 pr. aksjer = 1.596.00,- 
Norklo Eiendom AS    400 aksjer * 3.990 pr. aksjer = 1.596.00,- 
 
Prisfastsettelsen av aksjer, samt teknisk vurdering av bankbygget har blitt utført av 
eksterne profesjonelle aktører, Ernst & Young AS og ABC Kontroll AS, og følger som 
vedlegg til denne avtalen. 
 
 



  

3. Betalingsfrist 
 
Transaksjonen vil bli gjennomført med regnskapsmessig virkning inneværende år, 
senest 31.12.10, med betalingsfrist – 100% innen 31.01.11. 
 
Ved forsinket betaling skal kjøper betale til selger forsinkelsesrenter med den til 
enhver gjeldende sats i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. 
 
Alle utgifter til gjennomføring av transaksjonen og sluttføring av denne avtale skal 
dekkes av kjøper. 
 
 

4. Selgers garantier 
 
I tillegg til og med forbehold av hva som fremgår av denne avtalen for øvrig, innestår 
selger for følgende; 
 

 at Selger eier aksjene og av aksjene er fri for heftelser 
 at Selger ikke er bundet av avtaler i anledning aksjene som får betydning for kjøper 
 at Selger ikke er kjent med at det foreligger ansvar eller forpliktelser for 

selskapet som ikke fremkommer av selskapets balanse eller grunnlag for å reise 
krav mot selskapet som følge av selskapets virksomhet. 

 
 Kjøper kan ikke gjøre ansvar gjeldende overfor selger med grunnlag i forhold som  
 kjøper kjente til eller burde kjenne til ved avtalens inngåelse. 
 
 

5. Tvist og lovvalg 
 

 Enhver tvist om forståelse av denne avtalen eller forhold mellom partene for øvrig 
 skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig avtale ikke oppnås, avgjøres tvisten 
 ved de ordinære domstoler. Vernetinget er på forretningsstedet. 
 
 

6. Avtale betingelser for gjennomføring 
 
Avtalen er kun bindende for Rakkestad kommune (kjøper) etter at Formannskapet 
har gjort sitt endelige vedtak. 
 
 

Denne avtalen er utarbeidet i 5 – fem – eksemplarer, hvoretter partene beholder hver sin. 



  

Rakkestad, den 29.01.2014 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Rakkestad kommune 

900 aksjer 
 

 
 
 

______________________________ 
DnB NOR Bygg AS 

400 aksjer 
 
 
 
 

__________________________________ 
Rakkestad og Degernes Brandkasse 

400 aksjer 
 
 
 
 

______________________________ 
Ruud Eiendom AS 

400 aksjer 
 
 
 
 

______________________________ 
Norklo Eiendom AS 

400 aksjer 
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