Sarpsborg kommune

20 år

Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to
ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og
sarpingene grunnla Fredrikstad. Grunnen til det var at det var mer gunstig å ha en
beliggenhet ved utløpet av Glomma, særlig for trelasthandelen. I 1839 fikk byen
igjen sine kjøpstadrettigheter og kom nok en gang på kartet som by. Stor var den
ikke, men i 1992 ble Sarpsborg slått sammen med Skjeberg, Tune og Varteig og
ble med ett blant de største byene i landet. Legger vi dette årstallet til de to først
nevnte, kan vi hevde at Sarpsborg er grunnlagt TRE ganger! I dette heftet skal vi ta
et tilbakeblikk. Først på bakgrunnen for sammenslåingen, selve sammenslåingsprosessen, organiseringen av kommunen, det første bystyret og noe om de viktigste
sakene som har vært politisk behandlet i løpet av disse 20 årene.
							
							

Innledningsvis må det sies at det ikke ble noen sterk
motstand i befolkningen mot sammenslåing, men det
ble avholdt folkeavstemninger i tre (av fire) av de gamle
kommunene som ga et flertall mot en sammenslåing.
Politisk ble det imidlertid samarbeidet i flere måneder
							
før Stortinget endelig vedtok sammenslåingen - også
de mest innbitte motstanderne deltok i dette arbeidet.
Mens Stortinget behandlet saken den 14. februar 1991,
satt over 60 politikere fra de fire kommunene som
							
skulle slås sammen og diskuterte prinsipper for framtidig organisering av den nye kommunen. Gjennom en
							
systematisk seminar-og utredningsvirksomhet i løpet av
							
nesten to år, hadde en fokusert på felles oppgaver og
							
hvordan løse disse og på denne måten unngått en 		
           ensidig diskusjon for eller imot kommunesammenslåing.
							
Det ble også fattet vedtak om ansettelsesstopp for 		
administrativt personale, og nye investeringsprosjekter
							
skulle behandles av det midlertidige bystyret og ses i
forhold til behovene i den nye kommunen.
							
Bjørn Eriksen ble første leder i det nye Sarpsborg
Arbeiderparti. Her representerer han imidlertid
Tune, like før folkeavstemningen i september
1989.

Det ble brukt mye tid på å innhente erfaringer fra andre
kommuner, både her i landet og i Sverige - særlig gjaldt
dette spørsmål om framtidige organisasjonsløsninger
og personalpolitiske forhold. KS ble også benyttet noe.

2/3 flertall
Det midlertidige bystyret, som begynte sitt arbeid i 1991 og som besto av formannskapsmedlemmene i de
fire kommunene og fem representanter for de ansatte (kalt Sarpsborg-utvalget), fikk myndighet til å ansette
rådmann og sektorsjefer. Noe som ble svært viktig for hele prosessen var at alle vedtak  skulle fattes med
2/3 flertall. Det skapte for første gang et reelt politisk samarbeid mellom flere partier, og det var en helt ny
erfaring for Arbeiderpartiet som hadde hatt et rent flertall i de tre største kommunene.
Et sentralt tema under prosessen var spørsmålet om utforming av den nye organisasjonen og hva en skulle
gjøre med de personene som ble overtallige. Særlig ville dette gjelde administrativt ansatte. Med utgangspunkt i fire kommuner var det bl.a. fire rådmenn, fire tekniske sjefer, fire skolesjefer, fire kultursjefer og fire
sjefer i helse/sosial å ta hensyn til.  Politisk ble det vedtatt at ingen skulle sies opp som følge av sammenslåingen. Men det skulle ikke lyses ut ledige administrative stillinger og lederstillinger. I stillinger som kommunen var pålagt å ha, bl.a. innen helsesektoren, hjalp kommunene hverandre ved at enkelte ansatte fikk
utvidet sitt geografiske ansvarsområde. Kartlagt ble antall ansatte over 60 år. Flere av disse fikk tilbud om

førtidspensjonering, og det ble laget et liberalt opplegg for utdanningspermisjon. Det ble laget en strategi for nedbemanning, og i en så stor organisasjon
som Sarpsborg kommune ble, med flere som slutter
bl.a. på grunn av alderspensjon og ikke erstatning av
stillingene, kunne en umiddelbart spare 40 stillinger.
For hele prosessen var det viktig for de ansatte at de
var garantert jobb, noe som hindret usikkerhet og
frustrasjon.
Det ble tidlig bestemt at den nye kommunen skulle
organiseres etter hovedutvalgsmodellen, slik det var i
alle de fire kommunene som skulle slås sammen.
Sektorvise delprosjektgrupper
Etter at den framtidige modellen ble valgt, ble det
nedsatt en rekke delprosjektgrupper som skulle foreta en nærmere utredning av og komme med forslag
til organisering av den enkelte sektor. De fikk en frist
på to måneder til å komme fram til et resultat. Det ble
opprettet seks grupper med ansvar for: Sentraladmi- Sentrale folk under forberedelsene til ny kommune:
nistrasjon, miljøvern, helse – sosial, kultur, teknisk og Varteigs ordfører Einar Evensen, Skjebergs ordfører
John Karlsen, Sarpsborgs ordfører Thorvald Gresskole og oppvekst
sum og Tunes varaordfører Per-Jonny Martinsen.
De fleste gruppene besto av fire folkevalgte, to representanter for de ansatte, en representant fra administrasjonen og vedkommende nytilsatte sektorsjef. Sist
nevnte fungerte som prosjektgruppas sekretær. Politikerne ble i stor grad rekruttert blant de som var tiltenkt
plass i vedkommende hovedutvalg i kommende periode og de som nå var hovedutvalgsledere.
De fleste av disse delprosjekgruppene avholdt fellesmøter for alle ansatte innenfor vedkommende sektor.
Temavise delprosjektgrupper
Det ble videre vedtatt å opprette delprosjektgrupper som skulle stå for utredning og vurdering av en del
saksområder i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det ble opprettet åtte slike grupper med ansvar
for: EDB, personalpolitiske retningslinjer, pensjonsordninger, avgifter, gebyrer, eiendomsskatt, regelverk og
vedtekter, administrative rutiner, økonomistyringsprinsipper/systemer, lokalisering av administrative funksjoner, kontorer og etater og endelig olkevalgtes arbeidsvilkår
Disse gruppene ble i hovedsak satt sammen av politikere, representanter for administrasjonene og tillitsvalgte fra de fire kommunene.
Sekretariat
Tidlig i prosessen ble det opprettet et sekretariat for det videre arbeidet. Det skulle ha ansvaret for: Styring
av alle delprosjekter, være saksbehandler for det midlertidige bystyret, iverksette vedtak fattet av bystyret,
være premissleverandør til diskusjoner i bystyret og fungere som et bindeledd til de fire kommunenes administrasjoner.
Det er mye som tyder på at det var en konflikt mellom sekretariatet/administrasjonen og politikerne i sammenslåingsprosessen. Det var et ønske fra flere politikere om å styre hele prosessen. Men også blant
politikerne var det uenighet om poltikernes rolle - om det var riktig å kreve detaljstyring eller overlate til
administrasjonen å iverksette fattede vedtak.
Interkommunalt administrasjonsutvalg
En av de viktigste sakene som det interkommunale administrasjonsutvalget jobbet med, og som det knyttet
seg stor spenning til, var tilsetting av rådmann og sektorsjefer. Dette kunne føre til stor uenighet og problemer fordi kommunene hadde ønsker om å “plassere” sine folk. Utvalgets rolle i denne forbindelse var å

innstille overfor det midlertidige bystyret. I utvalget ble det nedsatt intervjugrupper. En ville plukke ut de
beste, men samtidig ta hensyn til at de ikke kom fra samme “gamle” kommune - og det ble ikke alltid den
på forhånd antatte “favoritten” som ble ansatt, men den som hadde gjort best inntrykk under intervjuene. I
ettertid virker det som om de fleste ble fornøyd med denne prosessen.
Som rådmann ble Øivind Bråthen ansatt. Han var rådmann i ”gamle” Sarpsborg. Hermod Ludvigsen (Skjeberg) ble teknisk sjef, Jan Kalnes (Tune) ble kultursjef, Arvid Hammeren (Skjeberg) ble skolesjef, Per Lund
(Sarpsborg) ble helse- og sosialsjef, Ivar W. Hansen (Tune) ble plan og budsjettsjef, Bjørn Sveen (Sarpsborg) ble kontorsjef, Tor Heier (Varteig) ble revisjonssjef, Tormod Schei (Skjeberg) ble miljøvernsjef, Tore
Hansen (Sarpsborg) ble organisasjonssjef, John Karlsen (tidligere ordfører i Skjeberg) ble næringssjef og
Finn A. Johansen (Tune) ble lønns- og personalsjef.
De ansattes innflytelse i prosessen
Det var et ønske fra de ansatte i de fire kommunene at de skulle være med på beslutningene om sin egen
arbeidsplass. De var representert i alle formelle organ, men det varierte hvilke følelser en hadde om hvor
god innflytelse de fikk.
Med en person på heltid i sekretariatet hadde de ansatte fått delta svært sentralt i prosessen. Men det ble
reist kritikk om at informasjon ikke nådde ut til alle. Garantien om at alle skulle få jobb i den nye kommunen
hadde nok stor betydning for de ansattes vilje til å inngå kompromisser.
Politisk var meningene delte. Venstresida mente at de ansatte fikk god eller liten innflytelse, mens høyresida hevdet at de ansatte hadde det for godt.
Fordeler og ulemper ved en rask sammenslåing
Det ble foretatt en spørreundersøkelse blant politikerne som deltok i prosessen, som ble gjennom ført i
løpet av kort tid. Her er svarene:
Ulemper:
*Sakene har gått for fort, liten tid til debatt og politisk vurdering
*For få har hatt innflytelse/lite demokratisk behandling
*Informasjonen rekker ikke fram tidsnok/ikke tid til å sette seg inn i sakene
*For stort arbeidspress
*Saker for lite utredet/konsekvensanalyse av viktige vedtak mangler
Fordeler:
*Det tvinges fram en effektiv innsats/ikke tid til taktiske disposisjoner
*De enkelte kommunene rakk ikke å binde opp den nye, store kommunen
økonomisk/forhindrer satsing på egen kommune
*Motvirker langvarig uklarhet i leder-og personalspørsmål
*Hastverk framtvinger løsninger/kort overgangsperiode - kort pine
Resultatet
To år før sammenslåingen ble det lagt opp til flere konferanser hvor en på fritt grunnlag skulle søke ut
synspunkter og holdninger. Det gjaldt prinsippene for hvordan kommunen skulle organiseres, konferanser
med næringslivet og kulturlivet. Noen medvirkning fra befolkningen ble det ikke lagt opp til, men media var
til stede på alle konferansene, noe som ga innbyggerne innblikk i utviklingen fram mot den endelige ammenslåingen.
Resultatet ble godt. Det er flere grunner til dette. Det intense samarbeidet over kort tid som både politikere
og administrasjon måtte forholde seg til. Sammenslåingen ga økonomisk gevinst på grunn av stordriftsfordeler ved bl.a. innkjøp. En kommune av en størrelse som Sarpsborg har større muligheter til styring av
økonomien, og allerede etter to år var et samlet underskudd på 56 millioner kroner fra de fire “gamle” kommunene fjernet. Politikerne har helt fra sammenslåingstidspunktet tenkt helhetlig, og ingen del av kommunen har gitt uttrykk for følelsen av at den har fått mindre enn en annen. En del reaksjoner kom imidlertid fra

Varteig, som fra det øyeblikk sammenslåingen var et faktum, fikk høyere kommunale avgifter. Fra nå skulle
disse være like for alle. Kommunen ble for øvrig ikke inndelt i kommunedeler, slik at alle innbyggere var
sikret den samme tjenesten. I ettertid er det nok en påstand med hold i at det var nettopp dette som gjorde
at sammenslåingen ble vellykket.

Buvik-utvalget la fram sin innstilling om sammenslåing 15. desember 1989.
Buvik-utvalget
Vi tar også et tilbakeblikk på den sentrale styringen av kommunesammenslåingene. Den 10. april 1987
oppnevnte Kommunal- og arbeidsdepartementet i medhold av § 2 i lov om endring i kommunal inndeling av
21. desember 1956 nr. 3 et utvalg. Det besto av Martin Buvik (formann), Kjersti Borgen, Else Berit Grette og
Rolf Hansen, og mandatet var å utrede og vurdere kommuneinndelingen for Sarpsborg og Fredrikstad med
omliggende kommuner i Østfold fylke og Arendal med omliggende kommuner i Aust-Agder. Utvalget la fram
sin innstilling den 15. desember 1989, med denne konklusjonen: ”Utvalgets flertall foreslår at kommunene
Sarpsborg, Tune, Skjeberg og Varteig slås sammen til en kommune.
Utvalgets mindretall (Kjersti Borgen) viser til sine merknader om interkommunalt samarbeid og vil primært
gå inn for at det videreutvikles samhandlingsmodeller som løser arealproblemene for Sarpsborg.”
Faktatall ved sammenslåingen
Folketall:
Sarpsborg 11.890, Tune 18.564, Skjeberg 14.283 og Varteig 2.186 innbyggere.
Av det statistiske materialet ser vi at Sarpsborg hadde det største folketallet av alle de fire kommunene helt
fram til 1960 13.316. Fra 1980 var både Tune og Skjeberg større.
Areal:
Sarpsborg 10, Tune 140, Skjeberg 194 og Varteig 69 kvadratkilometer.
Det første valget
Den 9. september 1991 var det kommune- og fylkestingsvalg, og bystyret for den nye kommunen skulle
velges. Det var på forhånd bestemt at 69 plasser skulle fordeles mellom de politiske partiene. Det ble ingen
enkel nominasjonsprosess. Det var mange hensyn som skulle tas: En måtte ha dyktige folk og en rimelig
fordeling mellom kvinner og menn og av representanter for de fire gamle kommunene.
Valgresultatet markerte et skille i byens politiske historie, da Arbeiderpartiet mistet sitt rene flertall, noe
partiet hadde hatt siden 1914. En måtte da søke samarbeid, og det ble hilst med glede av opposisjonen.
Antallet kvinner i bystyret ble imidlertid svært lavt, bare 19 av de 69 representantene. Mange kvinner var
blitt strøket av listene, noe KrF og Venstre særlig fikk merke. Mange kjente politiske profiler fra de gamle

Valgkamp: Arbeiderpartiets Thorvald Gressum og Høyres Per Olaf Toftner. (Foto: Jarl M. Andersen).
kommunene ble også strøket, ja, velgerne brukte flittig retten til å foreta strykninger og kumuleringer.
Dette førte bl.a. til at Varteig med sine drøye 2.000 innbyggere og 4,7 prosent av befolkningen fikk nær 19
prosent av representantene i det nye bystyret. Men frammøtet ved valget var det laveste siden allminnelig
stemmerett ble innført i 1913 – bare 56,3 prosent.
Folkevalgte
Disse ble valgt inn i det nye bystyret:
For Arbeiderpartiet: Einar Evensen, Jan Olaf Engsmyr, Karin Smedbakken, Tor Ivar Midtfjeld, Hilde Liverud,
Eva Arnesen, Tor Minge, Sigrun Irene Carlsen, Inger Bodil Stenli, Bjørn Hansen Lysås, Bjørn Eriksen, Marit
H. Iversen, Thorvald J. Gressum, Steinar Johansen, John M. Karlsen, Oddvar Nordli, Aage Andersen,
Inger-Christin Torp, Per Jonny Martinsen, Odd H. Omberg, Reidar Lindberg, Rolf Lunde, Thorbjørn Olsen,
Egil G. Karlsen, Roger Dalen, Arne H. Andreassen, Jon-Erik Henriksen, Morten Lislerud, Arne Holmstøen,
Monica Kvisler, Gerd Inger Strøm og Aino Hermanrud.
For Høyre: Per Olaf Toftner, Anne Grethe Erlandsen, Per Bøe, Einar Bjørnland, Karen Eg Jensen, Petter I.
Haas Brubakk, Anne Lise Nordby Aarum, Einar Arild Pedersen, Carl-Johan Holter, Thorstein E. Fougner og
Odd J. Eilertsen.
For Kristelig Folkeparti: Egil Nordengen, Svein Holm, Per Myklebust, Niels Jørgen Aarvik, Arne Winsevik og
Geir Hansen.
For Senterpartiet: Egil Bergby, Ingrid Haga, Per Ubøe, Ole H. Rogndalen og Inger Johanne
Sikkeland.
For Sosialistisk Vesntreparti: Lasse Aasgaard, Torkild Alsvik, Marianne Dagfinrud, Tone Bjørnvold, Erling
Loraas, Anita Haglund Norli, Bjørn A. Aaserød, Hildur Østensen Austin og Jan Marberg.
For Fremskrittspartiet: Jon J. Gåsvatn, Øivind Isebakke, Jarl H. Eliassen, Jørn L. Stang og Terje Myhre.
For Venstre: Guttorm Halvorsrud.
Ved valg på ordfører og varaordfører for den første perioden ble henholdsvis Thorvald Gressum og Per
Jonny Martinsen valgt.

Vi tar også med de som ble valgt som ledere og nestledere i de nye hovedutvalgene:
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg: Tor Minge (AP) og Tone Bjørnvold (SV). Hovedutvalg for skole
og oppvekst: Inger-Christin Torp (AP) og Erling Loraas (SV). Hovedutvalg for kultur: Jan O. Engsmyr (AP)
og Hildur Østensen Austin. Hovedutvalg for teknisk: Lasse Aasgaard (SV) og Bjørn Hansen Lysås (AP).
Administrasjonsutvalget: Einar Evensen (AP) og Steinar Johansen (AP). Hovedutvalg for miljøvern: Torkild
Alsvik (SV) og Tor Ivar Midtfjell (AP).

Det første bystyret i den nye kommunen.
Begynte med stor gjeld
Den nye kommunen fikk en tung start. Sammenslåingen skjedde på et tidspunkt da norsk økonomi var
svært dårlig. Mange slet med stor gjeldsbyrde, bankene levde på kunstig åndedrett og arbeidsledigheten
var den høyeste på mange, mange år.
Det var flere årsaker til at også Sarpsborgs økonomi nå var elendig. Skatteinngangen i 1991 var lav, samtidig med at utgiftene til sosialhjelp og institusjoner økte. 1991-regnskapene viste et underskudd i Sarpsborg
og Tune på henholdsvis 10 og 7 millioner. Sammenslåingsprosessen ble langt dyrere enn forutsatt – i alt
25 millioner, mens staten bare bidro med 10. Vi opplevde også å få 17 millioner mindre i rammetilskudd fra
staten fordi de fire kommunene nå var blitt en. Investeringslysten i de fire kommunene før sammenslåingen bidro også til at økonomien var svak. Den nye kommunen startet med en gjeld på rundt 600 millioner
kroner. Renter og avdrag ville det første året utgjøre 91 millioner.
Rådmannens første budsjettskisse viste et underskudd på 65 millioner. Fylkesmannen, som skulle godkjenne budsjettet, sa nei, dette kunne ikke aksepteres. I det reviderte budsjettforslaget for 1992 som ble
lagt fram i februar, var underskuddet redusert til 20 millioner. Dette budsjettet ble vedtatt, med en søknad
til fylkesmannen om dispensasjon fra kravet om å vedta et budsjett i balanse. Rådmannen gjorde det også
helt klart at nå gikk vi tøffe tider i møte. Det ville bli nødvendig med utgiftsreduksjoner/evt. inntektsøkninger
i størrelsesorden 80 millioner i perioden fram til 1995

Budsjettutviklingen
Når dette med budsjetter en nevnt, vil vi vise et eksempel på hvordan budsjettene har utviklet seg siden
starten i 1992. Da ble det vedtatt et budsjett som biste en brutto driftsutgift på i alt 852 millioner kroner.
Dette ble fordelt med 108 millioner til sentraladministrasjonen (inkl kirken), 213 millioner til skole og oppvekst, 327 millioner til helse og sosial, 36 millioner til kultur og 168 millioner til teknisk sektor (inkl. bygningsforvaltningen).
I budsjettet for 2012 ser vi ganske andre tall. Da er netto driftsramme på 2,4 milliarder kroner. Dette er
fordelt med 116 millioner til kommuneområde samfunn, økonomi og kultur, 1.079 millioner til helse og
sosial, 892 millioner til oppvekst, 117 millioner til kommuneområde HR (som bl.a. omfatter arbeidsgiver og
kommunikasjon (inkl. IKT) og 179 millioner til teknisk.

De store sakene

Mange store og viktige saker for Sarpsborg-samfunnet er blitt behandlet av de politiske organene
opp gjennom disse 20 årene, men vi skal her begrense oss til å nevne de viktigste saken som bystyret behandlet hvert enkelt år.

En av det nye bystyrets aller første saker var å vedta kommunalt kjøp av Furuholmen.
Åpne møter
I 1992 dukker behandlingen av Transportplan for Nedre Glomma 1994 – 2005 opp, det samme gjør den
sterkt debatterte saken om avgrensning av områder for eiendomsskatt. En av de aller første sakene var å
vurdere kjøp av Furuholmen, noe en gikk inn for – til 2,5 millioner kroner. Bystyret behandlet også spørsmålet om åpne møter i formannskap og hovedutvalg, og det gikk bystyret inn for – med unntak av administrasjonsutvalget. En annen viktig sak som ble drøftet, naturlig nok i kjølvannet av den omfattende sammenslåingsprosessen, var de folkevalgtes arbeidsvilkår. Videre nevner vi fra dette året etablering av BI Østfold
og kommunens medvirkning, bompengefinansiering av ny Sarpebru, reguleringsplan for E6 Solli – Lekevoll,
plan for avfall og kildesortering og kommunal deltakelse i etableringen av eiendomsselskapet Siras vei AS.
Bystyret gik her inn for å ta opp et lån på 11 millioner som skulle stilles til rådighet for selskapet.

Dobbeltspor og tilbud for 6-åringer
En stor sak i 1993 var diskusjonen rundt høyhastighetstog mellom Oslo og Kornsjø, vi fikk vedtatt våre
etiske retningslinjer og oppdeling av budsjettene på programområder. Dette året gikk en inn for etablering
av frivillig  tilbud til 6-åringer i skolen, og det alkoholpolitiske programmet ble vedtatt.
Noe vi ennå ikke har sett det forventede resultatet av er reguleringsplanen for Opstadfeltet, som ble behandlet og vedtatt dette året. I 1993 kom også vedtaket om overføring av landbrukskontorene til kommunene,
og det var organiseringen av dette som ble diskutert.
Felles akuttmottak
I 1994 ble diskusjonen om kommunal overtakelse av Stenerødheimen reist. Bystyret var positivt til planene.
En virkelig stor sak dette året var etableringen av FAM – felles legevakt og akuttmottak i samarbeid med fylkeskommunen. Dette året vedtok også bystyret utvidelse av Borgen barneskole, etablering av Borg Destinasjon, etablering av Nedre Glomma Etablerersenter, nytt gatenavns- og adressekart for Sarpsborg og ikke
minst ble det vedtatt en omtaksering av eiendomsskatten i løpet av 1995.
Servicekontor og ny ordfører
Til stor nytte for Sarpsborgs befolkning ble det i 1995 vedtatt å opprette
et såkalt servicekontor i Sarpsborg rådhus. Bystyret gikk inn for en utbygging av Kurland barnehage, spesielt for funksjonshemmede barn,
ny viltplan og valg av ordfører og varaordfører for perioden 1995 – 1999
– som ble henholdsvis Jan O. Engsmyr og Per Olaf Toftner. En ville delta i folkehelseprosjektet og bystyret gikk inn for etterlengtet bygging av
ny brannstasjon. Da visjon og overordnede mål for Sarpsborg kommune skulle behandles, ble saken utsatt.
Nei til byoffensiv og brannstasjon
I 1996 kom spørsmålet om deltakelse i Østfold Byoffensiv opp, men her
sa flertallet i bystyret nei. Det skjedde den 13. juni. Dette var en sak
som fikk stor oppmerksomhet, og den 5. september kom saken opp på
nytt. Da ble det vedtatt at Sarpsborg skulle søke observatørstatus i byoffensiven. En annen stor sak var spørsmålet om privat eller kommunal
innsamling av husholdningsavfall. Her gikk bystyret inn for å sette dette Jan O. Engsmyr velges som ordfører.
ut på anbud. Vedtatt ble også retningslinjene for utbygging av Sarpsborg
stadion, byanalysen som veildende referansedokument til bruk i kommunens framtidige planarbeid og
hovedplan for avløp- og vann-miljø og vannforsyning. Ei lita bombe sprang den 2. mai dette året, da bystyrets flertall fant det økonomisk umulig å sette i gang bygging av brannstasjon. To andre saker det er
vel verdt å nevne fra 1996 er salg av tomt til politi og tinghus og endelig fastsetting av opptaksområder for
Borgen, Hafslund og Sandbakken barneskoler.
Ja til brannstasjon og byoffensiv
Vi har nådd 1997. Vi nevner først en viktig sak som ble vedtatt, med en lang tittel: ”Plan for Sarpsborg kommunes investeringer og drift vedrørende ulike boformer for personer med omsorgsbehov i perioden 1996
– 2006”. Dette året kom debatten om visjon og overordnet mål opp igjen, og denne gangen ble det fattet et
vedtak, som sikkert her alle kjenner, men som likevel gjentas: ”Sarpsborg skal være en foregangskommune
når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge.” Videre fra sakskartene i 1997 nevner vi: Mål og strategidokument for utlegging av dobbeltspor gjennom Sarpsborg, vurdere salg av Furuholmen, hvilket en sa ja til,
den 13. november sa bystyret ja til at Sarpsborg kommune skulle være fullverdig medlem av Østfold Byoffensiv og dette året ble det vedtak om at nå skulle det bli brannstasjon – innenfor ei ramme på 35 millioner
kroner.

“Hotellkongen” Arthur Buchardt ga ordfører Engsmyr mye av æren for rask og smidig saksbehandling da
han ville bygge nytt hotell på Grålum.
Ny rådmann og hotell på Grålum
Blant sakene som ble behandlet i 1998 nevner vi spesielt Barnehageplan – utbyggingsplan, ansettelse av
ny rådmann (Einar Evensen) og opprettelse av ungdommens bystyre. En viktig sak for kommunens framtidige økonomi gjaldt behandlingen av energipolitisk plattform for Østfold Energi. Dette året fikk bystyret
behandle høring og offentlig ettersyn av ”Ny vei- og jernbanebru over Sarpsfossen” og noe som har blitt et
stort pluss for kommunen vår: Etablering av hotell og badeland på Grålum. Og nevnes gjør ytterligere to
viktige saker fra 1998: Handlingsplan for voksenpsykiatri og Kommuneplanens arealdel 1998 – 2008, del 2.
Mer til Badeland og stadion og høring om sykehus
En av de viktige sakene i 1999 var fastsettelse av vedtekter til plan og bygningsloven for Sarpsborg kommune. Videre behandlet bystyret etablering av villmarksleir på Furuholmen, reguleringsplaner for Baterød
og Øya Golfpark og det var høring om Østfoldpakka fase 1 og Østfoldsykehuset etter 2010. En behandlet
konsekvenser for sivil lufttrafikk på Rygge og tilleggsbevilgning til Badeland. Statuttene for Olavsprisen
ble vedtatt og det ble bestemt å starte arbeidet med arbeidsgiverpolitikken i kommunen. I 1999 ble det
ellers bestemt at kommunen skulle delta i KOSTRA-prosjektet, planene for grønnstruktur og ferskvannsfisk ble vedtatt, en behandlet utredningsprogram for ny sarpebru, ny sektorplan for skole og oppvekst, ga
tilleggsbevilgning til kremasjonsanlegget, gikk inn for bygging av skateboardbane i Glengshølen, godkjente
kjøpekontrakt for Furuholmen og ga en ytterligere bevilgning på 4,3 millioner til nytt tribune- og garderobeanlegg på stadion. Den 7. oktober ble Jan O. Engsmyr og Bjørn Åge Sørensen valgt som henholdsvis
ordfører og varaordfører for den nye valgperioden.
Nærmiljø, arbeidsgiverpolitikk og BestUt
Blant sakene i 2000 var ny organisering av bibliotekfilialene, tilbygg ved Alvimhaugen skole, forslag til finansiering av Østfoldpakka fase 2 og melding om bygging av Østfoldsykehuset. Brannordningen ble godkjent,
det samme ble hovedplan for gang- og sykkelveinettet og kommuneplanens langsiktige del. Det var i det
hele tatt et svært aktivt år, dette. Bl.a. for nærmiljøarbeidet i kommunen. Bystyret vedtok å videreføre

I 2000 vedtok bystyret en ombygging av “EPA” til aktivitetshus og kulturskole.
nærmiljøarbeidet på Borgen og i Østre bydel, samtidig som en gikk inn for å opprette et nærmiljøutvalg
i Brevik – Alvim-området. Det lenge omdiskuterte skjenketaket ble diskutert, noe som endte med at det
nå ikke skulle være noen øvre grense for antall alminnelige skjenkebevillinger i Sarpsborg kommune.
Dette året kom også vedtaket om en ombygging av ”EPA” til aktivitetshus og kulturskole, organiseringen
av utekontakten ble vedtatt og det samme gjaldt videreføring av det viktige forebyggende arbeidet i SiS –
Sammen i Sarpsborg. To framtidsrettede saker ble behandlet i heftene ”Sarpsborg torg – rammer og skisser for en utvikling” og ”Levende bysentrum 2016 – strategihefte”. Arbeidsgiverpolitikken ble endelig vedtatt
og den 7. september sa bystyret klart ja til innføring av hovedprinsippene i bestiller/utførermodellen.
Servicetorg og boligsosial handlingsplan
Som tidligere år i den nye kommunen var mange av sakene i 2001 av stor betydning for befolkningen i
Sarpsborg. Som: Forebyggende plan for barn og unge, videreføring av folkehelsearbeidet, godkjenning av
samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold om beredskap mot akutt forurensning, landbruksplan og
ikke minst boligsosial handlingsplan. En gikk også inn for å søke tilskudd til bygging av nytt sykehjem med
50 plasser og 25 bofellesskapsenheter. Det ble vedtatt en opsjonsavtale med staten om bygging av nytt
fengsel, trafikkplanen for Sarpsborg byområde ble vedtatt, virksomhetsoverdragelse av Sarpsborg kino
ble vedtatt og den omfattende skolebruksplanen ble behandlet. På tampen av året ble det ellers vedtatt å
etablere et servicetorg i Sarpsborg rådhus i løpet av 2002.
Ikke penger til ny Sarpebru
Et viktig vedtak for mange i 2002 var at kommunen nå skulle tilby alle festere av kommunal grunn til bolig- og fritidsformål å innløse tomta innen 2010. For tomter som var festet bort til boligformål ble overdragelsesprisen satt til 15 prosent av den til enhver tid gjeldende markedsprisen. Fritidstomtene ble delt inn i
tre soner: Tomter beliggende helt eller nesten ned til sjøen kunne løses inn for 300.000 kroner, tomter med
sjøutsikt for 120.000 og uten sjøutsikt eller lengst vekk fra sjøen for 60.000 kroner.
En annen viktig sak var behandlingen av kommunens klima- og energihandlingsplan. Her ble det bl.a.

Bystyret beklaget overfor staten at det ikke ble satt av penger til ny Sarpebru i Nasjonal transportplan.
bestemt at alle kommunale bygg over 500 kvadratmeter skulle tilrettelegges for vannbåren varme. Vedtatt
ble også kommunedelplan for biologisk mangfold.
Nasjonal transportplan for 2006 – 2015 ble behandlet dette året, og bystyret beklaget overfor staten at det
ikke var satt av penger til finansiering av Rv 118 og ny Sarpebru med vei og jernbane.
I mai-møtet ble det vedtatt å inngå en intensjonsavtale med Halden, Fredrikstad og Moss om etablering av
Østfold Havn IKS.
Før bystyret tok sommerferie, gikk en ikke inn for å arbeide videre med planene om å bygge parkeringskjeller under torget. En gikk imidlertid inn for å søke om tilskudd til å bygge 32 selvstendige omsorgsboliger og åtte bofellesskapsleiligheter til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. I første møte etter sommerferien ble det vedtatt å bygge nytt sykehjem med 70 plasser.
På tampen av året ble det fastsatt endring av eiendomsskattegrensene, og det ble bevilget tre millioner til å
dekke kostnadene til arkeologiske registreringer i forbindelse med oppføringen av Borgen sykehjem.
Engsmyr gjenvalgt
Året 2003 ble innledet med et vedtak om å sende konsesjonssøknad til NVE om et fjernvarmeanlegg i
Sarpsborg. Agnalt skoles framtid ble diskutert, og en endte i denne omgang opp med å opprettholde skolen
som ordinær barneskole så lenge det var elevgrunnlag for det. Bystyret gikk også inn for å inngå avtale
med Betongbygg eiendom AS om leie av lokaler i Karl Johans gate 5 – 7 til ny legevakt. Forslaget til estetiske retningslinjer for byens sentrumsområder ble vedtatt. Det samme ble verneverdivurderingen, knyttet
til kommuneplanen. Kommuneplanens areraldel 2003 – 2016 ble også vedtatt.
I juni-møtet ble det vedtatt å lokalisere en ny ungdomsskole der hvor Valaskjold ungdomsskole fremdeles
lå, mot formannskapets innstilling om å bygge skolen vest for Grålum barneskole.
9. oktober var det konstituerende bystyremøte etter høstens kommunevalg. Jan O. Engsmyr (A) ble gjenvalgt som ordfører. Varaordfører ble Berith Bergersen (også AP). I formannskapet ble det ”rødt” flertall med
sju mot fire borgerlige representanter.
Dette året gikk mye av bystyrets tid med til å behandle firefelts E6 gjennom kommunen. Kommunen går

med i det viktige fellesprosjektet med Fredrikstad og Mosseregionen om reservevannforsyning. I novembermøtet utsettes forslaget om planlegging og bygging av ny ungdomsskole på Valaskjold. Plan for etablering
av private barnehageplasser i kommunen med sikte på full barnehagedekning vedtas.
I desember-møtet er ungdomsskolesaken oppe til ny behandling, og nå vedtas det at til skolestart 2006
skal den nye skolen være innflyttingsklar – på Valaskjold.
Ungdomsskole på Grålum
2004 innledes med at bystyret slutter seg til forslaget om å framskynde utbyggingen av E6 og E 18 gjennom Østfold. Samtidig aksepteres øking i bompengetakstene.
I mars vedtar bystyret umiddelbar nedleggelse av Sanne ungdomsklubb grunnet brannteksniske forhold.
Søknad om konsesjon for Moss lufthavn Rygge står på dagsorden i april, og bystyret uttaler at en sivil
lufthavn på Rygge vil ha stor positiv betydning for næringsliv og bosetting i regionen.
I møtet 13. mai opphever bystyret det tidligere vedtaket om å bygge ungdomsskole på Valasjkold. Valget
falt på Grålum, innafor en kostnadsramme på 145,5 millioner, inkludert en flerbrukshall på 22 x 44 meter.
I september vil bystyret at Agnalt skole skal gi et opplæringstilbud til elever fra andre skoler som står i fare
for å utvikle problemadferd og lærevansker. Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2005 – 2008 vedtas.
Arbeidsgruppe for 1000-årsjubileet
På grunn av stadig dårligere vannkvalitet i Isejø ble det i 2005 vedtatt en tiltaksplan for å bedre forholdene i
denne viktige innsjøen. Bystyret vedtar hovedplan for avfall 2005 – 2015, en plan som skulle gi bedre utnyttelse, bl.a. gjennom økt gjenvinning. Vedtatt ble også planen for nyere tids kulturminner i Sarpsborg. Alders
Hvile selges og strategiplanen for Kunnskapsløftet i Sarpsborg-skolen vedtas.Hovedplan for vannforsyning
vedtas som overordnet styringsverktøy innen kommunens vannforsyning.
I september diskuteres Olavsdagenes framtid, og det vedtas å sette ned en administrativ arbeidsgruppe for
1000-årsjubileet med ordføreren som leder. Det blir opprettet et kommunalt fond til kulturanlegg på 10 millioner kroner. Fem millioner blir avsatt til opprusting av torget.
Kystsoneplanen 2005 – 2016 vedtas. Det opprettes et flerkulturelt kontaktutvalg.
Ny ishall og kommunen overtar Ravneberget

Det stilles garanti for spillemidlene til den nye ungdomshallen ved Sparta Amfi.
I mars-møtet 2006 vedtar bystyret reguleringsplanen for Varteig kirkegård, prosjektert til ca 20 millioner kroner. Vedtak om kommunalt kjøp av Ravneberget fort, og rådmannen gis fullmakt til å forhandle med Kriminalomsorgen om leie og drift av fengsel på Ravneberget. Det stilles garanti for spillemidlene til Ungdoms-

hallen AS for oppføring av ny ishall ved Sparta Amfi, begrenset oppad til 11 millioner kroner. Kommunen
overtar Folkets Hus på Greåker. Det vedtas å ta i bruk betalingskort ved kommunens parkeringsautomater.
Rive eller rehabilitere gamle Rolvsøysund bru? Det var spørsmålet bystyret skulle ta stilling til i juni. Det
endte med rehabilitering, forutsatt at Fredrikstad kommune fattet tilsvarende vedtak. Og slik ble det, til en
kostnad på tre millioner kroner for vår kommunes del. Forslaget til reguleringsplan for det nye torget vedtas.
Bystyret vedtar også at arbeidet med å gjøre Sarpsborg til en kommune fri for spilleautomater settes i gang.
Det kan nå skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Noe som ikke ble vedtatt var
en egen forskrift for hundehold i Sarpsborg kommune.
Valgår og tomt stilles til disposisjon for vitensenter på Grålum

Tomt stilles til disposisjon for bygging av vitensenter på Grålum.
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre omgjøring av dobbeltrom til enkeltrom ved Sarpsborg sykehjem.
Sarpsborghallen skal rehabiliteres for 28 millioner kroner. Plan for psykisk helse 2007 – 2010 godkjennes.
Det vedtas å etablere NAV i Sarpsborg. Bystyret ønsker ikke å etablere boligsoneparkering i Sarpsborg.
Investeringene til nye Grålum ungdomsskole må økes til 187 millioner kroner. Prisstigning og nye behov
ved skolen er årsaken.
Bystyret går inn for byggingen av Solbergtårnet rasteplass, men ønsker ikke at tårnet dekoreres med ”Begbymannen”. Stenerødheimen blir ny lokalisering for Krisesenteret.
Bystyret går inn for at kommunen erverver og ei tomt på inntil 25 dekar til vederlagsfri disposisjon for realiseringen av et vitensenter på Grålum, den gangen kalt Østfold Sciencecenter.
2007 var det igjen kommunestyrevalg og Jan O. Engsmyr ble gjenvalgt som ordfører. Ny varaordfører ble
Linda I. Karlsen (AP). Formannskapet består nå av de to nevnte, Sindre Martinsen (AP), Grethe-Lise Ingerø (AP), Oddbjørg Strømme (AP), Tor Erik Forsberg (AP), Odd Jan Skriubakken (SV), Stein Erik Westlie
(FRP), Heidi Liljan Næss (FRP), Ole Henrik Grønn (KRF) og Tone A. Damsleth (H).
I november-møtet vedtas å bygge en flerbrukshall i tilknytning til nye Grålum ungdomsskole med en nettokostnad på 47 millioner kroner. Det gis også klarsignal for planlegging og bygging av 48 nye sykehjemsplasser ved Haugvoll sykehjem.
Utbygging av Sarpsborg stadion
I sitt første møte i 2008 vedtar bystyret kommunedelplan for kultur 2008 – 2016 som skal være retningsgivende for kommunale prioriteringer innenfor kulturlivet.
Bystyret ber rådmannen starte opp reguleringsarbeidet med tanke på bygging av et nytt sykehjem på
Valaskjold med 64 plasser. Sarpsborg kommune søker om å delta i samarbeidet om ”Framtidens byer”.
Rådmannen blir bedt om å starte forprosjekteringen av en ny kommunal barnehage i Sandbakken-området.
Bystyret vedtar forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger og hytter i kommunen.

Byggingen av 64 sykehjemsplasser ved Haugvoll vedtas – innenfor ei kostnadsramme på 202 millioner
kroner. Et etterlengtet vedtak for mange: Bystyret ber om alternative pristilbud på skriving av siste bind av
Skjeberg bygdebok.
I årets aller siste sak vedtar bystyret at Sarpsborg stadion skal utbygges med kunstgress, undervarme og
flomlys. Kvaliteten skal tilfredsstille Fotballforbundets krav til spill i 1. divisjon.
Vedtak om ny sentrumsskole
I begynnelsen av året 2009 vedtas ”Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform”. Den skal være verdigrunnlaget for arbeidet med barn og unge i Sarpsborg kommune. ”Hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg” vedtas
også. Innholdet i denne omfattende rapporten, utarbeidet av Statens vegvesen, skal legges til grunn i en
lokal sykkelplan for Sarpsborg, der både hovedvei- og lokalveinettet inngår.
Bystyret gir rådmannen i oppdrag å gjennomføre ekspropriasjonssak med henblikk på å erverve tomt til det
nye vitensenteret. I møtet i mai vedtar bystyret at det skal bygges en ny sentrumsskole for 450 – 500 elever
på Valaskjold gård. Detaljprosjektet for byens nye torg godkjennes, innenfor ei ramme på 28,8 millioner
kroner.
Rask og god integrering vil bidra til at flest mulig kan delta i verdiskapningen, både gjennom arbeid og
frivillige aktiviteter, mente bystyret og vedtok ”Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i kommunen”.
En helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden fram til 2012 ble vedtatt. Innenfor ei samlet kostnadsramme på 27,2 millioner skal det bygges 10 omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser på
tomta ”Villa Tindlund”.
Science Center og ny ”Siste sjansen”

Det vedtas å bygge mobil sittetribune på Sarpsborg stadion med plass til ca 1.000 tilskuere.
Det første bystyret gjør i 2010 er å vedta etablering av en mobil tribune på Sarpsborg stadion med anslagsvis 1.000 sitteplasser. Utgiften var beregnet til 2,5 millioner kroner.
Økonomiplanen for 2009 – 2012 viste at det i løpet av 2012 ville mangle rundt 123 millioner kroner bare for
å komme i balanse med et uendret driftsnivå. Prognoser i løpet av 2009 viste at dette gapet hadde økt til
rundt 180 millioner. På bakgrunn av dette ble det omfattende prosjektet ”Handlingsrom 2016” startet opp.
Det åpnet for involvering og innflytelse fra alle ansatte i kommunen.
Et omsitridt tema ble bevilgninger til bygging av kafé på det nye torget, men det ble vedtatt en etterbevilgning på 4,1 millioner til denne.
Det begynner å nærme seg et ferdigbygd sciencecenter på Grålum, og det blir inngått festekontrakt mellom
kommunen og senteret. Tidligere bevilgning på 45 millioner til kjøp av tomter og nedgraving av kraftlinje i

Forslaget til reguleringsplan for det nye Østfoldsykehuset godkjennes.
forbindelse med etableringen blir redusert med 4,5 millioner kroner.
Bystyret vil at det skal inngås forhandlinger med Dinamo Story AS om å benytte opsjonen som lå i kontrakten for også å arrangere ”Siste sjansen” i forbindelse med Melodi Grand Prix i 2011. Bystyret anbefaler at
planstrategi og planprogram vedtas og legges til grunn for arbeidet med utforming av kommuneplanens
samfunnsdel 2011 – 2023. Unni Skaar ansattes som ny rådmann i kommunen.
Forslaget til reguleringsplan for nytt Østfoldsykehus blir vedtatt. I årets siste møte vedtas prosjektering og
byggestart for ny barneskole på Valaskjold gård, til 213 millioner kroner.
Stadion-utbygging, kulturhus og sentrumsskole
I sitt første møte i 2011 vedtar bystyret kommuneplanens arealdel 2011 – 2020. Her fokuseres det bl.a. på
utbyggingsbehov, jordvern, langsiktig byutvikling, grønnstruktur og kulturminner.
Noe som ble svært godt tatt imot av bystyret var ”Stedsanalyse Sandesund – Greåker”. I denne analysen
anbefales det at arealene langs Glomma bør rendyrkes mer når det gjelder ulike formål. Dette er et område
som har vært forsømt i mange år. I ”Kommunedelplan for barnehageområdet 2011 – 2023” vurderes bl.a.
behovet for nye plasser i ulike geografiske området bygget på dagens situasjon og prognoser for befolkningsutviklingen. Behovet for nye plasser stipuleres til ca 700.
Bystyret vedtar bygging av 12 omsorgsboliger i bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming
og multifunskjonshemmede på ei tomt ved Kløvningsten. Investeringsramma er på 36 millioner kroner.
I mai vedtar bystyret at nytt bibliotek og kulturhus skal bygges som en samle løsning. I vedtaket tas det
sikte på byggestart i 2015 og at kommunen før det opparbeider et fond på minimum 100 millioner. Kommunedelplan for klima og energi 2011 – 2020 vedtas. Bystyret vedtar ogs ”Kommunedelplan for kommunikasjon 2011 – 2023”. En går også inn for å legge opp til en gradvis utvikling av helsehuset, knyttet til den
omfattende Samhandlingsreformen.
Et leirras på tomta der den nye sentrumsskolen skulle ligge, førte til at en måtte se seg om etter en bedre
egnet skoletomt. I september-møtet ble dette vedtatt. Rett før jul anbefalte plan- og økonomiutvalget at den
nye skolen skal ligge i Sandesundsveien.
I sitt aller siste møte i 2011 vedtok bystyret forprosjektet for et nytt friidrettsanlegg på Kalnes. Vedtatt ble
også en utbygging av Sarpsborg stadion med ei investeringsramme på 30 millioner kroner.

2011 var også et valgår. Jan O. Engsmyr ønsket ikke å stille til valg en gang til, men innbyggerne ville fortsatt ha en Arbeiderparti-styrt kommune. Sindre Martinsen-Evje (29) ble valgt til ordfører, mens Engsmyrs
datter, Linda Marie, ble valgt til ny varaordfører. I deres “regjeringstid” (i 2014) har Arbeiderpartiet hatt ordførervervet i Sarpsborg uavbrutt i 100 år.
Kommunens innbyggertall har nå økt fra 46.923 ved sammenslåingen i 1992 til 52.805.

Unge krefter i gammel by. Nyvalgt ordfører Sindre Martinsen-Evje sammen med like nyvalgt ordfører i ungdommens bystyre, Stian Høydahl.

Kilder: Diverse kommunale dokumenter, NOU 1989: 16, ”Sarpsborg 1945 – 1991 Vekst – Velstand –
Vansker” av Ivar Roset,  delrapporter fra Stiftelsen Østfoldforskning, skrevet på oppdrag for Kommunaldepartementet og egen hukommelse.
Erling Bakken
informasjonsrådgiver

På de fire neste sidene presenteres de fire seneste bystyrene i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg bystyre 1995 - 1999

1. rekke fra venstre: Eva Lileng (vararepr.), Bjørg Brusevold, formanskapssekretær Oddlaug Fredriksen,
varaordfører Per Olaf Toftner, ordfører Jan O. Engsmyr, rådmann Einar Evensen, Karen Eg Jensen,
Elsa Bøe (vararepr.), Trine Jørgensen og Jorunn Hasle.
2. rekke fra venstre: Stein Erik Westlie, Bjørn Hansen Lysås, Armand Johansen, Snefrid S. Olsen,
Randi Laurang, Elisabeth Bjor Aasbø, Inger-Christin Torp, Per Ubøe, Frank Ariansen, Tor Minge og
John Egil Kristiansen (vararep.).
3. rekke fra venstre: Thore O. Thoresen (vararepr.), Rolf Lunde, Paul Løkke (vararepr.), Jon Jæger Gåsvatn
og Kjell Ø. Lunde.
4. rekke fra venstre: Andreas Lervik, Thor Pinaas (vararepr.), Rolf Midtvåge, Geir M. Hansen, Rolf Tjernes,
Thomas Alexander Jenseg, Lasse Aasgaard, Tor Andersen og Arne Winsevik.
5. rekke fra venstre: Jan Otto Strøm, Einar Arild Pedersen, John Aage Johansen, Jørn L. Stang,
Egil A. Berby og Hans Olav Bergerud.
Følgende representanter var ikke til stede da bildet ble tatt: Bjørn Aage Sørensen, Anne Gro Juelsen,
Karin Brenden Korneliussen, Steinar Gulbrandsen, Edgar Ringsrød, Jorun Hansen, Erik Due,
Oddmund Hansen og Ingrid Haga (døde i juli 1999).

Sarpsborg bystyre1999 - 2003

1. rekke fra venstre: Per O. Toftner, Marit Refsdal Kvisgaard, Berit M. Vasdal, Eva Lileng, rådmann
Einar Evensen, ordfører Jan O. Engsmyr, formannskapssekretær Oddlaug Fredriksen, Berit S. Pedersen,
Trine Jørgensen og Rolf Yngvar de Flon (vararepr.).
2. rekke fra venstre: Tor Minge, John Aage Johansen, Sølvi Skram Vedø, Anita Olavesen,
Åse Line I. Olsen, Stein Erik Westlie, Linda M. Engsmyr, Inger-Christin Torp, Ann-Karin Aarvik,
Jan Otto Strøm og Bjørn Hansen Lysås.
3. rekke fra venstre: Bjørn Gitle Hauge, Eva Derbakk, Thor Pinaas, Øystein Bye (vararepr.), Åge Laurang,
Hanne Berg Johansen (vararepr.), Hans Jensen, Sverre Fjeldberg, Sigrun Svartedal og
Steen Arne Hansen.
4. rekke fra venstre: Steinar Gulbrandsen (vararepr.), Arne Winsevik, Sindre Martinsen, Scott Derbakk,
Rune Heen Andersen, Ole Bjørn Fagernæs, Thorbjørn Olsen, Knut Annar Hasle og Lars Siggerud.
5. rekke fra venstre: Rolf Lunde, Rolf Tjernes, Tore Normann, Hans Jørgen Steg (vararepr.), Rolf Midtvåge,
Odd Jan Skriubakken og Bjørn Paulsrud (vararepr.).

Sarpsborg bystyre 2003 - 2007

1. rekke fra venstre: Stein Erik Westlie, Monica Gåsvatn, Bjørn Hansen Lysås, Linda I. Karlsen, rådmann
Einar Evensen, ordfører Jan O. Engsmyr, formannskapssekretær Hilde Øisang, Kristen Fredrik Stray,
Line Bunes Istrefaj, Odd Jan Skriubakken og Kristine Gustavsen.
2. rekke fra venstre: Steinar Gulbrandsen, Tor Egil Brusevold, Berit Pedersen, Aisa Fredh,
Therese Rist-Christensen, Desiré Henriksen, Grethe-Lise Ingerø, Linda M. Engsmyr, Hege Mayonga,
Liv Tveter, Per Olaf Toftner og Thor Haraldsen.
3. rekke fra venstre: Rolf Tjernes, Sindre Martinsen, Åge Laurang, Thorbjørn Olsen, Ole Henrik Grønn,
Hans Jensen, Scott Derbakk, Rolf Midtvåge, Jan Otto Strøm, John Aage Johansen og Erik Due.
4. rekke fra venstre: Bjørn Paulsrud (vararepr.), Beate Johansen, Ida Odsæter, Trine Jørgensen,
Eva Yssen, Knut Annar Hasle, Rolf Lunde, Runar Liholt, Ole Rogndalen, Eva Derbakk (vararepr.),
Tone Johansen, rådmannens stedfortreder Reidar Handelsby, Solveig Jacobsen og Steen Arne Hansen.
Ikke til stede da bildet ble tatt: Varaordfører Tor Minge, Berith Bergersen, Thor Pinaas, Frode Andersen,
Andreas Lervik og Astrid Hasle Ekeberg.

Sarpsborg bystyre 2007 - 2011

1. rekke fra venstre: Grete Moræus Stray, Stein Erik Westlie, Arild J. Smaaberg, varaordfører
(til 19.05.2011) Linda Karlsen Duffy, rådmann Unni Skaar, ordfører Jan O. Engsmyr, formannskapssekretær
Hilde Øisang, varaordfører (fra 19.05.2011) Sindre Martinsen-Evje, Trine Jørgensen, Odd Jan Skriubakken
og Oddbjørg Strømme.
2. rekke fra venstre: Linda M. Engsmyr, Bjørn Hansen Lysås, Steinar Gulbrandsen (vararepr.), Beate Vestli,
Astrid Hasle Ekeberg (vararepr.), Rolf Lunde, Tone Damsleth, Grethe-Lise Ingerø, Rolf Agnalt,
Ann-Karin Aarvik, Tor Egil Brusevold, Elsie Brenne, Ellen Pettersen og Marit Kildedal.
3. rekke fra venstre: Unni Blakkestad, Liv Tveter, Kristen Fredrik Stray, Erik Due, Kai Roger Hagen,
Dag Mysen, Thomas Winther, Tor Erik Forsberg, Aisa Fredh, Line Bunes Olsen og Eva Yssen.
4. rekke fra venstre: Qadir Azizbegi, Pål Antonsen, Per Hugo Samuelsen (vararepr.), Arild Karlsen (vararepr.), Rolf Midtvåge, Tore Normann (vararepr.), Svein Larsen, Morten R. Olse, Annar Hasle, Thor Pinaas
og Anwar Poya.
Ikke til stede da bildet ble tatt: Desiré Craggs, Therese Lande Thulin, Stig A. Hansen, Khadije Zarza,
Heidi Liljan Næss, Rolf Tjernes, Runar Liholt, Ole Henrik Grønn og Åge Laurand (død 15.05.2011).

