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Saker til behandling 

86/22 Oppstartsnotat Plattform for kommunikasjon

Arkivsak-dok.  22/23374-1
Saksbehandler Pål Nilsen

Saksgang Møtedato Saknr
1 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 86/22

Saksordførersak. 
Saksordfører: Henriette Holt Gausdal
Medsaksbehandlere: 

Saksordførers innstilling:
Legges fram i møtet

Vedlegg: 

Sammendrag:
I planstrategien er det vedtatt å etablere et nytt strategidokument for 
kommunikasjonsarbeidet i Sarpsborg kommune: Plattform for kommunikasjon. 
Kommunedirektøren anbefaler at arbeidet settes i gang gjennom dette oppstartsnotatet.

Plattform for kommunikasjon skal omfatte fagområdene kommunikasjon og omdømme, som 
er nært beslektet med hverandre. En foreløpig overordnet målformulering er: 
Kommunikasjonen i Sarpsborg kommune skal være nyttig, åpen og troverdig. 

Det har vært en rivende utvikling på fagområdet etter at nåværende Kommunedelplan for 
kommunikasjon sist ble revidert. Av viktige temaer som den nye strategiplanen skal 
inneholde, kan nevnes kanalvalg (inkludert sosiale medier), krisekommunikasjon og 
internkommunikasjon.

Utredning:

Bakgrunn

Kommunikasjon og informasjon er avgjørende virkemidler for at Sarpsborg kommune skal gi 
gode tjenester og for at innbyggere, næringsliv og andre brukere skal kunne få mest mulig 
nytte av dem. Kommunens omdømme er også avhengig av god kommunikasjon.

I juni 2011 vedtok Sarpsborg bystyre Kommunedelplan for kommunikasjon 2011-2023. En 
revidert utgave for 2015-2026 ble vedtatt i februar 2016. Kommunedelplanen gir strategiske 
føringer for fagområdene informasjon, omdømme og IKT. Selv om kommunedelplanen 
fortsatt er formelt gjeldende, er innholdet langt på vei utdatert. 
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Det er behov for en ny kommunikasjonsstrategi. Derfor ønsker kommunedirektøren å 
igangsette arbeidet med en Plattform for kommunikasjon. Dette er i tråd med kommunens 
planstrategi, der det heter:

Nåværende kommunedelplan avløses av Plattform for kommunikasjon. Det avsettes 
ressurser til å sette i gang arbeidet i 2022. Plattformen skal beskrive kommunens mål, 
strategier og tiltak for kommunikasjonsarbeid. Den skal beskrive hvordan samfunnsmessige 
endringer, utviklingstrekk og utfordringer, påvirker hvordan kommunen kommuniserer, og 
hvilke innsatsområder vi vil prioritere. Dette kan for eksempel være hvilke kanaler vi vil satse 
på.

Situasjonsbeskrivelse

Betydningen av kommunikasjon i det offentlige har aldri vært større enn nå. Det å nå 
gjennom med viktige budskap i en medieverden med overflod av informasjon, er en stor 
faglig utfordring.

Medieutviklingen i Norge er radikalt endret siden årtusenskiftet. I 2012 overtok internett som 
den mest brukte mediekanalen. Hver dag bruker nordmenn nesten fire timer i snitt på 
internett. Ifølge Norsk mediebarometer er andelen nordmenn (mellom 9 og 79 år) som leser 
papiraviser redusert fra over 90% i 1995 til drøye 60% i 2011 og rundt 21% i 2021. Lineær 
TV har opplevd en nedgang fra 80% i 2011 til under 50% i 2021. Mye av nedgangen skyldes 
endrede bruksvaner, der nettaviser og strømming av video/TV, har steget kraftig. Bruken av 
lydmedier har også endret seg, der radiolytting går noe ned, mens strømming av musikk og 
podkaster øker. 21% av befolkningen bruker ikke noen av de tradisjonelle redaktørstyrte 
mediene som avis, nettavis, radio eller TV for å oppdatere seg på nyheter.

Blant de som bruker internett er 82% på sosiale medier, en økning på 6 prosentpoeng siste 
år. Blant de mellom 16 og 24 år, er 97% daglige brukere av sosiale medier. Snapchat er den 
mest populære sosiale mediekanalen for de som er mellom 9 og 24 år, tett fulgt av 
Instagram. Facebook er fortsatt klart størst for de over 25 år. Nesten halvparten av 
nettbrukerne finner nyhetene de leser på sosiale medier. Hele 66% av de mellom 16 og 19 år 
bruker sosiale medier til nyhetslesing. De største sosiale mediekanalene for nyheter er 
Facebook, Snapchat og Instagram.

Sarpsborg kommune omtales mye i norske medier– de siste årene mer enn 10 ganger hver 
eneste dag. I det spesielle koronaåret 2020, ble kommunen omtalt hele 20 ganger daglig, i 
gjennomsnitt. Koronapandemien – og andre kriser – viser ekstra tydelig viktigheten av 
hyppig, oppdatert og nyttig kommunikasjon. Det gjelder dels gjennom god dialog med 
mediene, og da særlig Sarpsborg Arbeiderblad, men i enda større grad gjennom 
kommunens egne kanaler. I løpet av pandemien ble det publisert 300 nyhetssaker på 
kommunens nettsider, mer enn det dobbelte på kommunens Facebook-sider, i tillegg til 
egenproduserte videoer, nettmøter med innbyggerne og strømming av politiske møter.

Videreutvikling av kommunens kommunikasjonskanaler i tråd med nye formelle krav, blant 
annet til universell utforming, og endrede brukervaner, er avgjørende for å opprettholde god 
kommunikasjon mellom kommunen og målgruppene. Kommunens Facebook-side fikk ekstra 
mange nye følgere gjennom pandemien, og har i skrivende stund over 21.500 følgere. 
Gjennom kommunens Facebook-side når kommunen dermed de aller fleste husstandene i 
Sarpsborg. Kanalen er den viktigste kilden til dialog med innbyggerne. Kommunens 
tilstedeværelse på andre sosiale mediekanaler, som Instagram ogSnapchat, er viktig for å nå 
de yngre innbyggerne. På grunn av begrensede ressurser, må kommunen foreta en 
prioritering av hvilke kanaler som skal benyttes. Kommunens valg av og bruk av sosiale 
medier må også hensynta personvern og informasjonssikkerhet.
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Sarpsborg kommune har rundt 4.500 ansatte – omtrent like mange som innbyggere i hele 
Hvaler kommune. Et velfungerende intranett, Sarpedia, er avgjørende for å kunne 
kommunisere med så mange ansatte. I denne forbindelse er det også viktig å få til et best 
mulig samspill mellom intranettet og andre interne kommunikasjonskanaler, som Teams, 
diverse fagsystemer og den muntlige dialogen.

Daglig medieovervåking gir nyttig kunnskap om Sarpsborg kommunes omdømme. Med visse 
naturlige variasjoner fra år til år, viser statistikkene at det publiseres to til tre ganger så 
mange positive nyheter som negative, om Sarpsborg kommune. Dette påvirker omdømmet i 
positiv retning. Kommunikasjon er et helt nødvendig virkemiddel for å styre folks 
forventninger, som igjen påvirker omdømmet.

Forslag til gjennomføring 

Det praktiske arbeidet gjennomføres som et internt prosjekt. I tillegg til å involvere politikere 
og de ulike fagområdene i kommunen, vil det være nødvendig å få innspill fra eksterne. 
Prosjektet vil tilstrebe aktiv medvirkning fra innbyggere, media og andre eksterne 
målgrupper.

Oppstart av arbeidet skjer gjennom dette oppstartsnotatet. Kommunedirektøren tar sikte på 
at den ferdige planen vedtas i bystyret høsten 2023. Det er intensjonen å legge fram en 
underveismelding for formannskapet våren 2023.

Plattformens innhold

Den nåværende kommunedelplanen omfatter fagområdene informasjon, omdømme og IKT. 
Begrunnelsen for dette var i sin tid at disse fagområdene måtte sees i sammenheng for å nå 
målene. I dag er situasjonen annerledes. Gode resultater er fortsatt avhengig av et godt 
samarbeid mellom disse fagområdene, men IKT og kommunikasjonsfaget er nå mer 
selvstendige fagområder, som krever noe ulik tilnærming. Det tas derfor sikte på at Plattform 
for kommunikasjon skal omfatte fagområdene kommunikasjon og omdømme.

Plattform for kommunikasjon vil ta utgangspunkt i samfunnsplanen og Vi i Sarpsborg. En 
foreløpig overordnet målformulering er: Kommunikasjonen i Sarpsborg kommune skal være 
nyttig, åpen og troverdig. 

Antatte hovedpunkter i plattformen vil være:
 Samfunnsutvikling/overordnede føringer
 Mål og målgrupper
 Roller og ansvar
 Kanalvalg, inkludert sosiale medier
 Hovedgrep/utviklingsoppgaver
 Omdømme og profil
 Språk og formidling
 Krisekommunikasjon
 Internkommunikasjon

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Utgifter til utarbeidelsen av Plattform for kommunikasjon dekkes innenfor ordinært 
driftsbudsjett. Behov for å finansiere investeringer og satsinger som beskrives i plattformen 
vil bli omtalt i sluttsaken.



6

Miljø:
Saken vil ikke påvirke klima og miljø, utover at kommunikasjon vil være et virkemiddel for å 
oppnå ønskede mål på disse områdene.

Folkehelse:
Lett tilgjengelig informasjon om muligheter, rettigheter og plikter vil kunne bidra til økt 
livskvalitet for den enkelte, og derigjennom ha en positiv effekt på folkehelsen. 

Kommunedirektørens anbefaling:

Oppstartsnotatet legges til grunn for arbeidet med Plattform for kommunikasjon.
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87/22 Underveismelding: Plattform for digitalisering

Arkivsak-dok.  22/04350-5
Saksbehandler Atle Johnsen

Saksgang Møtedato Saknr
1 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 87/22

Saksordførersak. 
Saksordfører: Anna Margaretha Solberg
Medsaksbehandlere:

Saksordførers innstilling:
Legges fram i møtet

Vedlegg: 

Sammendrag:
Sarpsborg kommune utarbeider en ny Plattform for digitalisering. Hensikten er å sikre en 
helhetlig og felles digital satsing i kommunen. Dette er viktig da digitalisering er nødvendig 
for å møte fremtidens utfordringer. I prosessen med å få på plass en ny digitaliseringsstrategi 
er det jobbet med felles innsikt i dagens situasjon, andre kommuners arbeid med 
digitaliseringsstrategi, trender og kapabiliteter. 

Det er også jobbet med å etablere mulighetsbilde og prinsipper gjennom arbeid med ulike 
analyser. Det har blitt gjennomført en modenhetsanalyse som viser at det er store forskjeller i 
digitalt fokus mellom kommuneområdene og at det er lav kjennskap til kommunens 
nåværende digitaliseringsstrategi. I tillegg kom det frem at kompetanseutvikling som 
understøtter målsetninger om digitalisering er relativt lav, men at lederne fremstår som 
positive til digitalisering. 

Kommunedirektøren foreslår at Plattform for digitalisering skal ha følgende fire hovedmål:

 Én digital offentlig sektor
 Bærekraftig tjenesteproduksjon
 Virksomhetsutvikling og innovasjon
 Sikker og datadrevet forvaltning

Hvert av målene vil bli presentert nærmere i plattformen. Det vil bli jobbet videre med å 
utarbeide delmål basert på hovedmålene. 
Det tas sikte på å fremme Plattform for digitalisering til politisk behandling tidlig i 2023.

Utredning:
Vi lever i en tid hvor samfunnet endrer seg fort. Pandemi, krig og strømkrise har skapt 
omveltninger over natta, mens den krevende befolkningsutviklingen med flere eldre og færre 
i yrkesaktiv alder for alvor gjør seg gjeldende. Kommunen må derfor forvente en mer 
anstrengt kommuneøkonomi fremover. I tillegg står vi i en global natur- og klimakrise som 
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tvinger frem omstilling på mange områder i kommunen. Svært mye vil derfor forandre seg i 
årene som kommer, og teknologien åpner for nye muligheter.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om 
å tilby nye og bedre tjenester som er brukervennlige, bærekraftige, pålitelige og effektive. I 
tillegg skal tjenestene være universelt utformet, forebygge digitalt utenforskap og ta hensyn 
til demografi. Dette er viktig da samfunnet skal være åpent og tilgjengelig for alle uavhengig 
av alder, etnisitet og funksjonsnivå. For å kunne tilby gode tjenester som imøtekommer 
samfunnets behov og forventninger, er kommunen avhengig av teknologi og digitalisering 
som gir innbyggere, næringsliv og medarbeidere en enklere hverdag. I tillegg vil 
investeringer i nye digitale løsninger kunne bidra til innsparinger i tråd med Bærekraft 2030. 

Basert på beslutning i formannskapet 07.04.2022 er det igangsatt et arbeid for å lage en 
revidert digitaliseringsstrategi som møter fremtidens behov og tar inn over seg de raske 
endringene i dagens samfunn. Digitaliseringsstrategien skal være et overordnet og styrende 
dokument som favner all digitaliserings- og IT-virksomhet i kommunen. Den skal 
kommunisere retning og prioriteringer, innad i egen organisasjon og utad i samfunnet. 

I underveismeldingen blir det gjort rede for status, retningsvalg og løsninger for strategien.

Organisering og tidsplan i arbeidet med ny digitaliseringsstrategi

Det er etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe for arbeid med digitaliserings-
strategien. 

Oppstart av prosjektet var april 2022 og målet er å levere et utkast til Plattform for 
digitalisering tidlig i 2023. Prosjektet arbeider etter følgende overordnede fremdriftsplan: 
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Fase 1 april til juni
Første fase fra april t.o.m. juni har bestått i å kartlegge og etablere felles innsikt om dagens 
situasjon, strategi, trender og utfordringer knyttet til tjenestespekteret som berører 
kommunens innbyggere. Det er også blitt sett på muligheter og begrensninger internt for å 
kunne levere fremtidsrettede, digitale løsninger.

For å sikre ivaretakelse av ulike perspektiver har innsiktsarbeidet hatt ulike innganger: 
1. Dokumentanalyse
2. Intervjuer med nøkkelressurser fra de ulike kommuneområder og andre eksperter
3. Workshops med prosjektgruppen (ledergruppen i Teknologi og Endring) som har 

digitalisering som del av sin kjernevirksomhet

Dokumentanalyse
Formålet med en dokumentanalyse er å hente innsikt og kartlegge relevante elementer som 
bør videreføres fra eksisterende kunnskap. Noe av det som er gjennomgått er oppdatert 
kunnskapsinformasjon, eksempler på beste praksis-caser fra digitaliseringstiltak, Sarpsborg 
kommunes gjeldende digitaliseringsstrategi fra 2017 og andre kommunes digitaliserings-
strategier (herunder blant annet Bergen, Bærum, Drammen og Sandefjord).

Intervjuer med nøkkelressurser
Målet med intervjuene var å identifisere utfordringer, behov, planer, ambisjoner og mål innen 
de ulike kommuneområdene, samt se hvilke utfordringer og muligheter som ligger i arbeidet 
med ny digitaliseringsstrategi. 

Fra intervjuene har prosjektet opparbeidet innsikt og overblikk over trender som kommer til å 
treffe de ulike sektorene i kommunen de neste årene. Den foreløpige innsikten er satt inn i 
en digitaliseringskontekst, som innebærer å se hvorvidt og hvordan dagens utfordringer kan 
løses gjennom felles digitaliseringstiltak. Her ses et utvalg av de påpekte trendene som vil 
være aktuelle å ivareta i digitaliseringsstrategien: 

 Endret befolkningsstruktur
o En dreining mot en mer aldrende innbyggerkonstellasjon vil kunne forsterke 

det digitale kompetansegapet. 
o Færre i yrkesaktiv alder vil påvirke kommuneøkonomien
o Økning i antall innvandrere fører til behov for å forebygge utenforskap

 Forventning om brukervennlige, raske og enkle innbyggerløsninger og digitale 
tjenester 

 Forventning om effektive, digitale arbeidsprosesser med større grad av automatiserte 
løsninger, sensorteknologi mv

 Forventning om sammenhengende systemer som muliggjør deling og lagring av data

Workshops i prosjektgruppen
Fra april til juni ble førsteutkastet av det strategiske målbildet utarbeidet. Videre ble det 
arbeidet med operasjonalisering av satsningsområdene i form av delmål. 

Arbeidet med Plattform for digitalisering ble forankret i styringsgruppen (representert ved 
kommuneledelsen) 20.05.2022.
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Fase 2 august til oktober
Denne fase handler om å etablere mulighetsbilder og prinsipper. Sentralt i arbeidet har vært 
gjennomføring av en GAP- og modenhetsanalyse for å avdekke viktige forbedringsområder 
innen digitalisering. Følgende elementer ligger til grunn for arbeidet:

1. Allerede opparbeidet innsikt fra fase 1
2. Innsikt fra ekspert-/fagmiljøer
3. Innsikt fra referansekommuner
4. SWOT-, GAP- og modenhetsanalyse

Innsikt fra ekspert-/fagmiljøer
Den nasjonale digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025: «En digital offentlig 
sektor» setter rammen for kommunens digitaliseringsarbeid 1. 

Tale Skjølsvik, professor og prodekan ved OsloMet, ved forskningsgruppen Digital 
innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner, har gitt prosjektgruppen kontekst til 
arbeidet med digitaliseringsstrategien. Følgende to nøkkelråd er særlig relevante fra 
gjennomgangen:

a) Vær tydelige på skillet mellom digitalisering og digital transformasjon. Ambisjonen 
for strategien bør være digital transformasjon som beskrives som en helhetlig 
tilnærming til forbedring og fornying av virksomheten. Digitaliseringsstrategien bør 
være et verktøy for å sikre en slik tilnærming.

Kilde: https://www.digdir.no/innovasjon/hva-er-digital-transformasjon/1589

b) For å lykkes med digitalisering og ambisjonen om digital transformasjon er det 
avgjørende å sikre eierskap til digitaliseringsstrategien i hele organisasjonen. Dette 
krever endringskompetanse, og særlig blant lederne som er en avgjørende faktor 
for å sørge for god forankring og involvering i alle ledd. For å lykkes med digitalisering 
og ambisjonen om digital transformasjon understreker fagfolk viktigheten av å inneha 
endringskompetanse, og lederne har en særskilt rolle i arbeidet med å forankre 
strategiarbeidet, og å få til faktisk endring i alle ledd i virksomheten.

Innsikt fra referansekommuner
For å lære og å gjenbruke beste praksis fra digitalisering i kommunesektoren er det 
gjennomført erfaringsmøter med referansekommunene Drammen og Sandefjord. De to 

1 https://www.digdir.no/innovasjon/hva-er-digital-transformasjon/1589 og 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/ 

https://www.digdir.no/innovasjon/hva-er-digital-transformasjon/1589
https://www.digdir.no/innovasjon/hva-er-digital-transformasjon/1589
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/
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kommunene har nylig utviklet sine digitaliseringsstrategier. Følgende innspill fra samtalene er 
særlig relevante:

a) I arbeidet med tiltaksutforming og realisering av digitaliseringsstrategien vektla begge 
kommunene viktigheten av systematisk oppfølging gjennom bruk av digitale 
agenter eller etablering av en egen digitaliseringsansvarlig med ansvar for å 
følge opp prioriterte digitaliseringsmål. Det ble her vektlagt at dette ikke trenger å 
være en teknolog, men gjerne heller en person med høy grad av endrings-
kompetanse (kompetanse på kommunikasjon og atferd). Innspillet vil bli vurdert i 
forbindelse med planarbeid for implementering.

b) Gjennomføring av en digital modenhetsundersøkelse blant kommunens ledere. 

For å lykkes med digitaliseringsarbeidet og bevege seg i retning av digital 
transformasjon må lederne i organisasjonen ha nødvendig innsikt i eksisterende og 
fremvoksende teknologiske plattformer. De må ha evne til å bruke digital teknologi 
som en integrert del av lederskapet. Organisasjonens digitale modenhet forteller oss 
hvor langt organisasjonen har kommet i utviklingen mot digital transformasjon. En 
organisasjon med lav digital modenhet kan digitalisere og automatisere eksisterende 
praksis, mens en digitalt moden organisasjon har IT integrert i hele organisasjonen. I 
en digitalt moden organisasjon er digitaliseringen proaktiv og brukersentrert, 
tjenestene er sammenhengende, og organisasjonen skaper verdi i økosystem. 

I forbindelse med utarbeidelse av ny digitaliseringsstrategi ble kommunen anbefalt å 
undersøke ledernes digitale modenhet gjennom en undersøkelse. Resultater fra 
denne undersøkelsen beskrives under kapittelet «Retningsvalg for strategien», 
avsnitt «Digital modenhetsundersøkelse»

Retningsvalg for strategien

Plattform for digitalisering vil være i tråd med Sarpsborg kommunes overordnede 
kommuneplan som setter grunnlag for andre planer som skal vedtas. 
Digitaliseringsstrategien vil være med å bygge opp under samfunnsplanens visjon, 
«Sammen skaper vi Sarpsborg», og følgende tre hovedelementer: det gode hjemstedet, 
jobbene for fremtiden og opplevelser for livet. 

Ut fra opparbeidet innsikt er det valgt ut fire strategiske temaer og hovedmål for 
digitaliseringsstrategien. Under hvert hovedmål er det videre utarbeidelse forslag til delmål. 
Hvert av målene vil i plattformen bli presentert med grundig beskrivelse og begrunnelser.
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For å bearbeide og kvalitetssikre de utvalgte delmålene, er det utført ulike analyser. En 
SWOT-analyse er utført for å kartlegge og analysere organisasjonens status, samt 
identifisere de viktigste interne og eksterne faktorene som er avgjørende for å nå strategiens 
mål. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge kommunens digitale 
modenhet basert på ledernes egenvurderinger. 

Digital modenhetsundersøkelse
Digital modenhet er en tilstand der hele virksomheten bruker digitale arbeidsmåter og 
teknologi for å forbedre prosesser, engasjere arbeidsstyrken og drive frem nye forretnings-
modeller. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 37 2022 med en svarandel på 88 prosent. 
Temaene i undersøkelsen var kjennskap til digitaliseringsstrategien, brukerorientering i 
kommunens arbeid, utvikling og læring knyttet til digitalisering, og ledelse og oppfølging rundt 
digitalisering. Fra undersøkelsen fremkommer følgende funn med noen tilhørende 
refleksjoner:

a) Respondentene opplever at brukeren settes i sentrum både i respondentenes 
arbeidsorganisering og blant respondentenes ledere. Dette er positivt og i tråd med 
den nasjonale digitaliseringsstrategien som setter innbygger i sentrum. 
Brukerorientering og brukeropplevelse er selve kjernen i en digital transformasjon.

b) Respondentene fremstår som positive til digitalisering, og opplever endring i sine 
kommuneområder som følge av digitalisering. 

c) Respondentene opplever at deres ledere går foran som gode eksempler når det 
gjelder digitalisering av arbeidsprosesser. Dette er en forutsetning for vellykket 
digitalisering.

d) Det er store forskjeller mellom kommuneområdene. Noen av spørsmålene vil nok 
tolkes ulikt av respondenter fra de ulike kommuneområdene, i tillegg til at det vil være 
forskjell på hvor relevante de enkelte utsagnene er for de ulike kommuneområdene. 

e) Kjennskap til kommunens eksisterende digitaliseringsstrategi kan i dag 
beskrives som lav. En viktig faktor for vellykket implementering av 
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digitaliseringsstrategien er at den forankres godt, både i ledelsen og blant de ansatte. 
For å sikre god forankring blant de ansatte kreves det at ledere aktivt kommuniserer 
digitaliseringsstrategien og dens innvirkning på de respektive kommuneområdene til 
sine ansatte, og systematisk involvering av medarbeiderne. 

f) Fra undersøkelsen kommer det frem at de ansatte i liten grad opplever å ha tilbud 
om kompetanseutvikling som fremmer digitaliseringsmål. Det er viktig at 
kompetansehevende og -bevarende tiltak settes i system for å sikre vellykket 
implementering av digitaliseringstiltak. 

g) Til tross for lav forankring av digitaliseringsstrategien og manglende tilbud om 
kompetanseutvikling opplever respondentene at kommuneområdene endrer seg i 
relativt stor grad som følge av digitalisering. For å sikre gevinst fra den tekniske 
utviklingen som foregår i kommuneområdene er det viktig at kommunen har en 
helhetlig og gjennomtenkt tilnærming til hvordan digitaliseringen kan bidra til å skape 
verdi i organisasjonen. Dette inkluderer tilstrekkelig kompetanseutvikling for å styrke 
endringsevnen og -viljen, og at den teknologiske utviklingen som foregår i 
kommunen grunner i en helhetlig plan for digitalisering.

Løsninger for strategien
Kommunedirektøren ønsker en digitaliseringsstrategi som er kortfattet, presis og enkel å 
lese. Målet er å ha en kortfattet strategi med pedagogisk oppbygning og visuelt god 
fremstilling. Budskapet skal være entydig og forståelig for både politikere, ledere, ansatte og 
innbyggere i kommunen. 

Utkast til endelig digitaliseringsstrategi skal foreligge ved årsskiftet. Deretter venter arbeidet 
med implementering av strategien. Bred forankring, tverrsektoriell involvering, helhetlig 
tenkning og en omforent prioritering er noen av forutsetningene for å lykkes. I tillegg må 
barrierer bearbeides, nøkkelpersonell engasjeres og det må tilbys opplæring og støtte til 
digital transformasjon.

Kommunedirektørens anbefaling:
Underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet med plattform for digitalisering., 
herunder de foreslåtte fire hovedmål.
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Sammendrag:
Saken handler om hvordan kommunen skal organisere framtidige stortingsvalg og 
kommunestyre- og fylkestingsvalg hensiktsmessig, med vekt på at flest mulig skal oppleve 
det som enkelt å få stemt. Det er lagt til grunn at det ikke skal brukes mer ressurser på valg 
samlet sett.

Stadig flere velgere forhåndsstemmer, og det er nødvendig å vri ressursbruken fra de 
ordinære valgdagene til forhåndsstemmeperioden. Derfor er både søndagsvalg og antall 
valgkretser vurdert. 

Kommunedirektøren mener at en løsning med søndagsvalg i tre valglokaler henholdsvis i 
øst, sentrum og vest i kommunen på en god måte balanserer behovet for å effektivisere 
valggjennomføringen med at det skal være mulig å stemme også på søndag. 
Kommunedirektøren anbefaler videre å innlemme valgkretsene Jelsnes, Ullerøy og Varteig i 
andre nærliggende kretser.

En slik omlegging gjør at om lag 400.000 kroner kan omdisponeres til bruk i 
forhåndsstemmeperioden. Kommunedirektøren mener det bør satses på å videreføre og 
eventuelt styrke etablerte tiltak som forhåndsstemming i de videregående skolene og på 
Storbyen. Det er også aktuelt å etablere nye steder for forhåndsstemming på andre 
kjøpesentre eller samlingssteder.

Et tiltak med demokratiguider bør testes ut i begrenset omfang i samarbeid med Fredrikstad.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-6/id2703131/
http://www.valgresultat.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-02-5
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-10-06-1993
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Utredning:
Bakgrunn
Det er behov for å se på hvordan kommunen skal gjennomføre fremtidige valg. Et viktig 
bakteppe er at en stadig større andel velgere forhåndsstemmer, og at det er behov for mer 
ressurser til å ta imot disse stemmene enn tidligere. Det er derfor naturlig å vurdere både om 
det skal være to valgdager i Sarpsborg, og også hvor mange stemmekretser kommunen skal 
ha. 

Formannskapet behandlet i sitt møte 7. april 2022 oppstartsnotat om den fremtidige 
valggjennomføringen i Sarpsborg kommune. Oppstartsnotatet beskriver behov for å redusere 
ressursbruken på valgdagene for kunne satse mer på forhåndsstemmeperioden. Videre 
behandlet formannskapet 29. september en underveismelding der ulike alternativer for å 
effektivisere valggjennomføringen ble beskrevet.

Sarpsborg kommune har et budsjett til hvert kommunestyre- og fylkestingsvalg og hvert 
stortingsvalg på om lag 2,3 millioner kroner. I tillegg kommer en stor arbeidsinnsats til 
administrasjon av valg og mottak av forhåndsstemmer fra medarbeidere som ellers har 
andre arbeidsoppgaver. Hvor stor ressursbruk dette utgjør er ikke beregnet, men var ved 
forrige valg mer omfattende enn tidligere som følge av økt omfang av forhåndsstemmer og 
mer tilrettelegging for dette. Det må påregnes at det i framtiden blir færre medarbeidere som 
kan omdisponeres på den måten, som følge av effektivisering og en mer presset 
bemanningssituasjon i kommunen. Dette forsterker behovet for å frigjøre midler til bruk i 
forhåndsstemmeperioden.

Pandemien har også gitt noen nyttige erfaringer som vil ha betydning for 
valggjennomføringen fremover, både når det gjelder bemanning, organiseringer av 
valglokalene og fokus på forhåndsstemmeperioden.
Kommunedirektøren mener saken bør ta sikte på følgende:
Sarpsborg kommune skal gjennomføre framtidig stortings- og sametingsvalg og kommune- 
og fylkestingsvalg slik at: 
 Flest mulig velgere opplever det som enkelt å få stemt, og at de bruker liten tid på å 

stemme (inkludert reisetid) 
 Kostnadene og ressursbruken ved å gjennomføre valg ikke overstiger dagens nivå 
 Krav til sikkerhet og kontroll for gjennomføring og opptelling ivaretas 

Dagens valggjennomføring – i korte trekk
I Sarpsborg har det vært en lang tradisjon å avholde valg over to dager – både søndag og 
mandag. Dette er et valg bystyret har tatt. Kommunen er i dag delt inn i 14 stemmekretser, 
og det avholdes todagersvalg i alle kretsene. På valgdagene er det normalt om lag 130 
valgmedarbeidere ute på valglokalene. Bemanningen varierer fra 4 medarbeidere på de 
minste kretsene til 19 på de største kretsene. Bemanningen er den samme begge dagene. 

I perioden 10. august og frem til siste fredag før valgdagen har det vært tre faste 
forhåndsstemmelokaler, og kommunen mottar stemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner, 
fengsler og videregående skoler. Ved de siste to valgene har det også vært 
forhåndsstemmelokale på Storbyen kjøpesenter. 

Sarpsborg kommune har siden 2013 benyttet et elektronisk valgadministrasjonssystem 
(EVA) som er utviklet av Valgdirektoratet. Det betyr at alle valglokaler har tilgang til det 
samme manntallet, og velgere kan stemme i hvilket lokale de ønsker uavhengig av hvilken 
krets de er manntallsført. Selv om velger stemmer i en annen krets, blir stemmegivningen 
registrert i kretsen velger er bosatt. Dette innebærer at kretstilhørighet ikke lenger har noen 
praktisk betydning verken for velgere eller for valgadministrasjonen. 
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Rekruttering og godtgjøring
Kommunen har rekruttert valgfunksjonærer blant egne ansatte. På valgdagene har disse fått 
en godtgjøring. Som et ledd i å øke valginteressen blant unge velgere, har kommunen i 
samarbeid med kommunens videregående skoler, også benyttet elever på valglokalene. 
Disse har også fått en godtgjøring for arbeidet.  Medarbeidere som har vært med på 
forhåndsstemmingen har i hovedsak gjort dette innenfor sin arbeidstid og ikke fått noen 
ekstra godtgjøring for dette. 

Valgbudsjett
Ved de siste valgene har det vært satt av om lag 2,3 millioner kroner til gjennomføringen. 
Beløpet dekker lønn, overtid og godtgjørelse, opplæring, stemmesedler og annet 
valgmateriell, programvare, support og utstyr til skannsenteret, transport og mat.  
Administrasjon og bemanning gjennom omdisponering av kommunens ansatte kommer i 
tillegg. Ved siste valg ble det brukt mer administrative ressurser enn tidligere som følge av 
det store omfanget av forhåndsstemmer. Det må som nevnt over påregnes at det i framtiden 
ikke vil være mulig å omdisponere kommunens medarbeidere til dette i samme omfang.

Relevant regelverk
Valgdager
Det er departementet (formelt kongen) som setter valgdagen (valgloven § 9-2 (1)). I tillegg 
kan kommunen om den ønsker også avholde valg søndag før valgdagen (valgloven § 9-2 
(2)). Beslutningen om det skal gjennomføres en- eller todagers valg ligger til bystyret.

Stemmekretser og valglokaler på valgdagen
Det er kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, som bestemmer hvor mange 
stemmekretser kommunen skal deles inn i. Dette må meldes til sentral matrikkelmyndighet 
innen 31.mars i valgåret (valgloven § 9-3 (1)). Det er ikke tillatt med flere valglokaler i én 
krets, og det er ikke tillatt med krets uten valglokale.  

Tilgjengelighet og tilrettelegging
Tilgjengelighet til valg handler både om hvilke lokaler som benyttes til stemmegivning,
og hvordan selve lokalene tilrettelegges. Det er svært viktig å sikre at alle som ønsker å
stemme ved valg, har muligheten til det. Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav til 
universell utforming av valglokalene. 

Antall valgfunksjonærer og stemmestyrer
Det skal være to stemmemottakere til stede ved mottak av forhåndsstemmer (valgloven § 8-
1 femte ledd). Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen på valgdagene, skal et 
stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted 
(kommuneloven § 10).

Forhåndsstemmeperioden
Difis innbyggerundersøkelse fra 2017 viser at brukertilpasning og service er de forholdene 
som for de fleste tjenester er viktigst hvis man skal øke den totale brukertilfredsheten. 
Trenden de siste årene er at flere velgere ønsker å benytte muligheten til å stemme på 
forhånd. I denne perioden kan velgere også avgi sin stemme i andre deler av landet. 
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Tabell 1: Antall stemmegivninger i forhåndsstemmeperioden fra 2011-2021.
Antall 
stemme-
berettigede

Antall stemme-
givninger totalt

Antall 
forhåndsstemme-
givninger 

Andel 
forhåndsstemme-
givninger i prosent

2011 (K) x 23 259 3 130 13,5
2013 (S) 39633 28 930 5 855 20,2
2015 (K) 42905 22 311 3 810 17,1
2017 (S) 40586 29 565 6 873 23,2
2019 (K) 44859 25 612 5 598 21,9
2021 (S) 42422 29 820 12 721 42,6
K=kommunestyre- og fylkestingsvalg, S=Stortingsvalg

Stortingsvalget har normalt sett en høyere valgoppslutning og en høyere andel 
forhåndsstemmer enn kommune- og fylkestingsvalg. Tallene viser at andelen 
forhåndsstemmer er økende for begge typer valg. 2021 var som tallene viser et spesielt år, 
der kommunen grunnet pandemien, i større grad oppfordret velgere til å benytte seg av hele 
stemmeperioden. 

Velgere kan avgi stemme fra 1. juli, men det er perioden fra 10.august til fredag før 
valgdagen som betegnes som ordinær forhåndsstemmegivning.  Det er et lovfestet krav at 
det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner. Valgstyret står 
ellers fritt til å beslutte andre steder for forhåndsstemmegivning (for eksempel ved skoler og 
kjøpesenter). 

Flere velgere benytter seg av mulighetene til å forhåndsstemme. Tilbakemeldingene fra 
disse velgerne er ofte at det er «greit å få det gjort», det er tilgjengelig og enkelt, og det er 
praktisk at man kan gjøre det «i farta» på vei mellom jobb, hjem og fritidsaktiviteter. 
Kommunedirektøren mener derfor det er riktig å bruke ressurser på å nå flest mulig velgere i 
denne perioden. 

En så lang forhåndsstemmeperiode, i kombinasjon med et elektronisk 
valgadministrasjonsverktøy som gjør at velgere kan stemme hvor de vil også på valgdagen, 
gjør at kretstilhørighet på valgdagen har mindre betydning for dagens velgere enn før.

Sarpsborg kommune har gjennom mange valg hatt tilbud om å forhåndsstemme på 
rådhuset, samt ved områdebibliotekene Skjeberg og Tune. Det har også vært 
forhåndsstemming på videregående skoler i tillegg til helse- og omsorgsinstitusjoner. Ved 
valgene i 2019 og 2021 har kommunen også hatt tilbud om å forhåndsstemme på Storbyen. 
Dette har vært et vellykket tiltak.

Valgdagene
Det har vært lang tradisjon i Sarpsborg med å avholde todagers valg i alle kretser. Tallene 
viser likevel at valgdeltakelsen på søndag er betydelig lavere enn på selve valgdagen 
mandag. 
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Tabell: Valgdeltakelse på kretsene søndag og mandag siste to valg
N=totalt antall stemmer valgdagene (inkluderer ikke forhåndsstemmer)
Kommunestyrevalg 2019 Stortingsvalg 2021
N=20 014 N=17 085

Krets
Sønda
g

Manda
g

Oppmøt
e 

Antall 
stemmeberettiged
e i kretsen

Sønda
g

Manda
g

Oppmøt
e tall

Antall 
stemmeberettiged
e i kretsen

Gamle 
Sarpsborg 943 1946 2889 8042 612 1309 1921 7259
Kurland 667 1142 1809 3396 567 964 1531 3270
Alvim 191 322 513 1349 157 269 426 1112
Sandbakke
n 313 556 869 1942 283 528 811 1791
Borgen 817 1629 2446 5415 749 1407 2156 5212
Hafslund 442 879 1321 3168 398 732 1130 2923
Skjeberg 517 887 1404 2819 428 882 1310 2668
Ullerøy 120 229 349 587 133 183 316 546
Greåker 967 1659 2626 5813 823 1407 2230 5514
Grålum 767 1350 2117 4280 651 1240 1891 4215
Lande 645 1107 1752 4127 536 911 1447 3881
Hafslundsø
y 461 819 1280 2734 452 792 1244 2477
Jelsnes 106 166 272 433 103 154 257 418
Varteig 140 227 367 602 129 286 415 598
Totalt 7096 12918   6021 11064   

Å fjerne søndagsvalg eller redusere antall valglokaler på søndag vil medføre en innsparing 
primært i form av godtgjørelse til valgmedarbeidere. Det reduserer også risikoen ved 
valggjennomføringen at stemmesedler ikke skal transporteres til og fra rådhuset søndag 
kveld og mandag morgen. 

En annen fordel ved å fjerne søndagsvalg er at idrettshaller og gymsaler som benyttes til 
valglokaler ikke trenger å stenge like mange dager. Dette forutsetter bruk av noe overtid til 
rigging i helg.

Det er en risiko for at noen velgere ikke får med seg at valglokalet de vanligvis benytter ikke 
lenger er åpent på søndager, da søndagsvalg er en langvarig praksis i Sarpsborg. Særlig vil 
det gjelde ved første valg etter innføring. Det må legges vekt på å informere om endringene 
på en god måte. Eventuelle velgere som møter opp ved et søndagsstengt lokale bør få 
informasjon der om hvor og når de kan stemme.

Kretser
I Sarpsborg er det 14 stemmekretser av svært ulik størrelse, fra den største kretsen (Gamle 
Sarpsborg) med ca. 7 200 stemmeberettigede ved Stortingsvalget i 2021 og ca. 8 000 
stemmeberettigede ved kommunestyrevalget i 2019, til den minste kretsen (Jelsnes) med om 
lag 400 stemmeberettigede ved begge de siste to valgene. 

For å kunne avvikle pauser og gi velgere nødvendig veiledning og hjelp, har Sarpsborg 
kommune hatt fire valgfunksjonærer i de minste kretsene.
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Sarpsborg kommune har valgt å ha lik åpningstid i alle valglokalene, blant annet fordi det er 
enklere å kommunisere ut til velgerne. Det betyr at valglokalet i de minste kretsene med 400 
velgere har lik åpningstid som valglokalet i den største kretsen med 7-8 000, og 
ressursbruken på å ta imot stemmer i de minste kretsene blir da høy.

Valglokalene har svært ulik utforming. Alle tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet og 
universell utforming, men noen lokaler er bedre egnet enn andre. Sandbakkenhallen er et 
eksempel på et godt fungerende valglokale med god utforming (parkeringsmuligheter, 
universell utforming, lys, kablet og trådløst nett), mens Bygdehallen i Varteig og 
klasserommet i Ullerøy er mindre egnet. Skjeberg krets har også et lite egnet lokale i 
gymsalen ved Hornnes skole, og kan derfor vurderes slått sammen med Sandbakken krets 
med Sandbakkenhallen som valglokale.

Kommunedirektøren mener det er viktig å være forberedt på at valg må gjennomføres med 
smittevernhensyn, og at lokalene er rigget for dette. Kommunedirektøren ønsker derfor å 
satse på store lokaler med gode muligheter for utlufting og organisering av kø, og hvor det er 
enkelt å holde avstand. I tillegg bør det være muligheter for separate inn- og utganger. 

Tabell: Dagens stemmekretser, valglokaler og antall stemmeberettigede ved siste to valg
N=Totalt antall stemmeberettigede

Krets/valglokale Kommunestyrevalg 2019
N= 44 859

Stortingsvalg 2021
N=42 422

Gamle Sarpsborg (rådhuset) 8042 7259
Kurland (gymsalen) 3396 3270
Alvim (skolebibliotek) 1349 1112
Sandbakken (flerbrukshall) 1942 1791
Borgen (adm.bygg) 5415 5212
Hafslund (gymsal) 3168 2923
Skjeberg (gymsal) 2819 2668
Ullerøy (klasserom) 587 546
Greåker (idrettshall) 5813 5514
Grålum (flerbrukshall) 4280 4215
Lande (bosenter) 4127 3881
Hafslundsøy (gymsal) 2734 2477
Jelsnes (gymsal) 433 418
Varteig (bygdehall) 602 598

Følgende kretsendringer er vurdert:
Innlemme Skjeberg stemmekrets i Sandbakken
Gymsalen ved Hornnes skole er benyttet som valglokale i denne kretsen. Lokalet er lite 
egnet. Kretsen grenser til Sandbakken valgkrets. I denne kretsen benyttes flerbrukshallen. 
Lokalet er stort og kan håndtere flere velgere enn det er lagt opp til nå, og uten at det krever 
særlig mer bemanning. Begge disse kretsene er av «mellomstørrelse» og ved å slå sammen 
disse vil det bli noen stordriftsfordeler. Det er nå godt tilrettelagt for sykling mellom 
Sandbakken og Stasjonsbyen, men det må påregnes at flere vil bruke bil til valglokalet. 

Innlemme Jelsnes krets i Kurland krets
I Jelsnes krets benyttes gymsalen. Inngangspartiet er trangt. 

Innlemme Varteig krets i Hafslundsøy krets
I Varteig krets benyttes det gamle kommunehuset Bygdehallen. De fleste velgerne kommer 
med bil til dette lokalet, og en sammenslåing vil dermed ha lite å si for transportform. Huset 
benyttes også til konfirmasjoner/selskap. 
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Innlemme Ullerøy i Skjeberg/Sandbakken krets
I Ullerøy krets benyttes et klasserom som valglokale. Klasserommet må ryddes fredag 
ettermiddag og er utilgjengelig frem til tirsdag morgen. Klassen som benytter rommet må ha 
annen aktivitet på valgdagen, som for eksempel uteskole. 

Tidligere kretsendringer i Sarpsborg
Ved kommunesammenslåingen i 1992 var det i alt 34 kretser. Disse ble ved en 
«hovedrevisjon» noen år senere justert ned til 19 kretser, og ved valget i 2011 ble to 
sentrumskretser også slått sammen. Før valget i 2013 ble det gjort en ny endring fra 18 til 14 
kretser (sak 2/12 i Valgstyrets møte 13.12.2012). Sammenslåingen skulle evalueres etter 
valget i 2015. Det er verken gjort noen tilbakeføringer eller andre endringer i kretser siden 
da. Tall fra tidligere valg tyder ikke på at kretsendringer har påvirket valgdeltakelsen.

Erfaringer fra andre kommuner 
Fredrikstad kommune reduserte antall kretser ved valget i 2021 fra 18 til 13 kretser. De 
erfarte at det var mer effektivt og rimeligere å rigge 13 fremfor 18 kretser, og de reduserte 
kostnader til utstyr og bemanning. De mener at bruk av større haller/saler var et godt tiltak. 
Alle lokalene er universelt utformet, har god plass til valgavlukker og utstyr og fungerer bra 
med hensyn til logistikken for å få velgere inn/ut. De opplevde lite støy rundt nedlegging av 
kretser, og valgdeltakelsen var heller ikke noe lavere i Fredrikstad enn andre steder i landet. 

Lillehammer kommune reduserte antall kretser fra 9 til 3 før valget i 2019. De slo sammen de 
tre største kretsene i sentrum til en krets, og benytter en stor flerbrukshall som valglokale. I 
tillegg slo de sammen tre mindre kretser i utkanten til 1 krets, og det skapte noe støy. Likevel 
er valgdeltakelsen den samme som før. Kommunen erfarte at det ble en enklere logistikk og 
de kunne redusere bemanningen totalt sett. Store kretser krever gode rutiner og struktur, 
men det er også enklere å rigge opp og ned og enklere å rigge beredskap rundt 
datainfrastruktur. De opplever at lokalene blir mer oversiktlig og at det er mer attraktivt å 
jobbe med valg nå enn tidligere.

Moss kommune (som før valget i 2021 ble slått sammen med Rygge kommune) har redusert 
antall kretser fra 13 til 8. De har heller ikke erfart at valgdeltakelsen har gått ned.
Å legge ned kretser medfører en innsparing, primært ved redusert godtgjøring og bevertning 
til valgmedarbeidere. Det er ikke behov for å øke bemanningen tilsvarende ved andre 
valglokaler selv om de skal betjene en større krets. Videre vil det være innsparinger på 
rigging av lokaler og på IKT-utstyr og annet valgutstyr.

Alternativer
Kommunedirektøren har vurdert flere ulike alternativ, og gjort beregninger basert på disse 
alternativene. 

1) Ulike løsninger der hovedregelen er at valglokalene kun er åpne på valgdagen mandag.
 A1: Ingen lokaler er åpne søndag, kun valgdagen mandag.
 A2: Kun ha ett lokale (krets gamle Sarpsborg) åpent for søndagsvalg i tillegg til mandag
 A3: Kun ha tre lokaler åpne for søndagsvalg i tillegg til mandag

Det er beregnet følgende innsparinger:
A1: 360.000 kroner
A2: 315.000 kroner
A3: 250.000 kroner

Beregningene for A3 er basert på at det er søndagsvalg i Sarpsborg rådhus, Skjeberg 
administrasjonsbygg og Grålumhallen. Ved beregningene er det forutsatt at godtgjøring til 
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valgmedarbeidere som kun jobber mandag kan settes 30 prosent lavere enn dagens 
godtgjøring, mens valgmedarbeider som jobber begge dagene beholder dagens godtgjøring. 
Det understrekes at godtgjøringen må være på et slikt nivå at det kan rekrutteres nok 
valgmedarbeidere. Med dagens satser får stemmestyreleder 0,55 prosent av ordførers 
godtgjøring, medlemmer av stemmestyret 0,50 prosent og øvrige valgmedarbeidere 0,45 
prosent for to valgdager. 
 
Videre er det forutsatt innsparinger som følge av redusert transport og bevertning. Det er lagt 
til grunn at det ikke vil være behov for å øke bemanningen ved søndagsåpne valglokaler i 
forhold til tidligere nivå.

2) Ulike løsninger der antall stemmekretser reduseres
 B1: Alle kretser med færre enn 1000 stemmeberettigede ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalg (Jelsnes, Varteig, Ullerøy) innlemmes i andre kretser.  
 B2: Jelsnes krets innlemmes i Kurland krets, Varteig krets innlemmes i Hafslundsøy krets 

og Skjeberg krets innlemmes i Sandbakken krets (opprettholder Ullerøy).

Videre er det beregnet forventet innsparing ved å legge ned hvert av valgkretsene Jelsnes, 
Varteig, Ullerøy og Skjeberg. Nedleggelse er da sammenlignet med kun å ha mandagsvalg 
ved lokalene. Sammenlignet med å ha valg begge dager vil innsparingen være større. Det er 
ved beregningene forutsatt at bemanningen ved øvrige valglokaler ikke økes. I tillegg til at 
bemanning og bevertning bortfaller er det hensyntatt at det blir mindre behov for IKT-utstyr 
og annet utstyr, og at valglokalene ikke skal rigges.

Forventet innsparing ved hvert valg ved nedleggelse av hver av de fire kretsene vil da være 
om lag som følger (godtgjøring, bevertning, transport og mobilabonnement):

Jelsnes: kr 50.000
Ullerøy: kr 60.000
Varteig: kr 60.000
Skjeberg: kr 100.000

Besparelsene inkluderer en forventet innsparing i IKT-utstyr på 15.000 kroner på Skjeberg og 
10.000 kroner på hvert av de øvrige lokalene ved hvert valg, som finansieres over IKT-
avdelingens budsjett. 

Det er forutsatt at endringer som foreslås ikke skal gå på bekostning av velgernes opplevelse 
av valghandlingen og sikkerhet rundt valggjennomføringen. 

Tiltak i forhåndsstemmeperioden
Gjennom valget i 2021, som ble gjennomført i en pandemi, hadde kommunen et større fokus 
på muligheten for å stemme i forhåndsstemmeperioden for å unngå kø og store ansamlinger 
av folk på valgdagen. Det førte til at flere velgere ble oppmerksomme på muligheten for å 
forhåndsstemme, og antall velgere som stemte i denne perioden doblet seg fra tidligere valg. 
God tilrettelegging for og informasjon om forhåndsstemming vil trolig bidra til at flere velger å 
benytte seg av denne muligheten også ved fremtidige valg.

Kommunedirektøren har særlig vurdert følgende tiltak:  

Forhåndsstemming på kjøpesenter
Kommunen har ved de siste to valgene hatt forhåndsstemmemottak i Storbyen kjøpesenter. 
Ved valget i 2021 leide kommunen et lokale de to siste ukene av forhåndsstemmeperioden, 
og bemannet dette i stor grad med egne ansatte. Beregnet kostnad for denne bemanningen 
utgjorde om lag 100 000 kroner (lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon). I tillegg var det en 
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kostnad for leie, materiell og klargjøring av lokalet på om lag 50 000 kroner. Kommunen tok 
imot om lag 3 000 stemmer i Storbyen i løpet av 8 dager, og halvparten av disse på de to 
siste dagene av forhåndsstemmeperioden. Forhåndsstemmemottak på kjøpesenter har 
fungert godt. Kommunedirektøren ønsker å videreføre dette på Storbyen, og vurdere om det 
er flere kjøpesenter som er aktuelle.

Forhåndsstemming på videregående skole
Kommunen har gjennom flere valg tilbudt forhåndsstemming ved alle videregående skoler, 
for å fremme høy valgdeltakelse blant de yngste velgerne. Erfaringen med tiltaket varierer fra 
skole til skole. Kommunedirektøren ønsker å videreføre tiltaket og styrke samarbeidet med 
skolene for å nå ut til flest mulig elever.

Mobile valglokaler 
Kommunedirektøren har også vurdert bruk av mobilt valglokale som kan stå på ulike steder i 
kommunen. Det er flere kommuner som har slike løsninger, for eksempel Lørenskog 
kommune som gjorde dette i hele forhåndsstemmeperioden i 2021. Valgbilen bør ikke 
benyttes som et valglokale, siden den ikke vil være tilgjengelig for alle velgere, og det må 
derfor settes opp avlukke og stemmemottak utenfor bilen. 

Lørenskog kommune opplyser at det tar mye tid å rigge opp og ned, og det krever egen 
bemanning. I tillegg måtte de sette opp telt ved dårlig vær. De forteller at det har vært en 
positiv sak for kommunens omdømme, men at det har vært krevende å gjennomføre. Det må 
legges vekt på at valget skal gjennomføres på en verdig måte, og på at krav til tilgjengelighet 
ivaretas. Kommunedirektøren mener derfor at dette ikke er et tiltak som bør prioriteres for 
valget 2023.

Demokratiguider: 
Ved formannskapets behandling av underveismeldingen 29. september, ble 
kommunedirektøren bedt om å vurdere innføring av demokratiguider, etter modell fra 
Fredrikstad, som et ledd i å øke valgdeltakelsen.

Fredrikstad kommune har ved valgene i 2019 og 2021 benyttet demokratiguider. 
Demokratiguidenes oppgave var å informere om valget og inspirere til valgdeltakelse. Dette 
gjorde de gjennom å dele ut materiell, snakke med flest mulig, informere om valget, og svare 
på spørsmål om valg og demokratisk deltakelse. Tiltaket var spesielt rettet mot de to 
valgkretsene i kommunen som hadde lavest valgdeltakelse ved lokalvalget i 2019. Det var 15 
guider og den direkte kostnaden til tiltaket var om lag 240 000 kroner, som i hovedsak er 
honorar til guidene. 

Tankesmien Agenda har skrevet et notat om tiltaket, der de vurderer effekt og resultat av 
demokratiguideprosjektet til Fredrikstad kommune. Antall avgitte stemmer i de to kretsene 
der demokratiguidene har vært stasjonert, Sellebakk og Nøkleby, har økt mer enn i 
kommunen for øvrig. Bildet er imidlertid annerledes når valgdeltakelsen justeres etter hvilken 
valgkrets de stemmeberettigede faktisk tilhører, da blir økningen i de to kretsene omtrent lik 
snittet i Fredrikstad kommune. Agenda-notatet oppsummerer med at det ikke kan slås fast at 
tiltaket har ført til økt valgdeltakelse, men at det er verdt å prøve ut videre.
Et slikt tiltak vil skape et positivt omdømme for kommunen, men er samtidig svært 
ressurskrevende å gjennomføre. Effekten er usikker. Kommunedirektøren ønsker å gå i 
dialog med Fredrikstad kommune med sikte på et samarbeid, slik at dette kan prøves ut i en 
mindre skala i Sarpsborg En satsing på demokratiguider i samme omfang som i Fredrikstad 
vil kreve en økning av ressurser til valg utover det som kan oppnås gjennom 
omprioriteringene som er skissert i denne saken.

Kommunedirektørens vurdering
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Kommunedirektøren vil med bakgrunn i dreining av stemmer fra valgtinget (søndag og 
mandag) til forhåndsstemming redusere ressursbruk i forbindelse med valgtinget, for å 
frigjøre ressurser til forhåndsstemmeperioden. Det er imidlertid behov for tiltak utover det 
som kan oppnås med en generelt lavere bemanning.

Et viktig premiss for kommunedirektørens vurdering er at innbyggerne har anledning til å 
stemme i hvilket valglokale de måtte ønske. 

Kommunedirektøren vurderer at det fortsatt er ønskelig med et tilbud om å stemme på 
søndag. En løsning med søndagsvalg i tre valglokaler henholdsvis i øst, sentrum og vest i 
kommunen balanserer på en god måte behovet for å effektivisere valggjennomføringen med 
at det skal være muligheter for å stemme på søndag. En stor andel av velgerne vil ha gang- 
eller sykkelavstand til et av de åpne valglokalene, og det vil for mange være naturlig å 
stemme på vei til eller fra andre aktiviteter på søndagen. Kommunedirektøren anbefaler 
derfor denne løsningen.

Kommunedirektøren mener det er behov for å redusere antall valgkretser, og foreslår å 
innlemme kretser med færre enn 1.000 stemmeberettigede i større kretser. Dette omfatter da 
valgkretsene Jelsnes, Ullerøy og Varteig. Ressursene som kreves for å opprettholde disse 
kretsene står ikke i et rimelig forhold til antallet som avgir stemme der, tatt i betraktning at 
velgerne har gode alternativer både i forhåndsstemmeperioden, på søndagen og på selve 
valgdagen. For eksempel vil velgere fra Jelsnes kunne stemme både på Grålum, på Kurland, 
i sentrum eller i hvilket som helst annet av kommunens valglokaler på valgdagen.

Valglokalene som foreslås nedlagt er gjennomgående mindre egnet enn de øvrige, større 
valglokalene. Ulempen er at noen velgere vil få lenger avstand fra hjemmet til nærmeste 
valglokale. Det kan medføre mer bilkjøring. 

Skjeberg krets foreslås opprettholdt på tross av at valglokalet er lite egnet. Dette er av 
hensyn til reiseavstand for innbyggerne både i nåværende Skjeberg krets og innbyggerne i 
Ullerøy, som vil få lang vei til nærmeste valglokale hvis også valglokalet ved Hornnes skole 
fjernes. 

Omlegging til søndagsvalg i kun tre valglokaler og innlemming av valgkretsene Jelsnes, 
Ullerøy og Varteig vil samlet redusere ressursbruken med om lag 400.000 kroner. 
Kommunedirektøren legger til grunn at frigjorte ressurser vil kunne brukes til å styrke 
innsatsen i forhåndsstemmeperioden.

Mer ressurser i forhåndsstemmeperioden må primært benyttes til å øke kommunens 
kapasitet til å ta imot stemmer, slik at velgere kan få stemt på en enkel og rask måte, 
fortrinnsvis uten å måtte stå i kø. Samtidig bør tiltakene ha for øye å nå ulike grupper.

For å oppnå dette mener kommunedirektøren det bør satses på å videreføre og eventuelt 
styrke etablerte tiltak som forhåndsstemming i de videregående skolene og på Storbyen. Det 
kan også være aktuelt å etablere nye steder for forhåndsstemming på andre kjøpesentre 
eller samlingssteder. Mobilt valglokale er foreløpig ikke vurdert til å gi tilstrekkelig effekt i 
forhold til innsatsen.

Tiltaket demokratiguider bør prøves ut i et begrenset omfang dersom det lar seg gjøre å 
inngå et samarbeid med Fredrikstad om dette. For at dette skal kunne finansieres innenfor 
eksisterende valgbudsjett må de øvrige endringene som er foreslått i saken gjennomføres.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:
Økonomi:
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Det er lagt til grunn at eventuelle innsparinger på valgdagene skal brukes til å styrke tilbudet 
om å forhåndsstemme.

Miljø:
Nedleggelse av valglokaler kan medføre mer bilkjøring på valgdagene. Samtidig kan en 
styrking av forhåndsstemmetilbudet medvirke til at flere stemmer i forbindelse med andre 
gjøremål, noe som kan redusere transportbehovet.

Folkehelse:
Endringene vil ikke ha noen direkte innvirkning på folkehelsen. Det legges vekt på 
tilgjengelighet, og ingen utelukkes fra å delta i valg.

Kommunedirektørens anbefaling:
1) Det avholdes valg søndag 10. september i tillegg til mandag 11. september.  

Søndagsvalg avholdes i tre valglokaler øst, vest og i sentrum av kommunen. Valgstyret 
beslutter hvilke lokaler som skal benyttes til søndagsvalg. 

2) Det gjøres følgende kretsendringer med virkning fra 1.4.2023:
 Krets 14 Ullerøy innlemmes i krets 11 Skjeberg
 Krets 27 Jelsnes innlemmes i krets 3 Kurland
 Krets 34 Varteig innlemmes i krets 25 Hafslundsøy

3) Nye satser for godtgjøring for én valgdag inkludert opplæring av leder og medlem av 
stemmestyret innarbeides i Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og dekning av utgifter 
mv., Sarpsborg kommune, Viken:
Leder i stemmestyret i en valgkrets – 0,38 % av ordførers godtgjøring inkludert opplæring
Medlem i stemmestyret i en valgkrets – 0,35 % av ordførers godtgjøring inkludert 
opplæring

Endringen gjøres med virkning fra valggjennomføring i 2023.

4) Frigjorte midler benyttes primært til å forbedre kommunens tilbud om å forhåndsstemme 
og øke kapasiteten til å ta imot forhåndsstemmer, med utgangspunkt i vurderingene i 
saksframlegget.

5) Demokratiguider prøves ut i et begrenset omfang forutsatt at det kan inngås et samarbeid 
med Fredrikstad og finansieres innenfor ordinært valgbudsjett.



25

89/22 Sarpsborg scene - organisering

Arkivsak-dok.  22/06099-7
Saksbehandler Knut-Erik Rønne

Saksgang Møtedato Saknr
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2019-2023 25.10.2022 30/22
2 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 89/22
3 Bystyret 2019-2023 17.11.2022

Saksordførersak. 
Saksordfører: Stian Gressum
Medsaksbehandlere: Elisabeth Drillestad Engebretsen

Saksordførers innstilling:
Legges fram i møtet

Vedlegg: 

Sammendrag:
Bystyret har vedtatt at Sarpsborg scenes driftsform og referansegruppe skal evalueres etter 
den omfattende ombyggingen i 2019 og 2020. Nye Sarpsborg scene åpnet august 2020.
 
I dag drives Sarpsborg scene som en del av Team kulturutvikling. Kommunedirektøren 
mener det kan være fordelaktig å skille driften ut i en mer selvstendig form. 

Gjennom interne vurderinger og drøftinger med frivilligheten og næringslivet har 
kommunedirektøren vurdert både kommunalt foretak og en organisering innenfor den 
ordinære linjestrukturen. 

Kommunalt foretak (KF) vil gi kulturhuset en selvstendig posisjon og mulighet for økt ekstern 
deltagelse. Daglig leder og de ansatte kan fokusere på kulturhusdrift, samtidig som huset 
fortsatt ville være underlagt fellesskapets kontroll. 

Kommunedirektørens oppfatning er at de samme fordelene potensielt kan oppnås også med 
fortsatt organisering innenfor linjestrukturen. Det er ekstra ressursbruk knyttet til å opprette 
KF, og kommunedirektøren mener fordelene ikke overstiger denne ulempen.

Kommunedirektøren vil vurdere å gjøre noen tilpasninger i den interne organiseringen. Dette 
gjelder også referansegruppen, et samarbeidsforum som består av politikere, frivilligheten og 
Sarpsborg scene.

Kommunedirektøren anbefaler fortsatt drift innenfor linjestrukturen, samt videreføring av 
referansegruppen.
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Utredning:
Bakgrunn 
Bystyret vedtok 15.06.2017, i sak 58/17 at Sarpsborg scene skulle organiseres som en del 
av den ordinære kommuneorganisasjonen, i virksomhet kultur. Det ble også vedtatt at 
Sarpsborg scene skulle være en aktiv kulturaktør med egenprogrammering av tilbudet ved 
kulturhuset. Dessuten ble det nedsatt en referansegruppe som skulle bidra til å løpende 
evaluere arbeidet i utviklingen av kulturhuset. Referansegruppen består av to representanter 
fra hver av Sarpsborg musikkråd, Sarpsborg kulturråd og Utvalg for kultur og oppvekst. 

Som et punkt 4 vedtok bystyret: «Driftsformen og referansegruppe evalueres i egen sak til 
utvalg for kultur og oppvekst senest 1 år etter at investeringene i fase 2 er gjennomført.» 

Oppstartsnotatet i denne saken tok utgangspunkt i punkt 4 i vedtaket. Kommunedirektøren 
utsatte evalueringen på grunn av korona-pandemien. Dette for å kunne vise til en lenger 
periode med ordinær drift, før evalueringen settes i gang. Likevel har det, særlig med tanke 
på hensynet til ansatte og for forutsigbarhet for driften, vært viktig å gjennomføre vurdering 
av driftsform relativt raskt.

Ved behandling av underveismeldingen i saken 24.05.2022, (sak 19/22) vedtok utvalget 
følgende:

1. Det utredes videre to alternativer for organisering av Sarpsborg scene: 
a. Drift innenfor kommunens organisasjon, men i en mer selvstendig form enn i dag. 
b. Organisering som et kommunalt foretak. 

2. Ferdig utredede alternativer legges frem til politisk sluttbehandling i løpet av høsten 
inneværende år.

Sarpsborg kommune overtok daværende Folkets Hus høsten 2010, og siden den gang har 
kommunen utviklet eiendommen og driften slik at Sarpsborg scene i dag er et aktivt 
programmerende kulturhus. Kulturadministrasjonen og Team barn og unge med 
Ungdommens kulturhus holder også til i bygningen. 

Driften av Sarpsborg scene som denne saken omhandler, omfatter tre arenaer: Robert 
Normann-salen, Folkets bar, og Galleri St. Marie. 

Sarpsborg kommune har investert ca. kr 200 mill. siden overtakelsen. Det gjør at kulturhuset 
i dag fremstår som et aktivt og moderne kulturhus som kan huse et stort utvalg 
kulturarrangementer. 

For 2022 har driften en kostnadsramme på kr 6,8 mill. Av dette bevilges kr 2,7 mill. over 
kommunebudsjettet, mens det er et krav om egeninntjening på kr 4,1 mill. Sarpsborg scene 
sysselsetter 14 ansatte, fordelt på 7,7 årsverk. Før ombyggingen og pandemien nådde 
Sarpsborg scene et publikumstall på ca. 34.000. Det er et mål å øke dette når driften etter 
hvert er normalisert.

Drift innenfor kommunens organisasjon, men i en mer selvstendig form enn i dag
I dag er driften av Sarpsborg scene lagt til Team kulturutvikling innenfor Virksomhet kultur. 
Øvrige oppgaver som ligger til teamet dreier seg blant annet om Olavsdagene, 
Frivilligsentralen, Olsok-feiringen, Sarpsborg-gallaen, 17. mai og utleie av Kulås.

I løpet av Sarpsborg scenes to første driftsår har det skjedd endringer i team kulturutvikling. 
Ansvaret for Litteraturuka er lagt over til Team bibliotek, og ansvaret for Den kulturelle 
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spaserstokken er lagt til kulturskolen. Per 01.09.2022 er det ansatt ny teamleder for Team 
kulturutvikling.

Kommunedirektøren har foretatt drøftelser med de ansatte i Team kulturutvikling, og legger 
også til grunn drøftelser som ble foretatt med lokalt foreningsliv og næringsliv til 
underveismeldingen i denne saken for å belyse utfordringer med dagens organisering

Musikkrådet er opptatt av at kommunen har mange roller, både som tilrettelegger for andre, 
produsent og som tilskuddsgiver til egen drift og til andre. Rådet mener skillet mellom disse 
rollene er uklart. 

Glenghuset og næringsforeningen mener at kulturhuset kunne dra nytte av ekstern 
kompetanse, for eksempel som styremedlemmer. Nåværende organisering er til hinder for 
dette. Glenghuset oppfatter at det er vanskelig for lokale foreninger å få booket plass på 
Sarpsborg scene, og at det er vanskelig å oppnå god dialog over tid.

Kommunedirektøren ser at det kan være stort arbeidspress ved å drive selve kulturhuset. 
Det er dessuten utfordrende at personalressurser tidvis disponeres til teamets andre 
oppgaver utenfor huset, det være seg Olavsdagene, Litteraturuka eller 17. mai. Det kan 
være fordeler ved å gi de ansatte bedre mulighet til å fokusere og spesialisere seg på 
kulturhusdrift, og at teamets oppgaver kan deles opp tydeligere slik at man unngår 
rolleblanding. På den annen side mener kommunedirektøren det har store fordeler at ulike 
deler av Virksomhet kultur kan samarbeide og utnytte hverandres kompetanse, dette gjelder 
også internt i Team kulturutvikling. 

Kommunedirektøren mener det er et reelt alternativ å gjøre endringer i organiseringen av 
Virksomhet kultur og Team kulturutvikling for å redusere de utfordringene som er beskrevet 
ovenfor. Sarpsborg scene må da i større grad framstå som en selvstendig enhet.

Referansegruppe
Da bystyret vedtok dagens organisering av Sarpsborg scene i møte 15.06.2017, ble det også 
opprettet en referansegruppe.  Den skulle skape dialog mellom Sarpsborg scene, politikere 
og det private kulturlivet. Det er en gjennomgående oppfatning at denne referansegruppen 
ikke har fungert etter intensjonen. 

Dette kan skyldes at huset ble ferdigstilt midt i koronapandemien og de to første driftsårene 
har vært preget av dette. Kommunedirektøren ønsker å gjenoppta arbeidet med en 
referansegruppe. Den kan være et godt virkemiddel for å skape konstruktiv dialog mellom 
Sarpsborg scene og relevante aktører. 

Organisering som et kommunalt foretak
Som et kommunalt foretak vil Sarpsborg scene ikke være et eget selskap med rettslig eller 
økonomisk selvstendighet. Foretakets forpliktelser er dermed kommunens forpliktelser. 
Foretaket vil imidlertid ha en egen daglig leder og et eget styre, som kun kan overprøves av 
bystyret. Det er bystyret som velger styremedlemmene, og som også vedtar rammene i 
foretakets budsjett. 

Styret fatter bindende vedtak for foretaket innenfor de rammer som vedtektene setter om 
foretakets formål, evt. begrensninger ved at visse sakstyper skal forelegges bystyret og 
bystyrets generelle instruksjonsmyndighet. Kommunedirektøren har ikke instruksjonsrett 
overfor daglig leder eller styret, men har uttalelsesrett før innstilling til bystyret og kan utsette 
styrevedtak til etter at det har vært behandlet i bystyret. 
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KF-modellen tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering av 
kommunale oppgaver, og benyttes som regel når både forretningsmessige og 
samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. 

Kommunalt foretak er også en vanlig organisasjonsmodell i norske kulturhus. Sarpsborg 
kommune har tidligere besøkt kulturhuset Bølgen i Larvik, som siden åpningen i 2009 har 
vært organisert som et KF, og som har gode erfaringer med det. Bølgen er noe større enn 
Sarpsborg scene, men driften er relativt sammenlignbar. 

Ledelsen ved kulturhuset i Larvik mener modellen har den fordelen at driften er på siden av 
den kommunale linja, samtidig som huset er underlagt de folkevalgte som øverste 
myndighet. Kulturhuset påpekte også at det er viktig å ivareta et godt samarbeid med den 
kommunale kulturorganisasjonen. 

Kulturhuset Bølgen har også et styre som er bredt sammensatt, med representanter fra både 
det politiske miljøet, næringslivet og det frivillige kulturlivet. Det sikrer en bred forståelse og 
forankring for kulturhusets behov og utvikling, og bidrar til åpne linjer mellom de ulike 
interessene. Det gir mulighet for bred kompetanse inn i styret, samtidig som medlemmene 
har en særlig interesse for og kunnskap om kultur. Styresammensetningen anses å være en 
kritisk suksessfaktor for denne driftsmodellen. Dagens styre ved Bølgen består av et flertall 
politikere, én representant fra næringsforeningen og én representant fra kulturrådet. Styret 
befatter seg ikke med programmeringen ved huset, så lenge denne ikke strider mot husets 
vedtatte profil. 

Foretaket eier bygningsmassen. Økonomisk fikk Bølgen i 2017 kommunalt tilskudd på 6,1 
millioner kroner. Om lag halvparten går til selve kulturhusdriften, mens 1/4 går til drift av 
bygget og 1/4 settes av til årlige investeringer. Som i Sarpsborg får også lokale lag og 
foreninger leie lokalene i Bølgen til reduserte priser.

Bølgen har en tjenesteytingsavtale med kommunen. Blant annet benytter foretaket seg av 
kommunens regnskapstjenester, lønnen kjøres av kommunen, samt at kulturhuset benytter 
seg av kommunens IT-systemer. Også innen HR og renhold benyttes kommunale tjenester. 
Totalt kjøper foretaket tjenester av kommunen for ca. 1,1 millioner kroner per år. Dette 
reduserer den årlige nettokostnaden for kommunen tilsvarende. 

Bølgen anser at en av de vesentlige fordelene ved være organisert som et KF sammenlignet 
med å være en del av kommuneorganisasjonen, er et mer nært forhold til næringslivet. 

Kulturhuset regnskapsførte i 2021 et bidrag fra næringslivet på kr 990 000. I Larvik var det 
næringslivet som tok initiativet til å bygge kulturhuset og stod for en stor del av kostnadene. 
Derfor har det vært et nært forhold til næringslivet hele tiden, og næringslivet har hatt et 
eieforhold til kulturhuset.

Økonomiske forhold knyttet til å endre til KF
I Larvik har de årlig kostnader til styregodtgjørelse på kr 140 000 og på kr 80 000 i 
revisjonskostnader. Et KF må regnskapsføres sammen med den ordinære linjestrukturen, 
som et «konsernregnskap». 

Et KF skal ikke ha med seg en kapital som i et aksjeselskap. Det er også mulig å se for seg 
at eierskapet til eiendom og anlegg kan ligge til Virksomhet eiendom slik som i dag.

Det vil påløpe noe ekstra ressursbruk ved at et nytt kommunalt foretak skal planlegges, 
driften tilpasses og at foretakets oppgaveutførelse må overvåkes. Ekstra ressursbruk 
kommer også gjennom formalisering av tjenesteyting, som opprettelse av kontrakter og 
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løpende oppfølging av disse. Ledelsesmessig oppfølging og styring av KF-ene er også å 
regne som ekstra ressursbruk. 

Kommunale foretak har samme mulighet til MVA-kompensasjon som om virksomheten ligger 
i linjestrukturen. Siden KF er en del av kommunen som rettssubjekt gjelder samme fritak for 
skatteplikt på inntekt. Det er altså ingen skatte- eller avgiftsmessige fordeler ved å endre 
organisasjonsform.

Et KF er ikke et eget juridisk subjekt, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen er 
part i alle avtaler og hefter for foretakets forpliktelser. En utskillelse av virksomhet til et KF vil 
dermed ikke virke begrensende for kommunens ansvar. Det er dermed ingen juridisk forskjell 
mellom organisering i linjen og kommunalt foretak når det gjelder ansvarsbegrensning.

Lov om offentlige anskaffelser
Kommunesektoren berøres i stor grad av EØS-avtalens konkurransebestemmelser der 
forholdet til reglene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte er sentrale. 
Anskaffelsesregelverket gjelder for stat, kommuner og fylkeskommuner samt offentlige 
organer eller virksomheter som er organisert som egne rettssubjekter.

I tråd med lov om offentlige anskaffelser, kommer bestemmelsene om offentlige anskaffelser 
ikke til anvendelse i de tilfellene hvor kommunen løser oppgavene med egne ressurser. Et 
KF er ikke et selvstendig juridisk rettssubjekt, men “er en del av kommunen”, og kommunens 
ordinære organisasjon kan med det fritt benytte tjenester fra et KF uten å måtte legge ut 
oppdragene på anbud.

Forholdet til arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse
Arbeidsmiljølovens kapittel 16 inneholder regler som skal beskytte arbeidstakere ved 
overføring av hele eller deler av virksomheten til en ny innehaver. Formålet med reglene er å 
sikre at arbeidsforholdene fortsetter uavhengig av overføringen, og at arbeidstakerne 
opprettholder uendrede lønns- og arbeidsvilkår etter overføringen. 

Ved konkurranseutsetting av tjenester i kommunen har de ansatte en lovhjemlet 
reservasjonsrett (§ 16-3.), det vil si at de ansatte kan motsette seg at arbeidsforholdet 
overføres til ny arbeidsgiver. Dersom Sarpsborg scene gjøres om til kommunalt foretak, vil 
disse bestemmelsene gjøres gjeldende. I så fall vil de berørte medarbeiderne ha fortrinnsrett 
til stillinger i kommunen som de er kvalifisert til å utføre. De ansatte har rett til å ha med seg 
sine lønns- og arbeidsvilkår fra sitt nåværende ansettelsesforhold i kommunen.

Gevinster ved fristilling
Som nevnt anser Kulturhuset Bølgen at en av de vesentlige fordelene ved være organisert 
som et KF sammenlignet med å være en del av kommuneorganisasjonen, er et mer nært 
forhold til næringslivet. I Larvik fører de sponsorinntekter som en del av inntektene sine. 

Det er en mulighet for at et KF som satser aktivt på markedsarbeid mot sponsormarkedet 
kunne fått til en slik inntekt også i Sarpsborg.

Budskapet fra Næringsforeningen og iSarpsborg var derimot at de stilte seg tvilende til at 
dette markedet vil gi store muligheter med det første. De viser til en holdning om at 
sponsorer ikke ønsker å bidra når kommunen er eneeier, selv om erfaringen fra Larvik er en 
annen. I tillegg er erfaringen fra kulturhuset i Askim at det er meget vanskelig å skaffe 
sponsorer, selv om dette kulturhuset er et AS med både private og offentlige eiere. Dette 
viser etter kommunedirektørens oppfatning at selve organisasjonsformen ikke nødvendigvis 
er avgjørende for sponsormulighetene.
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I 2020 ble det gjort en helhetlig vurdering av Stavanger kommunes kommunale foretak. 
Konklusjonen der var at sparetiltak og effektiviseringer gjort i kommunale foretak, like gjerne 
kunne vært gjort ved annen organisering. Det var altså ikke organisasjonsformen som var 
avgjørende. 

Kommunedirektøren har gjort en undersøkelse hos de andre kulturhusene i Østfold-
regionen. I Askim er kulturhuset skilt ut i et eget AS, men både ved Brygga kultursal i Halden, 
Blå Grotte og St. Croix i Fredrikstad og ved Parkteateret i Moss er kulturhusdriften lagt inn i 
den ordinære kommunestrukturen. Ved alle steder er driften organisert som egen 
enhet/virksomhet. Disse enhetene opplever selv at de når fram til befolkningen som 
selvstendige enheter som er adskilt den øvrige kulturadministrasjonen. 

Vurdering av alternativene 
Kommunedirektøren legger følgende kriterier til grunn ved valg av driftsform: 

1. Fortsatt kommunal kontroll med kulturhuset 
2. Fortsatt rabatterte priser, og rom for lokale leietakere 
3. Fortsatt fokus på egeninntjening, i et programmerende og produserende hus 
4. Økt samarbeid med andre aktører, næringsliv, foreningsliv og kulturliv 
5. Skille driften fra andre kommunale oppgaver, unngå rolleblanding, gi ansatte bedre 

mulighet til å fokusere på drift av Sarpsborg scene.

Punkt 1 og 2
De to første kriteriene har vært lite omdiskuterte. Tilbakemeldingene tilsier at kommunen skal 
sørge for at kulturhuset er tilgjengelig for hele befolkningen og gi et mangfold av kulturtilbud 
for sarpinger. En del av dette er at lokale leietakere skal prioriteres noe, og at disse kan leie 
til rabatterte priser. 

Punkt 3 
Sarpsborg scenes egeninntjening er gjenstand for noe debatt. Noen mener egeninntjeningen 
går på bekostning av rom for de lokale leietakerne. Andre har også gitt tilbakemeldinger om 
at et produserende hus tar oppgaver som private eller frivilligheten kunne gjort. 
Egeninntjening kan også være sponsorer. Noen mener dette lettere kan satses på ved et KF. 
Kommunedirektøren stiller seg bak vurderingene til Næringsforeningen og iSarpsborg og 
mener det er lite sannsynlig at det vil kunne være et stort sponsormarked i Sarpsborg som 
åpner seg ved å endre organisasjonsform til KF.    

Punkt 4
Både rådene, iSarpsborg, Næringsforeningen og Glenghuset og Diorama har ønsket at 
Sarpsborg scene skal samarbeide enda tettere med eksterne aktører. Kommunedirektøren 
deler det ønsket. Det er mulig å se for seg at dersom næringsliv og foreningsliv deltar som 
styremedlemmer i et KF vil dette være mer forpliktende og langvarig engasjement for 
kulturhuset. Slike styremedlemmer kunne representere kompetanse som ellers ikke finnes i 
administrasjonen. På den annen side vil det måtte påregnes ekstra kostnader til 
styrehonorarer, og en er avhengig av at de rette personene er villige til å ta på seg 
oppgaven.  Kommunedirektøren mener man kan oppnå godt samarbeid med eksterne på 
andre måter, for eksempel gjennom referansegruppen. En kan vurdere referansegruppens 
deltakere, og over tid gjøre dette til et fruktbart dialogforum.
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Punkt 5
Flere av tilbakemeldingene går ut på at driften innad i Team kulturutvikling er uoversiktlig og 
krevende, at det foregår rolleblanding. 

Et KF ville bidra til å tydeliggjøre et slikt skille. Som KF ville Sarpsborg scene ha egen daglig 
leder og styre og rapportere rett til bystyret. Det ville ikke nødvendigvis hatt noe med 
virksomhet kultur å gjøre. 

En av grunnene til å skulle endre til KF er muligheten for mer effektiv drift, altså at et KF kan 
utgjøre en mindre og mer fleksibel organisasjon, som kan unngå å bruke tid på mer 
byråkratiske prosesser. Dessuten at et KF står fritt til å inngå egne avtaler og dermed kunne 
skape mer effektiv drift. 

På den annen side mener kommunedirektøren at det er mulig å gjøre en slik endring også 
innenfor linjeorganiseringen. 

Kommunedirektøren mener derfor at alle kriteriene over kan ivaretas med dagens 
organisering og at ingen av dem krever et KF. 

Derimot ønsker kommunedirektøren å utvikle Sarpsborg scene videre innenfor 
linjestrukturen. Kulturhuset er fremdeles nytt, og driften har ikke nødvendigvis kommet opp i 
rett marsjfart etter koronapandemien. Kommunedirektøren mener at det kan være aktuelt å 
gjøre tilpasninger ved organiseringen innenfor virksomhet kultur for å utnytte husets fulle 
potensial.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Organisering av Sarpsborg Scene som et kommunalt foretak vil innebære økte kostnader for 
kommunen. Det vil kreve økte økonomiressurser da kommunen må føre regnskapet til 
selskapet samt avlegge konsolidert regnskap, noe kommunen ikke gjør i dag. Det anslås at 
dette alene vil utgjøre en 25% økonomistilling. I tillegg vil det påløpe kostnader til revisjon, 
styrehonorarer og administrasjon av selskapet. Et KF vil også gi mindre fleksibilitet for 
kommunen da ressurser ikke kan benyttes på tvers innad i organisasjonen. 

Fortsatt drift innenfor linjestrukturen får ingen direkte økonomiske konsekvenser og er et 
betydelig rimeligere alternativ.

Miljø:
Ingen

Folkehelse:
Ingen

Kommunedirektørens anbefaling:
Sarpsborg scene drives videre som i dag, i den ordinære linjestrukturen. 
Kommunedirektøren tilpasser organiseringen med sikte på at husets potensial skal utnyttes, 
at Sarpsborg scene skal framstå som en selvstendig enhet og at driften skal være mest 
mulig effektiv. Referansegruppen videreføres.

Behandlingen fra Utvalg for kultur og oppvekst vil bli tilgjengelig på våre nettsider så 
snart den er klar.
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90/22 Mindre endring av kommunedelplan sentrum 2019-2031 - 
          Sluttbehandling

Arkivsak-dok.  22/07997-25
Saksbehandler Elise Enoksen Moen

Saksgang Møtedato Saknr
1 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 90/22
2 Bystyret 2019-2023 17.11.2022

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere: Katarzyna Mitwicka, Emilie Cosson-Eide og Christian Emmerich

Kommunedirektørens innstilling:
Sarpsborg kommune vedtar mindre endringer av kommunedelplan for sentrum 2019-2031, jf. 
PBL §§ 11-15 og 11-17, slik de fremgår i vedlegg 1 «Notat med beskrivelse av endringer, 
datert 20.10.2022».

Vedlegg: 
1. Notat med beskrivelse av endringer, datert 20.10.2022
2. Gjeldende bestemmelser for kommunedelplan sentrum 2019-2031, datert 14.04.2021
3. Reviderte bestemmelser for kommunedelplan sentrum 2019-2031 (med spor 

endringer), datert 20.10.2022
4. Notat med sammendrag og kommentarer til innspill fra begrenset høring, datert 

20.10.2022 
5. Kopi av mottatte innspill til begrenset høring 

Sammendrag:
Kommunedelplan for Sarpsborg sentrum 2019-2031 ble vedtatt i bystyret 20. juni 2019.
Gjennom bruk av planen har det kommet frem opplysninger som gjør det ønskelig å foreta 
mindre endringer.

Hensikten med de mindre endringene er å rette opp i uklarheter, tekniske feil, samt andre
forhold som kommunen har erfart slår uheldig ut i praksis og/eller virker mot sin opprinnelige
hensikt. Kommunedirektøren foreslår til sammen fire endringer i plankart og temakart, og ti 
endringer i planbestemmelsene.

Forslag til mindre endringer har vært ute på begrenset høring i perioden 21. juni til 21. august 
2022, etter vedtak i formannskapet. Det er ikke mottatt innsigelser eller motforestillinger fra 
offentlige myndigheter. Det er mottatt noen innspill til justeringer, hovedsakelig fra private 
aktører, hvor enkelte av innspillene er tatt til følge og innarbeidet i endringsforslagene. 
Justeringene går hovedsakelig på bestemmelser om støy (endring nr. 7 og 8) og minste 
uteoppholdsareal (MUA) (endring nr. 12 og 13). 

Kommunedirektøren anbefaler at mindre endringer av kommunedelplan for Sarpsborg
sentrum 2019-2031 vedtas slik de fremgår i vedlegg 1 «Notat med beskrivelse av endringer, 
datert 20.10.2022».
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Utredning:

Bakgrunn for saken 
Kommunedelplan for Sarpsborg sentrum 2019-2031 ble vedtatt i bystyret 20. juni 2019.
Kommunedelplanen skal være et godt styringsverktøy for detaljplanlegging og
byggesaksbehandling i sentrumsområdet. Den er et juridisk dokument som skal styre byens
utvikling i riktig retning.

Våren 2021 ble det vedtatt en mindre endring av sentrumsplanens bestemmelse § 4.1 b. 
punkt v. om unntak fra plankrav som omfatter Stjernebygget. Gjennom bruk av planen har 
det kommet frem opplysninger som gjør det ønskelig å foreta mindre endringer av planen for 
å gjøre den til et enda bedre styringsverktøy.

Kommunedirektøren foreslår nå endringer for deler av planbestemmelsene og plankartet 
med temakart. Hensikten med de mindre endringene er å rette opp i uklarheter, tekniske feil, 
samt andre forhold som kommunedirektøren har erfart slår uheldig ut i praksis og/eller virker 
mot sin opprinnelige hensikt. Det foreslås også å ta inn nye retningslinjer som har oppstått 
etter at planen trådte i kraft. 

Planprosess
Formannskapet i Sarpsborg kommune vedtok i møte 2. juni 2022, sak 49/22, å legge ut 
mindre endringer av kommunedelplan for Sarpsborg sentrum på begrenset høring. Dette var 
til sammen 14 forslag til mindre endringer. 

Høringen ble sendt til berørte parter og myndigheter per brev, og varslet med annonse i 
Sarpsborg Arbeiderblad og på kommunens nettside www.sarpsborg.com. Etter ønske ble det 
det også holdt en orientering om endringene i planutvalget 1. juni 2022, og for Sarpsborg 
næringsforening 28. juni 2022. 

Endringene har vært på begrenset høring i perioden 21. juni 2022 til 21. august 2022. 

Innkomne innspill til begrenset høring og justeringer som følge av dette 
Sarpsborg kommune mottok ti innspill til begrenset høring, hvorav syv er fra offentlige 
myndigheter og tre er fra private organisasjoner. Alle innspillene er oppsummert og vurdert i 
eget notat som følger saken, se vedlegg 4. Kopi av innspillene i sin helhet finnes i vedlegg 5. 

Det er ikke mottatt innsigelser eller motforestillinger fra offentlige myndigheter. Det er mottatt 
noen innspill til justeringer, hovedsakelig fra private aktører, hvorav enkelte er tatt til følge og 
innarbeidet i endringsforslagene. Justeringene går hovedsakelig på bestemmelser om støy 
(endring nr. 7 og 8) og minste uteoppholdsareal (MUA) (endring nr. 12 og 13). 

Kommunedirektøren foreslår følgende justeringer etter høringen: 

Etter innspill fra Kvartal 64 AS og Sarpsborg næringsforening (endring nr.12 og 13): 
a. Bestemmelse § 5.4 Minste uteoppholdsareal (MUA), punkt c: Bestemmelsen 

tydeliggjøres, maksimumskrav til fravik på 5 kvm tas ut, og nærhet til torg legges inn som 
mulighet til fravik. Teksten endres til «Kravet kan fravikes noe for prosjekter som: 

o Ligger i umiddelbar nærhet til park/friområde/torg, og/eller
o Inneholder andre elementer som bidrar til å øke utearealenes kvalitet utover 

minstekravene».

http://www.sarpsborg.com/
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b. Bestemmelse § 5.4 Minste uteoppholdsareal (MUA), retningslinjer: Legger til et punkt om 
at «Krav til MUA kan vurderes nærmere ved regulering av hele kvartaler»

Etter innspill fra Asplan Viak og Sarpsborg næringsforening, samt dialog med 
Statsforvalteren (endring nr. 7): 
c. Bestemmelse § 4.6 Støy, punkt d, endres for å tilpasse sentrumsplanen til nye 

retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021): 
o Legger inn eksisterende avvikssone som bestemmelsesområde «Avvikssone 

støy».
o Legger til i punkt i: «Ved regulering av flere tomter kan dempet fasade tillates som 

erstatning for stille side for enkelte boenheter dersom det dokumenteres at det 
ikke er mulig å oppnå stille side. Dempet fasade må utformes med høy opplevd 
kvalitet, og det må gjøres kompenserende tiltak for å veie opp for tap av stille 
side».

Etter innspill fra Statsforvalteren (endring nr. 8): 
d. Bestemmelse § 4.6 Støy, punkt c: Endrer fra før rammetillatelse til «før søknad om 

rammetillatelse eller ved ett-trinns søknad» 

Innkomne innspill til begrenset høring som ikke tas til følge 
Det er også enkelte av innspillene til begrenset høring som ikke er tatt til følge. Dette gjelder 
blant annet:

 Innspill fra Kvartal 64 AS og Sarpsborg næringsforening om at innglassede balkonger 
og andre innendørs fellesareal som kan bidra til å øke bokvaliteten bør inngå i krav til 
minste uteoppholdsareal (MUA). Dette tas ikke til følge da hensikten med MUA 
bestemmelsene er å sikre tilstrekkelige og brukbare arealer til uteopphold med god 
kvalitet, og den nevnte typen areal kan ikke regnes som uteopphold i henhold til TEK 
17.  

 Innspill fra Sarpsborg næringsforening om at arealet ved Søsterboligen bør avsettes 
til grønnstruktur/park istedenfor grav- og urnelund. Dette tas ikke til følge da 
Sarpsborg Sokn (grunneier) er imot en slik endring, og Statsforvalteren har gitt 
tilbakemelding om at en slik endring i så fall må legges ut på ny høring.

Se vedlegg 4 for ytterligere vurdering av innspillene og andre forslag til justeringer som ikke 
er tatt til følge. 

Justerte forslag til mindre endringer etter begrenset høring 
Kommunedirektøren mener at foreslåtte mindre endringer ikke endrer intensjonen i 
sentrumsplanen, og anbefaler vedtak av følgende endringer: 
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Plankart og temakart

 Endring nr. 1 – Innskrenkning av areal avsatt til sentrumsformål (S1) ved Søsterboligen:  
Dette medfører utvidelse av formålene «grav- og urnelund» mot vest, «offentlig eller 
privat tjenesteyting» mot nord og «veg» mot øst.      

Figur 1: Forslag til innskrenkning av sentrumsformål vises med rødt areal. Eksisterende sentrumsformål vises   
med svak brun farge. 

 Endring nr. 2 – Utvidelse av areal avsatt til sentrumsformål i kvartal 62A: 
Dette medfører innskrenking av formålet «veg»
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Figur 2: Forslag til utvidelse av sentrumsformål vises med rødt areal. Eksisterende sentrumsformål vises    
med svak brun farge.

 Endring nr. 3 – Utvidelse av grense for bykjerne ved kvartal 62A

Figur 3: Forslag til utvidelse av bykjernen vises med rødt areal.
Eksisterende bykjerne vises med grønn farge.  

 Endring nr. 4 – Oppdatering av kulturmiljø etter revisjon av NB! Registeret
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Figur 4: Endret grense for kulturmiljøet «Aksene og bysentrum» (til venstre) og «Kulåsparken» (til høyre)  
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Planbestemmelser 
(Suppleringer/endringer er vist med understreket tekst)

 Endring nr. 5 – § 4.1b. Unntak fra plankrav, ii) og iv), supplering av punkt c:
Kommunedirektøren foreslår å supplere bestemmelsen med «Utvikling av adkomst og 
parkering knyttet til etablert bebyggelse, eller ny bebyggelse som i henhold til 
bestemmelsen er unntatt plankrav». 

 Endring nr. 6 – § 4.1b. Unntak fra plankrav, supplering av retningslinje ii:
Kommunedirektøren foreslår å supplere retningslinjen med «Som eksempel på tiltak der 
kommunen anser reguleringsplankravet som urimelig er:

o Mindre fasadeendringer, mindre utvidelser av eksisterende bygg, oppføring av 
mindre sekundære byggverk på allerede bebygde eiendommer, eller lignende.

o Vann-, avløps-, fjernvarme-, nettanlegg, eller lignende dersom overdekning 
tilbakeføres til opprinnelig stand». 

 Endring nr. 7 – § 4.6 Støy, oppdaterte retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging og tilpasning til dette: 
Kommunedirektøren foreslår å endre «Miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016» og tabell 3 til «Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021» 
og tabell 2. 

For å tilpasse støybestemmelsene til ny retningslinje foreslår kommunedirektøren i tillegg 
følgende endringer i punkt d: «Innenfor bestemmelsesområdet «Avvikssone støy», vist 
på temakart Støy, kan grenseverdiene jf. tabell 2 i T-1442/2021 fravikes. Avvik tillates 
kun hvor det kan dokumenteres at det ikke er mulig å oppnå gode utbyggingsløsninger, 
med hensiktsmessige planløsninger og god estetisk kvalitet, innenfor grenseverdiene i T-
1442/2021. Følgende vilkår skal likevel være oppfylt: 

i. Halvparten av oppholdsrommene, og minst ett soverom, skal vende mot stille 
side. Ved regulering av flere tomter kan dempet fasade tillates som erstatning 
for stille side for enkelte boenheter dersom det dokumenteres at det ikke er 
mulig å oppnå stille side. Dempet fasade må utformes med høy opplevd 
kvalitet, og det må gjøres kompenserende tiltak for å veie opp for tap av stille 
side».   

 Endring nr. 8 – § 4.6 Støy, endring av punkt c:
Kommunedirektøren foreslår å endre bestemmelsen til: «For ny bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål, eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse, skal 
oppdatert støyutredning foreligge før søknad om rammetillatelse eller ved ett-trinns 
søknad. Dette gjelder ikke ved planlegging og oppføring av ny bebyggelse til støyfølsomt 
bruksformål utenfor rød eller gul sone, med mindre det aktuelle området er utsatt for 
støykilder utover vei og jernbane som gir grunn til å tro at grenseverdiene for gul sone 
overskrides».

 Endring nr. 9 – § 4.6 Støy, supplering av punkt g:
Kommunedirektøren foreslår å supplere bestemmelsen med «Stille områder (områder 
med særlig hensyn til friluftsliv i lite støypåvirkede omgivelser), angitt på temakart 
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Grønnstruktur: Ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet i henhold til de til 
enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for støy i arealplanleggingen, skal søkes 
lokalisert og utformet slik at støypåvirkningen i stille områder forblir uendret eller dempes. 
Kollektiv-, gang- og sykkel- eller trafikksikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene 
vesentlig i stille soner vil kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. 
Ved skjøtsel av eksisterende stille områder og ved etablering av nye parker og byrom, 
skal stillhet vektlegges som en kvalitet man tar hensyn til ved utformingen».

 Endring nr. 10 – §4.7 Luftkvalitet og §4.9 Grunnforurensning, supplering av retningslinjer:
Kommunedirektøren foreslår å supplere retningslinjene til §4.7 og §4.9 med «Ved søknad 
om tillatelse bør innledende vurdering legges ved rammesøknad eller ett-trinns søknad».

 Endring nr. 11 – §4.16 Bestemmelser for bevaringsverdig bebyggelse, endring av 
retningslinje til punkt b:
Kommunedirektøren foreslår å endre retningslinjen til «Bygningene i SEFRAK-registeret 
er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner, siden SEFRAK er et aldersregister 
der det ikke er foretatt noen verneverdivurdering. Registreringen fungerer mer som et 
varsko om at det skal foretas en redegjørelse av verneverdien før det eventuelt blir gitt 
tillatelse til å endre, flytte eller rive bygninger». 

 Endring nr. 12 – § 5.4 Minste uteoppholdsareal (MUA), supplering av punkt c:
Kommunedirektøren foreslår å supplere bestemmelsen, punkt c, med «For nye 
boenheter innenfor bestemmelsesområder «urban-høy bebyggelse» og «Gamle Gleng» 
vist i temakart Høyder og bygningstypologi, skal det settes av minimum 15 kvadratmeter 
uteoppholdsareal per boenhet. Kravet kan fravikes noe for prosjekter som: 

o Ligger i umiddelbar nærhet til park/friområde/torg, og/eller 
o Inneholder andre elementer som bidrar til å øke utearealenes kvalitet utover 

minstekravene.

Kommunedirektøren foreslår i tillegg å supplere retningslinjene til § 5.4 med «Med 
«andre elementer som bidrar til å øke utearealenes kvalitet utover minstekravene» 
menes kvaliteter som overdekte balkonger, takterrasser og andre lekearealer, blågrønne 
elementer utenom minstekrav, drivhus, vinterhage, o.l.»

 Endring nr. 13 – § 5.4 Minste uteoppholdsareal (MUA), supplering av retningslinjer:
Kommunedirektøren foreslår å legge til punkt iv, v og vi i retningslinjene til § 5.4 med 
følgende tekst: 
iv. Tiltakshaver skal redegjøre for hvordan attraktiviteten til uteoppholdsarealene er 
ivaretatt i søknaden eller reguleringsplanen. 
v. Med «kravet kan fravikes noe for prosjekter som ligger i umiddelbar nærhet til 
park/friområde/torg» menes det de kvartalene/arealene som grenser til 
park/friområde/torg. 
vi. Krav til MUA kan vurderes nærmere ved regulering av hele kvartaler.

 Endring nr. 14 – Endring av begrepet byggelinje (utgått): 
Kommunedirektøren foreslår å bytte ut begrepet byggelinje med fortauslinje der dette 
passer, og linje tilbaketrukket fra fortauslinje der dette passer.
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Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Sarpsborg kommune kan etter mindre endring av sentrumsplanen legge ut tomten ved
Søsterboligen for salg (se endring nr. 1). 

Ingen av de andre endringene medfører direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Miljø:

Endringene medfører at redegjørelse for støy, luftkvalitet og grunnforurensning skal mottas
tidligere i byggesaksbehandlingen, men kravet til redegjørelsen/utredningen er fortsatt den
samme (se endring nr. 8 og 10). 

Endringene kan medføre en bedre ivaretagelse av grøntområder med funksjon «stille
område» da skjøtsel i eksisterende parker også inkluderes i bestemmelsene (se endring nr.
9). Bestemmelsen kan da føre til at det beplantes ny vegetasjon i etterkant av skjøtsel i 
eksisterende grøntområder med funksjon «stille område». Dette kan ha positive effekter for 
blant annet luftkvalitet, naturmangfold, og den subjektive oppfattelsen av støyforhold. 

Endringene kan også ha positiv virkning på drikkevannet og avløpssystemet i Sarpsborg da 
endring i retningslinjene til §4.1b med å tilføye «Vann-, avløps-, fjernvarme-, nettanlegg, eller 
lignende dersom overdekning tilbakeføres til opprinnelig stand» under unntak fra plankrav 
kan medføre raskere rehabilitering av VA-ledninger (se endring nr. 6). Raskere rehabilitering 
av VA-ledninger kan redusere faren for at drikkevannet blir borte og/eller forurenset, samt 
bidra til bærekraftig bruk av vannressursene. 

Folkehelse:
Mindre endringer av sentrumsplanen medfører ikke vesentlige konsekvenser for folkehelse.
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91/22 Utredning av Fontenehus

Arkivsak-dok.  22/15662-1
Saksbehandler Marianne Horgen

Saksgang Møtedato Saknr
1 Utvalg for velferd og folkehelse 2019 - 2023 27.10.2022 20/22
2 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 91/22
3 Bystyret 2019-2023 17.11.2022

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere: 
Berit Synnøve Dahle, virksomhetsleder Kompetansesenter rus og psykisk helse. 
Hedda Bothne, virksomhetsleder NAV
Jon Helge Guthu, virksomhet økonomi

Kommunedirektørens innstilling:
Sarpsborg kommune søker ikke om tilskudd til opprettelse av Fontenehus i Sarpsborg. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll fra bystyresak 51/22, «Interpellasjon: Fontenehus», behandlet 16.06.2022

Sammendrag:
Et Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt 
psykiske helseproblemer. Fontenehusene har arbeid både som mål og metode, og er et 
lavterskeltilbud uten krav om henvisning eller vedtak. Tilbudet retter seg inn mot en bred 
brukergruppe.  Det er et supplement til kommunale tjenester og andre tilbud som driftes som 
frivillige tiltak eller i samarbeid med kommunen. Fontenehus vil tilføre kommunen et mer 
variert tilbud til mennesker med psykiske utfordringer. Modellen har vist seg i praksis å 
tiltrekke seg flere unge mennesker

Helsedirektoratet bevilger tilskudd til etablering av Fontenehus med 100% dekning av 
driftsutgifter i første driftsår, deretter 75% dekning i 2. og 3. driftsår og 50 % etter dette. Et 
tilskudd forutsetter vedtak i bystyret og at kommunen forplikter seg til å bidra økonomisk over 
tid etter regelverkets nøkkel for dekningsgrad og nedtrapping. Det er beregnet at Sarpsborg 
kommune må dekke årlige driftskostnader på minst 2,7 mill. kr fra fjerde driftsår.

Sarpsborg kommune drifter i dag flere tilbud til brukergruppen, enten i egen regi eller som 
samarbeid med ideelle organisasjoner/tiltaksleverandører. 
 

Utredning:
Bakgrunn 

Bystyrerepresentant Margrethe Motzfeldt (H) fremmet til bystyrets møte 16.06.2022 en 
interpellasjon hvor hun ba om en politisk behandling av etablering av Fontenehus i 
Sarpsborg kommune. Ordføreren foreslo følgende: Kommunedirektøren fremmer en sak til 
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politisk behandling om muligheten for å etablere et Fontenehus i Sarpsborg ved å søke 
midler fra Helsedirektoratet. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt i møtet.

Om Fontenehus
Et Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt 
psykiske helseproblemer. Fontenehusene har arbeid både som mål og metode og er et 
lavterskeltilbud uten krav om henvisning eller vedtak. Medlemmene avgjør selv hvordan 
og hvor mye de vil delta. Ansatte og medlemmer i fontenehuset har felles ansvar for at 
nødvendige oppgaver tilknyttet drift av fontenehuset løses på en god måte. 
Driftsoppgavene på et Fontenehus er varierte, fra strategisk langsiktig planlegging, politisk 
lobbyarbeid og statistikkføring til daglig drift og vedlikehold av huset, støtte med jobbsøk 
og arbeidsgiverkontakt. Variasjonen i oppgaver gjør at alle kan finne en oppgave som 
passer og det arbeidsrettede tilbudet gir struktur på hverdagen og tilhørighet i et 
inkluderende arbeidsmiljø. Fontenehuset følger opp hvis medlemmer uteblir og 
medlemskapet i fontenehusene er livslangt hvis medlemmet ønsker det. Fontenehusene 
organiserer også fritidstilbud og samlinger på høytidsdager.  

Fontenehusets mål er å bidra til at medlemmene lever et selvstendig liv, i utdanning eller 
arbeid, og at den enkelte mestrer sine livsutfordringer i helsefremmende fellesskap. 

Fontenehuset retter seg inn mot en bred brukergruppe og er et supplement til kommunale 
tjenester og andre tilbud som driftes som frivillige tiltak eller i samarbeid med kommunen. 
Fontenehus vil tilføre kommunen et mer variert tilbud til mennesker med psykiske 
utfordringer. Modellen har vist seg i praksis å tiltrekke seg flere unge medlemmer, og gir dem 
mulighet for å fullføre utdanning og å komme i arbeid. Eksisterende møteplasser, 
dagaktivitetstilbud og andre lavterskel arbeidsrettede tiltak i Sarpsborg, som ikke faller inn 
under ordninger i NAV, står ikke i motsetningsforhold til Fontenehus. 
Fontenehuset har mange samarbeidspartnere, i utdanningsinstitusjoner, kultur- og næringsliv 
og kommunen og NAV er viktige samarbeidspartner, med ulike støtteordninger for 
medlemmenes utdannings- og arbeidsoppfølging. Forpliktende samarbeidsavtaler inngås 
med kommunen etter standardmal fra Fontenehus Norge. Fontenehuset samarbeider også 
med spesialisthelsetjenesten og fastleger og med ideelle aktører i de ulike kommunene, 

Fontenehuset har et uavhengig styre, eventuelt et rådgivende organ hvis det er knyttet til 
et overordnet foretak. Styret eller det rådgivende organet bør bestå av personer som har 
posisjon og nettverk til å støtte fontenehuset på områder innen økonomi, jus, politisk 
påvirkning, utvikle jobbmuligheter, offentlige støtteordninger, brukerrettigheter og 
synliggjøring av fontenehuset.

Clubhouse International organiserer fontenehusene i en felles internasjonal organisasjon, 
med fastsatte standarder som definerer deres måte å rehabilitere på. Standardene 
fungerer også som et rettighetsdokument for medlemmer og som en etisk veiledning for 
medarbeidere, ledelse og styre. Standardene ligger til grunn for vurdering av 
fontenehusets kvalitet gjennom en akkrediteringsprosess hvor 37 internasjonale 
standarder må følges. 

Fontenehus Norge fører ikke register som viser endring av «status» fra arbeidsledig til 
arbeidstaker, eller endring i hvilke offentlige ytelser medlemmet mottar. Hvert år 
gjennomføres en arbeids- og studieundersøkelse blant medlemmene som har vært tilstede 
på fontenehuset det aktuelle året (aktive medlemmer). 

Resultat fra arbeids- og studieundersøkelsen Fontenehus Norge 2021:
Antall medlemmer i utvalget av undersøkelsen: 2089
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Svarprosent: 67,5 %
Andel i lønnet arbeid, praksis eller studier: 43%
Andel som mottar uføretrygd: 52 %

Fontenehuset bidrar til å styrke det enkelte medlems ressurser slik at de kan gå videre med 
tiltak fra NAV eller direkte ut i ordinært arbeid. Suksess er betinget av skrittvis jobbing og 
målrettet samhandling med kommunen. Gjennom samarbeidet med Fontenehus Norge, og 
med innvilgede tilskuddsmidler, får kommunen tilgang til veiledning, kompetanse og 
ressurser for etablering av fontenehus og videreutvikling av samhandling mellom offentlig og 
frivillig ideell virksomhet.

Det er gjort en beregning som viser at kommunen må påregne minst 2,7 mill. kr i årlige 
driftskostnader fra det fjerde året et fontenehus er i drift, se beskrivelse under «konsekvenser 
økonomi» nedenfor.

Kommunens tilbud til målgruppen
Sarpsborg har 4,2 % høyere andel innbyggere som mottar uføretrygd enn landet for øvrig.  
Kommunen har i dag flere tilbud til samme målgruppen som fontenehus. 
Kompetansesenter rus og psykisk helse har samarbeidsavtale med Kirkens bymisjon om 
tiltakene «Byverkstedet» og «I Jobb». Formålet med disse tiltakene er at mennesker med 
psykiske vansker og/ eller rusutfordringer får økt livskvalitet gjennom deltagelse i 
jobbaktivitet. Tiltakene har som mål å styrke den enkeltes selvrespekt, gi en meningsfull 
hverdag og opplevelse av mestring gjennom lønnet eller ulønnet arbeid og aktivitet. 
Arbeidstiltakene skal bidra til at målgruppen kommer seg ut av isolasjon og blir en del av et 
sosialt fellesskap. «I Jobb» har fokus på arbeid med reelle arbeidsoppgaver og deltakerne 
må stå i forventninger fra eksterne arbeidsgivere, arbeidsledere og kollegaer. 
«Byverkstedet» er en intern arbeidsarena hvor deltakerne utfører arbeidet i Kirkens bymisjon 
sine lokaler. 
Individuell jobbstøtte (IPS) er en oppfølging- og samarbeidsmetodikk rettet mot mennesker 
som er i behandling for rus- og/eller psykiske lidelser, med mål om å få disse inn i ordinært 
arbeid. De som inkluderes i IPS-tiltaket skal ha et uttalt ønske om å komme ut i ordinært 
arbeid. Tiltaket er et samarbeid mellom NAV stat, kommune og spesialisthelsetjenesten. IPS 
lokalt er forankret i en samarbeidsavtale med blant annet Sykehuset Østfold. Det er i dag 
ikke venteliste for å bli tatt opp i IPS. Det stilles store krav til dokumentasjon i tiltaket, og 
gjennomføringsevne, metodikk og resultater evalueres systematisk. Senter for rehabilitering 
og aktivitet har en egen sysselsettingsavdeling, der personer med alvorlig psykisk eller 
rusrelatert sykdom kan få mulighet for å delta. 
NAV har også flere tiltak, deriblant en avtale med Deltagruppen som også sysselsetter 
personer med psykiske helseutfordringer. I tillegg har NAV tilbud til yngre utenfor ordinært 
arbeidsliv i tiltaket ASK. Videre har de samarbeid med Frelsesarmeens rundt deres tiltak 
«Jobbkafé», en lavterskel møteplass hvor besøkende kan delta i fellesskap og få 
veiledning/bistand i jobbsøkeprosessen. 

Vurdering 

Fontenehus vil tilføre kommunen et mer variert tilbud til mennesker med psykiske 
utfordringer. 

Fontenehus-modellen sammenfaller godt med kommunes målsetninger om lavterskeltilbud 
og fokus på egenmestring.

Fontenehuset gir ikke et fullverdig behandlingstilbud til målgruppen. Medlemmer av 
Fontenehuset vil fortsatt ha behov for både akutte og langvarige kommunale tjenester, men 
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kommunedirektøren forventer at en del av de som bruker et eventuelt Fontenehus aktivt ikke 
lenger vil ha behov for lavterskeltjenester som for eksempel støttekontakt. 

Fontenehusene har arbeid både som mål og metode. De fører ikke register som viser 
endring av «status» fra arbeidsledig til arbeidstaker, eller endring i hvilke offentlige ytelser 
medlemmet mottar. Det vil derfor være vanskelig for Sarpsborg kommune å måle effekt av 
tiltaket. 

Sarpsborg kommune har i dag flere tilbud, enten alene eller i samarbeid med andre, som har 
samme målgruppe som fontenehusene. Flere av tilbudene som driftes av NAV eller 
Kompetansesenter for rus og psykisk helse har krav om dokumentasjon, og tiltakene 
evalueres systematisk. Virksomhetene har god oversikt over deltagere og forløp i prosessen 
rundt hver enkelt deltager.  

Kommunedirektøren anser at Fontenehus kan være et positivt supplement til det øvrige 
tilbudet til personer med psykiske helseutfordringer i Sarpsborg. Det er gunstig at staten 
bidrar med en vesentlig del av finansieringen, også på lang sikt. Samtidig mener 
kommunedirektøren at det i større grad burde vært mulig å måle effekt av tiltaket. For 
Sarpsborg kommune bør det være et entydig mål at flest mulig deltakere skal over i 
inntektsgivende arbeid. Kommunedirektøren mener en eventuell satsing på Fontenehus ikke 
bør gå på bekostning av de etablerte tiltakene overfor målgruppen i Sarpsborg.

Sett i lys av kommunens økonomiske utfordringer anbefaler kommunedirektøren ikke å søke 
om midler til etablering av Fontenehus i Sarpsborg nå.

Dersom bystyret ønsker å vurdere Fontenehus nærmere, bør dette gjøres i forbindelse med 
behandling av årsbudsjett for 2023 og handlingsplan 2023-2026.  

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi: 

Helsedirektoratet har tilskuddsordning for opprettelse og drift av Fontenehus. Tildeling av 
tilskuddsmidler forutsetter vedtak om etablering av Fontenehus fra bystyret. Kommunen må 
prioritere videre økonomisk støtte til Fontenehusene og sørge for en gradvis økning av 
kommunal finansiering i kommunens økonomiplan med bakgrunn i regelverkets nøkkel for 
dekningsgrad og nedtrapping. Det må sikres at den kommunale delstøtten blir av varig 
karakter. 

Det er utfordrende å anslå helt eksakte kostnader for Sarpsborg kommune ved opprettelse 
og drift av Fontenehus. Nye Fontenehus starter opp med 3 ansatte, og et årlig budsjett på 
ca. 4 millioner. Budsjettet øker når Fontenehuset vokser og det er behov for flere ansatte. De 
fleste nye Fontenehus øker opp til 4 ansatte i løpet av 1 års tid. Fontenehus Norge anbefaler 
at kommunen legger inn noen driftsmidler fra start. Eksempelvis kan ikke tilskuddet fra 
Helsedirektoratet benyttes til stiftelseskapital (kr 100 000), og mange kommuner gir derfor 
støtte til dette. 

Lønn og husleie regnes som de største kostnadsdriverne. Nærliggende Fontenehus som 
Fontehusene i Fredrikstad og Nordre Follo har begge hatt behov for å utvide sitt tilbud etter 
første driftsår. I Nordre Follo, som er tilnærmet lik Sarpsborg i størrelse, hadde Fontenehuset 
i 2021 et driftsregnskap på 5,4 millioner kroner. 

Med utgangspunkt i kostnadskalkylen og anslag fra Fontenehus Norge, driftskostnadene for 
Nordre Follo Fontenehus og fordelingsnøkkelen som er knyttet til tilskuddsordningen fra 
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Helsedirektoratet vil Sarpsborg kommunes andel av driftskostnadene til Fontenehus beløpe 
seg som vist i tabellen under. Kostnadsoverslaget tar ikke høyde for utvidelse av tilbudet og 
forutsetter full uttelling på tildeling av tilskudd. 

1.driftsår 2.driftsår 3.driftsår 4.driftsår 5.driftsår 6.driftsår
Finansiering fra 
Helsedirektoratet i %.

100% 75% 75% 50% 50% 50%

Anslått finansiering fra 
Helsedirektoratet i 
kroner basert på tall fra 
Nordre Follo 

4 4,05 mill 4,05 mill 2,7 mill 2,7 mill 2,7 mill 

Sarpsborg kommunes 
egenfinansiering basert 
på tall fra Nordre Follo 

0 1,35 mill 1,35 mill 2,7 mill 2,7 mill 2,7 mill 

Miljø:
Ingen vesentlige konsekvenser.

Folkehelse:
Tiltaket bidrar til økt mestringsopplevelse og deltagelse i samfunnet for medlemmer av 
Fontenehuset. En bedring av mestringsopplevelse kan gi positive effekter på opplevd 
helse og livskvalitet, ikke bare for medlemmet, men også nær familie/nettverk. En bedring 
av folkehelsen til en utsatt gruppe som lett kan falle utenfor fellesskap kan bidra til et 
bærekraftig samfunn. Fontenehusets mål er å bidra til at medlemmene lever et selvstendig 
liv, i utdanning eller arbeid, og at den enkelte mestrer sine livsutfordringer i helsefremmende 
fellesskap. 

Behandlingen fra Utvalg for velferd og folkehelse vil bli tilgjengelig på våre nettsider 
så snart den er klar.
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92/22 Revidering av SFO-vedtekter

Arkivsak-dok.  21/27076-10
Saksbehandler Elisabeth Sandvik Botorabi

Saksgang Møtedato Saknr
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2019-2023 25.10.2022 28/22
2 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 92/22
3 Bystyret 2019-2023 17.11.2022

Innstillingssak. 
Medsaksbehandler: Ida Odsæter

Kommunedirektørens innstilling:
Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Sarpsborg kommune vedtas i henhold til vedlegg 
1.

Vedlegg: 
1. Kommunedirektørens forslag til reviderte vedtekter for skolefritidsordningen (SFO), 

bearbeidet etter høringsrunde
2. Høringsinnspill

Lenker:
Utdanningsdirektoratets veileder for moderasjonsordninger i SFO, datert 09.09.2022
Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO), vedtatt av Sarpsborg bystyre 21.04.2022
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)
Forskrift til opplæringslova
Rammeplan for SFO

Sammendrag:
Regjeringen har vedtatt innføring av 12 timer gratis SFO per uke for barn i 1. klasse. 
Kriteriene for å ha rett på 12 timer gratis SFO er at barnet går i 1. klasse og at man har SFO-
plass. Ordningen må fastsettes i kommunens vedtekter for SFO. Kommunedirektøren legger 
derfor frem en sak om reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune. 

Det er vurdert to modeller for organisering av gratis SFO:
Modell 1: Å fordele 12 timer likt over hver dag hele uka.
Modell 2: Å fordele 12 timer ut fra de ulike plasstypene kommunen allerede har, det vil si at 
alle får fratrekk i pris for 12 timer SFO.

Kommunedirektøren anbefaler modell 2. 

Utredning:
Bakgrunn
I forskrift til opplæringsloven ble det den 13. juni 2022 forskriftsfestet at elever på 1. trinn skal 
få 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO) fra 1. august 2022.  Bakgrunn for ordningen er 
regjeringens ønske om en sterkere fellesskole slik at alle barn skal kunne delta. Dette er 
også i tråd med den nye rammeplanen for SFO som ble gjeldende fra høsten 2021 hvor SFO 
skal være et felles samlingspunkt for barn og unge i lek, mestring og læring. 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/veileder-om-moderasjonsordninger-i-sfo/
https://www.sarpsborg.com/barn-og-skole/skole-og-sfo/vedtekter-sfo/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringslov
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724?q=oppl%C3%A6ringslov
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/
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I tillegg til 12 timer gratis SFO for alle barn i 1. klasse er kommunen pliktig til å gi redusert 
foreldrebetaling for barn som kommer fra husstander hvor betalingen for SFO-plass 
overstiger 6% av husstandens brutto person- og kapitalinntekt. Dette betyr at barn som 
kommer fra husstander hvor betaling for SFO-plass ikke overstiger 6% av foresattes inntekt 
vil få fratrekk for 12 timer gratis SFO, mens barn fra husstander hvor betaling for SFO-plass 
overstiger 6% av foresattes inntekt, først vil få redusert foreldrebetaling og så fratrekk for 12 
timer gratis SFO. 

Kommunene er ellers gitt stor frihet til å utforme SFO-ordningen i tråd med lokal praksis. Det 
betyr at det er kommunen selv som avgjør hvordan de 12 gratistimene skal fordeles, men det 
må tilbys gratis SFO alle dager kommunen normalt har et SFO-tilbud. Det vil si at kommunen 
bestemmer både hvilke dager og når på dagen ordningen skal gjelde. Ordningen skal gjelde 
uavhengig av om eleven har et heltids- eller deltidstilbud i SFO, og kommunen kan ikke 
kreve oppholdsbetaling for SFO dersom foreldrene bare ønsker å benytte seg av det tilbudet 
som er gratis. 

En SFO-uke har litt ulikt antall timer avhengig av hvilken skole barnet går på. Dette fordi 
noen skoler har ulik lengde på friminuttet, ulikt timeantall per dag og ulik åpningstid på SFO. I 
gjennomsnitt er en SFO-uke i Sarpsborg kommune 24 timer innenfor tidsrommet kl. 07.00 – 
16.30. Ut fra dette vil derfor 12 timer gratis SFO utgjøre det samme som 50% plass. 

På bakgrunn av ny bestemmelse i forskrift til opplæringsloven om skolefritidsordningen, er 
det behov for å revidere vedtektene. 

Forslag til nye vedtekter
Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med hvordan ordningen med 12 timer 
gratis SFO kan organiseres i Sarpsborg. Det er to modeller som er vurdert.  

Modell 1: Å fordele 12 timer likt over hver dag hele uka.
Modell 2: Å fordele 12 timer ut fra de ulike plasstypene kommunen allerede har.

Med modell 1 vil hver dag ha 2 timer og 24 minutter gratis SFO, som betyr at alle barn kan få 
noe SFO-tid hver dag. Ulempen er at det kan bli synlig for de andre barna at man benytter 
gratistilbudet siden man må hjem tidligere på ettermiddagen enn andre barn. 
Andre utfordringer er: 

 Kommunen vil ikke kunne oppfylle lovens krav om å gi 12 timer gratis SFO innenfor 
de plasstypene som per i dag finnes, men må opprette en egen plasstype som heter 
12 timer gratis SFO.

 Barn på deltidsplass vil måtte kombinere deltidsplass sammen med gratisordningen 
dersom foresatte vil ha 12 timer gratis SFO, og dette er både vanskelig å 
administrere og for barnet å forholde seg til. Det kan bety at et barn med f.eks 60% 
plass kan være på SFO 3 dager i uka fra morgen til ettermiddag, men at barnet de 2 
resterende dagene kun kan være på SFO 2 timer og 24 minutter. 

 Bemanningsmessig vil det kunne bli et økt trykk på SFO i gratistiden da alle barn på 
en gang vil være på SFO.

 Det vil kunne oppleves som vanskelig i skolens ferier at barnet kun kan være på SFO 
2 timer og 24 minutter per dag uten å måtte kjøpe resten av dagen. 

 Man kan oppleve at en del vil si opp de plasstypene barnet har i dag for å kun velge 
12 timer gratis SFO dersom timene er fordelt over kjernetiden til SFO hver dag (f.eks. 
fra skolen slutter ca. kl. 13.30 – kl. 15.54. 
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Med modell 2 vil alle foresatte få fratrekk for 12 timer gratis SFO på den plasstypen barnet 
har. Fordelene med denne løsningen er:

 Kommunen trenger ikke opprette flere plasstyper enn vedtektene allerede tilbyr for å 
kunne gi 12 timer gratis SFO. En 50% plass vil da utgjøre en helt gratis plass. Denne 
plasstypen eksisterer i dag, og kan fordeles på de dager hvor foresatte har behov. 
Dette har allerede skolene i dag god praksis for. 

 Barnet vil ikke skille seg ut ved at barnet må gå tidligere hjem enn andre barn. 
 Ordningen er lett å administrere for skolen siden den ikke innebærer annet 

administrativt enn å foreta fratrekket for 12 timer på foresattes faktura. 

Arbeidsgruppa vurderer modell 2 som det beste sett opp mot ivaretakelse av lovverket, 
barnets beste, brukervennlighet, foresattes valgmulighet og fleksibilitet, virksomhetenes 
administrative arbeid og bemanning. 

Forslag til nye og reviderte vedtekter ble sendt på høring den 12.07.2022 til følgende 
instanser, med høringsfrist 26.09.2022: 

- Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 
- Utdanningsforbundet 
- Skolelederforbundet 
- Fagforbundet 
- Skolenes Landsforbund 

Samarbeidsutvalgene (SU) og foreldreutvalgene (FAU) ved grunnskolene har også hatt 
anledning til å uttale seg. 

Høringsutkastet inneholdt et tillegg i § 11 om «Foreldrebetaling» vedrørende 12 timer gratis 
SFO.

Høringsuttalelse og kommunedirektørens vurdering av disse:
FAU ved Alvimhaugen barneskole har ønsket en presisering om at det er 12 timer per uke 
som er gratis.

Kommunedirektøren foreslår at dette innarbeides i vedtektene. 

SU ved Borgen barneskole støtter forslaget, men håper at det kan jobbes politisk med at 
tilbud om delvis gratis SFO videreføres til neste år for de elever som har fått tilbudet 
inneværende år, slik at elever ikke må slutte på SFO når de begynner i 2. klasse dersom 
familiens økonomi ikke strekker til. 

Grunnet dagens budsjettsituasjon er det noe kommunedirektøren ikke har vurdert videre.

Det er ellers ikke kommet inn andre innspill eller merknader. 

Veilederen fra Utdanningsdirektoratet om moderasjonsordninger i SFO kom ut den 
09.09.2022, altså etter at forslaget til nye vedtekter var sendt ut til høringsinstansene. I 
veilederen er det presisert at det i vedtektene til SFO bør fastsettes nøyaktig dato for hvor 
lenge en elev på 1. trinn regnes som førsteklassing. På bakgrunn av dette har 
kommunedirektøren tatt inn i vedtektene at Ordningen opphører 31. juli. 

Kommunedirektøren har også i høringsforslaget fjernet presiseringen, dette betyr at 40% 
plass morgenplass blir gratis, da ordningen med 12 timer gratis SFO uansett vil føre til at alle 
plasstyper som koster mindre enn betalingen for 50% plass naturlig vil bli gratis. Dette trengs 
derfor ikke å presiseres ytterligere i vedtektene. 
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På bakgrunn av dette anbefaler kommunedirektøren at vedlagte forslag til vedtekter for 
skolefritidsordningen (SFO) i Sarpsborg kommune vedtas. 

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Innføring av 12 timer gratis SFO kan medføre behov for noe økt bemanning da det trolig vil 
medføre at flere barn vil benytte seg av SFO. 

Årskullene er noe variable fra år til år, men høsten 2022 startet 625 barn i 1. klasse. Dersom 
alle har SFO-plass, vil kostnaden for 12 timer gratis SFO for skoleåret 2022/2023 maksimalt 
bli betalingen tilsvarende 50% plass x antall barn i SFO (625) = 9,5 mill. kr. Det reelle tallet vil 
bli noe lavere da det antas at 120 barn vil kunne ha ulik grad av redusert foreldrebetaling, og 
fratrekket for 12 timer gratis SFO derfor kan bli lavere. 

Ordningen er pr. i dag fullt finansiert gjennom økt rammetilskudd fra staten. 

Per 26.09.2022 har 528 barn i første klasse SFO-plass, noe som tilsier en maksimal kostnad 
for 12 timer gratis SFO på kr 8 000 520 for skoleåret 2022/2023 dersom antall barn er stabilt 
resten av SFO-året. I skoleår hvor antall barn er større, vil kostnaden for 12 timer gratis SFO 
bli høyere.

For virksomhetene vil det bli noe mer administrativt arbeid, men det antas at det vil være 
mest arbeid høsten 2022 fordi leverandør av kommunens administrative faktureringssystem 
først må utvikle dette før kommunen kan nyttiggjøre seg systemet. Inntil systemet er utviklet 
må virksomhetene foreta manuelle korrigeringer på fakturaen. 

Miljø:
Ingen relevante konsekvenser. 

Folkehelse:
Sammen med innføring av rammeplan for SFO, vil denne ordningen bidra til å skape en 
fellesskole i Sarpsborg kommune der alle barn i 1. klasse har økte muligheter for deltakelse 
på SFO. Sammen med redusert foreldrebetaling vil ordningen også kunne bidra direkte inn i 
familiens økonomi og gi foresatte større muligheter til å jobbe eller studere.

Behandlingen fra Utvalg for kultur og oppvekst vil bli tilgjengelig på våre nettsider så 
snart den er klar.
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93/22 Parkeringsavgift for el-biler i sentrum

Arkivsak-dok.  21/28178-4
Saksbehandler Ida Marie Odsæter

Saksgang Møtedato Saknr
1 Utvalg for miljø og teknikk 2019-2023 26.10.2022 25/22
2 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 93/22
3 Bystyret 2019-2023 17.11.2022

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere: Øystein Ulfeng Paulsen, Trond Fjelldal, Anne Woodruff, Bård Andersen

Kommunedirektørens innstilling:
Det innføres lik parkeringsavgift for alle kjøretøy på kommunale parkeringsplasser i blå sone 
i Sarpsborg sentrum. Ordningen innføres så raskt som mulig.

Lenker:
 Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
 Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private 

parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) 
 SSB: https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/bilparken/artikler/to-

av-tre-nye-personbiler-er-elbiler
 Norsk elbilforening: https://elbil.no/om-elbil/elbilstatistikk/elbilsalg/ 
 Kommunale parkeringsplasser i Sarpsborg sentrum

Sammendrag:
Bystyret i Sarpsborg vedtok i april 2021 avgiftsfri parkering for el-biler på de kommunale 
langtidsparkeringsplassene. Denne ordningen, kombinert med stor økning i antall el-biler, har 
medført at plassene i stor grad opptas av el-biler. Plassene benyttes trolig mye til 
arbeidsreiseparkering. Ordningen hindrer videre sirkulasjon på plassene, og at disse også 
kan benyttes av handlende og besøkende. Kommunen får heller ingen inntekt på disse 
plassene, og gratisparkering medfører antagelig at flere velger privatbil fremfor å gå, sykle 
eller reise kollektivt. Kommunedirektøren anbefaler derfor å innføre betaling for parkering 
også for el- og hydrogendrevne biler. 

Det er vurdert om elbiler og hydrogenbiler skal ha samme avgift som andre kjøretøy, eller om 
det skal være halv pris. Kommunedirektøren anbefaler lik pris for alle kjøretøy.

Utredning:
I Sarpsborg kommune har fem parkeringskategorier (grønn, gul, oransje, rød og blå).  
Bystyret i Sarpsborg vedtok i april 2021 (sak 24/21) avgiftsfri parkering for el-biler på de 
kommunale langtidsparkeringsplassene i blå sone (dette gjelder også hydrogendrevne biler). 
Pris for andre kjøretøy i denne sonen er følgende:

Mandag-fredag 08-14.
25 kroner per time.
105 kroner per dag.
Gratis lørdag, søndag og helligdager

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/bilparken/artikler/to-av-tre-nye-personbiler-er-elbiler
https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/bilparken/artikler/to-av-tre-nye-personbiler-er-elbiler
https://elbil.no/om-elbil/elbilstatistikk/elbilsalg/
https://www.sarpsborg.com/byggesak-og-teknisk/parkering/
https://www.sarpsborg.com/byggesak-og-teknisk/parkering/
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I de andre sonene gjelder samme betingelser for el-biler som for andre kjøretøy.
Kart over parkeringssonene:

Før 2021 var gjennomsnittlig parkeringstid 2-3 timer på de samme parkeringsplassen. 
Dagens ordning med avgiftsfri parkering for el-biler, kombinert med stor vekst i antall el-biler, 
har medført at det kan se ut som om plassene i stor grad benyttes til arbeidsreiseparkering. 
Det er lite sirkulasjon og tilgjengelighet på de mest attraktive langtidsplassene i kommunen 
siden mange av plassene opptas av el-biler som ofte står parkert lenge. Gratis parkering for 
el-biler på langtidsplassene gjør det også vanskeligere å oppnå en målsetting om færre 
arbeidsreiser med privatbil.

For å øke tilgjengelighet og sirkulasjon på parkeringsplassene er det nødvendig å gjøre grep 
som medfører at færre kjører privatbil til jobb i Sarpsborg sentrum. Dette gjelder også el-
bilene.

Kommunedirektøren anbefaler å innføre betaling for parkering også for el- og 
hydrogendrevne biler på de kommunale langtidsplassene. 

Nedenfor vises en oversikt over antall og andel el-biler i Sarpsborg kommune i årene 2017-
2020. 
År Antall elektriske personbiler El-bilandel av personbilparken
2017 1081 3,1 %
2018 1755 5,0 %
2019 2608 7,6 %
2020 3730 10,7 %
2021 5420 15,4%
2022 
30.9.

6531 18,4%

Tall fra Norsk el-bilforening viser at opp mot 79,1 prosent av nye biler som ble solgt i Østfold 
var el-biler, og at 15,22 prosent av befolkningen eier en el-bil. Statistisk sentralbyrå oppgir at 
65 prosent av nye biler registrert i Norge i 2021 var el-biler, og i Sarpsborg utgjorde el-biler 
74 prosent av alle nyregistrerte bilder. 

Det er ønskelig med en stor andel el-biler, og det finnes flere incentiver for å oppnå dette. 
Rabatterte bompengepriser, rabatt på forsikringer og rabatt på parkering er eksempler på 
slike Samtidig mener kommunedirektøren at det er viktig med sirkulasjon på 
parkeringsplassene, slik at disse ikke kun benyttes som arbeidsreiseparkering, men også blir 
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tilgjengelige for handlende og besøkende i sentrum. Det er også viktig å gjøre grep for at 
færre benytter privatbil på jobb. 

Trafikkbetjenter har observert at el-biler utgjør den største andelen av arbeidsreiseparkering i 
de blå sonene. Det er gjennomført tellinger på langtidsparkeringen på kvartal 273 (Pizza 3) 
som viser at el-bileiere benytter langtidsparkeringene som gratis arbeidsparkering. Det er 
gjennomført to tellinger hver dag.

Dato Kl. 09.00 El-biler Andre % el-biler
05.09.2022 74 52 22 70,3 %
06.09.2022 72 47 25 65,3 %
07.09.2022 79 57 22 72,2 %
08.09.2022 83 62 21 74,7 %
09.09.2022 53 33 20 62,3 %
Snitt 72 50 22 68,9 %

Dato Kl. 12.00 El-biler Andre % el-biler
05.09.2022 86 64 22 74,4 %
06.09.2022 102 76 26 74,5 %
07.09.2022 99 71 28 71,7 %
08.09.2022 63 56 7 88,9 %
09.09.2022 77 44 33 57,1 %

Snitt 85 62 23 73,3 %

Drift og vedlikehold av parkeringsplassene i blå sone er beregnet til totalt kr 2.3 mill. per år 
som inkluderer lønn, lisenser, p-automater, vintervedlikehold, oppmerking med mer. Det 
forventes 1,1 mill. kr i parkeringsinntekter for parkeringsplassene i blå sone i 2022. 
Gratis parkering for el-biler i blå sone har medført et inntektstap på 3.7 mill. kroner 
sammenlignet med om det hadde vært samme belegg med biler som betalte fullt avgift.

Regelverket
I gjeldende vegtrafikklov § 8 bokstav g står det følgende:

rett til å tilby betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte 
kommunale parkeringsplasser og plikt til å tilby lademulighet for strøm. Det kan også gis 
regler om at avgift for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på alle eller visse 
avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser ikke skal overstige halvparten av den laveste 
taksten på det aktuelle parkeringsområdet for bensin- eller dieseldrevet motorvogn

I parkeringsforskriftens § 34 står følgende:
Kommuner kan innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på 
avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.

I 2018 vedtok Stortinget at kommunene bare kunne kreve inntil 50 prosent avgift for el-biler 
på kommunale plasser. Dette er ennå ikke forskriftsfestet. Det finnes dermed ikke noe 
regelverk som hindrer kommunen i å kreve samme parkeringsavgift for alle kjøretøy. I 
statsbudsjett for 2023 som ble lagt frem 6.10.2022 er det også foreslått at kommunene selv 
kan fastsette pris på parkering for elbiler på offentlige parkeringsplasser.



53

Andre kommuner
Gateparkering i Fredrikstad sentrum er inndelt i tre ulike avgiftssoner: rød, gul og grønn. Det 
er parkeringsavgift for elbiler på avgiftsbelagte parkeringsplasser i grønn, gul og rød sone.
Innfartsparkering er gratis for alle, men den er lenger utenfor sentrum. I parkeringshusene i 
Apenesfjellet og St. Hans-fjellet er det gratis parkering for el-bil fra kl.06-24 dersom en har 
Autopark avtale. Halden kommune har tre parkeringssoner. El-biler og hydrogenbiler er ikke 
fritatt for parkeringsavgift i noen av sonene. Moss kommune har tre parkeringssoner (sone 1, 
sone 2 og Peer Gynt Helsehus). Sone 2 har avgiftsfri parkering for el-biler, de øvrige har 50 
prosent avgift. 

Parkeringsutvikling 
Det er et mål at færre benytter privatbil til og fra jobb, og at flere velger å gå, sykle eller reise 
kollektivt – i hvert fall deler av reiseveien. Innføring av parkeringsavgift for el-biler på 
langtidsparkering kan få ulike følger. Dersom flere velger å parkere lenger utenfor sentrum, 
for deretter å gå, sykle eller reise kollektivt den siste delen av strekningen, er det en ønsket 
utvikling. Det kan også medføre at flere plasser frigjøres til handlende og besøkende, noe 
som både vil gi et mer attraktivt parkeringstilbud og en inntekt kommunen ikke har i dag. En 
bedre sirkulasjon på plassene kan potensielt gi bedre tilgjengelighet og være positivt for 
næringslivet i sentrum.

Dersom en del el-bileiere fortsetter å parkere i de blå sonene, får kommunen økte inntekter.

Noen vil trolig velge å parkere på gratisparkeringene i Borregaardsbakken og på 
Sirkustomta. Det vil skape et ekstra press på disse parkeringsplassene, men samtidig øke 
kapasiteten på mer sentrale plasser. 

Kommunedirektøren vil vurdere om de grønne sonene i Borregaards-bakken og på 
Sirkustomta fortsatt skal være avgiftsfrie. Eventuell avgift på disse plassene vil komme som 
tiltak i Handlingsplan- og budsjett for 2023-2026. 

Kommunedirektørens vurdering
Kommunedirektøren mener det har vært riktig å gi el-bileiere fordeler for å øke andelen 
utslippsfrie biler, og dermed redusere forurensning. Utviklingen i antall el-biler på veiene i 
Sarpsborg viser at dette i stor grad har lykkes. Det er nå kommet til et punkt der det ikke 
lenger er hensiktsmessig å tilby el-bileiere gratis parkering på sentrale plasser i sentrum.

Kommunedirektøren mener det er nødvendig å innføre betaling for parkering for el-biler og 
hydrogenbiler på de blå plassene, for at disse skal bli mer tilgjengelige for handlende og 
andre besøkende til sentrum. Behovet for å øke kommunens inntekter fra parkering tilsier 
også det.

Kommunedirektøren har vurdert to alternativer. Det ene er at el-biler og hydrogenbiler betaler 
samme pris som for andre kjøretøy, det andre er at de betaler halv pris.

Selv om det skal være mulig å parkere en hel dag på en langtidsplass, er det ikke 
intensjonen at disse skal benyttes til regelmessig arbeidsreiseparkering. Som nevnt ovenfor 
var gjennomsnittlig parkeringstid før dagens ordning 2-3 timer på parkeringsplasser der det 
nå står mange biler hele dagen. Det er ønskelig å få et slikt omløp på plassene som det var 
tidligere. Hensynet til kommunens inntekter tilsier også at det bør innføres samme pris for 
elbiler som for andre kjøretøy.

Kommunedirektøren anbefaler at det innføres lik pris for alle kjøretøy på alle kommunale 
plasser i Sarpsborg sentrum.

Kommunedirektøren anbefaler videre at ordningen innføres så raskt som praktisk mulig.

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/vann-vei-trafikk/parkering/elbil/
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/vann-vei-trafikk/parkering/elbil/
https://www.moss.kommune.no/alle-tjenester/vei-transport-parkering-og-torg/parkering/priser-og-betaling-for-parkering/
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Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Det er i 2022 budsjettert med 12,4 mill. kr i inntekter forbundet med parkering, hvorav selve 
parkeringsavgiften utgjør 8,8 mill. kr, inntekter fra parkeringsbøter 2,8 mill. kr og leie av 
gategrunn 0,8 mill. kr. Direkte utgifter i forbindelse med parkering er 6,5 mill. kr. Drift og 
vedlikehold av parkeringsplassene samt investeringsutgifter kommer i tillegg. For 
parkeringsplassene i blå sone vil parkeringsinntekter være omlag 1,1 mill. kr i 2022. 

Det forventes om lag 1,4 mill. kr mindre parkeringsinntekter enn budsjettert for året ved 2. 
tertialrapport. En av hovedgrunnene til dette er en stadig høyere andel e-biler som parkerer 
gratis i blå sone. Gratis parkering for el-biler i blå sone har medført et inntektstap på 3.7 mill. 
kroner sammenlignet med om det hadde vært samme belegg med biler som betalte fullt 
avgift. Det må imidlertid antas at mange av elbilene vil parkere andre steder ved innføring av 
betaling i blå sone. Det er derfor vanskelig å anslå hva innføring av betaling i blå sone for e-
biler totalt kan medføre i økte inntekter. 
 
Miljø:
Å ta bort en attraktiv gratisparkering i sentrum, kan virke som et middel for å oppnå 
nullvekstmålet der færre benytter privatbil, og flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt. Det 
negative er at parkeringspolitikken ikke lenger bidrar til å fremme overgang til el-bil, som er 
ønskelig for å redusere forurensing.

Folkehelse:
Færre privatbiler bidrar til et tryggere sentrum, og det å benytte andre reisemåter enn bil er 
bra for folks helse. 

Behandlingen fra Utvalg for miljø og teknikk vil bli tilgjengelig på våre nettsider så 
snart den er klar.
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94/22 Søknad om gratis parkering i Sarpsborg sentrum - jul 2022

Arkivsak-dok.  22/23118-2
Saksbehandler Anne Helen Woodruff

Saksgang Møtedato Saknr
1 Utvalg for miljø og teknikk 2019-2023 26.10.2022 27/22
2 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 94/22
3 Bystyret 2019-2023 17.11.2022

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere: Bård Andersen, Lars Noreng

Kommunedirektørens innstilling:
Søknad fra isarpsborg AS om økt grad av gratis parkering i sentrum før jul imøtekommes 
ikke.

Vedlegg: 
Søknad om gratis parkering før jul fra isarpsborg. 

Sammendrag:
På vegne av sentrumsdriverne i Sarpsborg har isarpsborg sendt en søknad om gratis 
parkering i sentrum før jul. Bakgrunnen er bekymring for høye strømpriser og uro i markedet. 
Gratis parkering beskrives som et tiltak for å lokke kunder til sentrum. I søknaden skisseres 
det fire alternative forslag fra isarpsborg:

1) Gratis parkering i november og desember på kommunale plasser fra kl. 11. hver dag.
2) Gratis parkering i desember på kommunale plasser fra kl. 11. hver dag.
3) Gratis parkering på lørdager i november og desember (eller i 6 måneder).
4) Gratis på lørdager i desember.

Det er en annerledes situasjon i 2022 enn under pandemien, og tiltak som gratis parkering i 
sentrum må vurderes annerledes. Situasjonen er krevende for norsk økonomi, men ikke på 
en slik måte at myndighetene ønsker å stimulere til økt aktivitet. I tillegg er det igjen ønskelig 
å øke andelen kollektivreiser.

Kommunedirektøren vil i denne situasjonen ikke anbefale strakstiltak med å innføre gratis 
parkering i sentrum gjennom en større del av døgnet, eller på lørdager. De ulike momentene 
i parkeringspolitikken bør vurderes gjennom de sakene som er planlagt fremmet, samt 
gjennom den årlige behandlingen av budsjett og handlingsplan.

Utredning:

På vegne av sentrumsdriverne i Sarpsborg har isarpsborg sendt en søknad om gratis 
parkering i sentrum før jul. Grunnet høye strømpriser og uro i markedet frykter mange 
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næringsdrivende en tøff høst, og har bedt isarpsborg om å igangsette tiltak for å 
kommunisere hvor parkeringsplasser finnes. De har også fremmet et ønske om å få gratis 
parkering for å lokke kunder til sentrum. 

Bakgrunnen er at mange av de næringsdrivende får klager fra kunder om at det er vanskelig 
å finne parkering, og at flere av de sentrumsnære parkeringsplassene er opptatt av el-biler 
som eies av de som jobber i sentrum og som får stå gratis på flere av de sentrale 
parkeringsplassene. 

Når det gjelder informasjon om parkering vil isarpsborg lage oversikter og bruke ressurser på 
å kommunisere dette. 

Kommunedirektøren vil fremme en egen sak om elbilparkering i Sarpsborg høsten 2022. 
Denne saken omhandler søknaden om gratis parkering. 

Isarpsborg har utarbeidet alternative forslag om gratis parkering:

1) Gratis parkering i november og desember på kommunale plasser fra kl. 11. hver dag.
2) Gratis parkering i desember på kommunale plasser fra kl. 11. hver dag.
3) Gratis parkering på lørdager i november og desember (eller i 6 måneder).
4) Gratis på lørdager i desember.

Under pandemien hadde Sarpsborg kommune flere perioder med gratis parkering i sentrum, 
for å motvirke negative effekter for næringslivet. Tiltakene gjaldt ikke alle kommunale 
parkeringsplasser i sentrum, men langtidsparkeringer i det som er definert som blå sone, det 
vil si ca. 340 parkeringsplasser. Disse hadde 2 timers gratis parkering fra 1. juli 2020 til 1. 
oktober 2021, da samfunnet åpnet igjen. Noe av bakgrunnen for tiltaket var at befolkningen 
på dette tidspunktet ble oppfordret til ikke å ta kollektivtransport, samt et ønske om å spre 
tidspunkt for handelen.

Fra julegateåpningen i november 2021 og ut året var det gratis parkering i 2 timer samme blå 
sone for å stimulere til handel i en ennå uavklart korona-situasjon. 

En gjennomsnittsberegning av parkeringsinntekter for november og desember, de siste 3 
årene, viser at kommunen kan forvente en inntekt på om lag 900.000 kroner i hver av disse 
månedene med gjeldende priser og parkeringstider. Ved innføring av gratis parkering etter 
klokken 11.00 vil det meste av disse inntektene bortfalle.

Driftsutgiftene vil ligge på om lag 60 000 kr for den omfattende programmeringsjobb som må 
gjøres for å endre parkeringsautomater, både i forkant og i etterkant. I tid tar dette omkring 1 
til 2 uker fra bestilling til gjennomføring, da dette må bestilles eksternt. I tillegg kommer det 
arbeidet som må gjøres i kommunens organisasjon overfor andre samarbeidspartnere og 
kommunikasjon ut mot innbyggere. Driftskostnader som lønn er ikke tatt med i beregningen. 

Kommunedirektørens vurdering

Kommunedirektøren har forståelse for det isarpsborg uttrykker om at det er behov for god 
kommunikasjon om tilgjengelige parkeringsplasser i Sarpsborg sentrum. Bortfall av 
parkeringsplasser ved rådhuset og biblioteket har forsterket dette behovet. Det er også en 
utfordring at arbeidsreiseparkerte el-biler fyller opp en stadig større andel av de kommunale 
p-plassene. Disse utfordringene vil bli vurdert gjennom egne politiske saker. Det er bystyret 
som skal fastsette priser og parkeringstider i Sarpsborg, og vedta parkeringspolitikken for 
øvrig.
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Kommunedirektøren ser samtidig positivt på at isarpsborg vil informere om 
parkeringstilbudet, og er også positiv til et samarbeid mellom kommunen og isarpsborg om 
dette i forbindelse med julehandelen.

Prisen for å benytte kommunale parkeringsplasser i Sarpsborg sentrum må avveies ut fra 
flere hensyn. På den ene siden er det ønskelig å trekke innbyggere til sentrum for handel og 
opplevelser. Samtidig er det et mål at flest mulig skal reise på en annen måte enn med bil. 
Det er også uheldig dersom det begrensede antallet parkeringsplasser fylles opp av 
arbeidsreisende som kommer tidlig på dagen og lar bilen stå til arbeidsdagens slutt.

Mens pandemien pågikk i 2020 og 2021, og da særlig i den tidlige fasen, stimulerte staten 
bevisst den økonomiske aktiviteten. Det var naturlig at kommunene i noen grad gjorde det 
samme. Da var det også en unntakssituasjon der myndighetene ikke oppfordret til å reise 
kollektivt. Som følge av dette innførte Sarpsborg kommune i flere runder gratis parkering i 
sentrum en større del av døgnet enn vanlig, som et midlertidig tiltak.

Situasjonen høsten 2022 er annerledes. Den er krevende for norsk økonomi, men ikke på en 
slik måte at myndighetene ønsker å stimulere til økt aktivitet. Tvert imot har Norges Bank 
hevet renten for å dempe aktiviteten og dermed prisstigningen, og regjeringen har med et 
relativt stramt forslag til statsbudsjett uttrykt samme intensjon. I tillegg er det igjen ønskelig å 
øke andelen kollektivreiser.

Stadige endringer av parkeringstidene for en kortere periode medfører uforholdsmessig store 
kostnader til programmering, som for kommunen kommer på toppen av det rene 
inntektstapet. Slike endringer bør derfor kun gjøres i spesielle situasjoner.

Kommunedirektøren vil i denne situasjonen ikke anbefale strakstiltak med å innføre gratis 
parkering i sentrum gjennom en større del av døgnet, eller på lørdager. De ulike momentene 
i parkeringspolitikken bør vurderes gjennom de sakene som er planlagt fremmet, samt 
gjennom den årlige behandlingen av budsjett og handlingsplan.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
I prognosen for 2022 ligger Sarpsborg kommunes parkeringsinntekt an til å bli 1,4 mill. kr 
lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at en høyere andel el-biler parkerer gratis 
på blå sone. Kommunen kan forvente parkeringsinntekter på om lag 900 000 kr i hver av 
månedene november og desember med nåværende priser og parkeringstider. Ved gratis 
parkering etter 11.00 vil det meste av disse inntektene bortfalle. Det vil også påløpe utgifter 
til programmering på 60 000 kr. 

Miljø:
Å opprettholde betaling for parkering i sentrum, kan virke som et middel for å oppnå 
nullvekstmålet der færre benytter privatbil, og flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt. Det 
er bra for miljøet.

Folkehelse:
Møteplasser er viktig for folkehelsen, og sentrum er en viktig møteplass for befolkningen i 
Sarpsborg. Det kan argumenteres for at gratis parkering vil styrke denne møteplassen, men 
også for at det hindrer sirkulasjon på parkeringsplassene og gjør sentrum mindre tilgjengelig. 

Behandlingen fra Utvalg for kultur og oppvekst vil bli tilgjengelig på våre nettsider så 
snart den er klar.
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95/22 Søknad om støtte til rehabilitering av brygge på Furuholmen

Arkivsak-dok.  21/31341-4
Saksbehandler Marit Pedersen

Saksgang Møtedato Saknr
1 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 95/22

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere: Thomas Engh, virksomhet plan og samfunnsutvikling og Elisabeth 
Drillestad Engebretsen, virksomhet økonomi

Kommunedirektørens innstilling:
1. Det bevilges 150 000 kr til rehabilitering av brygge på Furuholmen.
2. Bevilgningen finansieres ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningsfond.
2. Tilskudd gis under forutsetning av at brygga er åpen for allmenheten, at det gis minimum 
450.000 kr i tilskudd samlet fra Norsk Kulturminnefond og Stiftelsen UNI, og at 
rehabiliteringen for øvrig gjennomføres som beskrevet i søknaden.

Vedlegg: 
1. Søknad til Sarpsborg kommune fra Furuholmen AS

Sammendrag:
Furuholmen AS søker om økonomisk støtte på 150 000 kr til rehabilitering av eksisterende 
brygge på Furuholmen. Brygga er å anse som bevaringsverdig da den var en del av 
fløteranlegget på Furuholmen. De gamle slepebåtene Furuholmen og Opsund er ankret opp 
ved brygga. Fløtningshistorien er en viktig del av Sarpsborgs historie. Kulturminnene fra 
denne perioden er under press og kan gå tapt dersom de ikke tas vare på. 
Kommunedirektøren anbefaler at det gis et tilskudd på 150 000 kr. Det er blant annet lagt 
vekt på at Norsk kulturminnefond har gitt tilsagn om 350 000 kr og stiftelsen UNI har bevilget 
100 000 kr til restaureringen, ifølge søknaden. Kommunedirektøren vil dessuten forutsette at 
brygga kan benyttes av allmenheten og at rehabiliteringen gjennomføres som beskrevet i 
søknaden. 

Utredning:
I brev datert 30.06.22 søker selskapet Furuholmen AS v/John Anders Neergaard,
om et økonomisk bidrag på 150 000 kr fra Sarpsborg kommune til rehabilitering av brygge på 
Furuholmen. Furuholmen AS har investert betydelige summer i å ta vare på de bygg og 
anlegg som er igjen etter fløtervirksomheten, og har klart å skape nytt liv i de kulturhistoriske 
bygningene. Brygga er en del av det som er igjen etter at lensevirksomheten på Furuholmen 
opphørte. Den anses som bevaringsverdig siden den var en del av fløteranlegget på 
Furuholmen og inngår i dag i et helhetlig kulturmiljø. Slepebåtene Furuholmen og Opsund er 
ankret opp ved brygga. Fløtningshistorien er en viktig del av Sarpsborgs historie. 
Kulturminnene fra denne perioden er under press og kan gå tapt dersom de ikke tas vare på.
I den nylig vedtatte kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er 
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Furuholmen trukket fram som et viktig kulturmiljø. Det ligger med en hensynssone 
kulturminner i arealplanen og er definert som et regionalt viktig kulturminne.

Furuholmen AS har tidligere søkt Sarpsborg kommune om støtte til dette prosjektet. I 
søknaden var det også et ønske om at kommunen kunne overta brygga og at kommunen 
kunne finansiere restaureringen i sin helhet. Rehabiliteringen er kostnadsberegnet til 925 000 
kr. Søknaden ble avslått. Kommunen sa seg imidlertid villig til å være behjelpelig med å se 
på andre finansielle løsninger for rehabilitering av brygga. Det opplyses i søknaden at Norsk 
kulturminnefond har gitt tilsagn om 350 000 kr og stiftelsen UNI har bevilget 100 000 kr til 
restaureringen. 

I perioden 2012-2015 deltok Sarpsborg kommune i det interkommunale 
samarbeidsprosjektet Glommaopplevelser. Målet med prosjektet var å legge til rette for 
opplevelsesnæringer med fokus på aktiviteter og opplevelser i og langs Glomma. Som en del 
av prosjektet ble farlige skjær og grunner merket for å gjøre det tryggere å ferdes med båt på 
Glomma. Første del av leden ble merket i 2013 og 2014. Dette var strekket mellom Bytangen 
og Furuholmen.  

Kommunedirektøren mener at det er positivt at private aktører engasjerer seg i vern av 
kulturminner og ønsker å iverksette tiltak som bidrar til å ta vare på fløterhistorien i 
Sarpsborg. I kulturminneforvaltningen er kommunen helt avhengig av å samarbeide med 
andre aktører for å klare å ta vare på viktige kulturminner som er under press. I dette tilfellet 
er det gitt et betydelig tilskudd fra Norsk kulturminnefond, noe som tilsier at Sarpsborg 
kommune også bør bidra.

Brygga vil også kunne skape økt aktivitet og trivsel, samt være et viktig bidrag til å befeste 
Glommas betydning som padle-led. Friområdet på Furuholmen vil bli enda mer attraktivt og 
besøket til området vil trolig øke. Økt besøk vil trolig også føre til økte inntekter for 
Furuholmen AS da det i dag drives næringsvirksomhet på området i form av kafé, 
gjenbruksbutikk og utleievirksomhet.

Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune gir et tilskudd på 150 000 kr til 
restaurering/rehabilitering av brygga på Furuholmen. Forutsetningen for bevilgningen er at 
brygga blir tilgjengelig for allmenheten og at søker legger fram en rapport og et sluttregnskap 
når tiltaket er gjennomført.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Kommunens tilskudd 150 000 kr, foreslås dekket av formannskapets tilleggsbevilgningsfond.
Gjenstående på tilleggsbevilgningsfondet før møtet 03.11.22 er 835 000 kr.

Miljø:
Rehabiliteringen av brygga vil gi en miljøgevinst i form av gjenbruk av materialer, den vil bli 
trygg og sikker slik at ingen skader seg og den bil bidra positivt til å fremheve stedet som et 
helhetlig kulturmiljø.

Folkehelse:
Brygga vil kunne skape aktivitet og trivsel, og kan potensielt stimulere til mer fysisk aktivitet i 
form av at padlere kan bruke brygga. 



60

96/22 Valg av nytt medlem til Kontrollutvalget

Arkivsak-dok.  20/00221-71
Saksbehandler Hilde Øisang

Saksgang Møtedato Saknr
1 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 96/22
2 Bystyret 2019-2023 17.11.2022

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere:

Kommunedirektørens innstilling:
1. Som nytt medlem nr. 1 til Kontrollutvalget (Fellesliste Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, 
    Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti) velges:………………………….

    Som ny nestleder av Kontrollutvalget velges:……………………..

Vedlegg: 
- Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i Kontrollutvalget

Sammendrag:
Inger-Christin Torp (AP) gikk bort den 15.09.2022. Hun ble i Bystyrets konstituerende møte 
17.10.2019 valgt som medlem av Kontrollutvalget. Hun ble også valgt som nestleder i 
utvalget. Som følge av hennes bortgang må det velges nytt medlem og ny nestleder av 
kontrollutvalget.

Utredning:
Inger-Christin Torp (AP) ble i Bystyret 17.10.2019 valgt inn som medlem av Kontrollutvalget 
for perioden 2019 – 2023. Hun ble også valgt som nestleder. Da hun døde 15.09.2022, må 
det velges nytt medlem og ny nestleder til Kontrollutvalget.

Kommuneloven gir regler for opprykk og nyvalg. Dersom et medlem eller varamedlem av et 
annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 
eller varamedlem. Det nye medlemmet/varamedlemmet skal velges fra den samme gruppen 
som den uttredende tilhørte. Bestemmelsene om at hvert kjønn skal være representert med 
minimum 40 % i utvalget som helhet så langt det lar seg gjøre, må overholdes. 

Kontrollutvalget består nå av 2 kvinner og 3 menn. Det må derfor velges inn en kvinne på 
den ledige plassen. 

I henhold til kommunens reglement skal kontrollutvalget bestå av 5 medlemmer: 
3 fra opposisjonen og 2 fra posisjonen. 1 medlem velges blant bystyrets medlemmer. 
Leder velges fra opposisjonen.
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Kommuneloven slår fast at følgende personer er utelukket fra valg til kontrollutvalget:
a) ordfører og varaordfører 
b) medlem og varamedlem av formannskap 
c) medlem og varamedlem av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet (medlem 
    og varamedlem av kommunestyret er likevel valgbare) 
d) medlem av kommuneråd 
e) medlemmer og varamedlem av kommunestyrekomité 
f)  ansatte i kommunen 
g) personer som har en ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av 
    styret eller bedriftsforsamlingen i et selskap som kommunen har eierinteresser i 
h) personer som har en ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av 
    styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Ingen vesentlige konsekvenser.

Miljø:
Ingen vesentlige konsekvenser.

Folkehelse:
Ingen vesentlige konsekvenser.
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97/22 Finans- og gjeldsporteføljerapport 2. tertial 2022

Arkivsak-dok.  22/12894-7
Saksbehandler Nils-Aage Pedersen

Saksgang Møtedato Saknr
1 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 97/22
2 Bystyret 2019-2023 17.11.2022

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere:

Kommunedirektørens innstilling:
Finans- og gjeldsporteføljerapport per 31.08.2022 tas til orientering.

Vedlegg: 
Finans- og gjeldsporteføljerapport per 31.08.2022.

Sammendrag:
I henhold til økonomi- og finansreglementet skal bystyret ha en rapport om status på 
kommunens finans- og gjeldsportefølje per 31.08.2022.

Kommunens likviditet består kun av bankinnskudd i kommunens hovedbankforbindelse DNB.

Gjennomsnittlig rente på investeringslån samlet på 3,9 mrd. kr er per 31.08.2022 på 2,29 %, 
mens det i årsbudsjett 2022 er budsjettert med en rente på 1,88 %. Renten er forventet å 
stige ytterligere fremover.

Sarpsborg kommune har per 31.08.2022 sertifikatlån på 1 037,47 mill. kr som må 
refinansieres i løpet av 12 måneder. I tillegg har et obligasjonslån på 400 mill. kr og et lån 
med obligasjonsvilkår i Kommunalbanken på 541,25 mill. kr forfall i løpet av 12 måneder og 
må refinansieres. Andelen sertifikatlån er innenfor de rammer som er fastsatt i økonomi- og 
finansreglementet. 

Forvaltningen av likviditet og gjeld avviker ikke fra økonomi- og finansreglementet.

Kommunedirektøren mener kommunes finansforvaltning på rapporteringstidspunktet ikke 
utgjør en vesentlig finansiell risiko for kommunen.

Utredning:
I henhold til Sarpsborg kommunes økonomi- og finansreglement skal bystyret bli forelagt en 
rapport om status på kommunens finans- og gjeldsportefølje per 31.08.2022. 
Finans- og gjeldsporteføljerapporten viser hvordan kommunens likviditet og gjeld er forvaltet, 
og om forvaltningen er i samsvar med de rammer for risiko som er vedtatt i kommunens 
økonomi- og finansreglement. Rapporten inneholder i tillegg markedskommentarer og 
økonomiske utsikter, utvikling i forventet gjeldsportefølje for planperioden 2022-2025 og 
forslag til endringer i gjeldsporteføljen. Videre er det gjort en stresstest som viser den 
finansielle risiko kommunen er utsatt for.
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Kommunen hadde per 31.08.2022 investeringslån på 3,9 mrd. kr. Gjennomsnittlig rente for 
denne delen av gjeldsporteføljen var 2,29 % per 31.08.2022. I årsbudsjett 2022 er det 
forutsatt en rente på 1,88 %. Gjennomsnittsrenten er et øyeblikksbilde og vil endres ved 
neste renteregulering. 

Sarpsborg kommune har sertifikatlån på til sammen 1 037,47 mill. kr som må refinansieres i 
løpet av 12 måneder. I tillegg har et obligasjonslån på 400 mill. kr og et lån med 
obligasjonsvilkår i Kommunalbanken på 541,25 mill. kr forfall i løpet av 12 måneder og må 
refinansieres. Andelen sertifikatlån utgjør 26,8 % av samlede investeringslån, og er innenfor 
kravet på maksimalt 40 %. 

Kommunen har som følge av ordningen med startlån også lån i Husbanken som er 
videreformidlet til innbyggerne. Per 31.08.2022 hadde kommunen 1,22 mrd. kr i lån hos 
Husbanken. Gjennomsnittlig rente på denne delen av gjelden var 1,22 % per 31.08.2022. 

Det er fast rente på 12,8 % av total gjeldsportefølje. Gjennomsnittlig periode for rentebinding 
på renteeksponert gjeld var på 0,8 år per 31.08.2022, noe som er innenfor rammene som er 
fastsatt i økonomi- og finansreglement. 

Kommunens likviditet består kun av bankinnskudd i kommunens hovedbankforbindelse DNB.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
I finans- og gjeldsporteføljerapporten er det gjennomført en stresstest for å vise den 
budsjettrisiko kommunen er utsatt for. Stresstesten viser endring i årlig finanskostnad ved en 
økning i markedsrenter på 2 prosentpoeng og et kraftig fall i verdien på aksjer og 
obligasjoner. Resultatet av stresstesten er:

 Med den sammensetning av likviditet og gjeld kommunen hadde per 31.08.2022: En 
mulig økt utgift på om lag 26 mill. kr på kommunens samlede finans- og 
gjeldsforvaltning.

 Med sammensetning av likviditet og gjeld tilsvarende maksimale risikorammer i 
økonomi- og finansreglementet: En mulig økt utgift på om lag 28 mill. kr på 
kommunens samlede finans- og gjeldsforvaltning.

Kommunedirektøren mener kommunens finansforvaltning på rapporteringstidspunktet ikke 
utgjør en vesentlig finansiell risiko for kommunen, gitt dagens sammensetning av gjeld og 
finansielle aktiva samt kommunens nåværende økonomiske stilling. Sarpsborg kommune har 
per 31.08.2022 et disposisjonsfond som ikke er avsatt til bestemte formål på om lag 310 mill. 
kr. Fondsmidler som er bundet eller vedtatt avsatt til ulike formål kommer i tillegg.

Miljø:
Ingen konsekvenser.

Folkehelse:
Ingen konsekvenser.
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98/22 Tilstandsrapport 2. tertial 2022

Arkivsak-dok.  21/01880-30
Saksbehandler Hilde Synnøve Lind

Saksgang Møtedato Saknr
1 Formannskapet 2019 - 2023 03.11.2022 98/22
2 Bystyret 2019-2023 17.11.2022

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere:

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kommunedirektørens rapportering for 2. tertial tas til orientering.

2. Driftsbudsjettet endres i henhold til vedlegg 2 til saken

3. Investeringsbudsjettet endres i henhold til vedlegg 3 til saken.

Vedlegg: 
Vedlegg 1: Tilstandsrapport 2. tertial 2022 med vedlegg. 
Vedlegg 2: Endringer i driftsbudsjettet 
Vedlegg 3: Endringer i investeringsbudsjettet
Vedlegg 4: Rapport til bystyret for oppfølging av vedtak 2. tertial 2022. 

Sammendrag:

Tilstandsrapport for 2. tertial 2022 er kommunedirektørens tilbakemelding til de folkevalgte 
for de åtte første månedene i 2022. Det rapporteres på økonomi, mål og prioriterte tiltak i 
henhold til vedtatt handlingsplan og budsjett for 2022 – 2025.

Driftsnivået i 2022 er for høyt og kommunen ligger an til å styre mot et merforbruk ved årets 
slutt. Årsprognosen viser et merforbruk i forhold til justert budsjett på om lag 88,7 mill. kr, 
dersom koronautgifter fullt ut blir kompensert. 
 
Prognosen for 2. tertial viser et samlet merforbruk i kommuneområdene på om lag 293,2 mill. 
kr hvorav merutgifter til korona utgjør 130,4 mill. kr. Prognosen for kommuneområdene uten 
korona viser et negativt avvik på om lag 162,8 mill. kr. Energikostnader utgjør en stor del av 
avviket. 

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 19 mill. 
kr. ved utgangen av året. 
  
Det er anslått en merinntekt på om lag 59,8 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle 
poster. Avdrag på lån og renteutgifter viser en økt utgift på om lag 4,7 mill. kr. Det skyldes i 
hovedsak økt rente.  
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Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent hvordan kommunene vil bli kompensert for 
utgiftene til å håndtere korona. Det vil bli kjent i november ved nysaldering av 
nasjonalbudsjettet.

Sykefraværet i hele kommunen er på 8,7%. Det er en oppgang siden 2021, da var 
tilsvarende resultat 8,4%.

Utredning:
Tilstandsrapport for 2. tertial 2022 er kommunedirektørens tilbakemelding til de folkevalgte 
for de åtte første månedene i 2022. Det rapporteres på økonomi, mål og prioriterte tiltak i 
henhold til vedtatt handlingsplan og budsjett for 2022 – 2025. 

I tilstandsrapporten fremkommer at det er jobbet med mange prioriterte tiltak som ble vedtatt 
i handlingsplan 2022 – 2025 gjennom året.
 
Økonomisk resultat
Driftsnivået i 2022 er for høyt og kommunen ligger an til et merforbruk ved årets slutt. 
Årsprognosen viser et merforbruk på om lag 88,7 mill. kr dersom koronautgifter fullt ut blir 
kompensert. 
 
Årsprognosen viser et samlet merforbruk i kommuneområdene på om lag 293,2 mill. kr 
hvorav merutgifter til korona utgjør 130,4 mill. kr. Dette tilsier et negativt avvik på om lag 
162,8 mill. kr sett bort fra koronautgifter. Energikostnader utgjør en stor del av avviket, der 
årsprognosen viser en økning på om lag 50 mill. kr for formålsbyggene. 

Merforbruk i kommuneområdene (uten korona) 162,8
Endring frie inntekter -59,8
Lavere pensjon -19,0
Finans 4,7
Samlet netto merforbruk (uten korona) 88,7

  
Den store økningen av merutgifter i kommuneområdene er bekymringsfull. Det er stort behov 
for kommunens tjenester. Samtidig kompenseres ikke kommunen for økte utgifter. 
Overføringene fra staten er ikke tilstrekkelig for å dekke utgiftene i kommuneområdene. 
Prosjektet bærekraft 2030 er iverksatt, og det kortsiktige målet er å finne innsparingstiltak på 
100 mill. kr i 2023. De tiltakene som prioriteres vil bli innarbeidet i handlingsplan for 2023-
2026. 
  
Når regjeringen presenterte sitt forslag til statsbudsjett for 2023 ble den kommunale 
deflatoren oppjustert med et nytt anslag til 5,3% for 2022. Det innebærer en realnedgang for 
kommunene på om lag 7,5 mrd. kr. 

Regjeringen har ikke foreslått nye bevilgninger for å kompensere for kommunenes 
ekstrautgifter og inntektsbortfall i 2022 knyttet til koronautbruddet. Regjeringen har vist til 
arbeidsgruppen som ble nedsatt våren 2020. Rapporten ble levert tidlig i september. 
Arbeidsgruppen med medlemmer fra KS og staten anslår at koronautbruddet kostet 
kommunene og fylkeskommunene til sammen 8,8 milliarder kroner første halvår 2022. 
Kommunenes andel er beregnet til 7,5 mrd. kr.

De økonomiske konsekvensene av pandemien er store også i Sarpsborg. Tiltakene som er 
innført i forbindelse med pandemien er beregnet til å utgjøre 130,4 mill. kr. Det er et tillegg på 
4 mill. kr utover det som ble rapportert 1. tertial. Kommunedirektøren legger frem 
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tilstandsrapport for 2. tertial der det forutsettes at ekstraordinære tiltak knyttet til 
koronautbruddet kompenseres av staten. Kommunen ble i 2020 og 2021 i hovedsak 
kompensert for inntektsbortfall og økte kostnader til utbruddet. Hittil i år er kommunen kun 
kompensert for vaksinasjon og beredskap for høsten 2022. Regjeringen har ved 
framleggelse av forslag til statsbudsjett for 2023 varslet at kompensasjon skal avklares i 
saldering av nasjonalbudsjettet i november 2022.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i mai, ble den kommunale deflatoren endret fra 
2,5 % til 3,7 %. I lønnsbudsjettet til virksomhetene for 2022 lå det inne en lønnsvekst på 3,2 
%. Økt lønns- og prisvekst ble beregnet til 36,3 mill. kr. Dette ble satt av på
budsjettet til kommunedirektøren ved behandling av tilstandsrapport for 1. tertial. Det 
endelige lønnsoppgjøret er avklart og rammene til virksomhetene er justert for lønns- og 
prisvekst som kom i RNB. Etter justeringen gjenstår det 5,1 mill. kr, som foreslås prioritert til 
å dekke deler av kommunens økte strømutgifter. 

Det er opprinnelig budsjettert med 35,7 mill. kr i flyktningtilskudd for 2022. På grunn av 
situasjonen i Ukraina er det foreløpig uklart hvor mange som vil ankomme Sarpsborg, og 
dertil økte utgifter og inntekter dette medfører. Ved utgangen av 2. tertial forventes det et 
totalt tilskudd på 76,5 mill. kr for 2022. 
  
Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 19 mill. 
kr. ved utgangen av året. I budsjettet ble det lagt inn 13,5% til pensjon, mens oppdaterte 
prognoser viser 13,0% for KLP.  
  
Det er anslått en merinntekt på om lag 59,8 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle 
poster. Avdrag på lån og renteutgifter viser en økt utgift på om lag 4,7 mill. kr. Det skyldes i 
hovedsak en økt rente.  

Inntekter fra skatt- og rammetilskudd ble ved 1. tertialrapport oppjustert med 105 mill. kr. 
Dette var med bakgrunn i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Endringene hadde 
sammenheng med både oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte 
restskatter som følge av store utbytter i næringslivet i 2021. Regjeringen betrakter de økte 
skatteinntektene som ekstraordinære. Dette kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en 
høykonjunktur, samtidig som det er store ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. 
Regjeringen foreslo derfor at det vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle staten. 

Alle tall i 1 000 kr
Regnskap 
per 2. tertial

Rev. 
Budsjett 
2022

Regnskaps-
prognose 
31.12

Prognose 
avvik 
31.12

Prognose 
avvik i % 
av budsjett

Skatt på inntekt og formue -1 046 978 -1 773 540 -1 790 540 17 000 1 %
Ordinært rammetilskudd -1 280 183 -1 872 502 -1 871 502 -1 000 0 %
Skatt på eiendom -186 478 -251 000 -251 000 0 0 %
Konsesjonskraftinntekter -2 190 -2 000 -4 200 2 200 110 %
Statstilskudd flyktninger -17 889 -35 700 -76 500 40 800 114 %
Kompensasjonstilskudd 0 -8 500 -7 000 -1 500 -18 %
Ressurskrevende tjenester -7 703 -97 700 -100 000 2 300 2 %
Sum frie disponible inntekter -2 541 421 -4 040 942 -4 100 742 59 800 1,5 %

Renteinntekter og utbytte -35 204 -61 500 -61 000 -500 -1 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg. 42 900 107 000 110 500 -3 500 -3 %
Avdrag på lån 0 186 200 186 900 -700 0 %
Netto finansinntekter/-utgifter 7 696 231 700 236 400 -4 700 -2 %
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Nye prognoser, etter anslag fra statsbudsjettet, tilsier nå om lag 16 mill. kr i inntekter for 2022 
utover revidert budsjett. Det vil fortsatt være usikkerhet ved skatteinngangen for resten av 
året. 

Resultat kommuneområder
Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2022 utgjør 3,8 mrd. kr. Samlet prognose 
for kommuneområdene viser et negativt avvik på 293,2 mill. kr, hvorav merforbruk relatert til 
korona beløper seg til 130,4 mill. kr. Driftsnivået for virksomhetene ligger om lag 162,8 mill. 
kr for høyt dersom det sees bort fra merutgifter relatert til koronautbruddet.  

Helse og velferd og oppvekst er de kommunerådene med størst utgifter til korona. 
Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på 155,5 mill. kr. Når det sees 
bort fra utgifter for å håndtere korona er avviket 54,7 mill. kr. Kommuneområde oppvekst har 
samlet merforbruk på 72,4 mill. kr, og 47,1 mill. når koronautgifter holdes utenfor. 
Kommuneområde teknisk har stort merforbruk i hovedsak som følge av økte 
energikostnader.

Situasjonen for de ulike kommuneområdene omtales nærmere i tilstandsrapporten.

Investeringer
Byggenæringen er i en krevende situasjon med store svingninger i pris på byggevarer og 
råvarer som følge av koronasituasjonen og krigen i Ukraina. Det er stor ubalanse i markedet 
og ekstraordinær prisøkning på råvaremarkedet generelt, og spesielt på sement, trelast, 
trebaserte plater, stål og vann- og avløpsrelaterte produkter. Samlet sett skaper situasjonen 
store utfordringer for risikofordelingen i kontrakter mellom entreprenør og byggherre.
Flere av investeringene igangsettes senere enn budsjettert av ulike årsaker. Det vil dermed 
ikke være hensiktsmessig å opprettholde årets budsjetterte utgift og finansiering. Utgiften 
samt finansieringen foreslås dermed redusert i budsjett for 2022. Investeringene vil bli 
innarbeidet i en senere periode i budsjett og handlingsplan 2023-2026. Totalt foreslås det at 
207 mill. kr av bevilgning gitt for 2022 innarbeides på nytt ved neste rullering av budsjett og 
handlingsplan. Prosjektene dette gjelder er beskrevet i tilstandsrapporten. 

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av 
vedlegg 1 til tilstandsrapporten. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes ved årsslutt. 
Disse er merket «avsluttes årlig».

Medarbeiderresultater
Sykefraværet i hele kommunen er på 8,7%. Det er en oppgang siden 2021, da var 
tilsvarende resultat 8,4%.

Kommuneområde
Regnskap per 
2. tertial

Rev. budsjett 
2022

Prognose 
årsforbuk inkl 
korona- 
utgifter

Avvik i kr. 
inkl korona- 
utgifter

Avvik i % 
inkl korona- 
utgifter

Merforbruk 
relatert til 
korona per 
31.08

Helse og velferd 1 310 798 1 952 606 2 108 138 -155 532 -8,0 % 100 955

Oppvekst 797 401 1 207 996 1 280 377 -72 381 -6,0 % 25 344
Samfunn 8 658 121 562 128 833 -7 271 -6,0 % 1 133
Organisasjon 87 463 147 350 142 350 5 000 3,4 % 477
Teknisk 207 568 282 743 350 443 -67 700 -23,9 % 1 980
Teknologi og endring 43 787 68 453 68 889 -436 -0,6 % 436
Kommunedirektør 7 216 16 762 11 662 5 100 30,4 % 82
Sum 2 462 891 3 797 472 4 090 692 -293 220 -7,7 % 130 407

Alle tall i 1.000 kr
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Antall medarbeidere med stilling under 40% var 504 per 2. tertial 2022. Ved utgangen av 
2021 var det 543 medarbeidere med en stillingsprosent under 40%. Dette er en positiv 
utvikling.

Andel midlertidige ansatte per 2. tertial ligger på 5,5% totalt sett. Andelen var på 5,3% ved 
utgangen av 2021.

Endringer i driftsbudsjettet
Det er lagt inn forslag på å justere for driftsbudsjettet med 83,50 mill. kr. Kommunedirektøren 
foreslår at det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2022:

Skatteinntektene justeres opp med 17 mill. kr og rammetilskuddet reduseres med 1 mill. kr.

Høye utgifter til energi medfører behov for å justere budsjettet til virksomhet eiendom med 50 
mill. kr. Etter justering av lønns- og prisvekst gjenstår 5,1 mill. kr i kommunedirektørens 
budsjett. Det foreslås at rammen reduseres tilsvarende.

Tilskudd for flyktninger foreslås oppjustert med 40,8 mill. kr, som følge av det er kommet 
flere flyktninger fra blant annet Ukraina. Det er behov for å styrke rammen til NAV med 3,35 
mill. kr som følge av at flere deltar på introduksjonsprogrammet.

Det er budsjettert med midler til St. Olavs voll i 2022. Før midlene utbetales skal det fremmes 
en sak til formannskapet. Den politiske saken legges først frem i 2023 og midlene foreslås 
innarbeidet i budsjettet for 2023.

Siden bystyret behandlet tilstandsrapport for 1. tertial er det kommet nye utfordringer i 
fastlegeordningen. For å løse dette og forhindre at befolkningen blir stående uten 
fastlegetilbud, har det vært nødvendig å bruke virkemidler som blant annet 
rekrutteringstilskudd, kompensasjon til fratredende leger for pasientlister og dekking av 
vikarutgifter. Det foreslås derfor å styrke budsjettet til virksomhet helse med 3,75 mill. kr.

Det er budsjettert med 3 mill. kr til områderegulering stasjonsområdet og Rosenkrantzgate. 
Prosjektet er forsinket og det foreslås at midlene tilbakeføres næringsfondet og innarbeides 
på nytt i budsjett for 2023. 

Det ble lagt frem en egen sak for bystyret om etablering av et kommunalt fastlegekontor 21. 
april 2022. Det ble vedtatt at driftsmidler håndteres ved behandling av tilstandsrapport for 2. 
tertial. Det foreslås å justere samlet for 0,4 mill. kr.

Det er budsjettert med 1 mill. kr til reguleringsplan for Tunevannet. Prosjektet er forsinket og 
det foreslås at midlene tilbakeføres disposisjonsfondet og innarbeides på nytt i budsjett for 
2023.

I tillegg foreslås det følgende budsjettendringer:
 Økt inntekt konsesjonskraft 2,2 mill. kr
 Økt inntekt ressurskrevende tjenester 2,3 mill. kr. Budsjettet til boveiledning styrkes 

med tilsvarende beløp.
 Økte renteutgifter 3,5 mill. kr på grunn av økningen i rentenivået
 Gaver ansatte 0,5 mill. kr, jfr. formannskapssak 79/22
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Endringer i investeringsbudsjettet
Totalt foreslås det at 207 mill. kr av bevilgning gitt for 2022 innarbeides på nytt ved neste 
rullering av budsjett og handlingsplan. Prosjektene dette gjelder er beskrevet i 
tilstandsrapporten.

Det planlegges å anskaffe et nøkkelskap for biler. Midler til anskaffelsen er budsjettert i 
driftsbudsjettet. Siden anskaffelsens verdi er over 100.000 kr. skal den føres i 
investeringsregnskapet. Det forslås en budsjettjustering mellom drifts- og 
investeringsbudsjettet på 130.000 kr.

Det er behov for tiltak på tak og tårn på Skjeberg kirke, samt forundersøkelser om tilstanden 
til muren på Skjeberg og Ingedal kirke. Sarpsborg kirkelige fellesråd har i den anledning søkt 
riksantikvaren om tilskudd til arbeidet. Riksantikvaren har innvilget et tilskudd på totalt 1,6 
mill. kr til tiltak på kommunens middelalderkirker. Tilskuddet krever at kommunen stiller med 
egenandel. Utgiftsestimatet tilsier en sluttkostnad på 5,6 mill. kr. Det er da tatt høyde for 
uforutsette kostnader/risiko på om lag 1. mill. kr. I henhold til tjenesteytingsavtalen med 
kirken utføres prosjektet av kommunen. Det foreslås at det bevilges midler til tiltakene da 
kirkene har behov for rehabilitering og er av stor kulturhistorisk verdi. Utgiften foreslås 
finansiert med 1,6 mill. kr i tilskudd, 1,1 mill. kr i merverdiavgiftkompensasjon og 2,9 mill. kr i 
økt låneopptak. 

Lensmann A. Næss og hustrus veifond har vedtatt tilskudd fra legatet til Sarpsborg kommune 
på 3,4 mill. kr til oppgradering av eksisterende vei på Gamle Bøvei/Brenneveien, og 0,5 mill. 
kr til oppgradering av lekeområde på Varteig Skole. Kommunen vil som eier av begge 
anleggene motta merverdiavgiftskompensasjon, samt spillemidler til tiltakene på Varteig 
skole. Det foreslås derfor at det bevilges 4,2 mill. kr til oppgradering av Gamle Bøvei/ 
Brenneveien, og 1,5 mill. kr til lekeområde på Varteig skole. Tiltakene foreslås finansiert i sin 
helhet gjennom tilskudd, spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon. 

Det er bevilget 4,3 mill. kr til trykkavløp i Bråtenåsen – Bergbykroken. Prosjektet berører 19 
eiendommer og er nå i garantitid. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på ca kr 1,6 
mill. kr.

Det er i budsjett 2022 bevilget 1 mill. kr til kjøp av inspeksjonskameraer til vann og avløp. Det 
er et større behov for innkjøp av tineutstyr for reparasjoner vinterstid.  Det foreslås derfor at 
bevilgningen til inspeksjonskameraer omdisponeres til tineutstyr.   

Det var tidligere bevilget 11 mill. kr og avsatt ytterligere 7 mill. kr i 2023 til oppgradering og 
utvidelse av Ullerøy leirskole. Anskaffelsen er lagt ut på anbud. Innkomne tilbud viste at 
prosjektet måtte tilføres 11 mill. kr for at prosjektet kunne realiseres. Det ble i bystyret 
15.09.22 vedtatt at prosjektet igangsettes og realiseres med en forventet sluttkostnad på 29 
mill. kr, med sikte på full drift fra høsten 2023. Det innarbeides ytterligere 11 mill. kr i budsjett 
og handlingsplan 2023-2026. I prosjekteringen har forutsetningen vært at en klasse skal få 
noe av sin undervisning i det nye verkstedbygget og en klasse i spisesalen i 1. etasje i 
hovedbygget. Nye vurderinger tilsier at det kan være ønskelig også å benytte 2. etasje til 
undervisning. Ved å etablere heis/løftebord i hovedbygget, vil 2. etasje også kunne benyttes. 
Tiltaket er beregnet til 0,5 mill.kr. Det er i budsjett 2022 bevilget 1,5 mill. kr til universell 
utforming av kommunale bygg. Det foreslås at 0,5 mill.kr av årets bevilgning til universell 
utforming overføres til investeringene på Ullerøy leirskole. Utgiftsrammen til prosjektet vil 
etter dette være 29,5 mill.kr.

Det er bevilget 16 mill. kr til utvidelse av kapasiteten ved Sandbakken barne- og 
ungdomsskole, samt Grålum barneskole. Brakkene på Sandbakken er tenkt permanent og 
med vannbåren varme tilkoplet eksisterende brønnpark (varmepumpe). Nylige innkomne 
priser tilsier en forventet sluttkostnad på 18,5 mill. kr. Det foreslås at det tilleggsbevilges 2,6 
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mill. kr i 2022 da kapasitetsutfordringen, spesielt ved Sandbakken skole, vil vedvare også 
neste år. 

Det er bevilget 6,5 mill. kr til utbedring av arbeidsplasser ved Hannestad barneskole. 
Prosjektet ble utlyst januar 2021. Entreprenør er kontrahert og arbeidene ble igangsatt april 
2021. Entreprenørens detaljprosjektering avdekket at eksisterende bærekonstruksjon er 
underdimensjonert i forhold til dagens krav, noe som har medført økte kostnader. Prosjektet 
ble ferdigstilt februar 2022. Sluttoppgjør fra entreprenør er mottatt. Prosjektet avsluttes med 
et merforbruk på ca 0,9 mill.kr.

Byggeprosjektet for biblioteket er utlyst og gjennomføres med gode energikrav. Det er et 
potensiale for ytterligere økonomiske og miljømessige gevinster ved å etablere et 
solcellepanel på taket på det gamle biblioteket ved å forsyne byggene med energi fra et 
solcelleanlegg. En slik investering nedbetales på om lag 7 år. Solcellepanelet vil kunne 
produsere 47 000 kw/h pr. år. For å gjennomføre tiltaket foreslås det å overføre 1 mill. kr. fra 
eksisterende bevilgning «Enøk-, styrings- og varslingsanlegg» i 2022 til Nytt bibliotek. 
Prosjektet vil da gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 143,2 mill. kr. 

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Det vises til tilstandsrapport for 2. tertial 2022.

Miljø:
Det vises til tilstandsrapport for 2. tertial 2022.

Folkehelse:
Det vises til tilstandsrapport for 2. tertial 2022.
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14/22 22/00069-28 Protokoll Formannskapet 29.09.2022

15/22 19/05543-83 Protokoll Styringsgruppe Bypakke Nedre Glomma 09.09.2022

16/22 22/00072-70 Søknad fra Ungdom i meningsfylt arbeid (UIMA Furuholmen)

17/22 22/00072-72 Ordførerens svar på henvendelse fra Ungdom i meningsfylt 
arbeid (UIMA Furuholmen)

18/22 22/03175-26 Søknad om støtte - Verdiskaping i Skjebergkilen

19/22 22/03175-32 Svar på søknad om støtte - Verdiskaping i Skjebergkilen

20/22 22/22065-4 Søknad om støtte til en orgelstemme og fasade med klingende 
orgelpiper

21/22 22/22065-5 Svar på søknad om tilskudd til oppgradering av orgel
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