
 

 

MØTEprotokoll - Formannskapet 
 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen   
Dato: 05.02.2014 
Tid:            09:00 – 11:15   
 
Til stede på møtet 
 
 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Leder Ellen Solbrække (ordfører)   
Nestleder Villy Tjerbo (varaordfører)   
Medlem Sølvi Brekklund Sæves   
Medlem John Thune   
Medlem Undis Holt   
Medlem Karoline Fjeldstad   
Medlem Peder Harlem  FO  
Medlem Dagfinn Søtorp FD  
Medlem Vidar Storeheier FD  
Varamedlem Anette Kaatorp Larsen  Peder Harlem 
Varamedlem Hanne Bull Fladstad  Vidar Storeheier (sak 2/14 i 

klagenemnda) 
Varamedlem Gunnar Line  Dagfinn Søtorp (sak 2/14 i 

klagenemnda) 
 
 
 
Administrasjonen 

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

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 5/14 - t.o.m. sak 9/14 

 
Protokoll  

 
Godkjennes på nest møte og legges ut på kommunens nettside. 

 
Merknader Ordfører opplyste om at Skoleting er planlagt avholdt i september. 

Tidspunktet vurderes nærmere, da flere aktører foretrekker Skoleting i 
vårhalvåret. 
 
Ordfører orienterte om at veimyndighetene vil gjøre en vurdering av 
trafikkforholdene for fotgjengere i krysset riksvei 22/riksvei 124.  
 
Dagfinn Søtorp (SP) ba om en orientering om status i 
sentrumsplanarbeidet.  Rådmannen opplyste at planen er under 
bearbeiding og legges ut på ny høring. 
 
Dagfinn Søtorp (SP) ønsket opplysninger om framdrift mht 
områderegulering av boligfelt i Degernes. 
 
Sølvi Brekklund Sæves (V) ønsket opplysninger om framdrift mht evt. 
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nye, kommunale boliger og ønsket opplysninger om videre planer for 
utbygging av sykehjem.  Rådmannen orienterte om vurderinger som 
blir gjort ift tilskuddsordninger m.v. og signaliserte at det vil bli 
fremmet sak om sykehjemsutbygging i løpet av våren. 
 
Sølvi Brekklund Sæves (V) ønsket en orientering og omvisning på 
Familiesenter.  Kommunalsjef Anne Sofie Andersen opplyste at det blir 
en omvisning for formannskapet på neste formannskapsmøte 
(26.02.2014), mens offisiell åpning ikke er datofestet og ikke vil skje 
før huset er ferdigstilt. 
 
Barnehagedagen 30.04.2014: Demokrati og barnets medvirkning.  
Barnehagedagen er en feiring ifm 200-årsjubileum for Grunnloven. Det 
er ønske om ordførers og formannskapets medvirkning.  Det er satt 
opp formannskapsmøte denne dagen, og det anmodes om å flytte 
tidspunkt for møtet (til kl. 13.00).   De av formannskapets medlemmer 
som har anledning oppfordres til å delta på Barnehagedagen fra kl. 
10.00. 
 
Vidar Storeheier (Frp) oppfordret formannskapet til å gjøre seg kjent 
med habilitetsregler slik at feilvurderinger mht vennskap, bekjentskap 
mv. unngås. 
 
Møtet ble deretter lukket med hjemmel i offentleglovas § 13. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
 
5/14 14/35   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 

15.01.2014.  
 

6/14 14/190   
 BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS - KJØP AV AKSJER III  

 
7/14 14/138   
 KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR, HELSE 

OG NÆRING  
 

8/14 14/44   
 SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED RAKKESTAD 

IDRETTSFORENINGS 100-ÅRSJUBILEUM 2014  
 

9/14 14/137   
 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
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5/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 
15.01.2014.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra Formannskapets møte den 15.01.2014 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Møteprotokoll fra Formannskapets møte den 15.01.2014 godkjennes. 
 
 
 
  

6/14 BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS - KJØP AV AKSJER III  
 
 
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.  
 
 
Behandling 
Representanten Sølvi Brekklund Sæves (V) fremmet følgende forslag: 
 
Rakkestad formannskap går i mot kjøp av aksjer i Bankgården.  
 
Ved alternativ votering mellom Venstres forslag og rådmannens forslag ble rådmannens 
forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer.  Mindretallet besto av Venstres 
representanter.   
 
 
Formannskapets 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.  
 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Aksjonærene i Bankgården AS, økonomikontoret v/økonomisjef. 
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7/14  KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR, HELSE OG 
NÆRING  
 
 
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 behandles. 
Sak behandles første halvår 2014. 
 

6. Tildeling av alle typer tilskudd rapporteres som eget vedlegg i Årsberetning hvert år. 
 
 
Behandling 
Kultur- og oppvekstforslagets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak   

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. 
• 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. 
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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. 

 
 
 

Melding om vedtak sendt: Saksbehandler, seksjonsleder kultur, servicekontor, 
folkehelserådgiver, politisk sekretariat. 
 
 
 
 
  

8/14 SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED RAKKESTAD 
IDRETTSFORENINGS 100-ÅRSJUBILEUM 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. 

 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets 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. 
 
 
 

Melding om vedtak sendt:  Rakkestad Idrettsforening v/leder Hans Jørgen Fagereng. Politisk 
sekretariat til utbetaling. 
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9/14 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar høringsuttalelse som beskrevet i saken.  Høringsuttalelsen 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
Behandling 
Representanten John Thune (Krf) fremmet følgende forslag til høringsuttalelse 
(endringsforslag): 
 

1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av helsetjenesten.  
Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner om 
liv og død må likevel anerkjennes og så langt som mulig tas hensyn til. 

2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et 
mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke anser 
som problematisk. 

3. Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i 
abortinngrep.  En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet om å 
henvise til abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler liv og død. 

4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til 
kommunene. 

5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre leger i 
rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene. 

6. Avveininger om det siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at et 
eventuelt avslag på mulighet for reservasjon må begrunnes, for eksempel i at det er 
få leger i kommunen, at flere allerede har reservert seg etc. 

7. Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende handler om 
muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen. 

 
Ved alternativ votering mellom John Thunes forslag og rådmannens forslag til vedtak ble 
rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer.  Mindretallet besto av Krf’s 
representanter.  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar høringsuttalelse som beskrevet i saken.  Høringsuttalelsen 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
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