
 
 
 

MØTEprotokoll 
 

Kommunestyret 
 

Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen   
Dato: 13.02.2014 
Tid:            18:30 – 19:50 – Temamøte fram til kl. 21:00 
 
Til stede på møtet 
 
Funksjon 

 
Navn 

 
Forfall 

 
Møtt for 

Leder Ellen Solbrække (ordfører)   
Nestleder Villy Tjerbo (varaordfører)   
Medlem Peder Harlem    
Medlem Karoline Fjeldstad   
Medlem Dagfinn Søtorp   
Medlem Svein Iver Gjøby   
Medlem Anette Kaatorp Larsen FO  
Medlem Helen Graarud   
Medlem Gunnar Line FO  
Medlem Roger Olstad   
Medlem Tina Ødegård Holt FO  
Medlem Jan Lie   
Medlem Ida Bremnes   
Medlem Knut-Magne T. Bjørnstad   
Medlem John Thune   
Medlem Undis Holt   
Medlem Stein Bruland   
Medlem Andreas Graff   
Medlem Espen Storeheier   
Medlem Sølvi Brekklund Sæves   
Medlem Elin Gjerberg   
Medlem Vidar Storeheier   
Medlem Ronnie Markussen FO  
Medlem Knut Ruud   
Medlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
 

Hanne Bull Fladstad 
John Martin Snopestad 
Anne Marie Bye Harlem 
Iver Rode 
Hans Jørgen Fagereng 
Inger Haugaard 
Kenneth Veiby 
 

  
Anette Kaatorp Larsen 
Gunnar Line 
Tina Ødegård Holt 
Ronnie Markussen 
Dagfinn Søtorp (sak 1/14) 
Knut M. Bjørnstad (sak 1/14) 
 

 
 
Administrasjonen 

 
Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, 
kommunalsjef Jon Ådalen, personalsjef Steffen Tjerbo, kontorsjef Laila 



Olsen Rode 
 

 
 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 1/14 – t.o.m. sak 5/14 

 
Protokoll  

 
Gjøres tilgjengelig på kommunens nettside. 

 
  
 
Merknader:     
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste.  Det var ikke innkommet spørsmål til 
folkets spørretime. 
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
 
1/14 13/416   
 AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM  

 
2/14 14/137   
 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  

 
3/14 13/2218   
 STRATEGIPLAN FOR ARBEIDSKRAFT I RAKKESTAD KOMMUNE 

2014-2017  
 

4/14 13/2325   
 UTTAK AV MEDLEMSKAPITAL I VIKEN SKOG OG ENDRING AV 

ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING FOR 
KOMMUNESKOGEN 
 

5/14 13/1516   
 NY BEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI  

 
         ---------o-0-o---------   
 
                  
 Etter behandling av sakskart avholdt kommunestyret Temamøte med 

tema «Eldreomsorg, strategi og videre utbygging.   
 
Temamøte ble innledet av rådmann Alf Thode Skog.  I debatten deltok John 
Thune (Krf), Espen Storeheier (V), Stein Bruland (Krf), Ellen Solbrække (AP), 
Vidar Storeheier (Frp), Peder Harlem (SP), Helén Graarud (SP), Hanne Bull 
Fladstad (H).  



1-14 AVTALE OM KJØP AV NÆRINGSEIENDOM  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre godkjenner utkast til kontrakt mellom Rakkestad kommune og 
Slåttland Eiendom AS om kjøp av lokaler for Teknisk Drift i Televeien 6. 
 
 
Behandling 
På spørsmål fra ordfører ba representantene Vidar Storeheier (Frp), Jan Lie (AP), Dagfinn 
Søtorp (SP) og Knut Magne Bjørnstad (AP) om å få vurdert sin habilitet iht forvaltningslovens 
§ 6 annet ledd.   
Under behandlingen av habilitetsspørsmålet fratrådte Storeheier, Lie, Søtorp og Bjørnstad og 
vararepresentantene Inger Haugaard (SP) og Kenneth Veiby (AP) tiltrådte møte. Det kunne 
ikke møte vararepresentanter for Vidar Storeheier(Frp) og Jan Lie (AP). 
 
I debatten om habilitet deltok: 
Peder Harlem (SP), Villy Tjerbo (V), Roger Olstad (AP), John Thune (Krf). 
 
Ved votering ble 
Vidar Storeheier (Frp) enstemmig erklært inhabil.   
Espen Storeheier (V) var inhabil til å behandle Vidar Storeheiers habilitet. 
Dagfinn Søtorp (SP) og Knut Magne Bjørnstad (AP) enstemmig erklært inhabile. 
Jan Lie (AP) erklært inhabil med 17 mot 6 stemmer.  Mindretallet besto av Stein Bruland 
(Krf) og AP’s gruppe. 
 
Vararepresentantene Inger Haugaard (SP) og Kenneth Veiby (AP) deltok dermed under den 
videre behandlingen av saken.  Saken ble behandlet med 23 representanter. 
 
Følgende hadde ordet under behandlingen av saken: 
Karoline Fjeldstad (SP), Hans Jørgen Fagereng (Frp), rådmann Alf Thode Skog. 
 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak   
Rakkestad kommunestyre godkjenner utkast til kontrakt mellom Rakkestad kommune og 
Slåttland Eiendom AS om kjøp av lokaler for Teknisk Drift i Televeien 6.  
 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Slåttland Eiendom AS, økonomikontor v/økonomisjef, 
saksbehandler. 
 
  

  



2-14 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar høringsuttalelse som beskrevet i saken.  Høringsuttalelsen 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
Behandling 
Følgende hadde ordet i saken: 
Undis Holt (Krf), Ida Bremnes (AP), Espen Storeheier (V), Karoline Fjeldstad (SP). 
 
Representanten Undis Holt (Krf) tok opp Krf’s endringsforslag fra formannskapet: 
 

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 formannskapets innstilling og Undis Holts’ forslag, ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 4 stemmer.  Mindretallet besto av Krf’s 
representanter. 
 
 
Kommunestyrets vedtak   
Rakkestad kommunestyre vedtar høringsuttalelse som beskrevet i saken.  Høringsuttalelsen 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Helse-, og omsorgsdepartementet, ordfører. 
 
  

  



3-14 STRATEGIPLAN FOR ARBEIDSKRAFT I RAKKESTAD KOMMUNE 2014-
2017  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Strategiplan for arbeidskraft i Rakkestad kommune 

2014 – 2017». 
 

2. Rakkestad kommunestyre ser på planen som et grunnlag/en premiss i kommende 
budsjett- og økonomiplanprosesser. 

 
3. Administrasjonsutvalget evaluerer planen hvert halvår med bakgrunn i halvårlig 

rapportering på personalområdet. 
 
 
Behandling 
Følgende hadde ordet i saken: 
Roger Olstad (AP), John Thune (Krf), Peder Harlem (SP), Sølvi Brekklund Sæves (V). 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak   

1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Strategiplan for arbeidskraft i Rakkestad kommune 
2014 – 2017». 

 
2. Rakkestad kommunestyre ser på planen som et grunnlag/en premiss i kommende 

budsjett- og økonomiplanprosesser. 
 

3. Administrasjonsutvalget evaluerer planen hvert halvår med bakgrunn i halvårlig 
rapportering på personalområdet. 

 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Seksjoner og avdelinger v/seksjonsleder/avdelingsleder, utvalg av 
tillitsvalgte. 
 
 
  

4-14 UTTAK AV MEDLEMSKAPITAL I VIKEN SKOG OG ENDRING AV 
ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING FOR KOMMUNESKOGEN 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Rakkestad kommune tar ut sin tilleggskapital i Viken Skog. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å melde Rakkestad Kommunale Skoger ut av Viken Skog 
og med det ta ut medlemskapitalen og omsette tømmeret til de kjøperne som gir de 
beste vilkår. 
 



3. Dersom det er formålstjenlig, har rådmannen mulighet til å plassere uttatt eierkapital 
i en annen kjøperorganisasjon/samvirkeforetak. 
 

4. Dersom andelskapitalen – ordinær medlemskapital og tilleggskapital – ikke blir 
benyttet som i punkt 3, settes den på Rakkestad Kommunale Skogers fonds. 
Alternativt kan midlene brukes til ulik trerelatert verdiskapning lokalt eller til 
friluftsformål i Rakkestad Kommunale Skoger.    
 

5. Styret for Rakkestad Kommunale Skoger – dvs TMLU-utvalget – holdes orientert om 
hvilke beslutninger som blir tatt. 

 
 
Behandling 
Representanten Svein Iver Gjøby (SP) ba om at hans habilitet ble vurdert idet han er 
styremedlem i Haldenvassdragets Skogeierforening.  Gjøby fratrådte under 
habilitetsvurderingen. 
 
I debatten ang. habilitet deltok: 
Peder Harlem (SP), Jan Lie (AP), Sølvi Brekklund Sæves (V). 
 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Svein Iver Gjøby var habil til å behandle saken og 
Gjøby tiltrådte møtet. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Jan Lie (AP). 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak   

1. Rakkestad kommune tar ut sin tilleggskapital i Viken Skog. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å melde Rakkestad Kommunale Skoger ut av Viken Skog 
og med det ta ut medlemskapitalen og omsette tømmeret til de kjøperne som gir de 
beste vilkår. 
 

3. Dersom det er formålstjenlig, har rådmannen mulighet til å plassere uttatt eierkapital 
i en annen kjøperorganisasjon/samvirkeforetak. 
 

4. Dersom andelskapitalen – ordinær medlemskapital og tilleggskapital – ikke blir 
benyttet som i punkt 3, settes den på Rakkestad Kommunale Skogers fonds. 
Alternativt kan midlene brukes til ulik trerelatert verdiskapning lokalt eller til 
friluftsformål i Rakkestad Kommunale Skoger.    
 

5. Styret for Rakkestad Kommunale Skoger – dvs TMLU-utvalget – holdes orientert om 
hvilke beslutninger som blir tatt.   

 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Viken skog, saksbehandler for videre behandling, 
økonomikontoret v/økonomisjef. 
 



  

5-14 NY BEHANDLING - 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 
Følgende hadde ordet i saken:  
Roger Olstad (AP), Sølvi Brekklund Sæves (V), Hanne Bull Fladstad (H), rådmann Alf Thode 
Skog. 
 
Ordlyden i dokumentet «Kommunal planstrategi 2013 – 2017, revidert 13.11.2013» punkt 
3.2.1 (og evt andre skrivefeil) sees på og rettes i redigert plan. 
 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets 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. 

3. I tillegg vedtas følgende i kapittel 3.2.3. i «Kommunal planstrategi 2013 – 2016»: 
Andelen innvandrere i kommunen øker, og det er ikke noen grunn til å tro at dette vil 
endre seg i årene som kommer. Derfor er det viktig at integrering og inkludering blir 
et element i alle relevante planer. Dette gjelder planer for barnehage og skole så vel 
som bolig og arbeidskraft, og der i vår tid en forutsetning for et velfungerende 
lokalsamfunn. 

4. Kultur er et vesentlig moment for utvikling og strategiarbeid, identitet og omdømme 
og vil være et viktig satsningsområde i videre planarbeid. 

 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler, politisk sekretariat for redigering, seksjoner og 
avdelinger v/seksjonsleder/avdelingsleder (redigert plan). 
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