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Rakkestad, 20. mars 2014  
 
 
 
Ellen Solbrække  
Ordfører  
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6-14 ÅRSMELDING 2013 FOR KONTROLLUTVALGET I RAKKESTAD KOMMUNE  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 14/386    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/14  Kommunestyret 27.03.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret 
 
Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune vedtas. 
 
 
Vedlegg 

1. Brev fra Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat datert 21.2.2014. 
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2013.  
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7-14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM NAV RAKKESTAD - OPPFØLGNING  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 13/29    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/14  Formannskapet 26.02.2014 
7/14  Kommunestyret 27.03.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
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 i Formannskapet den 26.02.2014 sak 12/14 
 
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.  

 
 
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.  
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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.  

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.  
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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: 

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 



  Sak 7/14 
 

Side 7 av 32 
 

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. 

 

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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8-14 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - "BRUK AV KONSULENTTJENESTER" I 
RAKKESTAD KOMMUNE  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 13/1357    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/14  Kommunestyret 27.03.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret  
 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bruk av konsulenttjenester» i Rakkestad kommune tas 
til etterretning. 

 
2. De 9 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas. 

 
 
 
Vedlegg 

1. Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS’ brev av 21.02.2014, vedlagt Indre 
Østfold Kommunerevisjon IKS’ forvaltningsrevisjonsrapport: «Bruk av 
konsulenttjenester» i Rakkestad kommune, datert 29.01.2014.  
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9-14 RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL 
OVERTAGELSE AV LEILIGHETER  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 613  
Arkivsaksnr.: 12/3248    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/14 Formannskapet 19.03.2014 
9/14 Kommunestyret 27.03.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre samtykker i at styret for Rakkestad Boligstiftelse avvikler 
Rakkestad Boligstiftelse.  
 
Rakkestad kommune overtar stiftelsens leiligheter i Ellestadveien i Degernes for den sum 
som Rakkestad kommune og Rakkestad Boligstiftelse blir enige om gjennom forhandlinger.  
 
Rakkestad kommune bruker leilighetene videre primært til det formålet de er bygget til – 
som ungdomsboliger.  
 
Rakkestad kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat 
på overtakelse av leilighetene på inntil to millioner kroner.  
 
Rakkestad kommune finansierer kjøpet av leilighetene i Ellestadveien i Degernes innen det 
fastsatte investeringsbudsjettet for 2014.  
 
Rakkestad kommunestyre legger til grunn for sitt vedtak at overskytende midler i stiftelsen 
etter at alle forpliktelser er dekket, tilfaller Rakkestad kommune som oppretter av stiftelsen.  
 
Rakkestad kommunestyre oppretter følgende avviklingsstyre for Rakkestad Boligstiftelse: 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
Behandling i Formannskapet den 19.03.2014 sak 19/14 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag på kandidater til avviklingsstyre for Rakkestad Boligstiftelse 
 

1. Villy Tjerbo 
2. Dagfinn Søtorp 
3. Rådmann Alf Thode Skog 
4. Økonomisjef Lars Vidar Hennum Hansen 
5. Kommunal sjef Jon Ådalen 
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Rådmannens forslag med formannskapets forslag til avviklingsstyre ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre samtykker i at styret for Rakkestad Boligstiftelse avvikler 
Rakkestad Boligstiftelse.  
 
Rakkestad kommune overtar stiftelsens leiligheter i Ellestadveien i Degernes for den sum 
som Rakkestad kommune og Rakkestad Boligstiftelse blir enige om gjennom forhandlinger.  
 
Rakkestad kommune bruker leilighetene videre primært til det formålet de er bygget til – 
som ungdomsboliger.  
 
Rakkestad kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat 
på overtakelse av leilighetene på inntil to millioner kroner.  
 
Rakkestad kommune finansierer kjøpet av leilighetene i Ellestadveien i Degernes innen det 
fastsatte investeringsbudsjettet for 2014.  
 
Rakkestad kommunestyre legger til grunn for sitt vedtak at overskytende midler i stiftelsen 
etter at alle forpliktelser er dekket, tilfaller Rakkestad kommune som oppretter av stiftelsen.  
 
Rakkestad kommunestyre oppretter følgende avviklingsstyre for Rakkestad Boligstiftelse: 
 
1. Villy Tjerbo 
2. Dagfinn Søtorp 
3. Rådmann Alf Thode Skog 
4. Kommunal sjef Jon Ådalen 
5. Økonomisjef Lars Vidar Hennum Hansen 
 
 
Vedlegg 
Ingen.  
 
Saken gjelder 
Rakkestad Boligstiftelse vil avvikle stiftelsen og avhende de fire leilighetene den eier i 
Ellestadveien i Degernes til Rakkestad kommune. Den vurderer sin virksomhet som 
økonomisk og driftsmessig, faktisk ineffektiv, og mener at de aktuelle boligene best kan bli 
drevet framover i samsvar med sitt formål av kommunen.  
 
Stiftelsen tok opp det aktuelle spørsmål med kommunen første gang i november 2012, men 
– fordi det ikke var satt av penger til et slikt formål i budsjett 2013 – er saken satt på 
dagsordenen først i 2014.  
 
Rakkestad Boligstiftelses styre ønsker ikke å fungere som avviklingsstyre – også av den 
grunn at det ikke er fornøyd med kommunens saksbehandling og øvrige prosess. Det mener 
at prosessen har gått for sent, og at kommunikasjonen mellom partene har vært for dårlig. 
Fra kommunal side er det bare å beklage.   
 
 
Fakta 
Rakkestad Boligstiftelse ble etablert i 1988 som en selveiende stiftelse etter initiativ av 
Rakkestad kommune.  
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Stiftelsens formål er – uten eget forretningsmessig formål – å skaffe til veie og drifte boliger 
for tidsbegrenset utleie.  Målgruppen er ungdom i etableringsfasen, studenter og skoleelever 
og vanskeligstilt – herunder funksjonshemmede – ungdommer.  
 
Boligstiftelsen bygget leiligheter i Hulderveien på Holøsåsen, Lundborgveien ved Bergenhus 
og Ellestadveien i Degernes. Til sammen forvaltet stiftelsen 24 leiligheter som mest.  
 
I 2004 ble Boligstiftelsens leiligheter i Hulderveien og Lundborgveien solgt og omdannet til 
borettslag. Salget og omdanningen hadde sitt grunnlag i likviditetsproblemer i stiftelsen.  
Etter dette salget, satt Boligstiftelsen tilbake med bare fire relativt nybygde leiligheter i 
Ellestadveien i Degernes. Årsaken til at ikke også disse ble solgt for ti år siden, var at 
Husbanken hadde bevilget kr. 1 114 000 i boligtilskudd til byggingen av dem. Et slikt tilskudd 
nedskrives med 10 prosent pr. år. Stiftelsen måtte betale tilbake en forholdsmessig del av 
tilskuddet ved salg av boligene.  
 
Boligtilskuddet ble overført fra Husbanken 19.02.01, og var altså ferdig nedskrevet i 2011.  
 
Rakkestad Boligstiftelse har i lengre tid diskutert stiftelsens berettigelse, framtid og ikke 
minst bruk av de aktuelle leilighetene, når det nå har gått mer enn ti års siden de ble skaffet 
til veie.  
 
Styret mener at det ikke særlig økonomisk eller faktisk formålstjenlig å opprettholde en 
stiftelse som bare har som formål å opprettholde fire leiligheter. Det ønsker av den grunn å 
avvikle stiftelsen og selge leilighetene.  
 
Rakkestad Boligstiftelse har diskutert ulike modeller/løsninger for avhendelse av 
eiendommene: 
 
Borettslag, 
Sameie, 
Andelslag, 
 
Full kommunal overtakelse av enhetene.  
 
Det ble bestemt å rette en henvendelse til Rakkestad kommune med tanke på en kommunal 
overtakelse av leilighetene.  
 
Rakkestad kommune forvalter allerede en betydelig boligmasse, og har som sådan et visst 
apparat disponibelt til også å kunne drifte boligene.  De kan i så fall brukes videre i samsvar 
med sitt formål – dersom det skulle være et vilkår for å oppheve stiftelsen.  
 
Stiftelsestilsynet gjør vedtak om å avvikle en stiftelse, og vil ved behandlingen av en slik 
anmodning trolig legge enkelte forutsetninger og krav til grunn som best kan ivaretas av 
Rakkestad kommune.  
 
Leilighetene er på 77 kvadratmeter og består av stue, kjøkken og to soverom. De har 
dessuten hver sin carport og utvendige bod. Eiendommens standard blir beskrevet som 
relativt god.  
 
Månedlig husleie er på kr. 4 650.  
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Ellestadveien kostet i sin tid drøye 3,4 millioner kroner.  Bokført verdi var pr. 31.12.13 på kr. 
1 804 846 og den langsiktige gjelden utgjorde kr. 1 432 488.  
 
 
Økonomi 
Rakkestad Boligstiftelse sitt resultatregnskap for 2012 og 2013 er som følger: 
 
År 2012 2013 

   Inntekter:      
      
Driftsinntekter (husleieinntekter),  220 000 218 500 
      
Sum driftsinntekter,  220 000 218 500 
      
Kostnader:      
      
Driftskostnader,  180 834 198 243 
      
Sum driftskostnader,  180 834 198 243 
      
Finansinntekter/finanskostnader:     
      
Renteinntekter, -206 -196 
Pantelånsrenter, 34 258 31 091 
      
Netto finanskostnader,  34 052 30 895 

   Overskudd/Underskudd,  5 114 -10 638 
 
Driften er omtrent i balanse både i 2012 og 2013 – svakt pluss i 2012 og svakt minus i 2013. 
Siste års underskudd skyldes tap på fordringer på ca. kr. 20 000.  
 
Balanseregnskapet:  
 
År 2012 2013 

   Aktiva:      
      
Omløpsmidler:      
      
Bank,  179 255 178 898 
Fordringer,  18 040 3 107 
      
Sum, 197 295 182 005 
      
Anleggsmidler:      
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Nybygg, Ellestadveien, Degernes,  1 853 519 1 804 846 
      
Sum,  1 853 519 1 804 846 
      
Sum, aktiva,  2 050 814 1 986 851 

   Passiva:      
      
Kortsiktig gjeld:      
      
Diverse kortsiktig gjeld,  2 606 17 316 
      
Sum, 2 606 17 316 
      
Langsiktig gjeld:      
      
Husbanken,  1 500 523 1 432 488 
      
Sum,  1 500 523 1 432 488 
      
Egenkapital:      
      
Grunnkapital,  200 000 200 000 
Annen egenkapital,  347 685 337 047 
      
Sum,  547 685 537 047 
      
Sum, passiva,  2 050 814 1 986 851 
 
Balansen viser at boligstiftelsen har en ordnet økonomi. I tillegg til grunnkapitalen er det 
bygget opp en egenkapital på ca. kr. 350 000 i virksomheten.  
 
For Rakkestad kommune beløper en overtakelse av boligene seg til totalt 1,5 - 2,0 millioner 
kroner. På disse forutsetningene regner rådmannen med at renter og avdrag 
(avskrivninger)på lån til tiltaket utgjør kr. 120 000 – kr. 125 000 det første året. Med normal 
utleie, bør derfor husleie ganske greit dekke de drifts- og finanskostnader som følger med 
kjøpet.  
 
Rakkestad kommune sitter følgelig ikke tilbake med netto utgifter ved å overta 
eiendomsretten til Ellestadveien i Degernes.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rådmannen går inn for å imøtekomme Rakkestad Boligstiftelses henvendelse.  
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For en stiftelse er det ikke spesielt effektivt å eie og drive fire ungdomsleiligheter i Degernes. 
Fortsatt bruk av enhetene til sitt formål – som er viktig for både Rakkestad- og 
Degernessamfunnet – blir trolig best ivaretatt av Rakkestad kommune.  
 
Rådmannen aksepterer at den aktuelle utleieform og – innretning er krevende for 
boligstiftelsen. Den har i virkeligheten ikke de ressurser som trengs for å lykkes med denne 
aktiviteten over tid. Rådmannen er ikke i tvil om at et slikt tiltak egentlig bør være 
kommunalt. Det var temmelig sikkert økonomiske og finansielle hensyn som begrunnet at 
leilighetene i sin tid ble lagt til en stiftelse.  
 
Tidspunktet er derfor modent for at Rakkestad Boligstiftelse blir lagt ned og at kommunen 
overtar de fire boligene som den eier.  
 
Dessuten kan kommunen med normal utleie fullt ut forsvare sine kostnader ved å erverve og 
drive de aktuelle leilighetene.  
 
Rådmannen mener at Rakkestad kommune kan finansiere kjøpet innenfor 
investeringsrammen for 2014. Det gjør budsjetteffekten av tiltaket stor – sannsynligvis opp 
mot kr. 250 000 pr. år.  
 
Saksgangen ved oppløsning av stiftelser er: 
 
Når vedtak om avvikling er gjort, skal Stiftelsestilsynet som hovedregel kunngjøre det.  
 
Eventuelle kreditorer får en frist på to måneder fra første kunngjøringsdato til å melde krav 
mot stiftelsen.  
 
Når kreditorfristen er ute, må avviklingsstyret lage en revidert avviklingsbalanse og sende 
den til Stiftelsestilsynet. Alle eiendeler skal gjøres om i penger, så langt det er nødvendig for 
å dekke stiftelsen sine forpliktelser. Medlemmene i avviklingsstyret er personlig ansvarlig 
overfor alle kreditorene som ikke får dekning under avviklingen. De overskytende midler 
(etter at alle forpliktelser er dekket) skal deles ut slik som styret bestemmer når de gjør 
vedtak om avvikling. Den reviderte avviklingsbalansen skal gå i null og vise at midlene er 
brukt i samsvar med vedtaket.  
 
Avviklingen bør økonomisk sett være temmelig uproblematisk. Det er verdier i stiftelsen til å 
dekke forpliktelsene. Dessuten er kommunal overtakelse av eiendommen i Degernes 
grunnlaget for hele disposisjonen. Det er altså en kjøper til stiftelsens aktiva.  
 
Sånn som rådmannen ser det, er det naturlig at overskytende midler i stiftelsen etter at gjeld 
er betalt, tilfaller Rakkestad kommune. Noen overføring av ressurser til andre aktører som 
følge av kommunalt kjøp av boenhetene, vil i så fall ikke finne sted.  
 
I vedtektene heter det om styret blant annet: 
 
Stiftelsen skal ha et styre som består av leder og fire andre medlemmer.  
 
Styret oppnevnes av oppretteren – Rakkestad kommunestyre. Et av styrets medlemmer 
oppnevnes blant leietakerne etter at disse har fått anledning til å uttale seg.  
 
Varamedlemmer oppnevnes på samme måte.  
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Styrets leder oppnevnes av oppretteren – Rakkestad kommunestyre.  
 
Rakkestad kommunestyre må oppnevne avviklingsstyre for Rakkestad Boligstiftelse.  
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10-14 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 256  
Arkivsaksnr.: 14/331    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/14 Formannskapet 26.02.2014 
10/14 Kommunestyret 27.03.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
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 i Formannskapet den 26.02.2014 sak 11/14 
 
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.    
 
 
Vedlegg   Ingen 
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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.  

 

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.   
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Rakkestadhallene AS åpnet den nye sentrumshallen i februar 2010.  

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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11-14 MELDING - PRESTEGÅRDSSKOGEN BOLIGOMRÅDE - GANG- OG SYKKELVEI  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: Q21  
Arkivsaksnr.: 14/330    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/14  Formannskapet 26.02.2014 
11/14  Kommunestyret 27.03.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
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 i Formannskapet den 26.02.2014 sak 15/14 
 
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.  
 
 
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.  
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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:  

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 
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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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12-14 ENDRING AV SKRIVEMÅTEN AV TO VEDTATTE VEINAVN, KROSSBYVEIEN 
OG SØLVSKUDTVEIEN  
 
Saksbehandler:  Arne Gjerberg Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 14/328    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/14  Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 11.03.2014 
12/14  Kommunestyret 27.03.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar å endre skrivemåten av veinavnet Krossbyveien til 
Krosbyveien. 
 

2. Rakkestad kommunestyre vedtar å endre skrivemåten av veinavnet Sølvskudtveien til 
Sølvskuttveien. 

 
 
Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 11.03.2014 sak 12/14 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets innstilling til kommunestyret  
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar å endre skrivemåten av veinavnet Krossbyveien til 
Krosbyveien. 
 

2. Rakkestad kommunestyre vedtar å endre skrivemåten av veinavnet Sølvskudtveien til 
Sølvskuttveien. 

 

Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre vedtok i sitt møte den 16.06.2011, saksnr. 36/11 nye veinavn 
utenfor Rakkestad sentrum. 
 
Arbeidet med å skrive til alle de som eier bolig og gårdsbruk om deres nye adresse er på det 
nærmeste fullført. Deretter skal alle fritidsboligene få egne veinavnadresser. Forhåpentligvis 
vil dette arbeidet være gjennomført i løpet av neste vinter. 
 
I forbindelse med det løpende adresseringsarbeidet har det innkommet to søknader om 
endring av skrivemåten av to vedtatte veinavn. Dette gjelder Krossbyveien og 
Sølvskudtveien. 
 

1. Krossbyveien. 
 
Eieren av eiendommen Krosby har i brev av 08.08.2013 bedt om at veinavnet skal 
skrives med kun en «s», Krosbyveien. 
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Rakkestad kommune har skrevet til alle oppsitterne langs veien og bedt om en 
uttalelse. Alle oppsitterne har i en felles uttalelse datert den 10.01.2014 stilt seg 
positive til endring av skrivemåten av veinavnet til Krosbyveien. 
 

 
2. Sølvskudtveien. 

 
Eieren av den ene Sølvskutteiendommene har i brev av 08.11.2013 bedt om at 
veinavnet skrives med to «tt»er, istedenfor «dt» som er vedtatt. Altså Sølvskuttveien. 
 
Rakkestad kommune har skrevet til alle oppsitterene langs veien og bedt om en 
uttalelse. Av de 11 oppsitterne har 6 avgitt uttalelse. Alle disse har sagt seg enige i at 
skrivemåten av veinavnet kan endres til Sølvskuttveien. Ingen har sagt seg uenige i 
forslaget. Rakkestad kommune har i brev av 14.02.2014 meddelt oppsitterne 
resultatet av uttalelsene og at rådmannen derfor kommer til å innstille på at 
skrivemåten av veinavnet endres til Sølvskuttveien. Det har ikke kommet noen 
reaksjoner på dette. 

 
 
Hjemmel 
Kommunen fastsetter offisiell adresse i henhold til matrikkelloven § 21. Likeledes skal 
kommunen tildele alle veier som blir brukt til adressering et entydig navn innenfor sin 
kommune i henhold til forskriftene § 51 til matrikkelloven, herunder fastsette skrivemåten. 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Ikke vurdert 
 
Økonomi 
Det må skiftes ut et veinavnskilt. Kostnadene vurderes som minimale. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det bør være en målsetning at skrivemåten av et veinavn samsvarer med hvorledes 
skrivemåten praktiseres av dem som eier de eiendommene som veinavnet er avledet fra. 
 

1. Krossbyveien – Krosbyveien. 
 
Utvalget som var nedsatt for å fremme forslag til nye veinavn, vurderte det slik at 
veinavnet Krossbyveien burde skrives med to «ss»er. Dette med bakgrunn i vanlige 
norske rettskrivingsregler. Dobbel konsonant som etterfølger en vokal betyr at 
vokalen skal uttales kort, mens enkel konsonant som etterfølger en vokal betyr at 
vokalen skal uttales lang. Siden navnet Krossby – Krosby uttales med kort vokal, 
burde skrivemåten derfor være med to «ss»er. 
 
Eieren viser imidlertid til at historisk sett skrives eiendomsnavnet med en «s». Dette 
kan bekreftes ved oppslag i tinglysingsregisteret og i den gamle matrikkelen. 
 
Siden det dessuten er samstemmighet mellom alle oppsitterne langs veien om at 
skrivemåten skal være med en «s», har ikke administrasjonen noen innvendinger mot 
endringsforslaget. 
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2. Sølvskudtveien – Sølvskuttveien. 
 
Utvalget som var nedsatt for å fremme forslag til nye veinavn, vurderte det slik at 
Sølvskudtveien var den riktige skrivemåten. Bl.a. fordi det finnes et familienavn i 
kommunen som skrives med «dt». 
 
I tinglysingsregisteret og i gammel matrikkel finnes det flere forskjellige skrivemåter 
av navnet, Sølvskot, Sølvskut, Sølskot. 
 
Målsetningen om at et veinavn bør skrives på samme måte som det gårdsnavnet det 
er avledet at, bør også i denne saken veie tungt. Når eieren av denne eiendommen 
mener at veinavnet bør skrives Sølvskuttveien, har ikke administrasjonen noen 
innvendinger mot dette. Både fordi det i denne saken blir samsvar med norsk 
rettskriving, dobbel konsonant etter en vokal som betyr kort uttale av vokalen som er 
den lokale uttalen. Og fordi det ikke har innkommet noen bemerkninger til forslaget 
til endringen av skrivemåten. 
 

 
Administrasjonen anbefaler derfor begge endringsforslagene. 
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13-14 EIENDOMSSKATT - FRITAK ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN § 7  
 
Saksbehandler:  Thorbjørn Stubberud Arkiv: 232  
Arkivsaksnr.: 14/349    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/14 Formannskapet 19.03.2014 
13/14 Kommunestyret 27.03.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a), gir Kommunestyret – for skatteåret 2014 
- helt fritak for eiendomsskatt for de eiendommene som er listet opp i nedenstående tabell 
2014 – Fritak. 
 
Eiendom tilhørende andre stiftelser / organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret 
på grunnlag av søknad. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 19.03.2014 sak 22/14 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a), gir Kommunestyret – for skatteåret 2014 
- helt fritak for eiendomsskatt for de eiendommene som er listet opp i nedenstående tabell 
2014 – Fritak. 
 
Eiendom tilhørende andre stiftelser / organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret 
på grunnlag av søknad. 
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
 
Bakgrunn 
Eiendomsskatt for skatteåret 2014 skrives ut på alle faste eiendommer i Rakkestad 
kommune, jf KST saknr 44/13 av 12.12.2013. 
 
Enkelte eiendommer kan fritas for eiendomsskatt.  

I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret vedta å gi eiendommer helt eller 
delvis fritak for eiendomsskatt. Lovparagrafen har følgende ordlyd (sitat): 

«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke 
eller staten.   
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b) Bygning som har historisk verde.   
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 
år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i 
kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.   
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.» 

 
Hjemmel 
Kommunestyret er det organ som har kompetanse til å fatte vedtak om helt eller delvis fritak 
etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a).  
 
Fritaksvedtaket gjelder for ett år av gangen, jf. eiendomsskatteloven § 10. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
 
Tabell 2014 – Fritak 
Eiendom Gnr Bnr Fnr Navn 
Skrabberud 1 17 0 Rakkestad Speidertropp 
Haugstad 6 5 1 R Stad Kjøre- Og Rideklubb 
Tryggheim, Lyngby Alle 13 6 1 247 Tryggheim Misjonshus 
Klubbhus 6 34 0 R.I.F 
Storgata 69   6 1 30 Rakkestad Idrettsforening 
Speiderhuset 6 1 17 Rakkestad Speidergruppe 
Skogveien 26   7 171 0 Hjemmefrontmuseets Venner 
Skoleveien 16   7 2 1 Rakkestadhallene Drift AS 
Lyborg, Storgt. 28 7 111 0 Menigheten Betania 
Asvotomta 8 4 4 Asvo Rakkestad As 
Asvotomta, Industriveien 8 8 220 0 Asvo Rakkestad A/S 
Misjonshuset, Skogveien 3 9 21 0 Rakkestad Menighetshus 
Skogveien 3   9 21 0 Rakkestad Meinghetshus 
Kaaen Sag Og Mølle 13 16 0 Rakkestad Historielag 
Dalen Skytebane 33 3 0 Rakkestad Skytterlag 
Ballbinge 48 34 1 Østbygda Idrettslag 
Klubbhus (Hyllestad) 63 1 1 Rakkestad Sportskytterkl. 
Østbygda Idrettsplass 121 21 0 Østbygda Idrettslag 
Jonsrud 129 10 3 Skaukameratene O-Lag 
Slettemoen 129 10 4 R.D.J.F.F. 
Bøndernes Hus, Degernes 144 9   Samfundshuset Bøndernes Hus 
151/6/0/0 151 6 0 Degernes Skytterlag 
Bedehuset 161 6 0 Linnestrand Bedehus 
Spederhytta Langheim 168 1 1 Hafslund Spedergruppe 
169/2/0/0 - Strandøerne 169 2 0 Rakkestad Mannskor 
Halltun 193 79 1 Rakkestadhallene Drift AS 
Kirketun 193 19 0 Kirketun Bedehus 
Lundheim 225 5 0 Lundheim Misjonshus 
Bergveien 13 234 13 0 Sameiet Menighetshuset Holøsåsen 
Misjonshus 246 10 0 Heia Misjonshus 
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Økonomi 
Samlet eiendomsskattetakst for eiendommene som er ført opp i «tabell 2014 – Fritak» er 
beregnet til kr 55 109 000,-. Beregnet skatt for disse eiendommene vil for skatteåret 2014 
beløpe seg til kr 288 000,-, utregnet etter 4,75/5,25 promille av gjeldende takstverdier. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Fritak kan etter eiendomsskatteloven § 7a gis helt eller delvis for eiendommer som blant 
annet tjener ”allmennyttige formål”. 
 
Rådmannen har latt utarbeide et standardisert skjema for søknader om fritak etter 
eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Skjemaet bygger på fritakskriterier som er juridisk 
vurdert av Kommunesektorens Organisasjon (KS) Eiendomsskatteforum. 
 
I henhold til Rådmannens tidligere saksutredning, er fritaksspørsmålet for eiendommene 
nevnt i «Tabell 2014 – Fritak» vurdert enkeltvis, konkret og helhetlig, jf. sak KST 38/12 av 
25.10.2012 og 59/12 av 13.12.2012. Fritak for de spesifiserte eiendommene, er vurdert 
innenfor rammen av nedenstående kriterier: 
 

1. Organisasjon/stiftelsen baseres på ”non-profit”. 
 

2. Betegnelse frivillig organisasjon. 
 

3. Enhver kan bli medlem. 
 

4. Kommunen gagnes gjennom at arbeidet som utføres kommer i tillegg til eller 
erstatter en oppgave som kommunen ellers måtte eller burde ha utført. 

 
5. Organisasjonens tjenester dekker et behov hos mange av kommunens innbyggere 

gjennom et alminnelig formål. 
 

6. Organisasjonen er et idrettslag, en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og 
eiendommer brukes til organisasjonens primæroppgaver. 

 
Rådmannen anser at det ville være urimelig å skattlegge virksomheter og eiendommer som 
er til gagn og nytte for lokalsamfunnet – virksomheter som bygger på ”non-profit” og 
frivillighet. 
 
Da kravene nevnt i punkteene 1 – 6 i noen eller stor grad er oppfyllt, anser Rådmannen at 
det kan gis fritak for eiendomsskatt for eiendommene nevnt i ovenstående «tabell 2014 – 
Fritak». Fritak gis for ett år av gangen, jf eiendomsskatteloven § 10. 
 
Det er viktig å ha oppmerksomhet på likhetsprinsippet. Rådmannen anser derfor at eiendom 
tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner enn nevnt over, kan vurderes fritatt for 
eiendomsskatt. Kommunestyret kan i nevnte tilfeller gi fritak på grunnlag av søknad. 
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14-14 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 
14/14  Kommunestyret 27.03.2014 
___________________________________________________________________________ 
 
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 i Formannskapet den 26.02.2014 sak 16/14 
 
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. 
 
 
Vedlegg 
1. Medlemmer- og varamedlemmer i Helse- og omsorgsutvalget (Særutskrift, KST sak 

55/11, 10.11.11) 
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Bakgrunn 
Aud Torill Blakkestad (Frp) er personlig varamedlem for Johnny Aaserud (H) i Helse- og 
omsorgsutvalget 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. 
 
Når det gjelder kommunestyret er bestemmelsene slik at varamedlemmer fra vedkommende 
gruppe rykker opp i den nummerorden de er valgt. 



 
 
 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
                                                                                                                    
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354 
E-postadresse: anita.rovedal@iokus.no Webadresse: www.iokus.no 
Telefon: 69 22 41 60 Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733  

 

 

Rakkestad kommune 
Ordfører 
postboks 264 
1891  RAKKESTAD 
 
 
 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

 2014/178-2-30341/2014-ANIROV  515/128 21.02.2014 

 
 

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune 

 
Vedlagt følger utskrift av sak 14/5 «Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Rakkestad 
kommune», behandlet i kontrollutvalgets møte 13.02.2014 
 
Følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 13.02.2014 som fremlegges til 
behandling for Rakkestad  kommunestyre: 

 
• Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Rakkestad vedtas 

 
 
Vi viser til vedtaket og ber om at saken legges frem til behandling for kommunestyret. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 
 
 
 
 
Kopi til eksterne mottakere: 
Rakkestad kommune Rådmann postboks 264 1891 RAKKESTAD 
 
  



Saksnummer 2014/178-30341/2014  

 

    
Saksnr.: 2014/178 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 23217/2014 
Klassering: 515/128 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 

 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Kontrollutvalget Rakkestad 13.02.2014 14/5 

 
 

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for 
Rakkestad kommunestyre: 
 

 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget vedtas 
 
 
Rakkestad, 10.02.2014 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 
 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 13.02.2014: 

 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 13.02.2014 som fremlegges 
til behandling for Rakkestad kommunestyre: 

 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget vedtas 
 
 

Vedlegg 

 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 
Saksopplysninger 
I samsvar med tidligere praksis, og i henhold til forskrift om kontrollutvalg, avgir 
kontrollutvalget sin årsmelding for 2013. 
 
Vurdering 
Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2013. 
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1. INNLEDNING 

Kontrollutvalgets årsmelding er melding til kommunestyret om utvalgets 
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i 2013. 
 
 

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende 
tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at 
revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf. 
kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004).  
 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf 
kommunelovens § 80).  
 
I 2011 gav Kommunal- og regionaldepartementet ut “Kontrollutvalgsboken” – 
Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Her tas opp forhold som 
kommunestyrets kontrollansvar, arbeidet og synliggjøring av utvalget. I tillegg 
er det en gjennomgang av de forskjellige revisjonsformene som, finans- og 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Videre rollen til revisjon og 
sekretariatet for kontrollutvalget. 
 
 

3. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 
Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av 
kommunestyret for fire år og følger valgperioden. Utvalgets leder har møte- 
og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf. 
Kommuneloven § 77). 
 
For 2011-2015 ble følgende valgt: 
 
Navn  Funksjon           Personlige 

varamedlem 
 

Inger Kaatorp 
Homstvedt 

Leder   Even Lund  

Tor Normann 
Nakkim 

Nestleder   Kirsti Svendsen  

Ronnie Markussen Medlem   Hans Graarud  
Marit Torp Medlem   Tove Tjernbo  
Jan Storeheier Medlem   Øyvind Kjeve  
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4. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM 
Kontrollutvalget i Rakkestad kommune har i 2013 hatt 6 møter og behandlet 
38 saker. 
 
Møtene ble holdt for lukkede dører frem til ny lov trådde i kraft 1. juli 2013 og 
møtene holdes nå for åpne dører. (jf. Forskrift om kontrollutvalg § 19 og 
pressemelding fra kommunal- og regionaldepartementet 08.02.2013).  
 
Ordfører og revisor har møte- og talerett i utvalget. Rådmannen har ikke 
møterett, men innkalles av utvalget. 
 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat IKS. Anita Rovedal ble fast ansatt som ny daglig 
leder i selskapet 01.07.2013.  
 
Rakkestad kontrollutvalg har utarbeidet en «Plan for kontrollutvalget i 
Rakkestad», utvalget vedtar også en møteplan for hvert halvår. 
 
 

5. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av forskrift om kontrollutvalg og 
kommentarene nedenfor er knyttet til de enkelte punktene i denne 
paragrafen: 
 

 TILSYN MED REVISJONEN  
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Rakkestad 
kommune. Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om 
revisjonens virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens arbeid 
foregår ved muntlige og skriftlige orienteringer fra oppdragsrevisor i 
kontrollutvalgsmøtene. Kontrollutvalget har i tillegg fått seg forelagt de 
saker som skal behandles i henhold til lover og forskrifter, samt saker 
som utvalget har bedt om blir tatt opp.  
 
 TILSYN MED FORVALTNINGEN  
Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen 
informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen. 
  
Følgende fra administrasjonen har vært ikontrollutvalgets møter for å 
orientere om temaer utvalget har bedt om: 

 Rådmann orienterte om Rakkestad kommunes budsjett for 
2013. 

 Rådmann redegjorde for samarbeidsprosjekter om kommunale 
veier som ikke er ferdigstilt 

 Enhetsleder NAV Grethe Larsen orienterte om 
forvaltningsrevisjonsrapporten i NAV 

 Rådmann har svart på spørsmål ifht følgende punkter:  
- marginavsetning 
- høringsfrist ifht tannhelsetjenesten 
- Tertialrapportering 
- iPad til KU 



Side 4 av 5 
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2013 

- ferdigstilling av bruer 
 Rådmann og regnskapssjef orienterte om Rakkestad 

kommunes årsregnskap for 2012. 
 Rådmann orienterte om Rakkestad kommunes skatteregnskap 

for 2012. 
 Rådmann redegjorde for oppfølging av kommunestyre sak 

11/13 
 

Det er behandlet en forvaltningsrapport og to oppfølgingsrapporter i  
kontrollutvalget: 

 Forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling», 
Rakkestad kommune 

 Oppfølging av rapport om «NAV», Rakkestad kommune 

 Oppfølging av rapport om «Postrutiner» i Rakkestad kommune. 
 
 Rapportene er sendt kommunestyret til behandling. 
 

 REGNSKAPET 
I flg. forskriftene har kontrollutvalget avgitt uttalelse til kommunestyret 
for Rakkestad kommunes årsregnskap 2012. 
 
 INFORMASJON 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at 
hun fortløpende får tilsendt saksdokumenter og protokoller. 
 
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakt med 
den politiske ledelse i kommunen. 
 
Kontrollutvalgets møter brukes aktivt når det gjelder 
informasjonsutveksling. Til utvalgets møter inviteres etatsledere, 
virksomhetsledere og andre nøkkelpersoner i den hensikt å utveksle 
informasjon. Utvalgets erfaring er at slik informasjon er viktig for 
utvalgets arbeid samtidig som det gir muligheter for å spre kunnskap 
om utvalgets arbeid og plass i forvaltningen.  
 
 

6. BEHANDLEDE SAKER  
 
Sak nr.  Tittel  
13/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.11.2012 
13/2 
13/12 

Orienteringssak – budsjett 2013 

13/3 
13/13 
13/26 

Redegjørelse fra rådmann – samarbeidsprosjekter om kommunale 
veier som ikke er ferdigstilt. 

13/4 Forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling», Rakkestad 
kommune 

13/5 
13/14 

Oppfølging av rapport om «NAV», Rakkestad kommune 

13/6 Informasjon fra revisjonen  
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13/7 Årsmelding 2012 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune 
13/8 Plan for kontrollutvalget Rakkestad 
13/9 Referater  
13/10 Eventuelt  
13/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2013 
13/15 Eventuelt  
13/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.03.2013 
13/17 Rakkestad kommunes årsregnskap for 2012- uttalelse 
13/18 Rakkestad kommunes skatteregnskap for 2012 
13/19 Oppfølging av rapport om «Postrutiner» i Rakkestad kommune 
13/20 Referater  
13/21 Eventuelt 
13/22 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.05.2013 
13/23 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet 
13/24 Indre Østfold kommunerevisjon IKS – ressurser, oppgaver og 

planlagt tidsforbruk 2013 i Rakkestad kommune 
13/25 Overordnet revisjonsstrategi 2013 – Rakkestad kommune 
13/27 Møteplan for 2. halvår 2013 
13/28 Eventuelt 
13/29 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2013 
13/30 Oppfølging av kommunestyre sak 11/13, «Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport – NAV» 
13/31 Informasjon fra revisjonen 
13/32 Referater 
13/33 Eventuelt  
13/34 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.10.2013 
13/35 Informasjon fra revisjon 
13/36 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 
13/37 Møteplan for kontrollutvalget i Rakkestad  
13/38 Eventuelt 
  

 
 
 

Rakkestad 13.02.2014 
 

Inger Kaatorp  
Kontrollutvalgets leder 

(sign.)  
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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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