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Saker til behandling  

 
31/17 Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak. 
 
Arkivsak-dok. 17/00809-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Terje Roar Aldar 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 31/17 
2 Formannskapet 2015 - 2019 28.09.2017  
3 Bystyret 2015 - 2019 12.10.2017  
 
 

Skolebygg.  
Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser for personalet. 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: Bård Andersen (enhet økonomi)  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Det igangsettes innvendige ombyggingstiltak for bedre arbeidsplasser for de ansatte 
ved Borgen barneskole, Grålum barneskole, Hannestad barneskole og Varteig barne- 
og ungdomsskole. Det vurderes samtidig utbedring av garderobe- og toalettforhold 
for personalet der dette er mulig innenfor skolebyggenes areal og innenfor rammen 
avsatt til formålet i handlingsplan og budsjett 2017-2020. Ved Grålum og Hannestad 
barneskoler tas det forbehold om at slik utbedring av arbeidsplasser ikke kommer i 
konflikt med framtidige utbyggingstiltak som avklares gjennom sak om skoler i vest.  

 
2. Det gjøres en helhetlig vurdering av Kurland barneskole. Vurderingen må omfatte 

elevkapasitet samt arbeidsplasser og garderobeforhold for personalet. Saken må 
videre vurdere tilstand og levetid på paviljonger og den tidligere vaktmesterboligen. 
Lokalene til forsterket avdeling Regnbuen inngår i vurderingen. 
 

3. Det gjøres en vurdering for utbedring av arbeidsplasser og garderobeforhold for 
personalet samt gymsalkapasitet med garderober ved Kruseløkka ungdomsskole.  

 
4. Forslag til tiltak som gjelder Tindlund barneskole og Tindlund ungdomsskole legges 

frem i egen politisk sak høsten 2017 som omhandler skoler i vest og eventuelt behov 
for ny ungdomsskole. 

 
5. Rådmannen foreslår at elevtallsutviklingen følges tett og at det blir utarbeidet nye 

elevtallsprognoser i 2019. 
 
 
Vedlegg:  
Elevtallsprognoser, 2017 
Elevkapasitet og arbeidsplasser pr skole 



 4  

Rapport lærerarbeidsplasser, 2016 
Kommunedelplan skolekapasitet og skolestruktur, 2015 
 
Sammendrag: 
Med utgangspunkt i verbalvedtak i HP 2017-2020 fremmes sak om skolebygg; prioritering av 
kapasitetstiltak og arbeidsplasser for personalet.  

Saksfremstillingen viser hvilke skoler som ikke har tilfredsstillende arbeidsplasser for 
personalet og hvilke tiltak som bør iverksettes. Videre viser saksfremstillingen hvilke skoler 
som i perioden frem til 2026 vil overskride definert elevkapasitet og hvilke tiltak som bør 
iverksettes. 

Elevprognoser fra 2017 viser at elevtallet i Sarpsborgskolen samlet sett ikke vil overskride 
90% elevkapasitet i Sarpsborgskolen i perioden frem til 2026. 
 
Rådmannens vurdering av investerings-/utbyggingsbehov bygger på vedlagte, oppdaterte 
elevtallsprognoser fra august 2017, rapport om lærerarbeidsplasser på skolene samt 
kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur; 2015. 
 
Det igangsettes innvendige ombyggingstiltak for bedre arbeidsplasser for de ansatte ved 
Borgen barneskole, Grålum barneskole, Hannestad barneskole og Varteig barne- og 
ungdomsskole. Det gjøres videre en helhetlig vurdering som viser utfordringer og muligheter 
ved Kurland barneskole og Kruseløkka ungdomsskole. 
 
Det legges frem en egen politisk sak høsten 2017 som omhandler kapasitet og tilstand ved 
skoler i vest og eventuelt behov for ny ungdomsskole 
 
 
Utredning: 
Under behandling av Handlingsplan med økonomiplan 2017-2020 i Bystyret 8.12.2016 ble 
det fattet slikt verbalvedtak; 
Med grunnlag i oppdaterte elevtallsprognoser fremmes i 2017 sak om prioritering av 
utbyggingstiltak for utvidelse av kapasiteten ved aktuelle grunnskoler. Arbeidet ses i 
sammenheng med planlagt utbygging av lærerarbeidsplasser og kommunedelplan for 
skolekapasitet og skolestruktur.  

Saken tar utgangspunkt i og bygger i hovedsak på Kommunedelplan for skolekapasitet og 
skolestruktur 2015-2026, vedtatt av Bystyret 18.6.2015.  
 
Det legges i saken frem oppdaterte elevtallsprognoser fra 2017 for hver enkelt skole. 
 
Som grunnlag for vurdering av arbeidsplasser for personalet med garderobe og toaletter 
benyttes i saken rapport utarbeidet av Østre Linje arkitekter i 2016. 
 
Med grunnlag i rapporten er det allerede igangsatt forberedelser til utbygging av 
personalarbeidsplasser ved Hafslundsøy barneskole. Nye arealer vil stå klare høsten 2018. 
 
I forbindelse med en egen politisk sak om skolekapasitet i vest og mulig bygging av 
ungdomsskole i dette området vil det høsten 2017 bli gjort en kartlegging av bygningsmessig 
tilstand, vedlikeholdsbehov og eventuelle investeringsbehov for skolene i vest; Grålum 
barneskole, Hannestad barneskole, Tindlund barneskole og Tindlund ungdomsskole. Grålum 
ungdomsskole omfattes ikke av tilstandsrapporten. 
Så lenge konklusjon fra denne rapporten ikke er kjent er skolene i vest i foreliggende sak 
vurdert på samme grunnlag som de øvrige skolene. Politisk sak om skolekapasitet i vest vil 
kunne påvirke vurderinger og anbefalinger i foreliggende sak. 
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Rådmannen ønsker å gjøre tilsvarende vurderinger av skolebyggene i sonene sentrum og i 
øst på et senere tidspunkt. 
 
Skolekapasitet og elevprognoser 
Samlet elevtall i Sarpsborgskolen høsten 2017 er 6550. 
 
Elevprognoser fra 2017 viser at elevtallet i Sarpsborgskolen samlet sett ikke vil overskride 
90% elevkapasitet i Sarpsborgskolen i perioden frem til 2026. 
 
Nye elevtallsprognoser vil bli utarbeidet og elevkapasiteten vurdert på nytt for alle skolene i 
forbindelse med rullering av kommunedelplan for skolestruktur og skolekapasitet i 2019. 
 
Elevtallsprognosene som danner grunnlag for denne saken er utarbeidet av enhet plan- og 
samfunnsutvikling i perioden april-august 2017. Prognosene bygger på siste prognosekjøring 
i 2015 og faktisk elevtallsutvikling. Det er videre korrigert for kjente boligprosjekter. 
 
Det er i forbindelse med utarbeidelse av elevprognoser avholdt møter med alle skoleledere 
for å innhente informasjon og drøfte utkast til elevprognoser. 
 
Nye elevprognoser er basert på 1% befolkningsvekst årlig, mot 1,2% ved siste 
prognosekjøring.  Historisk har det vist seg at befolkningsvekst i Sarpsborg de siste årene 
har vært i underkant av 1%.  
 
Elevprognosene er kjørt med grunnlag i offisiell elevtallstatistikk pr 1.10.2016. Ved oppstart 
av skoleåret 2017 ser man at det ved mange skoler faktisk er færre elever enn 
elevprognosene for 2017 skulle tilsi.  Det er i vedleggene som saksutredningen bygger på 
lagt inn faktiske elevtall ved alle skoler ved oppstart av skoleåret 2017/2018. 
 
Elevkapasitet er i kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026 vist 
beregnet ut fra skolenes samlede klasseromsareal. Det er som hovedregel beregnet 2,5m2 
pr elev. Dette angir en elevkapasitet ut fra maksimal utnyttelse av klasseromsarealet. Særlig 
ved de mindre skolene vil ofte elevtallet variere fra klassetrinn til klassetrinn. Det er derfor 
ikke sannsynlig at arealet kan utnyttes maksimalt, og det tas i utgangspunkt i en fyllingsgrad 
på 90% for å ta høyde for dette. Ved de nyeste skolene; Grålum ungdomsskole og 
Sandesundsveien barneskole legges det til grunn at elevkapasiteten kan utnyttes 100%. 
 
Ved de skolene som har paviljonger for å dekke sin elevkapasitet er disse medregnet som 
del av skolens samlede areal. Alder og tilstand på paviljongene samt hvorvidt disse har 
midlertidig eller permanent godkjenning som skolebygg er ikke hensyntatt i denne 
vurderingen. 
 
For utfyllende informasjon om den enkelte skole; se vedlegg. 
 
Skolene: 
Elevtallsprognosene fra august 2017 viser at 90% av elevkapasiteten ikke vil bli overskredet i 
perioden frem til 2026 ved disse skolene: 
 
Alvimhaugen barneskole, Grålum barneskole, Grålum ungdomsskole, Hafslund 
ungdomsskole, Hafslundsøy barneskole, Hornnes barneskole, Jelsnes barneskole, 
Kruseløkka ungdomsskole, Lande barneskole, Sandesundsveien barneskole, Ullerøy 
barneskole, Varteig barne- og ungdomsskole. 
 
Arbeidsplasser for personalet er pr i dag tilfredsstillende ved disse skolene; 
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Alvimhaugen barneskole, Grålum ungdomsskole, Hafslund barneskole, Hafslund 
ungdomsskole, Hafslundsøy barneskole, Hornnes barneskole, Lande barneskole, 
Sandbakken barne- og ungdomsskole og Sandesundsveien barneskole 
 
Ved enkelte skoler er det behov for oppgradering av garderober og toaletter. På skoler hvor 
arbeidsplasser for personalet for øvrig er tilfredsstillende er det i denne saken ikke prioritert 
garderober og toaletter. 
 
 
Ved Alvimhaugen barneskole er det under prosjektering bygningsmessige omgjøring av 
tidligere lokaler til Alvimhaugen barnehage til skolelokaler for Alvimhaugen barneskole etter 
at barnehagedriften ble avviklet sommeren 2017. Investeringsmidler er innarbeidet i 
Handlingsplan og budsjett 2017-2020. 
 
Ved Borgen barneskole er arealet for arbeidsplasser til de ansatte tilstrekkelig stort, men 
arbeidsplassene er ikke funksjonelt utformet. Det er også behov for å bedre garderobe- og 
toalettfasiliteter for de ansatte. 
Elevprognosene viser at 90% elevkapasitet nås i 2026. 
Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å øke elevkapasiteten med bygningsmessige 
tiltak ved skolen på kort sikt. Det bør igangsettes innvendige ombyggingstiltak som bedrer 
arbeidsforholdene for de ansatte. Tiltaket løses innenfor rammen avsatt til formålet i 
handlingsplan og budsjett 2017-2020. 
 
Ved Grålum barneskole er det ikke tilfredsstillende arbeidsplasser for de ansatte.  
Personalgarderobene har god standard, men det mangler dusjmuligheter. 
Rådmannen vurderer at det bør igangsettes innvendige ombyggingstiltak som bedrer 
arbeidsforholdene for de ansatte. Tiltaket løses innenfor rammen avsatt til formålet i 
handlingsplan og budsjett 2017-2020. 
 
Ved Hafslund barneskole viser elevprognosene at 90% elevkapasitet overskrides i 2018, 
men vil reduseres til under 90 % ifra 2020. 
Rådmannen vurderer at den kortvarige overskridelsen av 90% elevkapasitet ikke gir 
grunnlag for utbygging. 
 
Ved Hannestad barneskole er arealer til arbeidsplasser for de ansatte og skolens ledelse 
tilfredsstillende, men arealene bør utnyttes bedre. Garderoben er i dårlig stand. Det er ikke 
dusjmuligheter for personalet. 
Elevprognosene viser at 90% elevkapasitet overskrides i 2022. 
Rådmannen anbefaler at forslag til tiltak som gjelder Hannestad barneskole legges frem i 
egen politisk sak høsten 2017 som omhandler skoler i vest og eventuelt behov for ny 
ungdomsskole. 
 
Ved Jelsnes barneskole er det ikke tilfredsstillende arbeidsplasser for personalet. 
Rommet som benyttes er lite egnet som arbeidsplasser, og har dårlig belysning. Det ser ikke 
ut til å være mulig å etablere nye arbeidsplasser innenfor eksisterende bygningsmasse. 
Rådmannen vurderer at investering ved skolen avventes. 
 
Ved Kruseløkka ungdomsskole er mange som har arbeidsplass i samme rom. Dette 
medfører mye støy. Arealene bør kunne utnyttes bedre, uten at det vil gi flere plasser. 
Garderobeforholdene for de ansatte er ikke tilfredsstillende.  
Gymsalkapasiteten og garderobeforhold for elever er en utfordring på Kruseløkka. 
På dette grunnlag anbefaler rådmannen at det bør utarbeides en mulighetsstudie med 
kostnadsoverslag for utbedring av arbeidsplasser og garderobeforhold for personalet samt 
gymsalkapasitet med garderober ved Kruseløkka ungdomsskole. 
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Ved Kurland barneskole er arealet for lite til å kunne tilby gode arbeidsplasser til personalet. 
Elevprognosene viser at 90% elevkapasitet overskrides i 2019. Prognosen viser ingen 
ytterligere økning etter 2019. 
Rådmannen vurderer at det er behov for en helhetlig vurdering av Kurland barneskole. 
Vurderingen må omfatte elevkapasitet samt arbeidsplasser og garderobeforhold for 
personalet. Saken må videre vurdere tilstand og levetid på paviljonger og den tidligere 
vaktmesterboligen. Lokalene til forsterket avdeling Regnbuen inngår i vurderingsgrunnlaget.  
Vurderingen skal inneholde en mulighetsstudie for utbyggingsmuligheter med 
kostnadsoverslag. 
 
Ved Navestad barneskole har arbeidsplassene til de ansatte tilstrekkelig areal, men de er 
ikke tilfredsstillende utformet. Det er ikke egen garderobe for de ansatte. Elevprognosene 
viser at 90% elevkapasitet vil være nådd i 2018. 
Rådmannen anbefaler at utjevningsområdet mot Hafslund barneskole utnyttes for å unngå 
investering og utbyggingsbehov ved Navestad barneskole på kort sikt.  
 
Ved Sandbakken barne- og ungdomsskole viser elevprognosene at både 90% og 100% 
elevkapasitet overskrides i 2021. 
Rådmannen vurderer at den store elevøkningen som prognosen sier skal komme i 2021 er 
svært usikker og velger å følge elevutviklingen og avvente eventuelle investeringer til etter 
nye elevtallsprognoser foreligger i 2019. 
 
Ved Tindlund barneskole fremstår arbeidsplasser for de ansatte ved skolen som trange og 
lite tilfredsstillende. Det sitter 18 personer i ett av rommene, noe som gir mye støy. 
Det finnes personalgarderober, men ikke dusjmuligheter.  
Elevprognosene viser at 90% elevkapasitet overskrides i 2018 og 100% overskrides i 2020. 
Det er behov for utbygging for å imøtekomme økt elevtall. 
 
Ved Tindlund ungdomsskole viser elevprognosene at 90 % kapasitet overskrides i 2017 og  
100 % kapasitet overskrides i 2020. Det er behov for utbygging for å imøtekomme økt 
elevtall. Ved Tindlund ungdomsskole er det ingen personalgarderobe. 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til tiltak som gjelder Tindlund ungdomsskole og Tindlund 
barneskole legges frem i egen politisk sak høsten 2017 som omhandler skoler i vest og 
eventuelt behov for ny ungdomsskole. 
 
Ved Ullerøy barneskole er lærerarbeidsplassene er trange og lite tilfredsstillende. 
Rådmannen vurderer at investering ved skolen avventes. 
 
Ved Varteig barne- og ungdomsskole er areal til arbeidsplasser for de ansatte 
tilfredsstillende med tre store rom. Arealene bør imidlertid kunne utnyttes bedre. Totalt sitter 
det opp mot 19 personer på samme rom. Det er behov for støyskjermede tiltak. 
Det er ikke tilstrekkelig antall toaletter til ansatte. Det finnes garderober, men disse er i dårlig 
stand. Det er ikke toalett i herregarderoben. 
Rådmannen vurderer at det bør igangsettes innvendige ombyggingstiltak som bedrer 
arbeidsforholdene for de ansatte. Tiltaket løses innenfor rammen avsatt til formålet i 
handlingsplan og budsjett 2017-2020. 
 
Ved Hafslundsøy barneskole er det igangsatt arbeid med nye arealer til personalet. Tiltaket 
vil frigjøre to klasserom, slik at behovet for bygging for å øke elevkapasitet, ikke vil være 
nødvendig i perioden. Investeringsmidler er innarbeidet i Handlingsplan og budsjett 2017-
2020. 
 
Ved både Hafslund barneskole og Hafslund ungdomsskole er gymsalkapasiteten en 
utfordring. Skolene har hver sin gym sal. Her er kapasiteten fullt utnyttet. I tillegg har 
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Hafslund ungdomsskole perioder benyttet Skjeberghallen til kroppsøvingsundervisning. Det 
er utarbeidet en mulighetsstudie med kostnadsoverslag for en ny felles gymsal for 
Hafslundskolene. 
 
 
Rådmannen anbefaler at elevtallsutviklingen følges tett ved alle skolene og at det utarbeides 
oppdaterte elevtallsprognoser i 2019 i forbindelse med rullering av kommunedelplan for 
skolekapasitet og skolestruktur. 
 
Investerings- og utbyggingsbehov ved skoler må forberedes godt, og i tide før 
kapasitetsgrensen er nådd. På den annen side er det i periode med knappe ressurser og høy 
kommunal belåningsgrad viktig at utbyggingsbehov er grundig utredet før investeringen 
igangsettes. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Det er i Handlingsplan 2017-2020 avsatt og bevilget totalt 35 mill. kr til utredning og 
utbedring av arbeidsplasser ved skolene, hvorav 20 mill. kr foreløpig ikke er avsatt til 
spesifikke tiltak. Det er videre avsatt 250 mill. kr til skolekapasitetstiltak i vest, og ca. 6,2 mill. 
kr for omgjøring av barnehagelokalene på Alvim til skoleformål. Videre er det i 
Handlingsplanen avsatt årlig 2 mill. kr til generelle kapasitetstiltak på skolene. 
 
Miljø: 
Ikke vurdert 
 
Folkehelse: 
Ikke vurdert 
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32/17 Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og 
forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse 
 
Arkivsak-dok. 17/04815-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Elisabeth Grønberg Langvik 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 32/17 
2 Formannskapet 2015 - 2019 28.09.2017  
3 Bystyret 2015 - 2019 12.10.2017  
 
 

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om 
pedagogisk bemanning - høringsuttalelse 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: Monica Kalnes, enhet økonomi 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Sarpsborg kommune avgir følgende høringsuttalelse: 
  

1. Sarpsborg kommune støtter ikke innføring av nytt minimumskrav til grunnbemanning i 
barnehagene.   

2. Dersom staten likevel innfører ny bemanningsnorm, mener Sarpsborg kommune 
dette ikke kan innføres så tidlig som 1. august 2018. 

3. En eventuell bemanningsnorm må hensynta deltidsplasser slik at bemanningskravet 
settes ut fra antall plasser i barnehagen, ikke antall barn.  

4. Dersom staten innfører ny bemanningsnorm, mener Sarpsborg kommune at staten 
må kompensere de kommunene som får merutgifter som følge av normen. 

5. Sarpsborg kommune støtter ikke departementets forslag om at kommunen kan gi 
dispensasjon fra et eventuelt krav til grunnbemanning. 

6. Sarpsborg kommune støtter forslaget til en skjerpet pedagognorm med å ha en 
pedagogisk leder per 7 barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre 
år. 

7. Sarpsborg kommune støtter at et forpliktende samarbeid kommer inn i både 
barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. 

 
For begrunnelse vises det til saksframlegget. 
 
 
Vedlegg:  
Høringsnotat – Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og 
forskrift om pedagogisk bemanning (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for 
pedagogisk bemanning og plikt til samarbeid om barns overgang fra barnehage til skole og 
SFO) 
 
Sammendrag: 
Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning i 
barnehageloven. Departementet foreslår videre å skjerpe kravet til den pedagogiske 
bemanningen i forskrift om pedagogisk bemanning. 
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Videre foreslår Kunnskapsdepartementet å lovfeste en plikt for barnehageeier og skoleeier til 
å samarbeide om barns overgang fra barnehage til skole og SFO. Plikten skal være gjensidig 
og må derfor reguleres i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. 
 
Det er foreslått at endringen skal gjelde fra 1. august 2018. Forslaget om minimumskrav til 
grunnbemanning vil få en stor økonomisk konsekvens for Sarpsborg kommune. I 2018 vil 
utgiftene være om lag 6,8 mill kr. I 2021 vil det gi helårsvirkning og være i størrelsesorden 
52,3 mill. kr. Rådmannen har da forutsatt at tilskudd til private barnehager baseres på 
regnskap 2 år tilbake som i dag. Staten har ikke lagt opp til at kommunene skal kompenseres 
for dette. 
 
Rådmannen mener innføringen av en bemanningsnorm i barnehagene i for stor grad bryter 
med prinsippet om kommunalt selvstyre. En bemanningsnorm reduserer kommunens 
mulighet til å prioritere mellom ulike tjenesteområder. Rådmannen mener derfor at Sarpsborg 
kommune bør gå imot forslag til ny bemanningsnorm. Dersom staten likevel pålegger 
kommunen en ny bemanningsnorm mener rådmannen staten må kompensere for 
merutgiftene. 
 
 
Utredning: 
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven, 
opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Høringsnotatet er 
datert 22. juni 2017. Høringsfrist er satt til 13.10.2017 
 
Kunnskapsdepartementet foreslår i høringsnotatet en nasjonal norm for bemanning, en 
skjerpet pedagognorm og et mer forpliktende samarbeid for å sikre barn en trygg overgang 
fra barnehage til skole og SFO. 
 
Ny nasjonal bemanningsnorm 
Dagens regelverk har en skjønnsmessig bestemmelse som gir barnehageeier en viss 
handlingsfrihet, jf. barnehagelovens § 18 femte ledd som sier at det skal være tilstrekkelig 
bemanning slik at personalet kan drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 
 
I høringsnotatet påpeker departementet at det er store variasjoner i antall barn pr ansatt 
mellom barnehagene og at det i snitt på landsbasis er en større voksentetthet i de 
kommunale barnehagene enn i de private. Fra 2015 til 2016 har forskjellen i gjennomsnittlig 
bemanning i kommunale og private barnehager økt noe. Det er også forskjeller kommunene 
imellom. Sarpsborg hadde pr 15.12.16 et snitt på 6,7 barn pr ansatt både i kommunale og 
privat barnehager. 
 
Allerede i 2012 i NOU 2012:1 Til barns beste påpekte barnehagelovutvalget at dagens 
regelverk åpner for store forskjeller og at det kan medvirke til at alle barnehager ikke gir et 
likeverdig tilbud. 
 
Departementet foreslår et lovfestet forholdstall mellom ansatte og barn på 1:3 for barn under 
tre og 1:6 for barn over 3 år. Departementet foreslår videre at barn skal regnes som tre år fra 
august det året de fyller tre år. Bemanningsnormen skal gjelde for barnehagen i sin helhet.  
 
Sarpsborg kommune har i dag en bemanningsnorm som tilsier at det skal være en ansatt pr 
3,5 barn under tre år og en ansatt pr syv barn over tre år. Forslagene i høringen vil bety at 
Sarpsborg kommune må endre sin bemanning – noe som i realiteten betyr å bemanne opp 
for å klare opprettholde antall plasser på dagens nivå. 
 
Regelendringen vil medføre at Sarpsborg kommune må ha ca 28 flere årsverk i de 
kommunale barnehagene enn i dag. Hvis kommunen velger ikke å øke antall ansatte, vil 
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kommunen mangle ca 110 barnehageplasser og ikke klare å innfri barns rett til plass etter 
barnehageloven. 
 
Departementet påpeker i høringsbrevet at kommunale barnehager på landsbasis i 
gjennomsnitt allerede oppfyller den foreslåtte bemanningsnormen. Dette brukes som 
begrunnelse for at kommunene ikke skal kompenseres for endringen. Sarpsborg er en 
kommune med klart lavere inntektsnivå og større utgiftsbehov enn gjennomsnittet av norske 
kommuner. For Sarpsborg kommune er det derfor helt nødvendig å ha lavere utgifter enn 
gjennomsnittet av kommunene på flere store tjenesteområder. Kommunen har investert tungt 
i nye barnehagebygg for å kunne drive med lavest mulig kostnader og tilfredsstillende 
kvalitet. En bemanningsnorm medfører i realiteten at Sarpsborg kommune må ha 
driftskostnader til barnehagene omtrent på samme nivå som landssnittet. Dersom dette ikke 
kompenseres økonomisk fra statens side, vil kommunen måtte redusere utgiftene ytterligere 
på andre tjenesteområder. 
  
Rådmannen mener at forslagene i høringen som omhandler grunnbemanning og innskjerpet 
krav til pedagognorm vil øke kvaliteten på tilbudet til barna. Det er likevel viktig å påpeke at 
barna i barnehagene i Sarpsborg får et godt tilbud i dag. 
 
Ved å innføre den foreslåtte normen for grunnbemanning setter staten også begrensninger 
på kommunens egen styringsrett. Staten pålegger da i realiteten Sarpsborg kommune å 
kutte i andre tjenester for å øke bemanningen i barnehagene. Rådmannen mener det må 
være opp til kommunen å vurdere om dette er en riktig prioritering. På bakgrunn av dette 
anbefaler rådmannen at Sarpsborg kommune går imot forslaget til nytt minimumskrav til 
bemanning i barnehagene. 
 
Dersom regjeringen likevel går inn for å innføre den nye normen må det etter rådmannens 
syn kompenseres for dette gjennom overføringer av penger til kommunene. Rådmannen tar i 
denne omgang ikke stilling til om det skal gjøres i form av en særskilt kompensasjon til 
kommuner som får økte utgifter til barnehager som følge av regjeringens endring, eller om 
det er behov for en større omlegging av inntektssystemet. En utvikling med 
bemanningsnormer på store tjenesteområder som barnehage, skole og omsorg, der alle 
kommuner forventes å ha en bemanning tilnærmet lik snittet av kommunene, forutsetter 
åpenbart en større grad av inntektsutjevning kommunene imellom enn i dag. 
 
Rådmannen mener videre det ikke er forsvarlig at regjeringen varsler en ny bemanningsnorm 
i juni 2017, hvorpå kommunene må iverksette den allerede fra 1. august 2018. Regjeringen 
meddelte i statsbudsjettet for 2017 at et forslag om bemanningsnorm ville bli sendt på 
høring, men signaliserte at den skulle innføres innen 2020. Dette ville gitt kommunene mer 
tid til å forberede innføringen og tilpasse eget tjenestetilbud. 
 
Forholdstallet mellom antall barn under/over tre år og antall ansatte vil ofte være et 
desimaltall. Dette desimaltallet viser minimumskravet til antall årsverk. I beregningen av 
bemanningsnorm skal barnehagene ikke runde oppover til nærmeste hele årsverk slik som 
det gjøres i beregning av pedagognormen. Rådmannen mener at det må være en 
forutsetning at det gjøres slik som departementet har beskrevet. Bemanningsnormen må 
dessuten ses opp mot antall plasser i barnehage og ikke opp mot antall barn. 2 barn med 
hver sin 50 % plass vil utgjøre en plass, mens det utgjør 2 barn. De er ikke i barnehagen på 
samme tid. Ved å ha en slik tilnærming vil foreldre som ønsker det lettere få mulighet til å 
velge redusert plass i barnehage da det i mindre grad vil påvirke bemanningen. 
Dispensasjon fra kravet til grunnbemanning 
Departementet foreslår videre at det skal kunne søkes om dispensasjon fra kravet til 
grunnbemanning for inntil ett år av gangen. Denne dispensasjonsadgangen vil tilsvare 
adgangen til midlertidig dispensasjonen fra norm for pedagogisk bemanning. 
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Dispensasjon åpner opp for forskjellsbehandling mellom kommunene. I høringsutkastet står 
det at kommunen som barnehagemyndighet kan gi dispensasjon når særlige hensyn tilsier 
det. Hvis det er opp til den enkelte kommune å avklare hva som legges i særlige hensyn vil 
det gi ulike utslag mellom kommunene.  
 
Normen for grunnbemanning har ingen betydning for hvor mange pedagoger som skal være i 
barnehagene, men for øvrige medarbeidere. Rådmannen kan ikke se hensikten i å gi 
dispensasjon for en gruppe arbeidstakere som det tradisjonelt ikke er noen problemer med å 
rekruttere. En kan heller ikke se hensikten med et nytt minimumskrav til grunnbemanning 
hvis det åpnes opp for en slik praksis.  Dersom det allikevel gis rom for å søke dispensasjon, 
bør det reduseres fra ett til ett halvt år. 
 
Sarpsborg kommune støtter ikke departementets forslag om at kommunene kan gi 
dispensasjon fra kravet til grunnbemanning. 
 
Ny norm for pedagogisk bemanning 
Barnehagen er en del av utdanningsløpet og flere barnehagelærere er avgjørende for å nå 
målet om at barnehagen skal bidra til tidlig innsats og sosial utjevning. Flere 
barnehagelærere vil bidra til bedre kvalitet i barnehagene. I høringsutkastet vises det til at 
OECD har påpekt at mangelen på pedagogisk personale er en av hovedutfordringene i 
norske barnehager. 
 
Sarpsborg kommune praktiserer allerede i dag en pedagogisk leder pr syv barn under tre år 
og en pedagogisk leder pr 14 barn over tre år. 
 
Rådmannen støtter forslaget til en skjerpet pedagognorm med å ha en pedagogisk leder per 
7 barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.   
 
Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO 
Til sist omhandler høringen forpliktelsen til samarbeid mellom barnehage og skole i barnets 
overgang fra barnehage til skole. Det foreslås at hovedansvaret for dette samarbeidet legges 
til skoleeier.  
 
Sarpsborg kommune støtter dette og mener det er bra at et forpliktende samarbeid kommer 
inn i både barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Forslagene til norm for grunnbemanning og innskjerpet krav til pedagognorm vil gi en økt 
kommunal utgift i 2018 på ca kr 6 800 000,- (5/12 effekt) og en helårsutgift på ca kr 16 300 
000,-. Under forutsetning av at nåværende tilskuddsmodell opprettholdes vil det generere at 
tilskuddet til de private barnehagene øker med henholdsvis ca kr 15 000 000 fra 2020,- og 
deretter en helårseffekt på ca kr 36 000 000,-. Total helårseffekt vil da være ca kr 52 300 
000,-. 
 
Høringen viser til at det i 2016, på landsbasis, i gjennomsnitt var 6,17 barn pr årsverk i 
grunnbemanning i de private barnehagene. I de kommunale barnehagene var det på 
landsbasis 5,92 barn pr. voksen i gjennomsnitt i 2016. I kommunale barnehager samlet sett 
er dermed kravet om en voksen pr tre barn under tre år og en voksen pr 6 barn over 3 år 
allerede oppfylt. Regjeringen mener derfor at en innføring av bemanningsnorm ikke vil gi 
store utslag på ressursbruken til kommunene. «Samlet sett legger derfor departementet til 
grunn at bemanningsnormen kan innføres uten at det krever økte statlige overføringer», 
heter det i høringsbrevet.  Dette vil slå veldig uheldig ut for Sarpsborg kommune. 
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Videre foreslås det at de penger som er bevilget gjennom statsbudsjettet for 2017 til skjerpet 
krav til pedagogisk bemanning evt. også kan benyttes til å dekke opp for grunnbemanningen. 
For Sarpsborg kommune utgjør dette ca 4 mill kroner i helårseffekt og vil ikke på noen som 
helst måte kunne dekke opp for de utgifter som Sarpsborg kommune vil få med innføring av 
en bemanningsnorm. 
 
Pr i dag beregnes tilskudd til de private barnehagene på kommunens regnskap 2 år tilbake i 
tid. Rådmannen forutsetter at denne ordningen videreføres. Økt kostnad for kommunen vil da 
være ca kr 6,8 mill i 2018. Total helårseffekt vil da slå inn i 2021 med ca kr 52,3 mill. 
 
Miljø: Ingen 
 
 
Folkehelse: Styrket bemanning i barnehagene vil være positivt for det samlede 
opplæringstilbudet til barn i Sarpsborg kommune, noe som kan bidra til bedre folkehelse på 
lengre sikt.  
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33/17 Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis 
dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner 
 
Arkivsak-dok. 17/04515-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Lise Kristel Karlsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 33/17 
 
 

Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker 
ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen støtter Kunnskapsdepartementets forslag om forbud mot bruk av plagg som helt 
eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. 
 
 
Vedlegg:  
Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet datert 12.juni 2017 
 
 
Sammendrag: 
Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg 
som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.  
 
 
Høringsfristen er 20. september 2017. 
 
Kommunen har i sitt Ordensreglement for grunnskolen allerede innført et lignende 
forbud.  
 
Rådmannen anbefaler at Sarpsborg kommune støtter Kunnskapsdepartementets 
forslag.  
 
 
Utredning: 
Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i barnehageloven, 
opplæringslova, friskolelova, folkehøyskoleloven, voksenopplæringsloven, universitets- og 
høyskoleloven, fagskoleloven og introduksjonsloven. 
 
Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis 
dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Forbudet vil gjelde i offentlige og 
private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, 
voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis 
med hjemmel i introduksjonsloven, samt ansatte i alle de nevnte institusjonene. 
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Det foreslås å gjøre unntak for bruk av ansiktsdekkende plagg som er begrunnet i klimatiske, 
pedagogiske, sikkerhetsmessige eller helsemessige forhold.  
 
 
Anbefalingen fra departementet begrunnes med viktigheten av å forsterke et nasjonalt signal 
om norske verdier som handler om viktigheten av å se ansiktet til hverandre i samhandling 
og kommunikasjon. Det påpekes at verdisynet bør være grunnleggende i viktige 
samfunnsinstitusjoner på alle nivå som barnehage og opplæringsinstitusjoner. 
 
Departementet presiserer at et forbud i opplæringsinstitusjonene er spesielt viktig for å 
realisere sitt samfunnsmandat med fokus på «samhandling, kommunikasjon og et godt 
læringsmiljø».  Et nasjonalt forbud synliggjør et nasjonalt ansvar for å håndheve heller enn å 
«overlate jobben til lokale myndigheter». 
Et forbud vil ikke være i strid med sentrale lovverk og reguleringer som Grunnloven 
(religionsfrihet) eller diskrimineringsloven (om etnisitet),  
 
Forbudet skal gjelde der hvor barn/ elever og studenter er sammen med de ansatte i 
opplæringssituasjoner som omhandler både faglig arbeid og samhandling / dialog for øvrig.  
Forbudet vil gjelde både i og utenfor skolebygg. 
 
Sanksjoner ved brudd på forbudet vil gå fra tilsnakk, bortvisning, utvisning og utestengelse, 
til oppsigelse og avskjed (gjelder ansatte). For elever ved Introduksjonsprogrammet vil en 
ytterste konsekvens være at man selv må finansiere gjennomføringen av programmet for å 
kunne innvilges oppholdstillatelse i Norge.  
 
I Ordensreglement for grunnskolen i Sarpsborg, sist vedtatt av Bystyret 12.11.2015, har 
Bystyret allerede innført forbud mot å «benytte hodeplagg som dekker hele eller deler av 
ansiktet dersom dette er til hinder for kommunikasjon mellom elev og lærer».  
 
Det vil være behov for å endre noe i Ordensreglementet som gjelder eventuelle sanksjoner 
ved brudd på bestemmelsen dersom departementets forslag blir vedtatt. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
ingen 
 
Miljø: 
ingen 
 
Folkehelse: 
Departementet påpeker som et mulig dilemma at et forbud kan ha den negative effekt at 
kvinnene forsvinner fra opplæringsinstitusjonene og / eller at et forbud kan virke 
stigmatiserende. 
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34/17 Mulighetsstudie utvidelse av dagens bibliotek  
 
Arkivsak-dok. 16/05771-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Henrik Høst 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 34/17 
2 Formannskapet 2015 - 2019 28.09.2017  
3 Bystyret 2015 - 2019 12.10.2017  
 
 

Mulighetsstudie utvidelse av dagens bibliotek  

Saksordførersak.  
Saksordfører: Therese Thorbjørnsen 
Medsaksbehandlere: Anette Kure (Team bibliotek), Eivor Bjørnarsdotter Bø (Enhet plan og 
samfunnsutvikling), Bård Andersen (Enhet økonomi) 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
 
Vedlegg:  
Mulighetsstudien. 
 
 
Sammendrag: 
En tverrfaglig gruppe har sett på utvidelsesmulighetene til dagens bibliotek. Dette ble 
forankret i oppstartnotat til utvalg for oppvekst og kultur 29.09.2016. 
 
Det er foretatt sonderinger med øvrige eiere i kvartalet. Frikirken ønsker å bli værende i sin 
bygningsmasse. Betongbygg AS, som eier Glenghuset, er villig til å selge Glenghuset mot at 
de får opsjon på å kjøpe parkeringsplassen i kvartal 304, diagonalt over bussholdeplassen. 
Opsjonsavtaler for Glenghuset og parkeringsplassen i kvartal 304 er utarbeidet og vil bli lagt 
frem for politisk behandling i formannskap og bystyret. 
 
Mulighetsstudien, som ligger vedlagt, viser at en utvidelse av dagens bibliotek kan oppfylle 
bibliotekets arealbehov. Gjennom analyser og volumstudier konkluderes det med at 
eiendommene har potensial for å kunne bebygges med et tilstrekkelig stort areal. 
Volumstudiene viser et spenn på mellom 3500 og 5000 kvadratmeter. 
 
 
Utredning: 
Med grunnlag i et oppstartsnotat til utvalg for oppvekst og kultur 29.09.2016 er det arbeidet 
med å se på en mulig utvidelse av dagens bibliotek. Underveismelding ble lagt frem i samme 
utvalg den 30.05.17. 
 
Det er i dag 4 eiendommer i kvartalet: Biblioteket, Glenghuset, Frikirken og 
parkeringsplassen nord for biblioteket. Sarpsborg kommune eier i dag biblioteket og 
parkeringsplassen inntil. De to andre tomtene er i privat eie. Oppstartsnotatet ba om at det 
avklares med øvrige eiere i kvartalet deres intensjoner og tanker med eiendommene. 
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Frikirken var klare på at de ønsket å bli værende i sitt bygg. Deres videre planer omfatter 
dagens bygningsmasse. 
 
Betongbygg AS, som eier Glenghuset, har signalisert at de kunne se for seg 
et salg til Sarpsborg kommune mot at de fikk mulighet til å erverve parkeringsplasstomten i 
kvartal 304 diagonalt over bussholdeplassen. Signalene fra Betongbygg AS var såpass 
positive at gruppa valgte å ta med Glenghuset i mulighetsstudien parallelt med at 
opsjonsavtaler ble utarbeidet. Opsjonsavtalene vil legges frem som egen sak i 
formannskapet 28.09.17 og bystyret 12.10.17. Velger kommunen å inngå opsjonsavtalene vil 
man sikre seg Glenghuset og sikre utbygning uavhengig av utbyggingsløsning og tidspunkt. 
 
For å se på utvidelsesmulighetene til dagens bibliotek ble det satt sammen en tverrfaglig 
gruppe. Gruppen har bestått av representanter fra enhet eiendom, enhet plan og 
samfunnsutvikling og enhet kultur samt to representanter fra fylkeskonservatoren. BAS 
arkitekter har bistått i arbeidet med mulighetsstudien.    
Arbeidet som gruppen har gjort er vedlagt i egen rapport og den viser at tilbygg til dagens 
bibliotek kan oppfylle bibliotekets arealbehov innenfor tomtene i kvartalet. 
 
Det har vært viktig å ha med representanter fra fylkeskonservatoren for å ivareta 
verneinteressene knyttet til biblioteket og Glenghuset. Dette for å sørge for at byggenes 
kvaliteter blir ivaretatt, samt for å se på forholdet til omkringliggende bygg. Fra 
fylkeskonservatorens side har det vært påpekt at det har vært en god prosess. Bygningen er 
oppført som bibliotek, der den funksjonalistiske byggemåten er nøye tilpasset funksjonen 
med romoppbygning, vindusplassering og interiør. Fylkeskonservatoren mener det er særs 
viktig at funksjonen opprettholdes, og at man finner en løsning med et tilbygg samtidig som 
man ivaretar opplevelsen av det opprinnelige bygget, både i målestokk og form. 
Fylkeskonservatoren mener det er viktig at de involveres også i den videre prosessen. 
 
Arbeidet som er utført er en mulighetsstudie og en forventning om hva man vil kunne få til 
ved en senere regulering. Avvik vil kunne oppstå i forbindelse med senere prosesser. 
 
Målet med mulighetsstudien var å se på eiendommenes potensial for å kunne romme et 
framtidig bibliotek og eventuelt sette et regelsett for framtidig skisseprosjekt for nytt bibliotek. 
 
Gjennom analyser og volumstudier konkluderes det med at eiendommene har potensial for å 
kunne bebygges med et tilstrekkelig stort areal. Volumstudiene viser et spenn på mellom 
3500 og 5000 kvadratmeter. 
 
Mulighetsstudien anbefaler at det legges størst vekt på utnyttelse av hjørnetomten mot 
Sandesundveien/Korsgata. Denne ligger mot nord/øst og på et trafikkert hjørne. Det ligger 
ganske store bygningsmasser i nord, øst og vest og en åpen park mot nord/øst. Det er 
ønskelig at bebyggelsen på denne eiendommen trekkes noe tilbake i de nederste etasjene 
og at den oppover i høyden volummessig spiller sammen med Festiviteten. Det anbefales at 
gesims på nytt bygg spiller sammen med gesims på Festiviteten, men at nytt bygg kan 
trappes opp mot Korsgata og Frikirken.  
 
For å synliggjøre det eksisterende biblioteket skal hjørnene på eksisterende bibliotek være 
synlig og eksisterende overlysfunksjon skal bevares. Sarpsborg har tradisjon for å framheve 
hjørnene i sentrumskvartalene med brutte eller buede hjørner. En framheving av hjørnet ses 
som positivt også for nytt bygg, men det bør ikke nødvendigvis gjøres på tradisjonell måte. 
 
Glenghuset har en lukket form som det er vanskeligere å bygge høyt inntil. På denne tomten 
(T2) er det også en solrik hage mot en rolig boliggate. Det konkluderes med at T2 tåler en 
mye lavere utnyttelse enn T1 og at dette derfor bør anses som et tillegg til T1 og eventuelt 
for å koble biblioteket fysisk sammen med Glenghuset. 
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Hagefunksjonen kan bevares ved å trekke nytt bygg tilbake og bevare et hageareal mellom 
vei og bygg eller legge bygg ut mot vei, noe tilbaketrukket fra eksisterende biblioteks hjørne 
og etablere et atrium i ny bebyggelse. 
 
En eventuell kobling mot Glenghuset for sambruk må gjøres funksjonell slik at man kan gå 
innendørs mellom bygningene. Det er også ønsket at man skal se mer på utnyttelse av 
arealet mellom Glenghuset og Frikirken som ligger nordvendt og i dag ikke blir brukt. 
 
Rådmannen understreker at vurderingene som er gjort i mulighetsstudien ikke vil være 
bindende for den videre planleggingen av prosjektet, og heller ikke for en forestående 
regulerings- og byggesaksprosess. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Det er i kommunens investeringsbudsjett for perioden avsatt 3 mill. kr til forprosjekt nytt 
bibliotek, fordelt på 2 mill. kr. i 2018 og 1 mill. kr. i 2019.  
 
I regnskapsavslutningen for 2016 ble det avsatt 35 mill. kr av disposisjonsfondet til fremtidig 
investering i nytt bibliotek.  Det er i kommunens driftsbudsjett for årene 2019-2020 planlagt 
en ytterligere avsetning på totalt 11,8 mill. kr til nytt bibliotek. 
 
Kostnader til oppføring av nytt bibliotek er ikke vurdert i saken. 
 
Miljø: 
Biblioteket vil bli liggende i sentrum med kort vei til torget, bussholdeplassen og mange av 
byens skoler. Den sentrale beliggenheten gjør at man kan benytte kollektiv transport til 
biblioteket. 
 
Folkehelse:  
Et moderne bibliotek i sentrum vil bli en møteplass som forventes å ha positiv effekt på 
folkehelsen. Det relativt flate området fra bussholdeplassen, torget og til biblioteket gjør at 
det er relativt enkelt for mennesker med nedsatt funksjonsevne å forflytte seg.  
 
 
Rådmannens anbefaling: 
Det startes et forprosjekt på utvikling av dagens bibliotek. Framdrift for forprosjektet avklares 
i handlingsplan 2018-2021. 
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35/17 Sarpsborg scene - Ny vurdering fase 2 
 
Arkivsak-dok. 15/03442-36 
Arkivkode.  234  
Saksbehandler Lars Henning Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 2015 - 2019 28.09.2017  
2 Bystyret 2015 - 2019 12.10.2017  
3 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 35/17 
 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til ca. tirsdag 12.september 
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36/17 Oppstartsnotat - Strategier for Olavsdagene  
 
Arkivsak-dok. 17/00133-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Guro Elise Berg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 36/17 
 
 

Oppstartsnotat - Strategier for Olavsdagene  

Saksordførersak.  
Saksordfører: Grethe – Lise Ingerø  
Medsaksbehandlere :Halvor Titlestad, Lars-Erik Antonsen, Siri Braadland Harborg (enhet 
kultur)  
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
 
Vedlegg:  

1. 17/00133-1 – Saksutskrift Utvikling Olavsdagene  
2. Strategier Olavsdagene 6.utgave 
3. Analyse Olavsdagene 2017 
4. Olavsdagene 2011-2016 

 
 
Sammendrag: 
Bystyret vedtok 02.03.17 at strategier for utvikling av Olavsfestivalen 2018-2030 behandles i 
forbindelse med handlingsplan-prosess 2018-2021. Strategiene skal ha fokus på 
infrastruktur, innhold, kommersiell kraft, samarbeidspartnere, innovasjon og økonomi. 
 
Vedtaket fra Bystyret omfatter kun Olavsfestivalen, men det er naturlig også å inkludere 
Olsok-feiring og pilegrimsleden i strategiarbeidet. Saken omhandler derfor strategier for 
Olavsdagene.  
Temaene som skal beskrives i strategiene vil være Olavsfestivalen, Kongsgården Olav 
(langhus), festivalarena inkl. permanent spilleområde, Storholmen, Olsok-feiring, 
pilegrimsleden, historieformidling i skolen og samarbeidspartnere.  
 
Strategiene skal beskrive mål for ulike tidsperioder, hvordan man når målene og hva som 
skal til for å nå dem. Rådmannen anbefaler å utrede strategier for Olavsfestivalen 2018-
2030, jfr. Nasjonaljubileet i 2030. 
  
Prosessen rundt strategiene vil involvere aktuelle samarbeidspartnere og politikere. Det 
settes som mål å sluttbehandle strategiene vinteren 2018.  
 
 
Utredning: 
Bakgrunn og status 
Olavsdagene har en lang tradisjon for å gjøre byens historie levende. Gjennom 
kulturarrangementer med fokus på vikingtid og middelalder, har Olavsdagene blitt en 
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troverdig historieformidler og bidratt til å bygge identitet og stolthet lokalt og regionalt, samt 
stimulere lokale kunst- og kulturmiljøer. Olavsdagene har gjennom strategisk arbeid 
opparbeidet et solid fundament, og arrangerer i dag Olavsfestivalen og Olsok-feiring med 
stor publikumsappell. 
 
Evalueringsarbeidet i 2011avdekket flere utfordringer med Olavsdagene.  
 
På bakgrunn av dette ble det besluttet å utarbeide strategier for Olavsdagene frem til 2016. I 
2012 ble strategiplanen «Olavsdagene – veien videre» vedtatt.  
 
Siden den gang har Sarpsborg kommune jobbet målrettet, og kan i dag vise til gode 
resultater. Olavsfestivalen har vokst i både involverte aktører og antall publikummere, og 
Olsok-feiringen hadde sitt store høydepunkt i jubileumsåret 2016. 
 
Strategiene beskrev seks ulike mål hvor man i dag ser gode resultater.  
 

1. Olavsdagene skal være en troverdig historieformidler av historiene som hendte i 
Sarpsborg. 

2. Olavsdagene skal skape identitet og stolthet blant innbyggere i Sarpsborg kommune. 
3. Olavsdagene skal forankres lokalt og bli en viktig del av Sarpsborgsamfunnet. 
4. Olavsdagene skal skape unike kulturelle opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet. 
5. Olavsdagene skal være et kulturelt fyrtårn i det lokale kulturlandskapet. 
6. Olavsdagene skal gi kunnskap og innsikt. 
7. Olavsdagene skal samarbeide med aktører som kan bidra til å styrke festivalen. 

 
I strategiarbeidet fra 2011 ble det vedtatt et mandat for Olavdagene:  

 
Olavsdagene skal skape identitet, gi kunnskap og kulturelle opplevelser 

gjennom formidling av egen historie. 
 
Strategiplanen fra 2011 hadde som hovedfokus å se på perioden frem til jubileumsåret 2016.  
For å kunne utvikle Olavsdagene videre nå er det nødvendig med strategier for hvordan 
dette skal gjøres. Både Olavsfestivalen og Olsok-feiringen har hatt en fin utvikling innenfor 
eksisterende rammer, men trenger langsiktighet for videre utvikling.  
 
Bystyret vedtok 02.03.27 at strategier for utvikling av Olavsfestivalen 2018-2030 behandles i 
forbindelse med handlingsplanprosess 2018-2021.  Rådmannen anbefaler at strategiene 
også omfatter Olsok-feiringen og pilegrimsleden, og at det da blir strategier for Olavsdagene.  
 
Strategiene omhandler perioden 2018-2030. Statsbudsjettet 2017 slår fast at det er et 
nasjonaljubileum i 2030 da det er få datoer som står så sterkt i Norgeshistorien som 29. juli 
1030. Dette var dagen for slaget på Stiklestad og Olavs Haraldssons fall. Hendelsen fikk så 
dyptgående konsekvenser politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt at man beskriver 
hendelsen som et nasjonalt vendepunkt.  
 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har et særskilt ansvar i forberedelsen av jubileet. 
SNK har skissert to hovedambisjoner for jubileet i 2030 under overskriften «Nasjonaljubileet 
2030. Norge i tusen år»: 
 
1) å skape en nasjonal jubileumsmarkering som er inkluderende og samtidsrelevant.  
2) å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålet om 
hva Norge har vært, hva Norge er og hva Norge skal/bør være. 
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Olavsdagene har en naturlig plass i dette jubileet gjennom olavsarven, og Sarpsborg har 
mulighet til å gripe en regional posisjon på dette området. Rådmannen anbefaler å se på 
hvordan Sarpsborg og Østfold kan benytte de mulighetene jubileet gir. 
 
Innhold 
 
Strategiene skal dra opp flere visjoner om hvordan Olavsdagene kan utvikle seg fremover. 
De skal ha fokus på infrastruktur, innhold, kommersiell kraft, samarbeidspartnere, innovasjon 
og økonomi.  
 
Følgende tema skal tas opp:  

 Olavsfestivalen 
 Kongsgården Olav (langhus)  
 Festivalarena inkl permanent spilleområde 
 Storholmen 
 Olsok-feiring 
 Pilegrimsleden 
 Historieformidling i skolen 
 Samarbeidspartnere  

 
 
Prosess 
I prosessen involveres allerede eksisterende samarbeidspartnere slik som vikingmiljøet, 
teatermiljøet, kirken, museet etc. I tillegg ønsker rådmannen å involvere andre aktuelle 
samarbeidspartnere slik Østfold Fylkeskommune, Visit Østfold etc.  
 
Det er også ønskelig med sterk politisk involvering. Derfor foreslår rådmannen å arrangere et 
halvdagsseminar i forkant av møtet i utvalget for kultur og oppvekst 21.november. Dette for å 
informere og presentere de ulike mulighetene som ligger i å utnytte olavsarven lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Olavsdagene er allerede i tett dialog med SNK, og det er aktuelt å få 
til en samarbeidsavtale med SNK i løpet av prosessen. 
 
Strategiene sluttbehandles våren 2018.  
 
Utvalg for kultur og oppvekst inviteres til å gå innspill til det videre arbeidet med saken ved 
behandling av oppstartsnotatet. 
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Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
Økonomi: 
Økonomiske konsekvenser vurderes i utredningen av strategiene for 2018-2030. 
 
Miljø: 
Ingen 
 
Folkehelse: 
Ingen  
 
Rådmannens anbefaling: 
Oppstartsnotatet legges til grunn for det videre arbeidet med saken. 
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37/17 Evaluering av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid  
 
Arkivsak-dok. 17/00442-7 
Arkivkode.  233  
Saksbehandler Guro Elise Berg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 37/17 
2 Formannskapet 2015 - 2019 28.09.2017  
3 Bystyret 2015 - 2019 12.10.2017  
 
 

Evaluering av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid  

Saksordførersak.  
Saksordfører: Therese Thorbjørnsen 
Medsaksbehandlere: Tore Stensrud 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
Vedlegg:  

1. Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid – utkast gjeldende fra 01.01.18 
2. Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid, vedtatt bystyresak 78/13 i møte 05.12.13 
3. Retningslinjer for IMDI-midler gjeldende fra 2015. 
4. Saksutskrift, Evaluering av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid 
5. Høringsinnspill – Sarpsborg Musikkråd 
6. Høringsinnspill – Sarpsborg idrettsråd 
7. Høringsinnspill – Sarpsborg kulturråd  

 
 
Sammendrag: 
Nåværende retningslinjer for kulturarbeid har fungert i to år, og skal nå evalueres.  
 
Evalueringen har sett på retningslinjene som omhandler følgende tilskuddsordninger:  

 Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 
 Tilskudd til kunst-og kulturtiltak 
 Tilskudd til mennesker med bistandsbehov 
 Tilskudd til Frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og 

samhandling (IMDi-midler) 
 Tilskudd til rusforebyggende tiltak 
 Tilskudd til festivaler 
 Tilskudd til ungdomstiltak/Rask Svar 

 
Rådmannen anbefaler følgende: 
 
Tilskudd til festivaler avvikles, men det vil være mulig å søke om tilsvarende støtte gjennom 
tilskudd for kunst og kulturtiltak.  
 
Tilskudd for kunst- og kulturtiltak endres med søknadsfrister to ganger i året, og tildelingene 
behandles politisk.  
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Det opprettes to nye ordninger; tilskudd til grendehus og tilskudd til mindre tiltak. Sistnevnte 
etter direkte ønske fra paraplyorganisasjonene selv.  
 
Under generelle bestemmelser for tilskuddsordningene er formålet spisset og det settes 
tydeligere krav til søkerne. Det legges opp til en praksis med kun elektroniske 
søknadsskjemaer og elektronisk rapporteringssystem.  
 
Forslag til nye retningslinjer er utarbeidet i dialog med paraplyorganisasjonene, og utkastet 
ble sendt på høring med frist 15.08.17.  
 
Rådmannen foreslår at de nye retningslinjene trer i kraft fra 01.01.18. 
 
Utredning: 
Bakgrunn 
Retningslinjene for tilskudd til kulturarbeid har fungert i to år og skal evalueres. I denne 
perioden har midlene blitt fordelt administrativt.Som følge av endringer i 
delegeringsreglementet skal utvalg for kultur og oppvekst nå vedta tildelingene, med unntak 
for enkelte mindre tilskuddsordninger. 
 
I delegasjonsreglement for Sarpsborg kommune, gjeldende fra 1.8.2016, ble det i punkt 12. 
reglement for utvalg kultur og oppvekst blant annet vedtatt følgende: 
 
«Utvalget vedtar, innenfor rammer fastsatt i kommunens årsbudsjett, tildeling av 
driftstilskudd (medlemstilskudd og aktivitetstilskudd) til frivillige organisasjoner og tilskudd 
til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov samt eventuelt tilskudd til 
festivaler». 
 
Etter at retningslinjene ble vedtatt har enhet kultur fått overført ansvaret for 
tilskuddsordningen til rusforebyggende tiltak og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet 
som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling (IMDI-midler). For sistnevnte gjelder egne 
statlige retningslinjer.  
Hva gjelder tilskuddsordningen til rusforebyggende tiltak er denne nå innarbeidet i 
tilskuddsordningen «Driftstilskudd til frivillige organisasjoner». Under denne ordningen kan 
lag og foreninger søke om støtte til aktiviteter med fokus på rusforebyggende tiltak rettet mot 
barn og unge. Ca kr 300.000 årlig i inntekter fra salgs- og skjenkegebyrer ved 
alkoholomsetning overføres enhet kultur og forvaltes som en del av 
tilskuddspotten til kulturarbeid. Disse skal kanaliseres til rusforebyggende arbeid rettet mot 
barn og unge.  
 
 
Prosess 
Forslag til nye retningslinjer er blitt utarbeidet i dialog med paraplyorganisasjonene. Det er 
gjennomført to innspillsmøter. Forslaget ble sendt på høring til organisasjonene med frist 
15.08.17. Høringsinnspill ligger vedlagt saken.  
 
 
 
Generelle bestemmelser  
Det har vært et ønske å spisse formålet med ordningeneDette med hensikt å gi et større 
handlingsrom for å prioritere områder hvor det ønskes utvikling og vekst innenfor kulturarbeid 
i Sarpsborg.  
 
Formålet foreslås beskrevet slik:  
Formålet med tilskuddsordningene er å stimulere engasjement, mangfold og kvalitet i 
kulturlivet i hele kommunen. Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen kunst, 
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kultur, musikk, idrett og friluftsliv. Felles for alle ordninger er at barn og unge prioriteres, og at 
de er ment å styrke satsningsområdene som vedtatt i kommunedelplan kultur.  
Det vil for hvert år kunngjøres hvilke satsningsområder som prioriteres innenfor søkeråret. 
 
Under generelle bestemmelser ønsker Sarpsborg idrettsråd at det skal tydelig fremkomme 
hvordan den totale rammen på de ulike ordningene skal fordeles. De foreslår en prosentvis 
fordeling hvorav 60% skal gå til driftstilskudd til frivillige organisasjoner, 20% til tilskudd til 
kunst- og kulturtiltak og 20% til de resterende ordningene.  
 
Rådmannen ønsker ikke et regelverk som binder opp fordeling av den totale rammen. Under 
formålet for retningslinjene legges det opp til å kunngjøre satsningsområder som skal 
prioriteres innenfor søkeråret. Dette vil være med på å påvirke fordelingen. Utvalget for kultur 
og oppvekst vil ha mulighet til å omfordele ved behandling av søknadene.  
 
Sarpsborg idrettsråd foreslår også en nedgang i tilskudd for kunst- og kulturtiltak, da de 
ønsker fokus på frivillige organisasjoner.  
 
Sarpsborg Musikkråd på sin side skriver følgende i sitt høringsinnspill:  
«Støtteordningen for kunst- og kulturtiltak er viktig for å stimulere til tiltak som gir kulturlivet 
mangfold og et løft vi ellers ikke ville fått. Det gjør det mulig å satse på noe nytt uten å gjenta 
kommersielle aktiviteter.» 
 
Rådmannen viser til formålet med tilskuddsordningene og anbefaler et handlingsrom til å 
prioritere ut fra de utvalgte satsningsområder innenfor hvert enkelt søkerår. 
Retningslinjene beskriver også hvem tilskuddsordningene ikke gjelder for, 
herundertrossamfunn og livssynsamfunn. Kommunen gir hvert år et betydelig tilskudd til 
kirken og andre trossamfunn gjennom en annen tilskuddsordning. I 2017 er beløper dette 
seg til ca. 27 millioner kroner, inkludert tilskudd til drift av gravforvaltning og kirkegårder. 
Skulle trossamfunn også ha rett til å få midler fra potten til kulturarbeid i kommunen, som 
totalt er på ca. 4,7 mill. kr., ville støtten til andre lag og foreninger bli redusert tilsvarende. 
Disse organisasjonene har ikke en annen lignende tilskuddsordning som kirken og andre 
trossamfunn. 
Ved tildeling av tilskudd i 2015 og 2016 har trossamfunn fått tilskudd gjennom ordningen 
med driftstilskudd til frivillige organisasjoner, selv om dette ikke har vært i samsvar med 
retningslinjene. Dette er innskjerpet i 2017 Innskjerpingen har medført noen reaksjoner fra 
berørte. Rådmannen mener likevel det er riktig å opprettholde kravet om at denne type 
tilskudd skal være forbeholdt frivillige organisasjoner som er demokratisk oppbygd med åpne 
muligheter for medlemskap.  
 
 
Krav til søkerne 
De nye retningslinjene stiller strengere krav til søkerne, både hva gjelder registrering i 
Brønnøysundregisteret og utfylling av søknadene. Det sendes hvert år en god del 
mangelfulle søknader, og administrasjonen har ikke ressurser til å følge opp hver enkelt 
søknad som ikke tilfredsstiller kravene for utfylling.  
 
Både Sarpsborg idrettsråd og Sarpsborg musikkråd har reagert på disse kravene. 
Rådmannen ser allikevel at det ligger et stort potensiale i å stille krav og forventninger til 
søkerne for å få en så hensiktsmessig søkerprosess som mulig, og vil derfor anbefale å 
opprettholde krav til søkerne som foreslått. 
 
Rådmannen påpeker samtidig hvor viktig det er at administrasjonen etterstreber god 
kommunikasjon med lag og foreninger i forkant og under søkeprosessen for å unngå at 
søknader ikke blir vurdert på grunn av mangler.   
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Det legges også inn et krav om rapportering om bruk av tilskuddet tre måneder etter 
gjennomføring.  
 
Søknadsbehandling 
Alle søknader skal fra 01.01.18 sendes elektronisk. Det skal også opprettes et elektronisk 
rapporteringssystem. Dette fordrer en grundig gjennomgang av søknadsskjemaene slik de 
foreligger i dag, og god informasjon ut til lag og foreninger. 
Paraplyorganisasjoner innen kulturområdet gis anledning til å uttale seg om søknader og 
bidra med informasjon og vurderinger i forbindelse med saksbehandlingen. Søknadene 
behandles politisk eller administrativt i henhold til gjeldende delegasjonsreglement. 
 
 
Tilskuddsordninger 
Rådmannen foreslår å avvikle tilskuddsordningen for festivaler. Det har ikke kommet søkere 
til denne ordningen i løpet av de to årene gjeldende retningslinjer har vært praktisert. 
Festivaler kan allikevel få støtte til sine arrangementer gjennom tilskudd for kunst- og 
kulturtiltak.  
 
Tilskuddsordningen for kunst- og kulturtiltak endres fra løpende søknadsfrist til søknadsfrist 
to ganger pr. år. For 1.halvår vil det være søknadsfrist 15.okt. For 2.halvår vil det være 
15.mars. Dette sammenfaller med fristene til tilskuddsordningen i Østfold fylkeskommune 
«Støtte til kulturproduksjoner». Søknadene behandles politisk.  
 
Det opprettes en tilskuddsordning for grendehus. Dette med hensikt å skille drift av 
grendehus ut fra driftstilskudd for lag og foreninger hvor de tidligere har fått støtte. Formålet 
med ordningen er å støtte lokale forsamlingshus som er åpne for all lovlig virksomhet.   
 
Det opprettes også en tilskuddsordning for mindre tiltak. Dette for å svare på behovet 
signalisert fra paraplyorganisasjonene om å støtte mindre tiltak og initiativ fra lag og 
foreninger som faller utenom det årlige driftstilskuddet. Tilskudd kan gis til leder- og 
instruktøropplæring, kurs, mindre tidsavgrensede arrangementer og reise- og turnestøtte. 
Disse søknadene behandles løpende av administrasjonen. 
 
Det gjøres ingen endringer for tilskuddsordningene for mennesker med bistandsbehov og 
tilskudd til ungdomstiltak/Raskt svar.  
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Saken har betydning for disponering av 
avsatt ramme i årsbudsjettene. 
Den økonomiske rammen for de tilskuddsordningene som omfattes av forslag til nye 
retningslinjer er ca 4,7 mill kr. Statlige ordninger som IMDI-midler er ikke inkludert i dette 
tallet. 
 
Miljø: 
Ingen 
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Folkehelse: 
Tilskuddene går til økt fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. Flere av tilskuddsordningene har 
som mål å bidra til å utjevne sosiale forskjeller.  
 
Rådmannens anbefaling: 
Forslag til retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid vedtas. 
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38/17 Nye retningslinjer for kulturpriser og utmerkelser til mesterskapsvinnere 
 
Arkivsak-dok. 17/03209-6 
Arkivkode.  076  
Saksbehandler Tore Olav Stensrud 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 38/17 
2 Formannskapet 2015 - 2019 28.09.2017  
3 Bystyret 2015 - 2019 12.10.2017  
 
 

Nye retningslinjer for kulturpriser og utmerkelser til mesterskapsvinnere 

Saksordførersak.  
Saksordfører: Grethe Lise Lunde Ingerø (AP) 
Medsaksbehandlere: Guro E. Berg 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
 
Vedlegg:  

1. Nye retningslinjer for kulturpriser og utmerkelser til mesterskapsvinnere 
2. Oppstartsnotat – revidering av retningslinjer for mesterskapsvinnere og kulturprisen, 

utvalg for kultur og oppvekst sak 19/17 i møte 30.05.2017. 
 
 
Sammendrag: 
Kommunens kulturpris og gavepremier til mesterskapsvinnere har de to siste gangene blitt 
delt ut på «Sarpsborggallaen». Synspunkter i etterkant av årets utdeling, førte til at statutter 
og retningslinjer for ordningene er tatt opp til ny vurdering. Sarpsborg Musikkråd, Sarpsborg 
kulturråd og Sarpsborg idrettsråd har gitt innspill både i møter og skriftlig. 
  
Ved behandlingen av oppstartsnotatet ga også utvalg for kultur og oppvekst føringer som har 
ligget til grunn ved utarbeidelsen av forslagene. 
 
Det legges nå fram forslag til: 

- Videreføring av kulturprisen, men med nye statutter. 
- Opprettelse av et nytt kulturstipend for unge som tar utdanning eller etablerer seg 

innenfor kulturområdet. 
- Opprettelse av ny frivillighetspris. 
- Videreføring av markeringen av mesterskapsvinnere med nye retningslinjer. 

 
 
Utredning: 
Oppstartsnotat – revidering av retningslinjene for mesterskapsvinnere og kulturprisen ble 
behandlet i utvalg for kultur og oppvekst den 30.05.2017 sak 19/17. Det ble fattet følgende 
vedtak: 
 

 Kommunens priser sees i sammenheng med øvrige priser som deles ut på 
      Sarpsborggallaen. Kulturlivet vektlegges minst like tungt som idretten. 
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 Prisene til mesterskapsvinnerne vurderes, omfanget begrenses, statuttene 
spisses og trofeet forenkles. 

 I tillegg til «Sarpsborg kommunes kulturpris», som en ren kulturpris, etableres det 
en «frivillighetspris». Begge prisene blir stipendordninger. 

 Nye retningslinjer får et tydeligere språk og en klarere målsetting, i tråd med 
vedtatte planer. Kommunens overordnede visjon tydeliggjøres i retningslinjene. 

 
Ut fra innspillene som kom ved behandlingen av oppstartsnotatet og kontaktene med 
musikk-, kultur- og idrettsråd, foreslås det: 

- Å videreføre en kommunal kulturpris, men med nye statutter. 
- At det opprettes et kulturstipend for allmennkultur-området for unge i utdannings- og 

etableringsfasen. 
- Å opprette en frivillighetspris. 
- Å videreføre markeringen av mesterskapsvinnere, men med nye retningslinjer, rutiner 

og gjenstand. 

De to siste årene har også disse prisene blitt delt ut på fellesarrangementet 
«Sarpsborggallaen»: 

- Idrettsrådet: årets idrettstalent og en egen hederspris.  
- Musikkrådet:«Allegroprisen».  
- Sarpsborg Arbeiderblad: «Årets Sarping» som kåres av avisens lesere. 

Kulturprisen ble sist endret av bystyret i møte 19.05.2011 (sak 29/11), da «Olavsprisen» og 
kulturprisen ble slått sammen. Statuttene er nå gjort mer generelle for å sørge for at ingen 
områder av kulturlivet utelukkes. 

Ved å opprette en frivillighetspris, vil man også kunne gi heder til de som gjør stor innsats 
innenfor frivillighetsområdet. 

Kulturstipendet skal gå til unge i en utdannings-/ etableringsfase. Dette ut fra kommunens 
visjon «Der barn og unge lykkes». Vektleggingen av unge ligger også i at kulturstipendet er 
foreslått å ha en høyere pengesum enn «prisene». I og med at idretten har sitt eget stipend 
til idrettstalenter, er ikke idretten inkludert i forslaget. 

Sak om retningslinjer for mesterskapsvinnere ble behandlet av plan- og økonomiutvalget 
25.04.2013 (sak 39/13). Etter siste års «Sarpsborggalla» var det flere som ga uttrykk for 
ønske om justeringer i retningslinjer og rutiner. Intensjonen er den samme; å gi heder til 
personer som i konkurranser har gjort fremragende prestasjoner og samtidig «satt Sarpsborg 
på kartet». Ved å trekke inn paraplyorganisasjonene kvalitetssikres behandlingen av 
innmeldingene og risikoen for at ikke alle blir husket på, reduseres. 

Summene på priser og stipend er satt ut fra utgiftsnivå de to siste årene. Disse kunne 
selvsagt vært høyere, men det krever endringer i de økonomiske forutsetningene. 

 
Medvirkning/ innhenting av uttalelser: 
Ut over den medvirkning som er beskrevet i oppstartsnotatet var det den 21. juni 
drøftingsmøte mellom paraplyorganisasjonene, saksordfører og administrasjon, hvor et 
råutkast til nye retningslinjer for priser, stipend og utmerkelser til mesterskapsvinnere ble 
presentert.  
 



 31  

Ut fra drøftingene på møtet ble det foretatt enkelte justeringer i forslagene til retningslinjer. 
Dette forslaget ble deretter sendt på høring til paraplyorganisasjonene med frist 15. august. 
Sarpsborg musikkråd, Sarpsborg kulturråd og Sarpsborg idrettsråd  har levert skriftlige 
uttalelser. 
 
Sarpsborg musikkråd tar opp følgende: 

- I statuttene for kulturprisen punkt 3 annet avsnitt står det blant annet: «Prisen kan 
normalt ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som finansierer sitt 
arbeid med offentlige midler ……». Musikkrådet framhever at frivillighet i stor grad er 
avhengig av dugnad, men at innkjøp ofte er finansiert ved offentlige tilskudd. 
Forbeholdet er ikke ment å utelukke frivillighet, men institusjoner og andre som har 
«et samfunnsoppdrag». Basert på innspillet er det foretatt justeringer i formuleringen i 
retningslinjene. 

- I forslaget til kulturstipend var det opprinnelig tatt med bestemmelser om rapportering 
på bruken av midlene. Etter ulike innspill, blant annet fra musikkrådet, er dette kravet 
fjernet.  

- Oppfordrer til utøvelse av skjønn når det gjelder aldersgrensen for 
mesterskapsvinnere. 

 
Sarpsborg kulturråd tar opp følgende: 

- Punkt 2 og 3 i retningslinjene for mesterskapsvinnere «andre spesielle tilfeller kan 
vurderes». Kulturrådet ønsker at det skal romme generelt prisvinnere både nasjonalt 
og internasjonalt innenfor kulturområdet. Det er nettopp derfor punktet er med. Ved 
store begivenheter som sarpinger er en del av, vil det kanskje bli lagt opp til særskilte 
markeringer fra kommunens side. I noen sammenhenger kan ordningen for  
mesterskapsvinnere være egnet å benytte. 

 
Sarpsborg idrettsråd tar opp følgende: 

- I høringsutkastet var ikke Idrettsrådet en del av juryen for kulturprisen. Idrettsrådet 
ønsker å delta på linje med Kulturrådet og idrettsrådet. Her er kulturpris, kulturstipend 
og frivillighetspris sett i sammenheng.  Ut fra sistnevnte og formuleringen i vedtaket 
som ble gjort ved behandlingen av oppstartsnotatet: «Kulturlivet vektlegges minst like 
tungt som idretten», er idrettsrådet foreslått inn i juryen for kulturprisen. 

- Når det gjelder kulturstipend mener idrettsrådet at kulturrådet og musikkrådet bør 
utgjøre flertallet i en jury. Dette er ikke hensyntatt i forslaget. 

- Idrettsrådet forslår at retningslinjer for «gavepremier» til mesterskapsvinnere, endres 
til «utmerkelse til…». Dette er imøtekommet. 

- Internasjonale veteranmesterskap bør omfattes av ordningen for mesterskapsvinnere 
er hensyntatt. Dette er imøtekommet. 

- Passus for tildeling av prisene  endres fra «Sarpsborggallaen» til ett årlig fastsatt 
arrangement. Dette er imøtekommet. 

 
I utvalg for kultur og oppvekst den 29.08.2017 ble det orientert om forslagene til priser og 
stipend. Det framkom i drøftingene at tildelingene bør «henge høyt», og at de ikke må deles 
ut om ikke kvaliteten på kandidater er god nok. I forslaget heter det i alle statuttenes pkt. 1 
for priser og stipend: Sarpsborg kommune kan hvert år dele ut….». I tillegg heter det i 
retningslinjene: «Juryen fatter vedtak om årets -pris/ stipend. Det vil derfor være opp til den 
enkelte jury å beslutte om alle priser/ stipend skal deles ut.  
 
Foreliggende utkast til nye retningslinjer for kulturpris, kulturstipend, frivillighetspris og 
mesterskapsvinnere legges fram til behandling. 
 
Nye retningslinjer erstatter vedtak i følgende saker: 

- Sak 29/11 i bystyrets møte 19.05.2011: Sarpsborg kommunes nye kulturpris – 
sammenslåing av Olavsprisen og Kulturprisen. 
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- Sak 39/13 i plan- og økonomiutvalgets møte den 25.04.2013 – Gavepremier til 
norgesmestre – endring og utvidelse av ordningen. 

 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Det er i 2017 budsjettert med kr 56.000 på post for kulturpris og mesterskapsvinnere, men 
påløpte utgift er på kr 118.800. I 2016 beløp utgiftene til kulturprisen og mesterskapsvinnere 
seg til kr 79.681. Store deler av utgiften gjelder plakettene til mesterskapsvinnere. Det tas 
sikte på å redusere denne utgiften ved en enklere utmerkelse. Selv om antallet priser øker er 
intensjonen at utgiftsnivået ikke skal bli høyere enn det inneværende års regnskap viser,. 
Dette er likevel en økning på ca 60.000 kroner og en dobling i forhold til budsjettert beløp i 
2017. Hvis beløpene skal være høyere eller det for eksempel deles ut flere kulturstipender 
samme år, må posten styrkes ytterligere. . 
 
Miljø:  
Ingen 
 
Folkehelse: 
Engasjement og deltakelse i kultur- og idrettsliv har betydning for fellesskapet, trivsel og 
helse. 
 
Rådmannens anbefaling: 
Nye retningslinjer for kulturpriser og utmerkelser til mesterskapsvinnere vedtas. 
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