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10-14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 
05.02.2014.  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 14/172    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/14 Formannskapet 26.02.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra Formannskapets møte den 05.02.2014 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Protokoll fra møte 05.02.14.
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11-14 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 256  
Arkivsaksnr.: 14/331    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/14 Formannskapet 26.02.2014 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre garanterer med simpelt forløfte for lån til Rakkestadhallene AS 
som følger:  

Rakkestadhallene AS flytter lån på kr. 24 183 363 (pr. 31.12.13) fra KLP Kommunekreditt til 
Kommunalbanken.  

Kommunalbanken gir – på basis av den kommunale garanti – Rakkestadhallene AS lån på 
samme vilkår som Rakkestad kommune hadde oppnådd til formålet.  

Rakkestad kommunes garantiansvar reduseres i takt med at Rakkestadhallene AS nedbetaler 
lånene.    

 
 
Vedlegg   Ingen 
 
 
Saken gjelder  
Rådmannen legger denne saken fram for formannskapet og kommunestyret på basis av en 
diskusjon i formannskapet på høsten 2013 og en prosess mellom kommunen og selskapets 
styre i 2013 og 2014.  

Rakkestadhallene AS kan oppnå betydelig bedre betingelser på sine lån til finansiering av 
Rakkestadhallen og Degerneshallen – dersom Rakkestad kommune stiller garanti for disse 
forpliktelsene.  

Rakkestadhallene AS er et allmennyttig selskap som ikke har en forretningsmessig aktivitet 
og et forretningsmessig formål. Eierne kan ikke ta ut ta ut utbytte av sin virksomhet. I slike 
tilfelle kan en kommune – jf. kommunelovens § 51, nr. 1 – garantere for selskapets lån.  

Lånene utgjorde kr. 24 183 363 pr. 31.12.13.  

For Rakkestad kommune innebærer en slik disposisjon liten reell risiko – idet kommunen 
allerede er garantist for spillemidler til tiltaket og den i tillegg som en dominerende leietaker 
av anleggene er hele grunnlaget for etableringen og driften av det.  
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Bakgrunn 
Rakkestad Idrettsforening, Oshaug Idrettslag, Degernes Idrettslag og Østbygda Idrettslag er 
eiere av Rakkestadhallene AS.  

Rakkestadhallene AS eier Rakkestadhallen og Degerneshallen og driver de samme byggene 
gjennom Rakkestadhallene Drift AS. Rakkestad kommune leier begge hallene på hverdager – 
mandag – fredag – mellom kl. 08.00 og 15.00. Dette leieforhold er i virkeligheten grunnlaget 
for etableringen og driften av hallene i Rakkestad og Degernes.   

I tillegg til kommunens leie til barnehage- og skoleformål, brukes hallene på ettermiddags- 
og kveldstid og i helgene av lokale foreninger og lag til ulike arrangementer. Sånn sett er de 
en stor trivselsfaktor i lokalsamfunnet.    

Rakkestad kommune betaler kr. 4 165 000 i husleie til Rakkestadhallene pr. .1.14. Leien 
gjelder for både Rakkestadhallen og Degerneshallen.   

I 2009 var Rakkestad kommune involvert i finansieringsprosjektet for Rakkestadhallene AS: 

- Rakkestad kommune er på ordinær måte garantist for de statlige spillemidlene på kr. 
10 500 000 til Rakkestadhallene AS.  

 
- Rakkestad kommune medvirket også til at KLP Kommunekreditt ga de nødvendige lån 

til utbyggingsprosjektet.  
 
Selskapets langsiktige gjeld var på kr. 24 183 363 (pr. 31.12.13.) – hvorav en halvpart er på 
løpende renter og den andre halvdelen er sikret med faste renter.   
 

Rakkestadhallene AS åpnet den nye sentrumshallen i februar 2010.  
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Økonomi: 

Rakkestadhallene AS’ stilling var pr. 31.12.12 – Balanseregnskap: 

Eiendeler:     

   Omløpsmidler,  kr.  504 000 
Anleggsmidler, " 27 442 000 

   Sum, kr.  27 946 000 

   Finansiering:     

   Kortsiktig gjeld,  kr.  2 851 000 
Langsiktig gjeld,  " 24 869 000 
Egenkapital, " 226 000 

   Sum, kr.  27 946 000 
 

Resultatregnskap: 

Inntekter:     

   Driftsinntekter,  kr.  2 300 000 
Finansinntekter,  " 101 000 

   Sum, kr.  2 401 000 

   Utgifter:     

   Driftsutgifter,  kr. 1 121 000 
Finansutgifter,  " 1 204 000 

   Sum,  kr.  2 325 000 

   Resultat før skatt,  kr. 76 000 
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Rakkestadhallene Drift AS’ stilling var pr. 31.12.12 – Balanseregnskap: 

Eiendeler:     

   Omløpsmidler,  kr.  1 594 000 
Anleggsmidler, " 210 000 

   Sum, kr.  1 804 000 

   Finansiering:     

   Kortsiktig gjeld,  kr.  1 444 000 
Langsiktig gjeld,  " 0 
Egenkapital, " 360 000 

   Sum, kr.  1 804 000 
 

Resultatregnskap:  

Inntekter:     

   Driftsinntekter,  kr.  5 774 000 
Finansinntekter,  " 4 000 

   Sum, kr.  5 778 000 

   Utgifter:     

   Driftsutgifter,  kr. 5 571 000 
Finansutgifter,  " 11 000 

   Sum,  kr.  5 582 000 

   Resultat før skatt,  kr. 196 000 
 

Rakkestadhallene AS og Rakkestadhallene Drift AS er langsiktig og stabilt finansiert. Driften 
går rundt, men marginene er relativt små. Selskapene har sånn sett lite handlingsrom og er 
sårbare. Det er status slik som den også ble beskrevet da hallprosjektet ble bestemt realisert 
i 2008.  

Rakkestad kommunes leie av skolelokaler i Rakkestadhallen og hallflate i Rakkestadhallen og 
Degerneshallen er grunnlaget for hele virksomheten. Leieavtalene er på 10 og 20 år, og vil 
når den tid kommer temmelig sikkert bli forlenget.  
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Selskapets langsiktige gjeld:  

Rakkestadhallene AS’ langsiktige lån i KLP kommunekreditt er: 

Lån med løpende renter,  kr.  12 090 625 
Lån med faste renter,  " 12 092 738 

   Sum, kr.  24 183 363 
 

I øyeblikket betaler selskapet 4,6 prosent renter p.a. på lån med løpende renter og 4,612 
prosent renter på lån med faste renter. 

Med kommunal garanti, faller rentene på lånene med ca. 2,25 prosent renter p.a. I så fall 
reduseres Rakkestadhallene AS’ finanskostnader med ca. kr. 540 000 pr. år (det første år). 
Det gir selskapet en sunnere og sterkere økonomi og dessuten handlefrihet til å ta på seg 
enda større oppgaver og ansvar i det lokale fritids-, idretts- og kulturlivet.  

Fra et kommunalt ståsted er begge deler viktig.  

Kommunalbanken gir lån på gunstige vilkår til kommuner, fylkeskommuner, kommunale 
foretak og interkommunale selskaper. Mot kommunal garanti, kan også andre selskap og 
organisasjonsformer oppnå lån i denne banken.  

Rakkestadhallene AS ble en realitet som et alternativ til at Rakkestad kommune selv bygget 
en hall i Rakkestad sentrum i 2008 – 2009. Det kvalifiserer derfor – med kommunal garanti i 
ryggen – for låneopptak i Kommunalbanken.  

Rentenivået i Kommunalbanken er for tiden (prosent):  

Løpende renter (p.t. renter),  2,26 
Nibor renter (3 måneder),  2,13 
Faste renter (5 år), 2,78 
Faste renter (10 år),  3,51 

Prosent. 

Ifølge Kommunalbanken, er Rakkestadhallene AS i posisjon til å kunne refinansiere sine lån i 
banken mot en kommunal garanti for forpliktelsene.  

 

Rådmannens vurderinger:  
Rådmannen viser til saksframstillingen ovenfor.  

Rakkestadhallene AS er et allmennyttig selskap som ikke har erverv til formål. Selskapet 
etablerte Rakkestadhallen som et alternativ til at kommunen bygget den i egen regi. Den 
«kommunale interesse» - som er et vilkår for kommunalt garantivedtak – er dermed til 
stede.  
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Forretningsaktivitet driver Rakkestadhallene AS ikke med. Hallene er leid ut til kommunen til 
barnehage- og skoleformål på hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.00, og dessuten til lag og 
foreninger og ulike former for arrangementer på ettermiddags- og kveldstid og i helgene.  

Eierne kan ikke ta utbytte av Rakkestadhallene AS.   

Rådmannen vurderer ikke at Rakkestad kommune tar noen risiko den ikke allerede har ved å 
stille garanti for låneforpliktelsene. Med spillemiddeltildelingen, har kommunen allerede 
påtatt seg garantiansvaret for å holde anlegget åpent og i drift i samsvar med formålet i 40 
år. I tillegg står Rakkestad kommune – i form av husleie for hallflate og skolelokaler – for ca. 
80 prosent av driftsbudsjettet for Rakkestadhallene Drift AS.  

Effekten av en garantistillelse er kort og godt at Rakkestadhallene AS’ finanskostnader faller 
med i overkant av kr. 500 000 hvert år (det første år). Det gir selskapet bedre driftsmargin 
og sterkere soliditet, og subsidiært også større handlefrihet til å engasjere seg lokalt på 
fritids- og kulturfeltet.  

Mer penger blir tilbake i lokalsamfunnet.  

Rådmannen vurderer Rakkestadhallene AS som et veldrevet selskap – som både har god 
økonomisk kontroll og som er en aktiv medspiller for kommunen i lokalmiljøet. Det kan bli 
ytterligere styrket ved de tiltak det nå er snakk om. 

Rakkestad kommunes øvrige garantiansvar for andres økonomiske forpliktelser er pr. 
31.12.13 på kr. 3 150 000.   
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12-14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM NAV RAKKESTAD - 
OPPFØLGNING  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 13/29    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/14 Formannskapet 26.02.2014 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre tar rådmannens svar på anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om «NAV» - Rakkestad kommune – slik de også går fram av 
kommunestyresak nr. 11/13 – til orientering.  

 
 
Vedlegg 
1. Prosedyre kvalifiseringsprogrammet.  
2. Søknad om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet.  
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre behandlet i møte 30. mai f.å. – sak nr. 11/13 – «Oppfølgning av 
forvaltningsrevisjonsrapport – NAV». Følgende vedtak ble fattet: 

1 – Vedlagte rapport om oppfølgning av rapport om «NAV» - Rakkestad kommune, 
utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til orientering.  

2 – Kommunestyret forutsetter at nødvendig dokumentasjon blir innhentet, slik at 
konklusjoner på samtlige anbefalinger i rapporten kan bli foretatt.  

 

Anbefalingene er:  

Første anbefaling:  

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å dokumentere søknader om deltakelse i programmet 
for å opprettholde etterprøvbarhet i forhold til brukermedvirkning for å kunne belyse 
tidsperioden mellom søknad og vedtak.  

Andre anbefaling: 

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å vurdere om omfanget av informasjon om 
gjennomført arbeidsevnevurdering ovenfor brukerne er tilstrekkelig. Brukerne har rett til å få 
presentert hvilken type informasjon som utgjør basisen for sin egen arbeidsevne vurdering.  
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Tredje anbefaling:  

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å vurdere om det skal avholdes jevnlige og 
systematiske brukerundersøkelser blant deltakerne i kvalifiseringsprogrammet for å kunne 
danne seg et bilde av hvordan tjenesteutøvelsen oppfattes.  

Fjerde anbefaling:  

Revisjonen anbefaler at NAV Rakkestad sørger for at brukerne har et fulltidsprogram.  

Femte anbefaling:  

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å dokumentere at det foregår aktiv jobbsøking i løpet 
av programperioden.  

Sjette anbefaling:  

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å vurdere hvorvidt man mottar tilstrekkelig informasjon 
om programmets forløp for de som er i tiltak hos eksterne tjenesteytere.  

Sjuende anbefaling:  

Revisjonen anbefaler at rapporten følges opp i løpet av 1. halvår 2012.  

 
Andre faktaopplysninger 
Rådmannen har i oppgave å melde tilbake til kommunestyret hvordan anbefalingene er fulgt 
opp.  

Anbefalingene er fulgt opp som følger:  

Første anbefaling:  

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å dokumentere søknader om deltakelse i programmet 
for å opprettholde etterprøvbarhet i forhold til brukermedvirkning for å kunne belyse 
tidsperioden mellom søknad og vedtak.  

Rutine:  

NAV Rakkestad har eget søknadsskjema for alle søknader om deltakelse i 
kvalifiseringsprogrammet. Det arkiveres i brukers saksmappe (se vedlegg). 

 

Andre anbefaling: 

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å vurdere om omfanget av informasjon om 
gjennomført arbeidsevnevurdering ovenfor brukerne er tilstrekkelig. Brukerne har rett til å få 
presentert hvilken type informasjon som utgjør basisen for sin egen arbeidsevne vurdering.  

Rutine: 
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Det vises til punkt 5.1.1 og 5.1.2 – «Prosedyre for Kvalifiseringsprogrammet» – (se vedlegg).  

 

Tredje anbefaling:  

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å vurdere om det skal avholdes jevnlige og 
systematiske brukerundersøkelser blant deltakerne i kvalifiseringsprogrammet for å kunne 
danne seg et bilde av hvordan tjenesteutøvelsen oppfattes.  

Rutine: 

NAV Rakkestad gjennomfører årlige brukerundersøkelser for alle brukere. Hva gjelder 
undersøkelser kun for deltakere i KVP, er gruppen så liten (10- 12 deltakere) at det vil gå 
utover personvernet å bare inkludere denne gruppen i en brukerundersøkelse. 

 

Fjerde anbefaling:  

Revisjonen anbefaler at NAV Rakkestad sørger for at brukerne har et fulltidsprogram.  

Rutine:  

NAV Rakkestad tar anbefalingen til etterretning og jobber med å få på plass rutiner for å 
dokumentere fulltidsprogram på alle deltakere i kvalifiseringsprogrammet. 

 

Femte anbefaling:  

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å dokumentere at det foregår aktiv jobbsøking i løpet 
av programperioden.  

Rutine:  

I alle tilfelle – der det er aktuelt med aktivt jobbsøk – dokumenteres dette gjennom 
jobblogger hos tiltaksarrangører og notater i Arena. NAV Rakkestad gjennomfører dessuten 
jobbmatch i Arena.  Brukers kompetanse matches mot alle ledige utlyste jobber i Norge – 
alternativt at de er i et tiltak som kun retter seg mot jobbsøk (for eksempel jobbklubb). 

 

Sjette anbefaling:  

Revisjonen anbefaler NAV Rakkestad å vurdere hvorvidt man mottar tilstrekkelig informasjon 
om programmets forløp for de som er i tiltak hos eksterne tjenesteytere.  

Rutine:  

NAV Rakkestad sine tiltaksarrangører har krav på seg om å levere rapporter underveis i 
tiltaket og en sluttrapport når tiltaket avsluttes. 
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Sjuende anbefaling:  

Revisjonen anbefaler at rapporten følges opp i løpet av 1. halvår 2012.  

Oppfølgning:  

Det vises til svarene på de seks anbefalingene i rapporten og som er en del av 
kommunestyrets vedtak. 

 

Rådmannens vurderinger  

Rådmannen viser til sine svar på rapportens anbefalinger. De er også en del av 
kommunestyrets vedtak i saken. Rådmannen vurderer at anbefalingene herved er svart ut.  
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13-14 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: 233  
Arkivsaksnr.: 13/2459    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/14 Formannskapet 26.02.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad formannskap anbefaler ovenfor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet søknaden 
fra Østfold Røde Kors.  Det søkes om 100 000 kroner til bruk for ferie- og sommeraktiviteter 
for barn og ungdom i Rakkestad. 
 
 
Vedlegg 

1. Utlysningsbrev – Nasjonal tilskuddsordning – Fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, datert 02.12.2013. 

2. Søknad fra Østfold Røde Kors («Ferie for alle»), datert 15.01.2014. 
3. Som utrykket vedlegg: Rundskriv Q-41/2013. 

 
 
Bakgrunn 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyste i brev til kommunene i Norge «Nasjonal 
tilskuddsordning mot barnefattigdom».  Søknadene skal skrives i skjema utformet av Bufdir 
og sendes via kommunene.  Kommunen skal foreta en politisk og administrativ vurdering og 
prioritering før søknadene sendes til behandling hos Bufdir.  Fristen for å søke til Rakkestad 
kommune var satt til 15. februar, mens kommunen har frist 1. mars for videresending av 
søknadene.  
  
 
Andre faktaopplysninger 
Tilskuddsordningen er annonsert via kommunens nettside og ved annonsering i Rakkestad 
Avis 27. januar og 3. februar 2014. 
Ved fristens utløp var det mottatt tre søknader; en fra Østfold Røde Kors og to fra Rakkestad 
Røde Kors.   
 
Søknadene fra Rakkestad Røde Kors var ikke skrevet i direktoratets søknadskjema og 
inneholdt ikke fullstendige opplysninger, som søknadssum, budsjett, beskrivelse av konkrete 
aktiviteter, rekruttering m.m.   Rakkestad Røde Kors ble kontaktet i forbindelse med 
saksbehandlingen og valgte å trekke søknaden 18.02.2014. Rakkestad Røde Kors har også 
sendt likelydende søknader til Legatet til beste for barn og unge i Rakkestad og Legatet til 
beste for primærhelsetjenesten i Rakkestad og ser større mulighet for tilskudd derfra. 
 
Formålet med tilskuddsordningen beskrives i Rundskriv Q-41/2013. Formålet med 
tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og 
ungdom.  Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere 
barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som fereie- og fritidsaktiviteter 
uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.   
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Dette gjøres ved at landets kommuner (og 8 utvalgte bydeler i Oslo) inviteres til å søke om 
tilskudd til tiltak som 
 

a) Bidrar til deltakelse og medvirkning for målgruppen i kultur- og fritidsaktiviteter 
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan 

delta i ferieaktiviteter 
c) Bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer. 

 
Det er et mål at tiltakene i tillegg til å fremme deltakelse for målgruppen også bidrar til et 
mer inkluderende fritidsmiljø. 
 
 
Ang. Regnskap og rapportering 
I Rundskriv Q-41/2013 har kommunen noen plikter ift regnskap og rapportering: 
 

a) Tilskuddsåret regnes fra 1 mars 2014 til 1. mars 2015 
b) Tiltaksinnehavere og kommune skal opprette et eget kostnadssted for tilskuddet. 
c) Bufdirs rapport- og regnskapsskjema skal benyttes.  Rapport- og regnskapsskjema er 

lagt ut på www-bufdir.no 
d) Kommunen har ansvar for å påse at alle tiltak som får tilskudd leverer rapport og 

regnskap.  Dette gjelder også tiltak som driftes av frivillige organisasjoner, 
ungdomsgrupper eller private instanser. 

e) Regnskapet og rapport skal vise om midlene er benyttet i tråd med søknad, 
gjeldende rundskriv og eventuelle merknader fra direktoratet i tildelingsbrev. Dersom 
tilskuddet ikke benyttes i tråd med disse bestemmelsene, kan tilskuddet kreves 
tilbakebetalt. 

f) Regnskapet skal vise om tiltaket har mottatt støtte fra andre statlige 
tilskuddsordninger i løpet av tilskuddsåret. 

g) Regnskapet for hvert enkelt tiltak skal omfatte alle inntekter, utgifter og eventuelle 
overføringer av ubenyttede midler.  Det skal også inneholde informasjon om lønn, 
investeringer, egenandel og drift. 

h) For kommunale tiltak skal regnskap attesteres av kommunerevisjonen.  Når frivillige 
organisasjoner, ungdomsgrupper eller private instanser står ansvarlig for 
virksomheten, skal regnskap revideres av statsautorisert eller registrert revisor.  Alle 
tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport 
hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet. 

i) Dersom frist for regnskap og rapportering ikke overholdes, kan utbetaling av tilskudd 
påfølgende år stanses eller bli krevd tilbakebetalt. 

j) Kommunene og bydelene skal varsle Bufdir ved mistanke om mislighold. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe 
fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Bekjempelse av barnefattigdom anses også å 
ha en helsegevinst. 
 
 
Økonomi 
Tilskuddsordningen er en nasjonal tilskuddsordning og dekkes av statsbudsjettet. 
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Administrasjonens vurdering 
Det anbefales at tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og 
ungdomspolitikk og i kommunens planarbeid.  Det skal legges til rette for at barn og ungdom 
kan delta og ha innflytelse i prioritering, planlegging og gjennomføring av arbeidet, der det 
er naturlig. 
 
Rakkestad kommune har i vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget og Helse- og 
omsorgsutvalget i januar 2014 vedtatt å søke om deltagelse i Sjumilssteget – Fylkesmannen i 
Østfolds krafttak for tverrfaglig innsats rundt utsatte barn og unge. Fylkesmannen i Østfold 
utarbeider nå analyser med felles kontrollspørsmål for alle kommuner i Østfold som tilslutter 
seg Sjumilssteget. 
På bakgrunn av status som fremkommer av analysen, må kommunene innarbeide mål og 
tiltak for barne- og ungdomsarbeidet i sitt ordinære planverk.   
 
Dette er arbeid og målsettinger som også forankrer kommunens arbeid med barnefattigdom. 
 
 
Søknad fra Østfold Røde Kors 
Østfold Røde Kors koordinerer og gjennomfører Ferie for alle-aktiviteter for fylkene Akershus, 
Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold.  De søker midler fra «Nasjonal tilskuddsordning mot 
barnefattigdom via flere kommuner i regionen. 
 
Gjennom Ferie for alle tilbyr Østfold Røde Kors turer til feriesteder på Østlandet og i Sverige.  
Ferieoppholdene er gratis for gjestene og for hjelpeapparatet, og det legges vekt på 
friluftsaktiviteter hvor gjestene får prøve ulike utfordrende og morsomme aktiviteter sammen 
med frivillige.   Feriene arrangeres som en gruppereise med mellom 50 til 60 gjester som 
reiser sammen med 6 til 8 Røde Kors-frivillige som bistår familiene og aktiviserer barna.  Alle 
opphold er rusfrie ferieopphold. 
 
Via Rakkestad kommune søkes det om 100 000 kroner. 
 
 
Vurdering 
Østfold Røde Kors søker midler gjennom flere kommuner i regionen. De skriver i sin søknad 
at en bevilgning via Rakkestad kommune kan føre til at de kommer i kontakt med flere 
familier som lever under fattigdom.  Tiltaket er ikke et varig fritidstilbud, men et ferietilbud 
som kan tilbys rundt 20 personer i Rakkestad kommune.  
 
Det er et mål for tilskuddsordningen at tiltakene i tillegg til å fremme deltakelse for 
målgruppen også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø gjennom å: 

• henvende seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende 
kultur- og fritidstilbud 

• fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter 
• fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt 

funksjonsevne 
• bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept 
• forebygge uønsket sosial adferd 

 
Østfold Røde Kors ønsker å samarbeide med kommunene på den måten at ansatte 
hjelpeapparatet kan foreslå for familier at de kan søke Østfold Røde Kors om ferieopphold.  
Aktivitetene vil være bading, speedbåtkjøring, kanopadling, klatring, aking, skigåing, 
snowboard, slalåm og lek og moro samme med andre barn og voksne.  Feriestedene vil har 
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mange forskjellige aktivitetstilbud og gjestene velger selv hva de ønsker å delta på.   Det er 
et mål at barn og foreldre skal oppleve det som ferie hvor de selv kan ha innflytelse på hva 
de skal gjøre.  Ferieoppholdene skal bidra til at barn opplever en kulturell og sosial 
inkludering og kunne få reise på ferie uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. 
 
Tiltaket som Østfold Røde Kors beskriver kan bidra til å oppnå flere av stegene i 
«Sjumilssteget»: 
 
Steg 1: Medbestemmelse 
Steg 2: God omsorg 
Steg 3: Særskilt vern og støtte 
Steg 4: Vern mot vold og overgrep 
Steg 5: Fullverdig liv 
Steg 6: God helse 
Steg 7: God utdanning 
 
Ut fra målsettingen for tilskuddsordningen oppfyller Østfold Røde Kors formål b)  i 
utlysningen av tilskudd: Bidra til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres 
familier kan delta i ferieaktiviteter . 
 
Rådmannen ønsker å prioritere søknaden fra Østfold Røde Kors og innstiller på dette ovenfor 
formannskapet.
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14-14 LEIEAVTALE MED SLÅTTLAND EIENDOM AS  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 13/416    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/14 Formannskapet 26.02.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Formannskapet godkjenner leieavtalen mellom Rakkestad Kommune og Slåttland Eiendom 
AS, datert 14.02.14. 
 
 
 
Vedlegg 

1. Leiekontrakt mellom Rakkestad Kommune og Slåttland Eiendom as, datert 14.02.14 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 1/14: 
 
Kommunestyret godkjenner utkast til kontrakt mellom Rakkestad Kommune og Slåttland 
Eiendom as om kjøp av lokaler for Teknisk Drift i Televeien 6. 
 
Slåttlands leieforhold tas inn i kjøpekontrakten som forutsetning for å kjøpe hele 
eiendommen. 
 
Rådmannen har med bakgrunn i dette vedtaket utarbeidet forslag til leiekontrakt mellom 
Rakkestad Kommune og Slåttland Eiendom AS.   
 
Kjøpekontrakt og leiekontrakt blir underskrevet av partene etter formannskapets behandling 
26.02.2012. 
 
I sak 3/14 til Teknikk, miljø og landbruksutvalget og Kommunestyrets sak 1/14 er inntatt: 
 
«I første omgang trenger Rakkestad Kommune ikke hele «Slåttlandeiendommen». At det 
likevel – i samsvar med teknikk-, miljø og landbruksutvalgets preferanser og vedtak – blir 
foreslått å kjøpe hele bygget, skyldes at Slåttland Eiendom as leier ca 700 kvadratmeter 
lokaler tilbake i fem år (mulighet for gjensidig oppsigelse etter tre år). Det gir en årlig 
husleieinntekt på kr 280 000 (kr 400 pr kvadratmeter) 
 
De større arealene belaster dermed ikke kommunens økonomi og kommunen har fått det 
handlingsrommet som trenges for lokalisering av Brannstasjonen på sikt.» 
 
 
Økonomi 
Kjøp av bygget fra Slåttland Eiendom AS er finansiert i budsjett 2014 og økonomiplan 2014-
2017. 
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Rådmannens vurdering 
Kjøp av eiendommen fra Slåttland Eiendom AS med leieavtale i totalt 5 år er behandlet i 
Teknikk-, miljø og landbruksutvalget i sak 3/14 og Kommunestyret i sak 1/14. Rådmannen 
har ingen ytterligere kommentarer til saken. 
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15-14 MELDING - PRESTEGÅRDSSKOGEN BOLIGOMRÅDE - GANG- OG SYKKELVEI  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: Q21  
Arkivsaksnr.: 14/330    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/14 Formannskapet 26.02.2014 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre «Prestegårdsskogen Boligområde – Gang- og sykkelvei – Melding» 
til orientering.   

Rakkestad kommunestyre er innforstått med at gang- og sykkelveien ikke blir overdratt til 
statens eller fylkeskommunen og at investeringen dermed er balanseført i kommunens 
regnskap 31.12.13.  
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 17. mars 2011 – sak nr. 14/11 – å føre fram gang- 
og sykkelvei fra «Ravineveien» og til «Prestegårdsskogen Boligområde»: 

Rakkestad kommunestyre vedtar utkastet til avtale mellom Rakkestad kommune og Steinar 
Levernes AS om framføring og forskottering av gang- og sykkelveien fra Ravineveien til 
Prestegårdsskogen Boligområde.  

Det vises til vedlegg nr. 1 til saken.  

Rakkestad kommunestyre følger saken videre opp i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 
2015.  
 

Andre faktaopplysninger 
Gang- og sykkelveien ble bygget i 2011 og 2012. I henhold til kontrakten, gjorde Rakkestad 
kommune opp med entreprenøren 30.6.13. Den formelle overtakelse av anlegget skjer når 
alle gjenstående arbeider er utført og godkjent.   

Rakkestad kommune har bokført kr. 9 158 190 på prosjektet i 2013. Budsjettet er på kr. 
9 445 000 (revidert budsjett).  

Avtalen som vedtaket bygger på, er utformet av høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl.  

Samarbeids- og utbyggingsmodellen er kompleks og komplisert. I og etter 
utbyggingsperioden har av den grunn fire spørsmåls- og problemstillinger aktualisert seg og 
blitt utredet som en ytterligere dokumentasjon av investeringen. Dette gjelder:  
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Tiltakshaver/byggherre:  

Rakkestad kommune er tiltakshaver/byggherre i prosjektet – tilleggsdokumentasjon/ – 
utredning av høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl.  

Eiendomsrett til gang- og sykkelveien:  

Prosjektet forutsatte at gang- og sykkelveien ble overtatt av Statens Vegvesen etter 
ferdigstillelse.  

I dag er fv. 124 overtatt av fylkeskommunen, og en overdragelse av eiendomsretten fra 
kommunen og til fylkeskommunen eller staten vil ikke finne sted.   

Rakkestad kommune vil dermed beholde eiendomsretten til gang- og sykkelveien. Dette har 
liten betydning for realiteten i saken – bortsett fra at kommunen kan komme til å måtte 
svare for vintervedlikeholdet av den. 

Prosjektet blir balanseført i Rakkestad kommunes regnskap for 2013.   

Ansvar for merverdiavgift:  

Advokat og skatterevisor Oddvar Eriksen er forelagt dette spørsmålet.  

Gang- og sykkelveiprosjektet inneholder både avgiftsfrie og avgiftspliktige arbeider. Fordeling 
av kostnader – som henholdsvis avgiftsfrie og avgiftspliktige arbeider er et 
entreprenøranliggende. Det innebærer ikke noe ansvar for Rakkestad kommune.  

Anskaffelsesloven.  

Anskaffelsen er i samsvar med anskaffelsesloven - tilleggsdokumentasjon/-utredning av 
høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl.   

I tillegg gjorde svikt i intern kontroll at oppdraget ble bokført i 2013 i stedet for 2012 (Det 
skulle vært bokført i 2012) og at krav på kompensasjon for merverdiavgift ble foreldet. Ny 
gjennomgang av faktureringsgrunnlag og faktureringsforutsetninger, resulterte i at 
prosjektet ble fakturert på nytt. Det er dermed samsvar mellom faktura og bokføring (2013) 
og kommunen oppnår kompensasjon for merverdiavgift på ordinær måte.  

Intern kontroll rutinen er gjennomgått på dette punkt – slik at slik svikt ikke skal skje på 
nytt.  
 
Rådmannens vurderinger 
Rakkestad kommunes motivasjon for å realisere prosjektet var spesielt å fullføre 
infrastrukturen til «Prestegårdsskogen I», åpne «Prestegårdsskogen II» for utbygging og 
realisere et viktig miljø- og trafikksikkerhetstiltak på denne siden av Rakkestad sentrum. 
Dette er nå fysisk realisert.  

For øvrig har rådmannen ikke noen kommentarer i saken.  
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16-14 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SUPPLERINGSVALG  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 14/152    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/14 Formannskapet 26.02.2014 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Aud Torill Blakkestad trer ut av sine verv som 2. varamedlem i Kommunestyret og 

personlig varamedlem i Helse- og omsorgsutvalget pga flytting fra kommunen. 
 
2. Fritakene er gitt med hjemmel i kommunelovens § 15, nr. 1. 
 
3. Som nytt personlig varamedlem i Helse- og omsorgsutvalget velges: 
 
      ……………………………………………………………………. 
 
Jan Ståle Lintho rykker opp som 2. varamedlem for Fremskrittspartiet til kommunestyret. 
Etterfølgende varamedlem rykker tilsvarende opp en plass. 
 
 
Vedlegg 
1. Medlemmer- og varamedlemmer i Helse- og omsorgsutvalget (Særutskrift, KST sak 

55/11, 10.11.11) 
 
 
Bakgrunn 
Aud Torill Blakkestad (Frp) er personlig varamedlem for Johnny Aaserud (H) i Helse- og 
omsorgutvalget og 2. varamedlem for Fremskrittspartiet i Kommunestyret. 
 
Hun har opplyst i sin søknad at hun har flyttet fra kommunen, slik at det må gjøres 
suppleringsvalg. 
 
 
Hjemmel 
Kommunestyret gjør vedtak i saken. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Bestemmelsene om «tap» av valgbarhet og fritak fra kommunale tillitsverv er regulert i 
kommunelovens § 15. Ved registrert flytting fra kommunen, trer vedkommende ut av vervet 
for den tid utflyttingen varer. 
 
Ved forholdsvalg skal det suppleres fra den samme gruppe som den uttredede tilhørte, i 
dette tilfellet Fremskrittspartiet. Reglene om kjønnsrepresentasjon gjelder også ved 
suppleringsvalg. 
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Når det gjelder kommunestyret er bestemmelsene slik at varamedlemmer fra vedkommende 
gruppe rykker opp i den nummerorden de er valgt. 
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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. 
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Sølvi Brekklund Sæves (V) ønsket opplysninger om framdrift mht evt. 
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. 

 
4. Det utarbeides egne retningslinjer for folkehelsetilskudd i henhold til denne saken. 

Retningslinjene legges frem for vedtak i Helse- og omsorgsutvalget første halvår 
2014. 
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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. 
 
 
  
9/14   
HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar høringsuttalelse som beskrevet i saken.  Høringsuttalelsen 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
Behandling 
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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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Særutskrift 
  

Arkivsak: 11/1697 
 
Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 55/11 10.11.2011 

  
OMSORGSUTVALGET  
Arkivsak 11/1697 Løpenr 9832/11  
 
Saksopplysninger: 
 
Omsorgsutvalget har 7 representanter – valgt av kommunestyret etter reglene i 
kommuneloven. 
 
Omsorgsutvalget behandler alle politisk definerte saker (andre saker enn enkeltsaker og ikke 
prinsipielle spørsmål) på følgende kommunale tjenesteområder:  

- institusjonstjeneste 
- hjembasterte tjenester 
- andre helsetjenester 
- sosiale tjenester 
- barnevern 
- folkehelse 
- trygt lokal samfunn 
- integrasjson 

 
Omsorgsutvalget har følgende tilleggsfunksjoner: 

- Styringsgruppe for lokalt folkehelsearbeid 
- Kontrollutvalg for alkoholsaker  (føres med egen protokoll) 

 
 
Omsorgsutvalget har følgende underordnede organer:  

- Funksjonshemmedes råd 
- Eldrerådet 

 
Utvalgsleder innstiller i alle saker som behandles i hovedutvalget med tilhørende underutvalg. 
 
 

Valgkomiteens innstilling til kommunestyret: 
 
Valgkomiteen innstiller for kommunestyret at følgende velges: 
 
Medlemmer     Varamedlemmer (personlig) 
 
VENSTRE     VENSTRE 
1. Kaisa Storeheier    1. Torhild Fossli 
 
 
KRISTELIG FOLKEPARTI   KRISTELIG FOLKEPARTI 
1. Stein Bruland    1. Lars Kristian Holøs Pettersen 
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ARBEIDERPARTIET    ARBEIDERPARTIET 
1. Knut Magne Bjørnstad   1. Iver Rode 
2. Tina Ødegård Hansen   2. Sonja Johansson 
 
SENTERPARTIET    SENTERPARTIET 
1. Anette Kaatorp Larsen   1. Bjørn Raadahl 
2. Gunnar Line     2. Eldbjørg Heller Nylænde 
 
HØYRE      FREMSKRITTSPARTIET 
1. Johnny Aaserud    1. Aud Torill Blakkestad 
 
 
Som utvalgets leder foreslås: Stein Bruland 
 
Som utvalgets nestleder foreslås: Knut Magne Bjørnstad 
 
 

KOMMUNESTYRETs behandling: 
 
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt 
 

KOMMUNESTYRETs vedtak:  
 
Følgende velges til omsorgsutvalg: 
 
Medlemmer     Varamedlemmer (personlig) 
 
VENSTRE     VENSTRE 
1. Kaisa Storeheier    1. Torhild Fossli 
 
KRISTELIG FOLKEPARTI   KRISTELIG FOLKEPARTI 
1. Stein Bruland    1. Lars Kristian Holøs Pettersen 
 
ARBEIDERPARTIET    ARBEIDERPARTIET 
1. Knut Magne Bjørnstad   1. Iver Rode 
2. Tina Ødegård Hansen   2. Sonja Johansson 
 
SENTERPARTIET    SENTERPARTIET 
1. Anette Kaatorp Larsen   1. Bjørn Raadahl 
2. Gunnar Line     2. Eldbjørg Heller Nylænde 
 
HØYRE      FREMSKRITTSPARTIET 
1. Johnny Aaserud    1. Aud Torill Blakkestad 
 
Som utvalgets leder velges: Stein Bruland 
 
Som utvalgets nestleder velges: Knut Magne Bjørnstad 
 
 
Melding om vedtak:  De valgte, rådmannens ledergruppe, servicekontor 
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