
1111[Skriv inn tekst] 
 

 

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016  

og forslag til budsjett 2012 og 2013 

Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått 

i faggruppenes rapport fra desember 2011(et bakgrunnsdokument som 

forusettes kjent), samt i overordnete visjoner og målsettinger for 

tusenårsjubileet 1. 

Noen av tiltakene som ble foreslått i den nevnte rapporten har blitt sortert ut 

som tusenårsprosjekter i kommunal regi og arbeidet med disse følger ordinært 

linjeansvar i kommuneadministrasjonen. Dette gjelder for følgende tiltak: 

- Opprustning av Kulåsparken 

- Oppgradering av gågate 

- Oppgradering av park/gangsti i området rund fossen og byvollen 

- Oppgradering av innfartsårene og skilting til og i byen 

- Belysning av i byen fram mot/i 2016 

Disse tiltakene vil ikke bli behandlet i denne handlingsplanen. Det er likevel viktig 

å få fram betydningen av at det tusenårsjubileet, i regi av jubileumskomiteens 

prosjekter, skal jobbe med bør støtte oppunder tusenårsprosjektene i kommunal 

regi. Dette gjelder spesielt i forhold til delprosjektene i det vi under foreslår som 

et overordnet jubileumsprosjekt kalt kreativ byutvikling, men også i forhold til 

delprosjektene innunder hovedprosjektene historie og arrangementer og 

festligheter.  

Det finnes andre tusenårsprosjekter enn ovennevnte som i utgangspunktet er 

definert som prosjekter i regi av kommunen, men som bør være tettere integrert 

i tusenårsprosjektene i regi av jubileumskomiteen. Dette gjelder oppgaven med å 

formidle byens historie til skoler og barnehager og andre kommunale 

institusjoner, samt markeringer og arrangementer i 2016 i regi av de samme 

institusjonene. Dette gjelder også kulturskolens deltakelse i jubileumsarbeidet 

samt andre typer kulturproduksjoner i kommunal regi som det forventes vil få et 

ekstra ”trøkk” i 2016 (eksempelvis Litteraturuka og ungdommens 

kulturmønstring). Vi vil derfor sette opp disse tiltakene som delprosjekter under 

de ulike hovedprosjektene i jubileumskomiteens regi, selv om ansvaret for disse 

                                                           
1
 Mål for tusenårsjubileet: Jubileet skal bidra til at Sarpsborg blir et bedre sted å bo, jobbe og 

besøke i 2016 og etterpå. Med utgangspunkt i en stolt historie skal jubileet bidra til å skape 
varige verdier for framtidas Sarpsborg. Verdiene festlig, historisk, framtidsretta, Involverende og 
engasjerende og miljøvennlig skal tusenårsjubileet skape en vellykket og synlig tusenårsfeiring og 
økt oppmerksomhet og attraktivitet for Sarpsborg.  
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tiltakene primært ligger i den ordinære linjestrukturen i 

kommuneadministrasjonen.  

Hva angår Olavsdagene, som også er kommunalt drevet, står den i en særstilling. 

Olavsdagene og tusenårsjubileet vil måtte jobbe tett integrert og vil bruke 

høsten 2012 til å finne måter å organisere dette arbeidet på.  

Detaljerte planer for markedsaktiviteter og kommunikasjon blir ikke beskrevet i 

denne handlingsplanen, men vil bli beskrevet i et eget dokument.  

Det foreslås at vi organiserer jubileet gjennom fire hovedprosjekter i tillegg til 

kommunikasjon og markedsføring. Selve tiltakene, eller delprosjektene, vil bli 

sortert innunder de ulike hovedprosjektene. Handlingsplanene med mål, 

økonomi, prosess og status er beskrevet under de enkelte delprosjektene 

(tiltakene), mens den foreslåtte budsjettfordelingen for 2012 og 2013 gjøres på 

hovedprosjektnivå og ikke ned på de enkelte delprosjekter. Etter hvert som 

arbeidet med tiltakene tar form vil vi utarbeide et mer detaljert budsjett per 

enkelttiltak. Det er også viktig å bemerke at vi p.t. ikke legger fram et budsjett for 

inntekter for 2012 og 2013, selv om vi under de enkelte tiltakenes pkt om 

økonomi skisserer andre aktuelle bidragsytere og samarbeidspartnere. Videre er 

det viktig å understreke at mange av tiltakene ikke vil være realiserbare ved kun 

å basere seg på bidrag fra jubileets økonomiske ramme 2 slik den er i dag, og det 

forutsettes at andre, både private og offentlige aktører, bidrar økonomisk og 

praktisk for å realisere målsettingen satt for jubileet.  

 

Følgende fire hovedprosjekter foreslås:  

1. Kreativ byutvikling 

2. Historie 

3. Arrangementer og festligheter 

4. Stimuleringspott 

 

1. PROSJEKT: KREATIV BYUTVIKLING  

Hva er det? Kreativ byutvikling skal favne ulike tiltak der vi setter fokus på bruk 

av byrommene i arbeidet med å bevisstgjøre befolkningen om byutvikling og der 

man aktivt integrerer kunst og kultur. Tiltakene skal bidra til at byens befolkning 

ser mulighetsrommet for bruk og utvikling av egen by gjennom å fokusere på 

byens kvaliteter. Tiltakene handler ikke om store fysiske forbedringer, men kan 

                                                           
2
 Per dags dato har bystyret satt av 10 000 000 kroner på disposisjonsfond til 

jubileumsaktiviteter.  
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ta form av arrangementer, stunts/bruk og midlertidige løsninger kan således 

være et aktuelt tiltak. Tusenårsjubileets geografiske fokusområder er avgrenset 

til i hovedsak å dreie seg om sentrumsnære områder og ikke minst de historiske 

områdene i sentrum. Det vil derfor være fokus på torget, gågata, Kulåsparken og 

de historiske områdene rundt fossen i dette arbeidet.  

Tiltak: Stedsans Sarpsborg – en byvandring med fokus på byens fortid, nåtid og 

framtid 

Hva er det? Stedsans er helt konkret en ” byvandring” med mange stasjoner som 

tar i bruk ulike kunst og kulturuttrykk. Det er således et tverrkunstnerisk prosjekt 

med fokus på byen og menneskene både i et historisk, nåtids og 

framtidsperspektiv. 

Stedsans tar i bruk og iscenesetter byens rom og plasser og har som mål å skape 

sterkere følelse av identitet og tilhørighet, øke interessen for lokal historie og 

kultur, åpne opp muligheter for nye møteplasser i byrommet, samt revitalisere 

lokalt kunst og kulturmiljø.  

I tillegg til at Stedsans prosjektet er et byutviklingsprosjekt er det også et stort 

involveringsprosjekt som inkluderer amatører og profesjonelle (unge og gamle). 

Ved Stedsans prosjekter i andre byer har det vært opp til 350 lokale deltakere 

involvert. Deltakerne kan være alt fra de lokale teatergruppene, lokale kor og 

korps, lyd og lysmiljøer, riggere, tekstforfattere og komponister til 

fotballklubben, Frelsesarmeen og den lokale pensjonistforeningen. Prosjektet er 

derfor i tillegg til å være et kulturarrangement også et prosjekt som kan og skal 

stimulere lokale lag, foreninger og andre aktører til aktivitet. 

Overordnete mål:  

- Økt bevissthet om byutvikling blant Sarpsborgs befolkning. 

- Revitalisering og utvikling av lokalt kunst og kulturmiljø i Sarpsborg 

- Kompetanseheving av lokalt kunst og kulturmiljø i Sarpsborg gjennom 

samarbeid med profesjonelle aktører  

- Økt bevissthet om Sarpsborgs fortid, nåtid og framtid gjennom bevisst 

bruk av byrommet 

- Stimulere til kreative løsninger i den videre utviklingen av byen 

Mål for gjennomføringen: 

- bred involvering av byens befolkning 

- høy kunstnerisk kvalitet 

- god lokal forankring 

- Sarpsborg som en framtidens by skal vektlegges (miljøaspektet) 

- Historieformidlingen må vektlegges – tett integrert med Olavsdagene 
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Økonomi: Fra tusenårsjubileets ramme, samt på sikt sponsormidler og 

søknadsbaserte ordninger. 

2012: Midler til konsulentbistand (Grenland friteater og lokale teaterkrefter) 

2013: Midler til utvikling  

2014: Midler til utvikling og en liten versjon av Stedsans 

2015: Midler til utvikling og en liten versjon av Stedsans 

2016: Gjennomføring av jubileumsversjonen av Stedsans Sarpsborg 

Prosess: Tusenårsjubileet har inngått avtale med Grenland Friteater (som har 

gjort ulike Stedsansprosjekter både i egen hjemby men også for andre steder i 

Norge og utlandet) om et forprosjekt høsten 2012 som skal være ferdig 

20.desember. Forprosjektet vil danne grunnlag for videre beslutning og eventuell 

organisering av et Stedsans Sarpsborg prosjekt. Vi må så på bakgrunn av 

forprosjektrapporten bestemme oss innen 15.februar 2013 om vi ønsker å gå 

videre med Stedsans Sarpsborg. Jubileumskomiteen må derfor avholde et møte 

tidlig i januar slik at vi igjen rekker å gi en innstilling til det første plan- og 

økonomiutvalgsmøte i 2013. Et av de viktigste kriteriene for videre arbeid med 

dette prosjektet er at man makter å involvere store deler av lokalsamfunnet og 

at der man har lokal kompetanse benytter seg av denne. Det er også viktig at 

man i arbeidet legger en strategi for hvordan man skal skape noe varig ut av 

prosjektet gjennom økt aktivitet og kompetanse i lokale kunst og kulturmiljøer, 

fysiske spor i byrommet, økt bruk av byrommene m.m.  

Status 26/9-2012: Tusenårsjubileet har inngått avtale med Grenland Friteater 

som gjennomfører et forprosjekt høsten 2012. For å sikre lokal forankring under 

hele prosessen har vi også inngått avtale med Knut Erik Rønne som er 

kontaktpunkt inn mot det lokale kunst og kulturmiljøet og samarbeidspartner for 

Grenland Friteater i arbeidet med forprosjektet. 

 

Tiltak: Barnehager og kreativ byutvikling 

Mål: Få fram barns syn på og bruk av egen by. Bevisstgjøring av barn om byens 

fortid, nåtid og framtid.  

Prosess: Som del av jubileets arbeid med barnehager generelt. Knytte dette til 

tiltakene som skal formidle historie til barn og arbeidet med deres markeringer i 

2016. Samarbeid med jubileumsprosjektet og enhet oppvekst i kommunen.  

Økonomi: Ikke avklart p.t. 

Status 26/9-2012: Ikke startet opp. 
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Tiltak: Skoleelever og kreativ byutvikling 

Mål: Få fram skoleelevers syn på og bruk av egen by. Bevisstgjøring av skolelever 

om byens fortid, nåtid og framtid.  

Prosess: Som del av jubileets arbeid med barnehager generelt. Knytte dette til 

tiltakene som skal formidle historie til barn og arbeidet med deres markeringer i 

2016. Samarbeid med jubileumsprosjektet og enhet oppvekst i kommunen. 

Økonomi: Ikke avklart p.t. 

Status 26/9-2012: Ikke startet opp. 

 

Tiltak: Bruk av midlertidighet i byrommet 

Mål: Skape framtidsscenarioer om bruk av ulike byrom.  

Prosess: Samarbeid med private og kommunale eiere om bruk av ulike rom i 

byen og om gjennomføring av midlertidige tiltak. Ansvarlig vil være prosjektleder 

for hovedprosjektet kreativ byutvikling. 

Økonomi: Ikke avklart p.t.  

Status 26/9-2012: Ikke startet opp 

 

Tiltak: Bruk av tusenårsjubileets visuelle profil i byrommet 

Mål: Bruke byrommet for å markedsføre/synliggjøre jubileet og informasjon om 

byen. 

Prosess: Jubileets visuelle profil er laget med tanke på at man også kan utvikle 

elementer tredimensjonalt. Tiltaket ligger i skjæringspunktet mellom 

synliggjøring/markedsføring og kreativ byutvikling. 

Økonomi: Tusenårsjubileet og eventuelt andre private og offentlige aktører som 

sammen vil jobbe med byprofilering.   

Status 26/9-2012: Visuell profil er ferdig, men konsept og ide for tredimensjonale 

elementer må utvikles fram mot 6.april 2016. 

 

Tiltak: Oppussingsdugnad i sentrum 

Mål: byen skal skinne til tusenårsjubileet – en felles dugnad for en renere og 

penere by  
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Kategori: Samarbeid med byens aktører så som sentrumsforeningen, 

næringslivet, privatpersoner, tusenårsjubileet og andre kommunale enheter som 

service- og kommunikasjon, plan- og samfunn, våraksjonen m.m. Prosjektet må 

også ses i sammenheng med arbeidet med belysning fram mot 2016 (omtalt over 

som et jubileumsprosjekt i kommunal regi under tittelen: belysning knyttet til 

2016) 

Økonomi: Behov ikke definert p.t. Jobbes fram som et spleiselag mellom ulike 

private og kommunale aktører og foreninger.   

Prosess: Prosjektet ses på som et delprosjekt under hovedprosjektet kreativ 

byutvikling og igangsettes i løpet av høsten 2012. Prosjektleder for kreativ 

byutvikling (så snart den er på plass) vil få ansvaret for å sette sammen en 

gruppe av relevante aktører som sammen jobber fram en plan for framdrift og 

finansiering.  

Status 26/9-2012: Er ikke igangsatt p.t 

 

Tiltak: Kunstprosjekt 

Hva: Utsmykning av unge kunstnere med tilhørighet til Sarpsborg og/eller 

generell utsmykking av byrommet. Kan også være et samarbeidsprosjekt med 

Olavsdagene som jobber med noe av det tilsvarende.  

Mål: Formidle kunst til byen og bevisstgjøring av innbyggerne i forhold til kunst 

og eventuelt kunstnere med tilhørighet til Sarpsborg. 

Økonomi: Fra avsatte jubileumsmidler. Det bør jobbes for å få med andre 

samarbeidspartnere, både offentlige og private. I tillegg finnes det også fond og 

stiftelser man kan søke om støtte fra.  

Prosess: Forrige jubileumskomité satt ned en arbeidsgruppe som skal lage et 

forslag til kriterier for valg av kunstnere, lokalisering, budsjett etc. Gruppas 

arbeid vil bli gjennomgått for å se om man i dag vil jobbe litt annerledes med 

tanke på samarbeidspartnere etc. enn hva man tenkte opprinnelig. 

Status 26/9-2012: Prosjektet har p.t ingen prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig for 

hovedprosjektet kreativ byutvikling vil eie dette prosjektet og vil så snart den er 

på plass følge opp sammen med relevante aktører. Det kan nevnes i denne 

sammenheng at parallelt med dette prosjektet så jobber kommunen v/enhet 

kultur også med mulighetene for å etablere en skulpturpark i Sarpsborg og 

Olavsdagene jobber med ideen om gjestekunstnere som tar i bruk det offentlige 

rom. Det vil være naturlig at alt dette blir sett i en sammenheng fram mot 2016.  
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2. HISTORIE 

Tiltak: Middelalderbyen Borg, Pilegrimsleden og Olavsarven 

Mål: formidle historien om den opprinnelige Olavs by (middelalderbyen Borg) og 

byvollen. Prosjektet kan også inkludere utvikling av pilegrimsled, pilegrimsenter 

og middelalderfestival på Borgarsyssel.  

Samarbeid mellom Borgarsyssel (som prosjektansvarlig), Sarpsborg historielag, 

Østfold fylkeskommune, Kirken, Tusenårsjubileet, Olavsdagene og andre 

kommunale enheter som kultur (park og kulturminner), plan- og samfunn og 

teknisk. 

Økonomi: P.t ikke definert økonomibehov. Må være et prosjekt som muliggjør 

finansiering fra ulike kilder så som fylkeskommune, østfoldmuseene, riksantikvar, 

private aktører3, tusenårsjubileet og andre kommunale enheter.  

Prosess: Arbeidsgruppe er nedsatt og vil bruke resten av 2012 til å finne ut hva 

som er mulig å gjøre (arkeologisk, fysisk og/eller digitalt) og hva man ønsker å 

gjøre. Gruppa bør i samarbeid med relevante fagmiljøer jobbe fram en skisse til 

hvordan man best mulig kan synliggjøre den opprinnelige byen, byvollen og 

pilegrimsleden. Denne skissen bør være ferdigstilt i løpet av høsten 2012. 

Borgarsyssel museum vil eie prosjektet, men tusenårsjubileet (v/prosjektleder) 

vil være svært aktiv i arbeidet. 

Det er også viktig at dette arbeidet ses i sammenheng med hva kommunen 

ønsker å gjøre av opprustninger i de historiske områdene hva angår grøntarealer 

og tilgjengelighet (omtalt over som et jubileumsprosjekt i kommunal regi under 

tittelen: park/gangsti Tarris, fossen og vollen). 

Status 26/9-2012: Det er avholdt tre møter i arbeidsgruppa. På et av møtene 

deltok en representant fra Riksantikvaren og på det siste møtet inviterte vi inn 

utvalgte personer til en bredere idemyldring. Arbeidsgruppa har også hatt 

kontakt med HIØ for å involvere studenter i arbeidet med den digitale 

formidlingsdelen.  

Videre har kommunen (v/ teknisk) hatt kontakt med Universitetet i Ås angående 

involvering av studenter i landskapsplanleggingen i området4.   

 

Tiltak: Historisk publikasjon 1 

Mål: Formidle byens tre storhetstider på en enkel og kort måte til byens 

befolkning. Tre epoker (1016 og Olavs by, sagbruks- og herregårdstiden og 
                                                           
3
 I 2013 har Sparebank1 stiftelsen fokus på kulturminner og historie.  

4
 Arbeidet med landskapsplanlegging innbefatter et større område enn der fokuset for 

middelalderbyen Borg ligger. Det er likevel viktig at disse prosjektene ses i sammenheng.  
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industriperioden), tre historikere i en flott publikasjon. Historien vi alle skal 

kunne om byen vår. Publikasjonen skal videre kunne brukes som ramme for bruk 

av kunst, kultur og formidling fram mot 2016. 

Økonomi: Finansieres fra tusenårsjubileets fond for avsatte midler. Utgifter til 

utvikling og ferdigstillelse vil belastes regnskapsåret 20125, mens utgifter knyttet 

til utsendelse 6.april 2013 vil regnskapsføres i 2013.  

Prosess: Utarbeidelsen av denne historiske publikasjonen var noe av det første 

den gamle jubileumskomiteen tok stilling til og arbeidet ble igangsatt våren 

2012. Publikasjonen skal sendes alle husstander 6.april 2013 som er den dagen 

den offisielle nedtellingen til jubileet starter (1000 dager igjen).  

Status 26/9-2012: Det gjenstår kun små korrigeringer med publikasjonen før den 

er ferdig. 

 

Tiltak: Historisk publikasjon 2 

Hva: Utgivelse av SAs ”Hendelser i 1000 år” 

Mål: Formidling av Sarpsborgs historie for den historieinteresserte delen av 

publikum.  

Prosess og økonomi: Samarbeid mellom SA, Eirik Moe og tusenårsjubileet der 

intensjonen er at jubileet står for selve bokutgivelsen. Økonomibehovet er p.t 

ikke konkretisert. 

Status 26/6-2012: tusenårsjubileet har inngått intensjonsavtale med SA og Eirik 

Moe om utgivelse i 2016. 

Andre delprosjekter innunder kategorien historie 

Tiltak: Formidling av ”tusenårshistorien” til skolene 

Tiltak: Formidling av ”tusenårshistorien” til barnehagene 

 

 

                                                           
5
 Utgiftene i 2012 vil være på ca 130 000 og har blitt belastet tusenårsjubileets administrative 

rammer. Det bør derfor legges fram sak for plan- og økonomiutvalget der man får overført 
tilsvarende fra avsatte midler for inneværende år. Det gjøres i den sammenheng oppmerksom på 
at kostnader knyttet til utvikling av jubileets logo og visuelle profil i hovedsak ble dekket innenfor 
tusenårsjubileets administrative ramme for 2011. Kostnadene knyttet til designmanual ble 
derimot belastet årets budsjett og vil på samme måte som med utviklingen av historisk 
publikasjon legges fram for plan- og økonomi med ønske om å overføre tilsvarende sum fra 
jubileets avsatte midler.   
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3. ARRANGEMENTER OG FESTLIGHETER (1000 år 1000 arrangementer) 

Tiltak: Nedtellingsarrangement 6.april 1000 dager igjen 

Hva?:6.april 2013 er det 1000 dager igjen til 2016. Den dagen skal markere den 

offisielle nedtellingen til tusenårsjubileet og vil være den første store 

markeringen fram mot 2016.  

Mål: Skape oppmerksomhet og engasjement for tusenårsjubileet 

Rammene for dagen(e) er per dags dato todelt:  

1. Offisiell nedtelling, med avduking av nedtellingsmekanisme på torget i 

Sarpsborg. Arrangementet vil også ha kunstneriske innslag som kan 

trekke tråden til det vi ønsker å formidle fram mot 2016. 

2. Nedtelling til nedtellingen – 1001 natt på Soli Brug kvelden 5.april, natt til 

6.april. 

Prosess og status per dags dato: Dette er en markering som eies av 

tusenårsjubileet, men med samarbeid med andre aktører. Det jobbes utfra at 

flere ting skal bygge oppunder markeringen på torget. Den historiske 

publikasjonen som er utarbeidet over Sarpsborgs tre storhetstider (som er vårt 

historiebudskap) skal sendes ut som gave til alle husstandene i Sarpsborg fredag 

5.april. Samtidig jobbes det med det mål at webprofileringen av tusenårsjubileet 

skal være ferdig utviklet slik at våre tiltak 6.april også innebærer aktivitet på web. 

Det gjøres i den sammenheng oppmerksom på at tusenårsjubileet ønsker å 

profilere seg i tett integrasjon med det arbeidet som foregår med byprofilering 

generelt. Det planlegges også for et begeistringsseminar for igangsettelse av 

Stedsans Sarpsborg (dersom komiteen i januar bestemmer seg for å satse på 

dette) rundt dette tidspunktet og målet er at 1000års koret og korpset også vil 

jobbe fram mot oppstart for prosjektet. Videre jobbes det tett med andre 

sentrale aktører i Sarpsborg som SA, Quality, Sentrumsforeningen, Gleng, 

Gardistforeningen og andre for å stimulere disse til å delta innenfor sitt felt. 

Økonomi: Arrangementet på torget må i hovedsak finansieres av 

tusenårsjubileet. Det vil i den forbindelse også bli gjort investeringer på utstyr 

som skal vare fra 6.april 2013 og ut 2016. Dette gjelder historisk publikasjon og 

annet teknisk utstyr, samt investeringer i forhold til utvikling av webelementer.  

 

Tiltak: ”Folk i form til tusen” 

Hva? Sette i gang tiltak som kan bidra til at vi får flere folk i form til 2016. Lage 

felles konkurranser og andre spesifikke tiltak som på en morsom måte kan 

stimulere til aktivitet for bedre folkehelse.  

Mål: bidra til økt aktivitet blant folk generelt. 
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Kategori: Arrangementer og festligheter 

Økonomi: Noe (prosjektledelse) fra avsatte midler, samt søknadsbaserte midler 

knyttet til folkehelse arbeid og annet.  

Prosess: Det foreslås at Idrettsrådet får midler allerede høsten 2012 til å 

igangsette prosjektet. I løpet av høsten 2012 bør prosjekteier invitere ulike lag og 

grupper som jobber med helse, fysisk aktivitet m.m. til oppstart av prosjektet. 

Målet må være å ha konkretisert hva man ønsker å gjøre, hvilke aktører som er 

aktuelle og hvordan i løpet av høsten 2012. Det foreslås også at delprosjektet 

Vinterfestival i 2016 legges som del av dette prosjektet.  

Status 26/9-2012: Prosjektleder har holdt flere uformelle møter med ulike 

interessenter (både kommunale og private) for å diskutere mulige løsninger og 

tiltak. Det er stor interesse for et slikt prosjekt. 

  

Tiltak: Folkefest 29.juli  

Hva: Stor folkefest i Hafslundparken 29.juli 2016. En internasjonal olsokmesse på 

Borgarsyssel og en offisiell markering på Borregaard Hovedgård.  

Mål: En gratis folkefest der flest mulig fra Sarpsborg deltar og som får nasjonal 

oppmerksomhet. Denne dagen skal ”sarpingen” prate om de neste tusen år.  

Kategori: Arrangementer og festligheter 

Økonomi: Tusenårsjubileet vil være hovedfinansier og ansvarlig for 

gjennomføringen av festen. Det vil bli jobbet for både praktiske og økonomiske 

bidrag fra private aktører og lag og foreninger. 

Status 26/9-2012: Vi har allerede sikret oss bruk av Hafslundparken og 

Borregaard Hovedgård. Invitasjoner er sendt kongehus og Satsministerens 

kontor. Programmet for dagen er foreløpig på rammer og ikke konkretisert p.t. 

 

Tiltak: 1000 års kor og korps 

Hva? Et mangfoldskor- og korps som samler aktører fra kor og korps i Sarpsborg. 

Mål: Stimulere til økt aktivitet i og interesse for kor og korps. Et stort kor og 

korps som kan delta i ulike markeringer og arrangementer i 2016 og i perioden 

fram mot 2016. 1000årskoret- og korpset som kontaktpunkt mellom korene og 

korpsene i Sarpsborg og tusenårsjubileet.  

Prosess: Tiltaket er drevet fram av Sarpsborg sang- og musikkråd som er 

prosjekteier. Tusenårsjubileet sitter i styringsgruppe. Tiltaket bør være et 

selvstendig tiltak der tusenårsjubileet bidrar med støtte av ulik art.  
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Økonomi: Ulike aktører vil måtte bidra til finansieringen. Det vil være naturlig at 

tusenårsjubileet bidrar med midler til å drive prosjektet fra 2013.  

Status 26/9-2012: To prosjektgrupper er nedsatt, en for kor og en for korps. 

  

Andre delprosjekter innunder kategorien arrangementer og festligheter 

Tiltak: Musikkuka 2016 i Kulås 

Tiltak: Mangfoldmarkering 

Tiltak: Skolenes markering i 2016 

Tiltak: Barnehagenes markering i 2016 

Tiltak: Andre institusjoners (eks. innen pleie og omsorg) markeringer i 2016 

Tiltak: Samarbeid med kulturskolen hva angår markeringer i 2016 

Tiltak: Samarbeid med Litteraturuka hva angår markeringer i 2016 

Tiltak: Samarbeid/koordinering og støtte til arrangementer i regi av lag, 

foreninger, private aktører etc.  

 

4. STIMULERINGSPOTT   

Hva? pott for samarbeid med/støtte til aktører som vil drive 

utviklingsarbeid/arrangementer fram mot 2016 innenfor kunst, kultur og 

byutvikling. Hensikten med arbeidet må være å bidra til jubileets overordnete 

målsettinger og lokal forankring, involvering og grad av varighet vil være sentrale 

kriterier. Et annet kriterium for å få tildelt penger fra denne posten kan være at 

også andre private sponsorer bidrar med en viss andel av summen det søkes om. 

I tillegg må prosjektene ivareta jubileets fokus på miljø.  

Mål: bidra til stimulering av kunst og kultur miljøer i Sarpsborg.  

Kategori: Kan egentlig falle innunder hovedprosjektet for både historie, kreativ 

byutvikling og arrangementer og festligheter.  

Økonomi: Fra avsatte midler – en sum per år fra 2013 tom 2016. Dersom man 

setter som kriterium at andre private deltar med økonomiske bidrag vil potten i 

praksis være større for mottakerne en det jubileet bidrar med.  

Prosess: Kriterier for denne skal være ferdigstilt og legges fram for 

jubileumskomiteen i løpet av høsten 2012 slik at den kan være operativ fra 2013. 

Komiteen fordeler potten på forslag fra prosjektleder.  

Status 26/9-2012: Igangsatt arbeidet med å utarbeide kriterier som skal ligge til 

grunn for fordeling. 
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KORT OM PROFILERING OG MARKEDSFØRING AV TUSENÅRSJUBILEET 

Selv om markedsplanene for jubileet ikke vil bli beskrevet i detalj i dette 

dokumentet, er det hensiktsmessig å nevne noen overordnete momenter ved 

dette arbeidet. Arbeidet med å synliggjøre tusenårsjubileet vil være todelt med 

hhv synliggjøring av Sarpsborg generelt og selve jubileet (byens historie og byen 

som et godt sted å bo, jobbe og besøke) og synliggjøring av selve 

jubileumsarrangementene og aktivitetene. Målene for den generelle 

synliggjøringen er primært å skape lokal stolthet og kunnskap om egen by og 

historie og deretter å synliggjøre byen og jubileet regionalt og nasjonalt.  

  

OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL VEDTAK SOM VIL BLI LAGT FRAM 

SOM SAK FOR PLAN- OG ØKONOMIUTVALGET 

Handlingsplan: Handlingsplanen legges fram for plan- og økonomiutvalget til 

orientering og som grunnlag for overføring av midler til enhet byjubileet for 

aktiviteter i 2012 og 2013. 

Økonomi: Basert på forslaget om fire hovedprosjekter og beskrivelsene av de 

ulike tiltakene innunder disse hovedprosjektene, foreslås det at 

jubileumskomiteen innstiller til plan- og økonomiutvalget om å overføre følgende 

økonomiske rammer til enhet byjubileet for hhv 2012 og 2013 ved bruk av 

disposisjonsfond avsatt til jubileumsaktiviteter.  

 

Hovedprosjekt 2012 2013  

Kreativ byutvikling 100 000 250 000  
Historie 130 000 100 000  
Arrangementer og 
festligheter 

  30 000 300 000  

Stimuleringspott  500 000  
Markedsføring og 
profilering  

150 000 100 000  

Totalt  410 000 1 250 000  

 

Det opplyses videre at den ovennevnte rammen ikke er ment å dekke 

administrative utgifter knyttet til lønn av kommunens ansatte (prosjektleder, 

stab og prosjektmedarbeidere fra kommunen) husleie og andre kostnader 

knyttet til drift av prosjektet.  


