
 

MØTEprotokoll 
 

Formannskapet 
 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen   
Dato: 26.02.2014 
Tid:            10:00 – 13:30 
 
Til stede på møtet 
  
 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Leder Ellen Solbrække (ordfører)   
Nestleder Villy Tjerbo (varaordfører) FO  
Medlem Sølvi Brekklund Sæves   
Medlem John Thune   
Medlem Undis Holt   
Medlem Karoline Fjeldstad   
Medlem Peder Harlem    
Medlem Dagfinn Søtorp FD  
Medlem Vidar Storeheier FO  
Varamedlem Stein Bruland  Villy Tjerbo (varaordfører) 
Varamedlem Svein Iver Gjøby  Dagfinn Søtorp 
Varamedlem Hanne Bull Fladstad  Vidar Storeheier 
 
 
 
Administrasjonen 

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

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak 10/14  t.o.m. sak 17/14 

 
Protokoll  

 
Legges ut på kommunens nettsider og godkjennes i neste møte. 

 
 
Merknader 

 
Representanten Dagfinn Søtorp (SP) stilte spørsmål ang. pris på 
tømming av private renseanlegg og ba administrasjonen vurdere 
forskriften på nytt i forhold til antall m3 som blir fakturert og størrelsen 
på tankene som tømmes. 
 
Representanten Peder Harlem (SP) stilte spørsmål til rådmannen ang. 
lyssetting ved innkjøring til Rudskogen fra rv 111.  Rakkestad 
kommunestyre vedtok i budsjettsammenheng å bekoste belysningen.  
Rådmannen svarte at det er dialog med Statens vegvesen ang. 
lyssetting av en lengre strekning på rv 111. 
 
Representanten Stein Bruland stilte spørsmål ang. 
parkeringsforholdene ved Os skole. Bruland ønsket at trafikkforholdene 
ved skolen var brakt i orden før skolestart høsten 2014. Kommunalsjef 



Jon Ådalen opplyste at sak ang. fradeling av tomt samt område til 
parkeringsplass er til behandling i Teknikk-, miljø- og 
landbruksseksjonen. 
 
Østfoldbenken på Stortinget kommer til Fredrikstad 4. april 2014 og 
Fredrikstad kommune inviterer representanter fra Rakkestad og Hvaler 
kommuner til å delta. Dersom det kan delta tre deltakere fra 
Rakkestad ønsker formannskapet at Karoline Fjeldstad (SP) og John 
Thune deltar i tillegg til ordfører. 
 
Rådmann Alf Thode Skog redegjorde for utviklingen i økonomien i 
Rakkestad kommune så langt i 2014 og tiltak som må settes i verk i 
løpet av året. 
Formannskapet ønsker at rådmannen legger opp en prosess som 
involverer politisk nivå. 
 
Representanten Peder Harlem (SP) spurte om praksis rundt svar på 
høringer. Rådmannen redegjorde for praksis og anbefalte at en politisk 
ledergruppe tar for seg høringer som mottas og vurderer hvilke 
høringer som skal behandles politisk.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
   
 
 



SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
 
10/14 14/172   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 

05.02.2014.  
 

11/14 14/331   
 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN  

 
12/14 13/29   
 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM NAV RAKKESTAD - 

OPPFØLGNING  
 

13/14 13/2459   
 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM  

 
14/14 13/416   
 LEIEAVTALE MED SLÅTTLAND EIENDOM AS  

 
15/14 14/330   
 MELDING - PRESTEGÅRDSSKOGEN BOLIGOMRÅDE - GANG- OG 

SYKKELVEI  
 

16/14 14/152   
 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SUPPLERINGSVALG  

 
17/14 13/1319 Unntatt offentlighet offl §13  
 SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT  

 
  



10-14  GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 
05.02.2014.  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra Formannskapets møte den 05.02.2014 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Møteprotokoll fra Formannskapets møte den 05.02.2014 godkjennes. 
 
 
 
  

11-14  RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN  
 
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.    
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
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.    
 

 



 
  

12-14  FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM NAV RAKKESTAD - 
OPPFØLGNING  
 
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.  
 

Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
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.  
 
 
  

13-14  NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM  
 
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. 
 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets 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. 
 
 
Melding om vedtak sendt:  Saksbehandler (ASA) for oversendelse til Bufdir (eget skjema), 
Østfold Røde Kors. 
 
  



  

14-14  LEIEAVTALE MED SLÅTTLAND EIENDOM AS  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Formannskapet godkjenner leieavtalen mellom Rakkestad Kommune og Slåttland Eiendom 
AS, datert 14.02.14. 
 
 
Behandling 
Representanten Dagfinn Søtorp (SP) ba om at hans habilitet ble vurdert på bakgrunn av 
tidligere inhabilitet i sak ang. kjøp av lokaler til teknisk drift og hans engasjement i saken.  
Søtorp fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.  Formannskapet vedtok 
enstemmig at Søtorp er inhabil i hht Forvaltningslovens § 6 annet ledd. Svein Iver Gjøby (SP) 
tiltrådte som vararepresentant under behandlingen av saken. 
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Formannskapet godkjenner leieavtalen mellom Rakkestad Kommune og Slåttland Eiendom 
AS, datert 14.02.14. 
 
 
Melding om vedtak sendt:   Slåttland Eiendom AS, saksbehandler, Teknikk-, miiljø- og 
landbruksseksjonen v/seksjonsleder, økonomikontor v/økonomisjef. 
 
 
 
  

15-14  MELDING - PRESTEGÅRDSSKOGEN BOLIGOMRÅDE - GANG- OG 
SYKKELVEI  
 
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. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
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.  
 
 
 
  

16-14  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SUPPLERINGSVALG  
 
 
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: 
 

      ……………………………………………………………………. 
 
4. Jan Ståle Lintho rykker opp som 2. varamedlem for Fremskrittspartiet til kommunestyret. 

Etterfølgende varamedlem rykker tilsvarende opp en plass. 
 

 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak i punktene 1, 2 og 4 ble enstemmig vedtatt.  Det framkom 
ikke forslag til nytt personlig varamedlem i Helse- og omsorgsutvalget og punkt 3 utsettes til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
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: 
 

      ……………………………………………………………………. 
 
4. Jan Ståle Lintho rykker opp som 2. varamedlem for Fremskrittspartiet til kommunestyret. 

Etterfølgende varamedlem rykker tilsvarende opp en plass. 
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