
Verbalforslag fra Ap, Sp, SV og MDG 
Side 32, endring av merknadstekst for tiltaket «Utarbeide turnusplaner…» 
Ny merknadstekst: «Endret turnus iverksettes som et pilotprosjekt i 2020.  Det rapporteres jevnlig 
om prosjektets utvikling til administrasjonsutvalget. Høsten 2020 skal administrasjonsutvalget 
forelegges en politisk sak med en foreløpig evaluering av prosjektet. Evalueringen skal så langt som 
mulig beskrive samlet økonomisk effekt samt effekt på sykefravær, arbeidsmiljø, andel 
heltidsstillinger og brukertilfredshet.» 
 
Forslaget vedtatt med stort flertall 
 
Side 33, nytt tiltak under «Hovedmål kompetanse»: 
Tiltak: «Vurdere å styrke mulighetene for medarbeidere til å heve sin kompetanse gjennom kurs og 
gjennom etter- og videreutdanning». 
 
Tid for gjennomføring: «2020» 
 
Merknadstekst: «Det fremmes sak til administrasjonsutvalget om dette». 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Side 100, endring av merknadstekst for tiltaket «Rullere kommunedelplan for skolekapasitet…». 
Følgende tekst i merknadsfelt strykes: «vurderes om de minste skolene i Sarpsborg skal videreføres 
med grunnlag i elevtallsutvikling, investeringsbehov og pedagogisk tilbud». 
 
Forslaget vedtatt med stort flertall 
 
Side 129, Endring i tekst for tiltak «Avklare om innsamling av avfall skal gjøres i egenregi». 
Tid for gjennomføring endres til «2020». 
 
Merknadstekst endres til: «Avklaringen skal foreligge tidsnok til at egenregi kan iverksettes når 
nåværende avtale om kjøp av tjenester utløper etter 2021. Det fremmes egen politisk sak om temaet 
innen utgangen av 2020.» 
 
Forslaget vedtatt med stort flertall 
 
Side 132, nytt tiltak under «prosjekter og enkeltsaker»: 
Tiltak: «Utarbeide forslag om utplassering av et eller flere leke-/aktivitetsapparater på torget». 
 
Tid for gjennomføring: «2020» 
 
Merknadstekst: «Det fremmes sak med forslag og utgiftsanslag våren 2020.» 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Side 138/139, «prosjekter og enkeltsaker», nytt tiltak: 
Tiltak: «Utarbeide strategi for hvordan Sarpsborg kommune skal bidra til at alle innbyggere har 
tilgang til bredbånd av god kvalitet». 
 
Tid for gjennomføring: «2020» 
 
Merknad: «Det fremmes politisk sak til formannskapet innen utgangen av 2020». 
 



Forslaget vedtatt med stort flertall  
 
Side 109, nytt prioritert tiltak under «Kommunedelplan kultur»: 
Tiltak: «Fasilitere en kartlegging av bygninger/arenaer i Sarpsborg som brukes eller kan brukes til 
kulturaktivitet, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for befolkningen.»  
 
Tid for gjennomføring: 2021-2023 
 
Merknadstekst: «Det vil være behov for midler til akustikkmåling av lokaler. Dette må vurderes i 
handlingsplan 2021-2024.» 
 
Forslaget enstemmig vedtatt  
 
Side 112, prosjekter og enkeltsaker, ny sak: 
Prosjekt/sak: Vurdere mulighet for gangbru mellom Hafslundsøy og Hafslund. 
 
Tid for gjennomføring: 2020 
 
Forslaget enstemmig vedtatt  
 
 
Verbalforslag fra MDG og SV 
Nye tiltak under «prosjekter og enkeltsaker»: 

 
o Prosjekt/sak: «Vurdere muligheten for å etablere en økolandsby i Sarpsborg kommune». 

o Tid for gjennomføring: 2020-2023 
o Merknadstekst: Arbeidet ses i sammenheng med revidering av kommuneplanens 

arealdel. 
 

Forslaget vedtatt med et lite flertall 
 

o Prosjekt/sak: «Heve kommunens kompetanse om klimatilpasning.» 
o Tid for gjennomføring: 2020-2023 
o Merknadstekst: «Tiltaket forutsetter at kommunen søker og får tilskudd fra 

ordningen «Tilskudd til klimatilpasning», som administreres av Miljødirektoratet».  
 

Forslaget enstemmig vedtatt 
 

o Prosjekt/sak: «Vurdere hvordan kommunen kan innføre krav om en klima- og miljøvennlig 
profil ved tildeling av tilskudd til kulturformål.» 

o Tid for gjennomføring: 2020 
o Merknadstekst: «Krav innarbeides i retningslinjer for tilskudd til kulturformål.» 

 
Forslaget enstemmig vedtatt 

 
o Prosjekt/sak: «Etablere en årlig klimapris med tildeling av midler fra klimafondet 

o Tid for gjennomføring: 2020 
o Merknadstekst: «Det fremmes politisk sak om statutter for prisen til utvalg for miljø 

og teknikk.» 
 

Forslaget enstemmig vedtatt 
 



o Prosjekt/sak: «Vurdere om ny slambil kan være fossilfritt kjøretøy med 
avvanningsteknologi.» 

o Tid for gjennomføring: 2020 
 

Forslaget enstemmig vedtatt  
 

o Prosjekt/sak: «Etablere flere blomsterenger i kommunens parkanlegg med sikte på å øke det 
biologiske mangfoldet.» 

o Tid for gjennomføring: 2020-2023 
 

Forslaget enstemmig vedtatt 
 
 
Verbalforslag fra MDG 
Nytt tiltak under «prosjekter og enkeltsaker»: 

o Prosjekt/sak: «Vurdere om søknader fra boligeiere om å installere solceller eller solfangere 
som er i flukt med eksisterende tak, skal fritas fra byggesaksgebyr». Vurderingen gjøres som 
en del av gjennomgangen av gebyrforskriften. 

o Tid for gjennomføring: 2020 
 
Forslaget enstemmig vedtatt  

 
 
Verbalforslag fra KrF 
Plan for utvikling og bevaring av fløtningshistorien ved Eidet 

• Overbygg over slepebåten Per, som eies av Sarpsborg kommune, igangsettes 2020. 
Delfinansiering på Kr.100.000.- er allerede tilgjengelig fra tidligere «Glomma-
opplevelser». 

• To små lensebåter plasseres under samme tak. 

• Tiltaket er starten for å bevare en del av samlingen ved Eidet lensemuseum 

• Tømmerrenna fra utløpet av tømmertunellen ut i Visterflo trenger restaurering for å bli 
bevart.  

 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Vurdering av alternative biblioteklokaler 
Det foretas vurdering av muligheten for å plassere framtidig bibliotek nær det framtidige 
kollektivsentret i sentrumsplanen. I forbindelse med kvartalsregulering i f.eks. Rosenkransgate, ved 
en ny buss- og togterminal, vurderes muligheten for å plassere bibliotek i de nederste etasjene i 
nybygg som settes opp. 
 
Forslaget falt 
 
Utbedre arbeidsplasser ved Ullerøy skole 
Det bes om at administrasjonen finner rom i budsjettet, for utbedringer av lærerarbeidsplasser på 

Ullerøy skole. Det er satt av kr. 7,5 mill for tilsvarende oppgraderinger ved andre skoler. Ullerøy bør 

tas med blant disse. 

 
Forslaget falt 
 
Flere fagfolk inn i skolen 



I tillegg til nok kvalifiserte lærere, for å dekke grunnbemanningen, må vi ha flere fagfolk i skolen. For 
å imøtekomme de utfordringene som finnes trenger vi vernepleiere, barnevernspedagoger, 
helsefagarbeidere og flere spesialpedagoger. 
 
Ved naturlig avgang av ufaglærte assistenter bør kommunen ansette personer med kompetanse på 
de aktuelle områdene. 
 
Forslaget falt  
 
Fritidskortet: 
Regjeringen har vedtatt å innføre fritidskort ordning etter modell fra Island. Pilotkommuner starter 

opp med dette i 2020. 

 

Sarpsborg kommune bør søke om å komme med i pilotfasen, slik at denne ordningen fort kan 

komme til Sarpsborg. Det er anslått et beløp på kr. 2000,- til alle barn og unge, som kan brukes til 

fritidsaktiviteter. Dette vil være til stor hjelp for å gi flere unge muligheter til å delta på aktiviteter. 

 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
 
Verbalforslag fra Frp 
1. Sarpsborg kommune søker om å delta i forsøksordning med statlig finansering av 

omsorgstjenesten innen søknadsfristen 1. februar 2020. 
 

Forslaget falt  
 
2. Matlukten tilbake på sykehjemmene. Rådmannen lager en sak til neste bystyremøte om søknad 

til staten vedrørende finansering for å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene. 
 

Forslaget oversendes administrasjonen 
 
 
Verbalforslag fra Høyre 
1. Administrasjonen skal komme tilbake med en sak til bystyre hvor de analyserer elevenes 

læringsutbytte og trivsel i grendeskolene kontra større skoler.  I tillegg utrede muligheter og 
utfordringer for de større skolene når elevmassen øker som følge av overføring fra grendeskoler. 

 
Forslaget falt 

 
2. Transport for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre vurderes lagt ut på anbud.   
 

Forslaget falt 
 
3. Kommunedirektøren bes utrede hvordan Sarpsborg kommune kan gi mennesker med behov for 

hjemmehjelp, hjemmesykepleie og Brukerstyrt personlig assistent mer valgfrihet med hensyn til 
valg av leverandør og personell, også kjent som innføring av fritt brukervalg. 

 
Forslaget falt 

 



4. Kommunedirektøren fremmer en sak til politisk behandling i løpet av 2020, hvor det gis en 
vurdering av om Sarpsborg kommune skal opprette en «sommerskole som gir eleven læring 
gjennom andre aktiviteter". 

 
Forslaget vedtatt mot 2 stemmer 

 
 
Verbalforslag fra SaFoSa 
1. Det vurderes muligheten for is hele året på en flate i Sparta Amfi. 
 

Forslaget falt 
 
2. Det igangsettes vurdering av flere gangbroer i samsvar som beskrevet i SaFoSa, KrF, PP og Helge 

Skår sitt budsjett. 
 

Forslaget falt 
 
3. Administrasjonen tar en ny gjennomgang i forhold til spørsmålet om finansiering av ny 

bemanningsnorm i de private og foreldre-eide barnehagene. 
 

Forslaget falt  
 
 
Verbalforslag fra DRP 
Den nye SFO-ordningen trer i kraft fra 2021 men hvis dette i samarbeid med de ansatte lar seg 
gjennomføre i 2020 bevilges ytterligere 0, 5 mill. fra samme år. 
 
Forslaget falt 
 


