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Ordførerens svar: 
Takk til Ståle Hansen for interpellasjonen. 
 
Det er med grunnlag i bystyrets vedtak 4. mars 2021 opprettet en saksordførersak 
om Skagerakbanen. Dette er i tråd med hvordan delegeringsreglementet sier at 
Sarpsborg kommune skal behandle strategiske utrednings- og utviklingssaker, som 
Skagerakbanen må kunne sies å være. 
 
Det samme reglementet sier at underveismeldinger som hovedregel kun behandles i 
det organet som har saksordførersaken, i dette tilfellet formannskapet. 
Formannskapet er med det tillagt et utredningsansvar. Det vil bli fremmet en sak til 
bystyret, når formannskapet vurderer at det er grunnlag for det. Foreløpig er det ikke 
det. Bystyrets holdning til høyhastighetsbane er uttrykt gjennom vedtaket 4. mars 
2021. Selv om det foreligger en rapport med angivelse av mulige 
stasjonsplasseringer, er det behov for mer utredning og avklaring før kommunen 
eventuelt kan ta stilling til om det skal igangsettes et planarbeid for å vurdere 
stasjonsplassering og linjeføring. 
 
Jeg mener derfor denne saken er håndtert ryddig, og jeg ser ingen grunn til at noen 
skal være fornærmet over Sarpsborg kommunes behandling av saken. 
Kommunedirektøren har beklaget at rapporten ikke ble journalført umiddelbart slik 
offentlighetsloven forutsetter, samt at en henvendelse om dette ikke ble svart opp slik 
den burde. Jeg ser på det som en uheldig feil og slutter meg til kommunedirektørens 
beklagelse, men ser ikke at det er grunn til å kritisere kommunens saksbehandling 
utover dette. 
 
Skal vi håndtere en sak som Skagerakbanen på en ryddig måte, må vi forholde oss 
til den informasjonen kommunedirektøren legger fram, til den offisielle 
kommunikasjonen mellom partene i saken og til de vedtakene som faktisk fattes av 
Sarpsborg kommune, av andre kommuner og av statlige myndigheter. 
 
Sarpsborg kommune har svært begrensede ressurser å bruke på en omfattende sak 
som Skagerakbanen. Det kan ikke være Sarpsborg kommunes ansvar verken å 
oppklare eller korrigere noe som er blitt sagt på et møte i næringsforeningen i Indre 
Østfold. Og kommunen kan absolutt ikke ta ansvar for hva tilstedeværende på møtet 
har oppfattet. Jeg ønsker at den tiden politikere og administrasjon i Sarpsborg 
kommune bruker på denne saken skal målrettes mot å få avklaringer slik at arbeidet 
kommer videre.  
  
Samtidig erkjenner jeg at dette er en type sak som kan være krevende for politikere å 
vite hvordan man skal forholde seg til. Det finnes ingen standard saksgang for slike 
saker.  
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Jeg vil derfor understreke overfor Annar Hasle, som jeg hadde en litt hard disputt 
med i formannskapet, at jeg respekterer engasjementet, og at jeg ønsker at vi 
diskuterer dette på en konstruktiv måte.  
  
Jeg har i etterkant av formannskapets møte tatt kontakt med Skagerrakbanen, og 
avtalt et nytt møte. Skagerrakbanen ønsker større framdrift og progresjon fra 
Sarpsborg kommune sin side, de vil at det skal skje mer. Dette kan skyldes at 
Skagerakbanen har forventninger som kommunen ikke har kunnet imøtekomme, 
men jeg er også åpen for at det kan være ting som kommunen kunne håndtert 
annerledes. Jeg ønsker å engasjere meg ytterligere for å finne ut av det, og for å 
bidra til en god dialog med Skagerakbanen videre.  
  
Jeg har også kommet til at det kan være en god løsning å avholde et seminar for 
bystyret i forbindelse med møtet 13. oktober. Bystyrets medlemmer vil da kunne få 
informasjon direkte fra Skagerakbanen, og få svar på spørsmål. Jeg vil samtidig 
understreke at behandlinger av saker i Sarpsborg bystyre alltid skal baseres på 
utredninger fra kommunedirektøren, slik kommuneloven forutsetter. Seminaret er 
ikke en erstatning for kommunens saksbehandling, men et supplement.  
  
Til slutt vil jeg også si at jeg opplever selv å ha en god dialog med kontrollutvalgets 
leder, og jeg kommer til å møte i kontrollutvalgets møte etter avtale med leder. 
 
Jeg foreslår derfor følgende vedtak: 
«Det avholdes et seminar for bystyrets medlemmer om Skagerakbanen, i forbindelse 
med bystyrets møte 13. oktober.» 
 
. 
[Lagre]  
 


