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SAKSPROTOKOLL

Skagerakbanen - underveismelding

Formannskapet 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 01.09.2022 sak 61/22
Behandling i Formannskapet 01.09.2022:
Saksordførere: Svein Larsen (AP) og Andreas Brännström (FRP)
Andreas Brännström (Frp) orienterte om saken på vegne av saksordførerne.

Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Per Olaf Toftner (DRP), Annar Hasle (KrF), Ann-Hege Indrevoll (H), ordfører Sindre Martinsen-
Evje (Ap), kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, Svein Larsen (Ap), Andreas Brännström 
(Frp)

Saksordførerne fremmet følgende innstilling:
Underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet sammen med bystyrets vedtak av 
04.03.2021. Dette innebærer at Sarpsborg kommune ikke igangsetter planlegging uten at det 
foreligger et statlig forankret initiativ. Kommunedirektøren fortsetter samarbeidet med de øvrige 
kommunene med sikte på en felles holdning til den videre prosessen. Kommunedirektøren 
kommer tilbake med ny underveismelding til formannskapet dersom det skjer en utvikling i 
saken.

Representanten Annar Hasle (KrF) ba om følgende protokolltilførsel:
Kontrollutvalgets behandling av en eventuell svikt i postlister og journalføring burde vært 
behandlet, før man behandlet underveismeldingen.

Representanten Annar Hasle fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Kristelig 
Folkeparti:
Kommunen tar kontakt med Skagerakbanen for å avklare muligheten for å
melde seg på igjen, slik at mulige traseer gjennom Sarpsborg fortsatt kan bli vurdert.

Votering
Saksordførernes innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Kristelig Folkeparti fikk 2 stemmer (KrF 2) og falt.
Ordføreren godtok protokolltilførselen fra Kristelig Folkeparti.

Formannskapets vedtak 
Underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet sammen med bystyrets vedtak av 
04.03.2021. Dette innebærer at Sarpsborg kommune ikke igangsetter planlegging uten at det 
foreligger et statlig forankret initiativ. Kommunedirektøren fortsetter samarbeidet med de øvrige 
kommunene med sikte på en felles holdning til den videre prosessen. Kommunedirektøren 
kommer tilbake med ny underveismelding til formannskapet dersom det skjer en utvikling i 
saken.

Protokolltilførsel fra Kristelig Folkeparti
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Kontrollutvalgets behandling av en eventuell svikt i postlister og journalføring burde vært 
behandlet, før man behandlet
underveismeldingen.


