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Saker til behandling  

 

21/19 Oppstartsnotat: revidering av kommunens  
          delegeringsreglement 
 
Arkivsak-dok.   19/02004-1 
Saksbehandler André Formoe Odsbu 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 21/19 

 
 
Saksordførersak.  
Saksordfører: Svein Larsen (AP) og Harald Rønneberg (H) 
Medsaksbehandlere: 
 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
 
Vedlegg:  
Gjeldende delegeringsreglement 
Ny kommunelov 
Lovspeil ny kommunelov – gammel kommunelov 
 
 
Sammendrag: 
Revideringen som nå igangsettes tar sikte på å tilpasse Sarpsborg kommunes 
delegeringsreglementet til den nye kommuneloven. 
 
Ny kommunelov er vedtatt. De fleste bestemmelser vil tre i kraft fra  
konstituerende bystyremøte høsten 2019. Økonomibestemmelsene i lovens kapittel 5 vil 
først tre i kraft fra 1. januar 2020. Sentrale forskrifter knyttet til kapittel 5 er nå på høring. De 
vil ventelig bli vedtatt sommeren/høsten 2019, og vil bli gjort nærmere rede for ved bystyrets  
behandling av denne saken i desember i år.  
 
 
Utredning: 
Saken gjelder en begrenset revidering av kommunens delegeringsreglement for å tilpasse 
dette til ny kommunelov. Det legges ikke opp til endringer i oppgavefordeling mellom råd og 
utvalg eller andre prinsipielle eller strukturelle endringer.  Dette bør eventuelt vurderes i 
forbindelse med hovedrevideringen for neste bystyreperiode, som skal foretas innen 31. 
desember 2020. 
 
Ny kommunelov ble vedtatt 22. juni 2018. Hovedstammen fra den gamle loven er beholdt, 
men det er dels en ny struktur og ny språkdrakt ut fra ønsket om å gjøre loven lettere 
forståelig for innbyggere, ansatte og folkevalgte. Det er gjort endringer i enkeltbestemmelser, 
og uklare rettsspørsmål er lovregulert. Loven viderefører den organisasjonsfriheten 
kommunene har i dag.  
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Hovedendringene er som følger: 
 

 Det kommunale selvstyre er lovfestet og styrket 

 Ny internkontrollbestemmelse 

 Kommunedirektøren er gitt personalansvaret 

 Folkevalgtes innsynsrett og taushetsplikt er regulert 

 Rettigheter og plikter for folkevalgte er omhandlet i eget kapittel 

 Privatrettslige rettsvirkninger av disposisjoner i strid med reglene om lån, mv er regulert 

 Beregningsprinsippene for selvkostinstituttet er lovregulert  

 Nye bestemmelser knyttet til ordførers suspensjon og fratreden  

 Økonomibestemmelser: ny overordnet bestemmelse om økonomiforvaltning, krav om 
vedtagelse av økonomireglement, plikt til å fastsette finansielle måltall, utarbeidelse av samlet 
(konsolidert) økonomiregnskap for kommunen som juridisk enhet og nye presiserte krav til 
årsberetningen 

 
Prinsippet om at bystyret som øverste folkevalgte organ vil kunne delegere myndighet til 
andre folkevalgte organer med mindre det foreligger en delegeringssperre i lov eller forskrift 
er videreført i ny lov. 
 
Det er i den nye loven ikke vedtatt begrensinger for delegering innenfor kommunens 
administrasjon. I og med at det er kommunedirektøren som får delegert myndighet fra de 
folkevalgte organer, er det et stort behov for å kunne delegere denne videre i 
administrasjonen. Forbedring av dagens interndelegeringssystem – som er ressurskrevende 
ved stadig ny utforming av nye delegeringsbrev – løper som en administrativ prosess 
parallelt med revideringen av delegeringsreglementet. 
 
Gjeldende delegeringsreglement legger til grunn at kommunedirektøren skal ha myndighet til 
å treffe avgjørelser på kommunens vegne i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. Konkrete enkeltsaker delegert til kommunedirektøren kan også være av prinsipiell 
interesse. Ny kommunelov bygger på at enkeltpersoner ikke skal kunne avgjøre enkeltsaker 
som har prinsipiell interesse. Kommunedirektørens myndighet må endres i samsvar med 
dette.    
 
Revideringen av delegeringsreglementet vil ha som mål å tilpasse reglementet til de nye 
bestemmelsene og endringene i kommuneloven. Ved eventuell motstrid vil den nye loven 
uansett ha forrang. Det foreslås ikke endringer i oppgavefordeling mellom råd og utvalg eller 
andre prinsipielle eller strukturelle endringer.  
 
Forskriftsbestemmelsene knyttet til lovens økonomiforvaltningskapittel vil først ventelig bli 
vedtatt sommeren/høsten 2019. Det er derfor ønskelig at bystyret kan behandle revideringen 
12. desember 2019, med forutgående behandling i formannskapet 28. november. 
Kommunedirektøren ser ikke behov for at partienes gruppeledere er referansegruppe for 
arbeidet da revideringen i denne omgang er begrenset. 
 
Formannskapet bes ved behandling av oppstartsnotatet eventuelt å gi innspill til den videre 
saksprosessen. 
  
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ikke vurdert 
 
Miljø: 
Ingen 
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Folkehelse: 
Ingen 
 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Oppstartsnotatet legges til grunn for det videre arbeidet med revideringen av 
delegeringsreglementet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 6  

22/19 Oppstartsnotat: Gjennomgang av regler om godtgjøring,  
          frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg  
          kommune 
 
Arkivsak-dok.   19/02099-1 
Saksbehandler Ellen M. Juliussen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 22/19 

 
 
Saksordførersak.  
Saksordfører: Svein Larsen (AP) og Harald Rønneberg (H) 
Medsaksbehandlere: 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
 
Vedlegg:  
1. Gjeldende Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg 

kommune 
 
Kommuneloven med ikrafttredelse 01.01.2020, første konstituerende kommune- eller 
fylkestingsmøte 2019 kan leses her: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven 
 
 
Sammendrag: 
Ny kommunelov er vedtatt, og de fleste bestemmelsene vil tre i kraft fra konstituerende 
bystyremøte 2019. Lovens andre del om Folkevalgte og forarbeidene til loven legger ikke 
opp til noen realitetsendring av reglene i gjeldende kommunelov §42, som gir 
kommunestyrene myndighet til å fastsette arbeidsgodtgjøring for folkevalgte. Denne saken 
med gjennomgang av gjeldende Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til 
folkevalgte i Sarpsborg kommune vil ha som hovedmål å tilpasse språk og henvisninger til ny 
kommunelov samt kommunens delegeringsreglement.  
 
Utredning: 
Någjeldende Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg 
kommune ble vedtatt av bystyret 15. november 2018 i sak 83/18 (arkivsak 16/00042), og ble 
gjort gjeldende fra 1. januar 2019 med unntak av satser for møtegodtgjøring til 
skattetakstnemdene som trådte i kraft 1. desember 2018. 
 
Som følge av at Delegeringsreglement for Sarpsborg kommune skal gjennomgås (se egen 
sak) er det også satt opp sak om gjennomgang av Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning 
av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune med sluttbehandling i bystyret 12. desember 
2018. Disse sakene behandles parallelt. 
 
 
Ny kommunelov ble vedtatt 22. juni 2018, og de fleste bestemmelser vil tre i kraft fra 
konstituerende bystyremøte høsten 2019. Lovens andre del om Folkevalgte og forarbeidene 
til loven legger ikke opp til noen realitetsendring av reglene i gjeldende kommunelov §42, 
som gir kommunestyrene myndighet til å fastsette arbeidsgodtgjøring for folkevalgte. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
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Det sies om §8-4 Arbeidsgodtgjøring at «bestemmelsen viderefører reglene i gjeldende 
kommunelov §42.» Det er kun foretatt enkelte språklige justeringer i lovteksten. 
 
Ny kommunelov inneholder bestemmelser som sikrer at folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse, har samme rett til blant annet sykepenger og fødselspenger som 
ansatte i kommunen. Disse bestemmelsene er ivaretatt i gjeldende regler om godtgjøring til 
folkevalgte i Sarpsborg kommune, jfr. bystyresak 83/18. 
 
Denne gjennomgangen av reglene om godtgjøring mm til folkevalgte i Sarpsborg kommune 
vil ha som hovedmål å tilpasse språk og henvisninger til ny kommunelov samt kommunens 
delegeringsreglement. 
 
Neste hovedrevidering av reglene om godtgjøring mm legges fram for nytt bystyre samtidig 
med sak om revidering av delegeringsreglementet som skal gjelde for neste bystyreperiode. 
 
Formannskapet bes ved behandling av oppstartsnotatet å gi eventuelle innspill til saken. 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ikke vurdert 
 
Miljø: 
Ingen 
 
Folkehelse: 
Ingen 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Oppstartsnotatet legges til grunn for det videre arbeidet med revidering av reglene. 
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23/19 Sarpsborg kommunes etiske retningslinjer - revidering 
 
Arkivsak-dok.   18/02594-7 
Saksbehandler Anita Grøseth 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2016 - 2019 25.03.2019 6/19 

2 Administrasjonsutvalg 2016 - 2019 28.03.2019  

3 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 23/19 

4 Bystyret 2015 - 2019 11.04.2019  

 
 
Saksordførersak.  
Saksordfører: Arild Johannes Smaaberg 
Medsaksbehandlere: Ingrid Waage, Knut Eggen, Eva Rekvin og Linn-Anett Gjerlaugsen 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
 
Vedlegg:  
Sarpsborg kommunes etiske retningslinjer – forslag til revidert utgave 2019 
Veileder - personlige gaver og fordeler – forslag 2019 
 
Sarpsborg kommunes etiske retningslinjer – etikkplakaten vedtatt av Bystyret 13.12.2007 
Praktiske retningslinjer knyttet til etikkplakaten 2015 
 
 
Sammendrag: 
Revidering av dagens retningslinjer er gjennomført for å sikre at dagens etiske utfordringer 
fanges opp. Det er viktig at de etiske retningslinjene er gode og effektive verktøy for 
kommunens medarbeidere og folkevalgte i møte med etiske utfordringer.  
 
Retningslinjene skal gi medarbeidere og folkevalgte i Sarpsborg kommune et grunnlag for å 
ta gjennomtenkte og gode valg i situasjoner som krever etisk refleksjon. 
 
Det har kommet inn forslag fra enkeltpersoner, ledergrupper, team og virksomheter. Likedan 
har administrasjonsutvalget gitt innspill i forbindelse med behandling av oppstartnotat og 
underveismelding. I tillegg er det hentet inn dokumenter, informasjon, tips og ideer fra andre 
kommuner, KS og andre offentlige og private organisasjoner. 
 
Det foreslås å legge inn to nye punkter i de etiske retningslinjene, ett punkt om til sosiale 
medier og ett om ytringsfrihet. Ut over disse to konkrete endringene i innhold er overskriftene 
og ordlyden i en del av de punktene som i dag omfattes av de etiske retningslinjene forsøkt 
forenklet, tydeliggjort og forbedret. 
 
Reglene for gaver og personlige fordeler erstattes av en veileder for gaver og personlige 
fordeler uten at det er foreslått store endringer i innholdet.  
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Utredning: 
 
Arbeidet med revidering av de etiske retningslinjer, etikkplakaten og tilhørende regler for 
gaver og personlige fordeler ble igangsatt ved årsskiftet 2017/2018.  
 
Arbeidet med revidering av dagens retningslinjer er gjennomført for å sikre at dagens etiske 
utfordringer er fanget opp. Det er viktig at de etiske retningslinjene er gode og effektive 
verktøy for kommunens medarbeidere og folkevalgte i møte med etiske utfordringer.  
Retningslinjene skal gi medarbeidere og folkevalgte i Sarpsborg kommune et grunnlag for å 
ta gjennomtenkte og gode valg i situasjoner som krever etisk refleksjon. 
Målet for arbeidet har vært å: 

 Revidere Sarpsborg kommunes etiske retningslinjer, etikkplakaten og tilhørende 
regler for gaver og personlige fordeler. 

 Oppdatere innholdet om etikk i kommunens internkontrollsystem 

 Informere om nye etiske retningslinjer og utarbeide en plan for implementering av de 
nye etiske retningslinjer i organisasjonen. 

 Utarbeide aktuelle verktøy som kan benyttes ved implementering av nye etiske 
retningslinjer og fokus på etikk. Eks: plakater, debatthefte, veileder, e-læringskurs, 
film osv. 

 
Følgende dokumenter har blitt lagt til grunn ved revideringen 

 Etiske retningslinjer vedtatt av bystyret 13.12.2007 med tilhørende regler for gaver og 
personlige fordeler. 

 Etikkplakaten vedtatt av bystyret 13.12.2007. 

 Praktiske retningslinjer knyttet til etikkplakaten. 

 Vi i Sarpsborg, plattform for ledelse og medarbeiderskap. 

 Sarpsborg kommunes verdier: Framtidsrettet, Åpen, Respektfull og Troverdig. 

 Retningslinjer for sosiale medier. 

 Reglement for varsling og varslingsplakaten. 

 Sarpsborg kommunes arbeidsreglement. 
 

Organisasjonen har blitt involvert i arbeidet for å få innspill på: 

 Tema det er viktig å sette fokus på i de nye etiske retningslinjene. 

 Hvordan de etiske retningslinjene kan følges opp i det daglige. 

 Hvilke verktøy som kan være aktuelle for å implementere de reviderte etiske 
retningslinjene i organisasjonen. 
 

Det har kommet inn forslag fra enkeltpersoner, ledergrupper, team og virksomheter. Likedan 
har administrasjonsutvalget gitt innspill i forbindelse med behandling av oppstartnotat og 
underveismelding. I tillegg er det hentet inn dokumenter, informasjon, tips og ideer fra andre 
kommuner, KS og andre offentlige og private organisasjoner. 
 
Med dette som bakteppe i tillegg til diskusjoner og dialog internt i organisasjonen, legger 
kommunedirektøren fram forslag til nye etiske retningslinjer.  
 
Det er ikke foreslått store endringer i innholdet i de etiske retningslinjene sammenlignet med 
de kommunen har i dag. Det foreslås å legge inn to nye punkter i de etiske retningslinjene, 
ett punkt om til sosiale medier og ett om ytringsfrihet.  
 
 

 Digital dømmekraft 
Vi viser nettvett og er bevisst på hvordan vi opptrer i den digitale hverdagen. Vi 
bruker sosiale medier på en ansvarlig måte. 
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Begrepet digital dømmekraft er benyttet for å gi punktet mere bredde. Digital dømmekraft 
handler om evne til kritisk refleksjon, bl.a. knyttet til personvern, nettvett og opphavsrett. 
Likedan omfatter digital dømmekraft blant annet temaer som kildekritikk, ytringsfrihet, 
personvern og mobbing samt regler og lover ved deling av bilder, filmer og musikk. 
 
Dette punktet i de etiske retningslinjene setter fokus på at vi til enhver tid må være bevisst på 
hvordan vi opptrer i sosiale medier.  
 

 Ytringsfrihet 
Vi bruker vår rett til å ytre oss offentlig på en respektfull måte, og respekterer at alle 
har den samme rett til å ytre seg. 
 

 
Ytringsfriheten har grunnlovsvern og er en grunnleggende menneskerettighet. Ytringsfrihet 
bidrar også til viktig debatt om ulike forhold, og det er positivt at medarbeidere i kommunen 
bidrar med kunnskap og synspunkter i samfunnsdebatten. Samtidig er det andre 
lovbestemmelser som begrenser hva kommunale medarbeidere kan ytre, da særlig den 
lovbestemte taushetsplikten. Medarbeiderne har også en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver, 
uten at dette skal være til hinder for å varsle om kritikkverdige forhold. 
 
Tydeliggjøring av ytringsfriheten i de etiske retningslinjene vil føre til en større bevissthet om 
at det må tas vurderinger også i tilknytning til dette temaet. Dette er en type vurderinger som 
alle medarbeidere og folkevalgte i Sarpsborg kommune bør være kjent med. Formuleringen 
som nå er tatt inn framhever at ytringsfrihet er en rett vi alle bør bruke, men oppfordrer til at 
den brukes bevisst og i samsvar med kommunens verdi respektfull. 
  
Utover disse to konkrete endringene i innhold er overskriftene og ordlyden i en del av de 
punktene som i dag omfattes av de etiske retningslinjene forsøkt forenklet, tydeliggjort og 
forbedret. Som eksempel kan nevnes at punktet som i dag er kalt habilitet gis overskriften 
interessekonflikter. Punktet fremhever betydningen av å informere om private forhold og 
interesser som kan påvirke beslutninger eller jobben vi skal gjøre. Likedan er det lagt inn et 
punkt som setter fokus på at vi ikke skal ta imot gaver o.a. som kan påvirke handlingene 
våre. 
 
Punktet som i dagens etiske retningslinjer har overskriften informasjon, foreslås gitt 
overskriften åpenhet. Punktet peker på at vi skal bidra til åpenhet og innsyn. 
 
Det har det siste året vært et gjentagende fokus på seksuell trakassering i kjølvannet av 
#metoo-kampanjene. I arbeidet med revideringen har kommunedirektøren konkludert med at 
dette temaet ikke skal omtales spesifikt i de etiske retningslinjene, men at problematikk i 
tilknytning til temaet ivaretas gjennom de to punktene respekt og medarbeidere. Likedan 
gjennom Likestillingslovens § 8 som sier at trakassering på grunn av kjønn og seksuell 
orientering er forbudt. Med trakassering menes i loven handlinger, unnlatelser eller ytringer 
som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende 
eller ydmykende på grunn av kjønn. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell 
oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.  
 
For å sikre at de ulike punktene i de etiske retningslinjene fanger opp dette og andre av 
dagens etiske utfordringer, blir problemstillingene som presenteres gjennom de ulike 
verktøyene og som skal benyttes ved implementering og kontinuerlig oppfølging viktige. 
 
Reglene for gaver og personlige fordeler erstattes av en veileder for gaver og personlige 
fordeler uten at det er foreslått store endringer i innholdet.  
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Trakassering
https://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B8nn
https://no.wikipedia.org/wiki/Krenkende
https://no.wikipedia.org/wiki/Ydmykende
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Det er utarbeidet en rutine som beskriver hvordan kommunen skal arbeide med de etiske 
retningslinjene. Rutinen legges inn i kommunens internkontrollsystem. 
 
Når det gjelder bi-erverv henvises til Sarpsborg kommunes arbeidsreglement.  
Arbeidsreglementet vil etter en forestående revidering presisere at ledere og folkevalgte med 
bi-erverv skal registrere dette i Styrevervregisteret. 
 
Det vil bli utarbeidet ulike verktøy som kan benyttes til implementering, opplæring og 
refleksjon. Aktuelle verktøy er: 
 

 E-læring, kurs for nyansatte og årlig oppfriskningskurs for alle medarbeidere. 

 Case, filmer og oppgaver som kan benyttes til drøfting og refleksjon i team og 
virksomheter. 

 Plakater, flyers og produkter som f.eks penner, nøkkelringer ol. 
 
Oppfølging av de etiske retningslinjene i organisasjonen vil skje ved: 
 

 Informasjon og artikler om etikk på kommunens intranett Sarpedia. 

 Etikk som et fast punkt på dagsorden i personalmøter og ledermøter. 

 Etikk inngår som fokusområde i HMS-arbeidet på team og virksomheter. 

 Etikk er et av temaene som inngår som et fast punkt på HMS-årshjulet. 

 Det legges opp til at etikk er fast tema på introduksjonsdager, lederopplæring og 
lederutviklingsprogrammet og opplæring for folkevalgte. 

 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 
Miljø: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 
Folkehelse: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Forslag til etiske retningslinjer med tilhørende veileder for gaver og personlige fordeler 
vedtas.  
 
 
 
 
Behandlingen fra Arbeidsmiljøutvalget 25.03.2019 og Administrasjonsutvalget 
28.03.2019 ettersendes / legges ut på våre nettsider så snart de er klare. 
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24/19 Høring - Forslag til forskrift om kommunale og  
          fylkeskommunale råd for eldre, for personer med  
          funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
Arkivsak-dok.   19/00499-1 
Saksbehandler Ida Marie Odsæter 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 2015 - 2019 

14.03.2019 3/19 

2 Flerkulturelt råd 2015-2019 18.03.2019 2/19 

3 Eldrerådet 2015-2019 18.03.2019 2/19 

4 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 24/19 

 
 
Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: Kathinka Messel, Siri Anette Larsen, Flemming Johnsen 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Sarpsborg kommune avgir følgende høringsuttalelse til forslag til forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom: 
 
Sarpsborg kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 
felles forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom, med unntak av forslag i §§ 3, andre ledd (om valg av 
leder og nestleder) og 4 (om felles råd). 
 
Sarpsborg kommune mener det ikke bør legges føringer for hvordan kommunestyre og 
fylkesting organiserer rådene, og at det bør være anledning til å opprette felles råd for alle 
kommuner og fylkeskommuner. Departementet bør heller ikke legge føringer for hvordan 
leder og nestleder skal velges, men la kommunestyre og fylkesting stå fritt til å vedta mandat, 
sammensetning og gjennomføring av valg. 
 
Vedlegg:  
Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, sendt fra KMD 19.12.2018 
 
Sammendrag: 
Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. 
KMD foreslår i den sammenheng en ny felles forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forskriften omtaler oppgaver, organisering og 
saksbehandling. Formålet er å sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning.  
 
Kommunedirektøren ser det som positivt at det blir en felles forskrift for rådene, og at det 
også lovfestes en plikt til å ha et medvirkningsorgan for ungdom. En felles forskrift gir også et 
mer oversiktlig regelverk både for kommunen og for representantene.  
 
Kommunedirektøren støtter derfor store deler forslaget til forskrift slik den er fremlagt, med to 
unntak. Kommunedirektøren mener det bør være opp til kommune å fastsette hvordan leder 
og nestleder skal velges, og at kommunen bør stå fritt til å beslutte at det skal være felles 
råd.  
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Utredning: 
Bakgrunn 
Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den 
forbindelsen sendte departementet den 19. desember 2018 på høring forslag til ny forskrift 
om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget 
omhandler oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene.  
 
Dette er en av flere forskrifter som sendes på høring i løpet av første halvår 2019. Forskriften 
vil bli hjemlet i den nye kommuneloven. Frist for høringsuttalelse er 1. april 2019. 
 
Ny kommunelov § 5-12 lyder: 
 

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom  
 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer 
med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom.  

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en 

valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.  

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for 
rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

 
 
Kommunens plikt til å opprette råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse flyttes fra 
særlover til ny kommunelov, og i tillegg lovfestes plikten til å opprette et ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom (heretter omtalt som «ungdomsråd»). Det har vært opp 
til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en formell medvirkningsordning 
for ungdom. Fordi barn og unge under 18 år ikke har stemmerett, har de ikke samme 
mulighet til deltakelse i lokal politikk som personer med stemmerett. Ungdomsrådene 
mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært opp til hver 
kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor stor innflytelse de 
skal få.  
 
I Sarpsborg kommune har vi Eldreråd, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og Ungdommens bystyre. I tillegg har kommunen et Flerkulturelt råd. Lov- og 
forskriftsendringene vil derfor ikke få vesentlig betydning her.  
 
Hovedpunkter i ny forskrift og kommunedirektørens vurdering 
Departementet foreslår at reglene for oppgaver, organisering og saksbehandling så langt 
som mulig bør være like for alle de tre medvirkningsordningene. Lik utforming av 
bestemmelsene vil innebære at regelverket blir mer oversiktlig 
 
Kommunedirektøren støtter et forslag om en felles forskrift som så langt det er mulig setter 
lik regulering for rådene. Samtidig mener kommunedirektøren at forskriften ikke bør legge for 
mange føringer for kommunestyre og fylkesting hva gjelder organisering av rådene – 
herunder mandat, sammensetning og valg. 
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Det er stor variasjon mellom kommuner og fylkeskommuner, og behovene vil være ulike. 
Kommunedirektøren mener derfor at det bør være opp til den enkelte kommune og 
fylkeskommune hvordan rådene organiseres.  
 
 
§ 1 Formål 
Departementet skriver i høringsnotatet at med bred medvirkning menes at rådet har rett til å 
gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter av saker. Med bred medvirkning vises det også til at 
de som velges som medlemmer til rådene bør ha ulike erfaringer. Med åpen og tilgjengelig 
medvirkning menes at kommunen må sikre at rådene mottar alle relevante saker hvor 
rådene kan avgi uttalelse. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. 
 
Kommunedirektøren er enig i at det ikke forskriftsfestes en plikt til å opprette et flerkulturelt 
råd, og ny kommunelov omtaler heller ikke dette. Kommuner er ulike i størrelse og har ulike 
demografi, og et krav til flerkulturelt råd vil for enkelte kommuner være vanskelig oppfylle.   
 
Kommunedirektøren støtter forslag til formålsparagraf slik det foreligger.  
 
 
§ 2 Oppgaver 
For å sikre en reell påvirkningsmulighet er det en forutsetning at saker legges frem for 
rådene i god tid før kommunestyret behandler saken. Departementet foreslår at dette skal 
følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår klart at saken skal legges frem på et 
tidspunkt slik at rådene har mulighet til å påvirke det endelige vedtaket. 
 
Sarpsborg kommune har god erfaring med tidlig involvering av de ulike rådene, og 
kommunedirektøren mener dette har vært nyttig i den videre politiske saksbehandlingen.  
 
Kommunedirektøren støtter forslaget til forskriftens § 2 slik det foreligger.  
 
 
§ 3 Sammensetning og organisering 
Forslaget til forskrift gir kommunestyre og fylkesting frihet til selv å vedta mandat og 
sammensetning av rådene. Det samme gjelder for antall medlemmer og varamedlemmer. 
Kommunedirektøren ser dette som positivt.  
 
Departementet foreslår å forskriftsfeste at rådene selv skal velge leder og nestleder. 
Kommunedirektøren mener at kommunestyre og fylkesting bør stå fritt til å avgjøre hvordan 
valg av leder og nestleder til rådene skal gjennomføres, og at dette ikke bør forskriftsfestes.  
 
I forslaget omtales sekretariatshjelp og at rådene skal ha rett til å uttale seg før det fastsettes 
saksbehandlingsregler, budsjett og mandat for dette. I Sarpsborg kommune er det 
kommunens sekretariat, organisert direkte under kommunedirektøren, som bistår rådene 
med møteinnkallinger, protokoller og gjennomføring av møter. Rådenes budsjett vedtas ved 
budsjettbehandlingen, og rådene har mulighet til å uttale seg til budsjettet før det behandles i 
kommunestyret.  
 
Kommunedirektøren støtter forslaget til forskriftens § 3 slik det foreligger, med unntak av 
regler for valg av leder og nestleder (andre ledd).  
 
 
§ 4 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
I høringsnotatet fremgår det at å opprette et felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse kun vil være aktuelt for mindre kommuner der det kan være vanskelig å 
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finne tilstrekkelig med medlemmer til begge rådene. Departementet mener derfor dette bør 
være en unntaksregel, og at terskelen for å opprette felles råd skal være høy.  
 
Kommunedirektøren mener det bør være opp til det enkelte kommunestyre og fylkesting 
hvorvidt de ønsker flere separate råd eller ett felles råd for flere grupper (for eksempel et råd 
for likestilling og inkludering). Kommunedirektøren mener ett felles råd vil kunne favne flere 
grupper som sammen kan vurdere ulike perspektiv. Dette vil være i tråd med ny lov om 
likestilling og forbud mot diskriminering (som blant annet skal fremme likestilling og hindre 
diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, alder og 
andre vesentlige forhold ved en person), og bidra til en helhetlig vurdering av de sakene der 
politikere og administrasjon ønsker innspill.  
 
Kommunedirektøren støtter forslaget om å åpne for at det kan opprettes felles råd, men 
mener det bør gjelde alle kommuner og fylker uavhengig av størrelse, og at kommunestyrer 
og fylkesting selv bør avgjøre om de vil opprette separate råd eller ett felles råd for flere 
grupper.  
 
 
§ 5 Ikrafttredelse 
Departementet skriver i høringsnotatet at siden det kan gå noe tid fra gjennomføringen av 
konstituerende møte til de nye rådene blir valgt, vurderer departementet om det vil være 
behov for overgangsbestemmelser som sikrer at eksisterende råd kan fortsette frem til nye 
råd er valgt. Det vil eventuelt bli foreslått i en felles forskrift.  
 
Kommunedirektøren har ingen innvendinger mot denne løsningen, og støtter forslaget om at 
forskriften trer i kraft ved konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting.  
 
 
Nytt navn 
Kommunedirektøren vil anbefale at dagens Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne bytter navn til Råd for personer med funksjonsnedsettelse, slik at det tilsvarer 
ordlyd i lov og forskrift. Kommunedirektøren anbefaler at denne endringen skjer ved 
behandling av delegeringsreglementet høsten 2019.  
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ingen vesentlige konsekvenser for Sarpsborg kommune.  
 
Miljø: 
Ingen vesentlige konsekvenser.  
 
Folkehelse: 
Ingen vesentlige konsekvenser.  
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Behandling i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.03.2019: 
Følgende hadde ordet ved behandling av saken: 
Line Olsen (Ap), Gunnar Buvik (Norges handikapforbund), Stein Erik Westlie (Frp). Merete 
H. Lunde (Norges fibromyalgiforbund) 
 
Representanten Line B. Olsen (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse til 
saksfremlegget: 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter kommunedirektørens 
forslag til at det endres navn til «Råd for personer med funksjonsnedsettelse» i tråd med 
benevnelse i lov og forskrift. 
 
Representanten Gunnar Buvik (NHF) fremmet følgende forslag til uttalelse: 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at Sarpsborg kommune 
sender følgende høringsuttalelse til forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale 
råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom: 
 
Sarpsborg kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 
felles forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom, med unntak av forslag i §§ 3, andre ledd (om valg av 
leder og nestleder) og 4 (om felles råd). 
 

 Det bør ikke åpnes for at kommunestyre/fylkesting kan opprette felles råd for eldre og råd 
for personer med funksjonsnedsettelse. 

 Kommunestyret/fylkesting skal velge leder og nestleder til rådene blant de folkevalgte 
representantene. 

 
Representanten Stein Erik Westlie (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2 i 
forslaget fra Gunnar Buvik (NHF): 
Leder av rådene velges fra opposisjonen. 
 
Representanten fremmet i tillegg følgende forslag til uttalelse til saksfremlegget «Nytt navn»: 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne bytter navn til «Råd for personer 
med funksjonshemminger».  
 
Votering: 
Forslaget fra NHF ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget fra Frp fikk 1 (Frp 1) stemme og falt.  
Forslag fra Frp om nytt navn ble satt opp mot forslaget fra Ap og fikk 1 (Frp 1) stemme og 
falt.   
 
Uttalelse fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter kommunedirektørens 
forslag til at det endres navn til «Råd for personer med funksjonsnedsettelse» i tråd med 
benevnelse i lov og forskrift. 
 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at Sarpsborg kommune 
sender følgende høringsuttalelse til forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale 
råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom: 
 
Sarpsborg kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 
felles forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom, med unntak av forslag i §§ 3, andre ledd (om valg av 
leder og nestleder) og 4 (om felles råd). 
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 Det bør ikke åpnes for at kommunestyre/fylkesting kan opprette felles råd for eldre og råd 
for personer med funksjonsnedsettelse. 

 Kommunestyret/fylkesting skal velge leder og nestleder til rådene blant de folkevalgte 
representantene. 

 
 

 
 
 
Behandling i Eldrerådet 18.03.2019: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Tor Minge, Ellen Mikkelsen (Landslaget for  offentlige pensjonister), Ann-Karin Aarvik (KRF), 
Thorbjørn Olsen (Sarpsborg pensjonistforening), Rolf Midtvåge (PP), Hildur Østensen (SV) 
 
Leder Tor Minge fremmet følgende forslag til uttalelse: 
- Det bør ikke åpnes for at kommunestyre/fylkesting kan opprette felles råd for eldre og råd  
  for personer med funksjonsnedsettelse.   
- Eldrerådet skal behandle alle saker som handler om eldres levekår. 
- Flertallet av medlemmene skal ha fylt 65 år. 
- To politisk valgte og fem fra organisasjonene. De to som velges som politisk valgte  
  skal sitte i bystyret eller Utvalg for velferd og folkehelse. 
- Eldrerådet skal selv velge leder og nestleder. 
- Møte og talerett i bystyret for å si Eldrerådet sin mening. 
- Ønske om at Flerkulturelt råd bør bestå.  
- Eldrerådet disponerer eget budsjett.  
  
 
Votering 
Forslaget fra leder ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra Eldrerådet 
- Det bør ikke åpnes for at kommunestyre/fylkesting kan opprette felles råd for eldre og råd  
  for personer med funksjonsnedsettelse.   
- Eldrerådet skal behandle alle saker som handler om eldres levekår. 
- Flertallet av medlemmene skal ha fylt 65 år. 
- To politisk valgte og fem fra organisasjonene. De to som velges som politisk valgte  
  skal sitte i bystyret eller Utvalg for velferd og folkehelse. 
- Eldrerådet skal selv velge leder og nestleder. 
- Møte og talerett i bystyret for å si Eldrerådet sin mening. 
- Ønske om at Flerkulturelt råd bør bestå.  
- Eldrerådet disponerer eget budsjett.  
 
 
 
 
 
Behandlingen fra Flerkulturelt råd 18.03.2019 ettersendes / legges ut på våre nettsider 
så snart det er klart. 
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25/19 Høring - endring av vedtekter for KS - representasjon til  
          Fylkesmøter og Landsting 
 
Arkivsak-dok.   19/01944-2 
Saksbehandler Hilde Øisang 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 25/19 

 
 
Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Sarpsborg kommune slutter seg til de foreslåtte endringer av vedtekter for KS vedr. 
representasjon til Fylkesmøter og Landsting. 
 
 
Vedlegg:  
Høringsnotat fra KS med forslag til endring av vedtekter for KS – Representasjon til 
Fylkesmøter og Landsting, mottatt 06.03.2019. 
 
 
Sammendrag: 
Hovedstyret i KS har sendt forslag til endring av vedtektene om representasjon til Landsting 
og Fylkesmøter på høring. Forslaget fremmes som følge av endringer i kommune- og 
fylkeskommunestrukturen, for å oppnå en representasjon som står i forhold til kommunenes 
og fylkeskommunenes størrelse.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune slutter seg til de foreslåtte 
endringene. 
 
Utredning: 
Hovedstyret i KS vedtok 25.01.2019 å sende forslag til endring av vedtektene for KS om 
representasjon til Landsting og fylkesmøter på høring til fylkesstyrene og medlemmene. 
Forslaget til endring av vedtektene skal behandles på ekstraordinært Landsting 28.05.2019. 
 
Høringsfrist er satt til 27.03.2019. Sarpsborg kommune har fått utsatt frist til 28.03.2019, slik 
at saken kan legges fram for Formannskapet. 
 
Endringer i kommune- og fylkeskommunestrukturen får konsekvenser for representasjonen i 
KS landsting og fylkesmøter, og vil gi en annen fordeling av representanter i fylkesmøtene og 
av delegater til Landstinget. 
 
Neste ordinære landsting holdes i februar 2020. Dersom dette Landstinget skal fungere på 
en representativ måte, må ny fordeling av delegater være gjort på forhånd. Det er viktig at 
Landstinget 2020 har et representasjonsgrunnlag som er omforent slik at de vedtak som 
treffes der blir fullt ut akseptert i alle deler av organisasjonen og dens medlemmer. 
 
Det legges derfor opp til et ekstraordinært Landsting i mai i år, som kun skal behandle de 
vedtektsendringer som er nødvendige for å sikre representasjonen til både fylkesmøtene og 
Landstinget. 
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Det er ikke lagt opp til at vedtektene om kontingent endres i denne omgang. 
 
Ny modell for representasjon fra fylkeskommuner og kommuner til Landstinget 
Hovedstyret har innstilt på at antall delegater til landstinget bør beholdes omtrent på samme  
nivå som de forrige landsting, dvs. 250-260 delegater. Dette gir mulighet til et balansert 
styrkeforhold mellom fylkeskommuner og kommuner. 
 
Forslaget som nå sendes på høring innebærer en noe endret fordeling kommunene imellom 
der mellomstore og store kommuner får noe sterkere representasjon.  
 
Med dagens vedtekter ville f.eks. de tre fylkeskommunene som går inn i nye Viken 
fylkeskommune fra 2020 samlet gå fra å ha 12 delegater til 4 delegater. 
Kommunedelegatene fra Viken ville blitt redusert fra 26 til 10. Til sammenligning ville Møre 
og Romsdal fylkeskommune ha uendret antall delegater – 4 fra fylkeskommunen og 8 fra 
kommunene. Dvs. at Møre og Romsdal ville sende nesten like mange delegater til 
Landstinget som de nye og langt større fylkene. 
 
Føringer for ny modell: 
- Det skilles mellom små og store fylker både for antall delegater fra kommuner og  
  fylkeskommuner. 
- Balansen opprettholdes mellom fylkeskommunene og kommunene – ca. 1/3 av delegatene  
  kommer fra fylkeskommunene. 
- Pga. stor ulikhet i folketall i fylkeskommunene øker antall delegater fra fylkeskommunen  
  noe ved økende innbyggertall.  
 
Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for landstingsperioden på 
første fylkesmøte etter kommune- og fylkestingsvalget. Kommunens representanter i 
Fylkesmøtet velger så mange landstingsdelegater som det samlede innbyggertall i fylket pr. 
1.1. valgåret tilsier. For kommunene i Viken fylkeskommune (1,2 mill. innbyggere) skal det 
etter det nye forslaget velges 29 representanter til landstinget. 
 
Fylkeskommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges blant Fylkestingets 
representanter og Fylkesrådene for landstingsperioden, innen utgangen av oktober måned 
det år fylkestingsvalget er holdt. Hver fylkeskommune velger delegater utfra det samlede 
innbyggertall i fylket pr. 1.1. i valgåret. Fra Viken fylkeskommune (1,2 mill. innbyggere) skal 
det ifølge det nye forslaget velges 14 delegater med varadelegater. 
 
 
Ny modell for representasjon fra fylkeskommunene og kommunene til fylkesmøtet 
 
Føringer for ny modell: 
- Alle kommunene skal være representert 
- Kortere intervaller utfra folketall gjenspeiler bedre varierende kommunestørrelse 
- Store kommuner og spesielt storbyene, får økt representasjon 
- For fylkeskommunene starter antallet delegater på 13, som er det samme antallet som alle  
  fylkeskommunene har fast i dag. Ved økende innbyggertall øker representasjonen noe. 
- For å få en mer rettferdig fordeling kommunene i mellom må det godtas at summen av  
  kommunedelegater til fylkesmøtene øker. 
 
Hver kommune velger representanter med vararepresentanter til Fylkesmøtet på bakgrunn 
av folketallet pr. 1.1. det år valg til kommunestyret avholdes. I henhold til det nye forslaget til 
vedtekter, vil det for Sarpsborg kommune (56.000 innbyggere) innebære at kommunen får 7 
delegater til Fylkesmøtet. I dag har kommunen 5 delegater. 
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Fylkesstyret 
Dagens vedtekter sier at fylkesstyret består av 6-8 medlemmer inkl. representant for KS 
Bedrift. For å imøtekomme at det ved tidligere fylkessammenslåing har vært et ønske om å 
ha mulighet til å lage større fylkesstyrer, foreslås det at antall medlemmer i fylkesstyret 
endres fra 6-8 til 7-11. Dersom man etablerer fylkesstyrer over de nye fylkesgrensene økes 
antall medlemmer til maks 15. 
 
 
Konklusjon: 
De foreslåtte endringer anses å være hensiktsmessige for å oppnå en fordeling av 
representanter/delegater som reflekterer kommunenes og fylkeskommunenes størrelse. 
Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune slutter seg til de foreslåtte 
endringene.   
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 
Miljø: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 
Folkehelse: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
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26/19 Høringsuttalelse - Oppstart av detaljreguleringsplan for  
          Domberg næringsområde (Årum, Fredrikstad) 
 
Arkivsak-dok.   19/01017-7 
Saksbehandler Emilie Cosson-Eide 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 26/19 

 
 
Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: Thomas Engh 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Sarpsborg kommune varsler innsigelse til reguleringsplanen for Domberg 
næringsområde dersom planforslaget tar i bruk arealformålet hotell/overnatting. Dette 
begrunnes med at det er i strid med felles, regionale mål om å styrke 
sentrumsområdene og lokalisere rett funksjon på rett sted. 
 

2. Sarpsborg kommune varsler innsigelse til reguleringsplanen for Domberg 
næringsområde dersom planforslaget åpner for salg av motorkjøretøy. Dette 
begrunnes med at det er i strid med regional planbestemmelse om handel og at det 
vil konkurrere med allerede avsatte avlastningsområder for handel med 
plasskrevende varer. 
 

3. Vedtakets punkt 1 og 2 samt saksutskriften oversendes Fredrikstad kommune som 
Sarpsborg kommunes høringsuttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan for 
Domberg næringsområde og planprogram for reguleringsarbeidet. 

 
 
Vedlegg:  

1. Varslingsbrev datert 31.02.2019 
2. Forslag til planprogram datert 25.02.2019 

 
 
Sammendrag: 
Rambøll AS har sendt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Domberg 
næringsområde (Årum, Fredrikstad). Samtidig er forslag til planprogram for 
detaljreguleringen sendt på høring.  
 
Planområdet ligger øst for E6, nordøst for Sundløkkaveien. Området er på ca. 92 daa og 
består i dag av fulldyrka jord og innmarksbeite. Området som skal reguleres til næring er 
godkjent som framtidig næringsområde i kommuneplanens arealdel 2011-2023.  
 
Det legges opp til følgende næringsformål i området: logistikk, lager, salg av motorkjøretøy, 
verksted for motorkjøretøy og storbilvask, lett industri, håndverksbedrifter, overnatting 
begrenset til entreprenører/arbeidere som pendler, hovedsakelig i bygge- og 
anleggsnæringen og som jobber i regionen, samt kontor tilknyttet disse formålene.  
 
Med bakgrunn i felles regionale forpliktelser til å styrke sentrumsområder samt plassering av 
rett funksjon på rett sted, er kommunedirektøren negativ til lokalisering av et 
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overnattingstilbud på Domberg. Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune 
fremmer innsigelse om planforslaget åpner for dette. 
 
Med bakgrunn i regional planbestemmelse for handel er kommunedirektøren negativ til å 
sette av arealer til salg av motorkjøretøy innenfor planområdet. Kommunedirektøren mener 
dette området vil konkurrere med allerede avsatte avlastningsområder for plasskrevende 
handel. Avlastningsområdene har potensial for høyere arealutnyttelse, og bør tas i bruk før 
nye områder settes av til dette formålet. Kommunedirektøren mener derfor at Sarpsborg 
kommune bør vurdere fremme innsigelse om planforslaget åpner for dette. 
 
Kommunedirektøren vil gjerne ha dialog med Fredrikstad kommune for å finne løsninger som 
innebærer at Sarpsborg kommune ikke fremmer innsigelse. 
 
 
Utredning: 
 
Planområdet 
Rambøll AS har sendt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Domberg 
næringsområde (Årum, Fredrikstad). Samtidig er forslag til planprogram for 
detaljreguleringen sendt på høring.  
 
Planområdet ligger øst for E6, nordøst for Sundløkkaveien. Området er på ca. 92 daa og 
består i dag av fulldyrka jord og innmarksbeite. En del av området i øst er tenkt videreført 
som grønnstruktur. Området som skal reguleres til næring er godkjent som framtidig 
næringsområde i kommuneplanens arealdel 2011-2023.  
 
Næringsformål 
Rambøll AS skriver i planprogrammet at det er ønskelig at næringen skal omfatte: 

 logistikk 

 lager 

 salg av motorkjøretøy 

 verksted for motorkjøretøy og storbilvask 

 lett industri 

 håndverksbedrifter 

 overnatting begrenset til entreprenører/arbeidere som pendler, hovedsakelig i bygge- 
og anleggsnæringen og som jobber i regionen 

 kontor tilknyttet disse formålene.  
 
Planprogrammet legger opp til at det skal gjøres en konsekvensutredning av tiltaket. 
Konsekvensutredningen skal legge til grunn tre ulike alternativer: 

 Alternativ 1 skal legge til grunn logistikk/lager, lett industri/håndverksbedrifter, 
overnatting begrenset til entreprenører/arbeidere som pendler, hovedsakelig i bygge- 
og anleggsnæringen og som jobber i regionen (inntil 150 rom for utleie i to uker til år) 
og kontor tilknyttet disse formålene. Maks. høyde på bygg 12-14 meter. 

 Alternativ 2 åpner for samme formål, samt salg av motorkjøretøy, verksted for 
motorkjøretøy og storbilvask.  

 Alternativ 3 består av kun logistikk, lager, lettere industri og kontorer tilknyttet slik 
virksomhet. 

 
Kommunedirektøren er negativ til lokalisering av et overnattingstilbud på Domberg. Det står i 
planprogrammet for alternativ 1 og 2 at tilbudet er tenkt for entreprenører/arbeidere som 
pendler, hovedsakelig i bygge- og anleggsnæringen (inntil 150 rom for utleie i to uker til år). 
Kommunedirektøren kan ikke se hvordan man sikrer gjennom reguleringsplan at det kun blir 
overnatting for denne spesifikke målgruppen. Arealformål i reguleringsplan for overnatting er 
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hotell/overnatting. Hotell er en funksjon som bør legges til sentrumsområdet, fordi hoteller 
har mange ansatte og besøkende. De bør lokaliseres slik at flest mulig ansatte og 
besøkende kan gå, sykle, ta buss eller tog. Lokalisering av et hotell i sentrum kan også bidra 
til å løfte handels- og restaurantbransjen.  
 
Sarpsborg og Fredrikstad kommune har forpliktet seg gjennom samarbeidsavtalen for areal- 
og transportutvikling i Nedre Glomma samt arbeid med forberedelser til kommende 
byvekstavtale, til å jobbe for å styrke sentrumsområdene, samt lokalisere rett funksjon på rett 
sted. Kommunedirektøren mener at alternativ 1 og 2 er i strid med disse felles målene. Plan- 
og bygningsloven §5-4 gir kommuner anledning til å fremme innsigelse mot forslag til 
reguleringsplan i en annen kommune, dersom reguleringsplanen er av vesentlig betydning 
for kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur- eller kulturmiljøet i kommunen, eller 
for kommunens egen virksomhet eller planlegging. Kommunedirektøren mener at en 
eventuell lokalisering av hotell på Domberg vil gjøre det vanskelig å oppnå målet om et 
styrket Sarpsborg sentrum. Dette er av stor betydning for innbyggere og næringsliv. 
Kommunedirektøren mener derfor Sarpsborg kommune bør fremme innsigelse til 
planforslaget dersom formålet hotell/overnatting benyttes innenfor planområdet.  
Kommunedirektøren mener at tilbudet som beskrives i planprogrammet like gjerne kan inngå 
under formålet boligbebyggelse. Kommunedirektøren har ikke innvendinger til lokalisering av 
noen flere boenheter i dette området.  
 
Kommunedirektøren er også negativ til å øke arealer satt av til salg av motorkjøretøy i 
området. Den regionale planbestemmelsen for lokalisering av handel tillater kun handel som 
dekker et lokalt behov utenfor sentrum. Siden salg av plasskrevende varer ikke er ønskelig i 
sentrum, har fylkesplanen definert avlastningsområder. Tunejordet, Alvim øst og Dikeveien 
er avlastningsområdene for plasskrevende handel i Nedre Glomma-regionen. 
Avlastningsområdene for plasskrevende handel er de eneste stedene utenfor sentrum hvor 
man kan åpne for handel som dekker mer enn et lokalt behov. Kommunedirektøren mener at 
alternativ 2 vil være i strid med den regionale planbestemmelsen for lokalisering av handel 
og at området vil i tilfelle konkurrere med allerede avsatte avlastningsområder for handel 
med plasskrevende varer. Avlastningsområdene har potensial for høyere arealutnyttelse, og 
bør tas i bruk før nye områder settes av til dette formålet. Kommunedirektøren mener derfor 
at Sarpsborg kommune bør vurdere fremme innsigelse om planforslaget åpner for dette. 
 
Temaer i konsekvensutredningen 
Planprogrammet legger opp til at følgende temaer utredes i konsekvensutredningen: 

 Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

 Naturens mangfold 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Landskap  

 Forurensning 

 Transportbehov 

 Beredskap og ulykkesrisiko 

 Risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 

 Barn og unges oppvekstsvilkår 

 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
 
Området er vist i fylkesplanen som verdifullt kulturlandskap og tangerer et kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse (KULA-området Sarpsfossen-Borregaard-Hafslund). 
Kommunedirektøren antar at bebyggelsen vil kunne være synlig fra området rundt Oscar 
Pedersens vei sør for Borregaard Hovedgård. Kommunedirektøren mener det er positivt at 
det er satt et mål om å hensynta landskapsverdiene i størst mulig grad. Det er positivt at det 
legges opp til skisser, snitt og fotomontasje/3D for å vise landskapsvirkninger. 
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Kommunedirektøren vil be om at det presiseres at landskapsvirkninger sett fra 
Sandesund/Oscar Pedersens vei sør skal utredes. 
 
Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget hensyntar overordnede 
rammer og føringer. Disse er listet opp under punkt 3.1. Kommunedirektøren savner 
samarbeidsavtalen for areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 2016-2021 på denne 
lista, og vil anmode om at den tas inn. 
 
Videre dialog 
Kommunedirektøren vil gjerne ha dialog med Fredrikstad kommune for å finne løsninger som 
innebærer at Sarpsborg kommune ikke fremmer innsigelse. 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Planprogrammet har ingen konsekvenser for Sarpsborg kommune.  
 
Miljø: 
Konsekvensutredningen vil vise tiltakets konsekvenser for miljø og hvordan det forholder seg 
til overordnede planer og målsettinger. Lokalisering av hotell/overnatting i området vil bidra 
negativt til målet om mer miljøvennlig transport. 
 
Folkehelse: 
Ingen konsekvenser for Sarpsborg kommune.  
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27/19 Høringsutkast til kommuneplan for Fredrikstad - uttalelse fra  
          Sarpsborg kommune 
 
Arkivsak-dok.   19/01118-2 
Saksbehandler Ole Ringsby Førland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 27/19 

 
 
Innstillingssak.  
Medsaksbehandler: Emilie Cosson-Eide 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Saksframlegget oversendes som Sarpsborg kommunes uttalelse til høringsutkastet til 
kommuneplanens arealdel for Fredrikstad. Sarpsborg kommune vil særlig understreke: 
 
Høringsutkast til kommuneplanens arealdel for Fredrikstad fremstår som et godt 
styringsdokument for videre arealplanlegging. For Sarpsborg kommune er det særlig viktig at 
følgende ivaretas; 

- Planforslaget forholder seg til samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i 
Nedre Glomma og til fylkesplanen «Østfold mot 2050». 

- Planforslaget sikrer at næringsområdet Tofteberg forbeholdes plasskrevende 
virksomheter, som logistikk og lett og tung produksjon.  

- Planforslaget legger til grunn minimumsutnyttelse for utvikling av næringsområder   
 
 
Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse og bestemmelser  
2. Plankart uten hensynssoner 

 
 
 
Sammendrag: 
Kommuneplanens arealdel for Fredrikstad er på høring. Temaer som kan ha betydning for 
Sarpsborg kommune er boligbygging, fortetting av eksisterende næringsområder og føringer 
for utvikling av Tofteberg næringsområde.  
 
For å styrke fordelingen av boligbyggingen har Fredrikstad kommune utarbeidet en 
fortettingsstrategi. Strategien viser at byområdet kan dekke hele kommunens boligbehov 
fram til 2044. Den har også anbefalinger for fortetting i tettstedet, samt lokalsentrene.  
 
Tofteberg er et nytt næringsområde som er lagt inn som fremtidig regionalt næringsområde 
for Nedre Glomma-regionen.. Sarpsborg kommune har tidligere støttet dette. 
Høringsforslaget legger opp til plasskrevende virksomhet, som logistikk og lett og tung 
produksjon.  
 
Fredrikstad har i tillegg flere lavt utnyttende næringsområder. Høringsforslaget legger opp til 
en fortetting av disse områdene gjennom regulering, fremfor å ta i bruk nye.  
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Kommunedirektøren mener Fredrikstad kommune har utarbeidet en framtidsrettet plan. Det 
er viktig for Sarpsborg og regionen Nedre Glomma at lokal arealplanlegging ivaretar de 
hensynene som forventes gjennom knutepunktutvikling, sentrumsutvikling og fortetting. 
 
Kommunedirektøren ønsker mer detaljerte bestemmelser for å sikre at det nye regionale 
næringsområdet på Tofteberg blir forbeholdt plasskrevende virksomhet, og for å sikre 
fortetting av næringsområder. 
 
Utredning: 
Formannskapet i Fredrikstad har lagt utkast til kommuneplanens arealdel 2019-2031,ut på 
høring.  
 
 
Boligbygging  
Som del av planarbeidet ble det utarbeidet en fortettingsstrategi av eksterne konsulenter. 
Anbefalingen fra fortettingsstrategien er å endre fordelingen av boligveksten slik at en større 
del av veksten kommer i byområdet. Høringsforslaget legger til grunn at 60 prosent av 
boligbyggingen skal skje i byområdet, 30 prosent i tettstedene og 10 prosent i lokalsentrene. 
Med byområdet menes Gudeberg, Gamlebyen, sentrum, FMW og Simo. Dette er en endring 
fra dagens mål med fordeling på 50/40/10. Både Byutredningen og fortettingsstrategien viser 
at Fredrikstad har gode muligheter til å nå målet om nullvekst i personbiltrafikk ved å 
prioritere utbygging innenfor byområdet.  
 
Det er utarbeidet et arealregnskap som viser hvordan kommunen forvalter sine arealer og 
arealpotten som Fredrikstad har fått i fylkesplanen. Fredrikstad kommune fikk i 2009 en 
arealpott (nåværende og framtidig tettstedsareal) på 8,84 km² fram til 2050. Et nytt regionalt 
næringsområde på Tofteberg spiser av arealreserven. Arealregnskapet viser hvordan dette 
er håndtert i planen. 
 
I tettstedene foreslås Veum park, Torp marinepark, Stjernehallen og Kiærs transformert til 
boliger. Disse områdene vil sammen med områder som allerede ligger inne i gjeldende plan, 
kunne utgjøre i størrelsesorden 30 prosent av den totale boligbyggingen.  
 
Lokalsentrene i Fredrikstad er Engelsviken, Manstad, Slevik, Nylende, Skjærviken, Torsnes 
og Lunde. Lokalsentre med ledig skolekapasitet utover det som allerede var avsatt til 
vedlikeholdutbygging i dagens plan, er Manstad, Slevik og Torsnes. I disse områdene er det 
foreslått nye utbyggingsområder med premiss om at det skal være innenfor 10 minutters 
gange fra skolen. Denne utbyggingen vil kunne utgjøre 10 prosent av den totale 
boligbyggingen.  
  
 
Næringsarealer 
Fredrikstad skriver i planen at de trenger mer næringsareal for plasskrevende virksomhet, 
som logistikk og lett og tung produksjon. Det regionale næringsområdet Tofteberg er et nytt 
næringsområde som er tatt inn i planen. Næringsområdet på Årum og deler av 
næringsområdet på Moum er, i tråd med fylkesplanen, tatt ut av planen og går inn i 
arealpotten til bruk på Tofteberg. Sarpsborg kommune støttet dette grepet i forbindelse med 
revisjonen av fylkesplanen som ble vedtatt i 2018. Tofteberg er strategisk plassert mellom 
Øra og E6. Det har også kort vei til det nye næringsområdet på Moum, der det planlegges et 
nytt havneanlegg. Tofteberg er et stort område som vil måtte utvikles over lang tid. Det er en 
forutsetning at silhuetten av kollelandskapet beholdes.  
 
Store sammenhengende områder, med god adkomst for tungtransport og tilgang til havn, er 
sikret med næringsformål og skal ikke transformeres. Flere av disse næringsområdene har 
lav utnyttelsesgrad. Høringsforslaget legger opp til en fortetting av disse områdene gjennom 
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regulering, fremfor å ta i bruk nye. Fortetting vil også bygge opp under gode og etablerte 
næringsmiljøer. 
 
Kommunedirektørens vurdering 
Kommunedirektøren berømmer Fredrikstad kommune for å ha gjennomført et omfattende 
arbeid. Planforslaget er etter kommunedirektørens oppfatning framtidsrettet.  
Høringsforslaget viser et markant skille i utbyggingsmønster ved å legge opp til 60 prosent 
boligbygging i byområdet. Kommunedirektøren er særlig positiv til høringsforslagets fokus på 
de regionale forpliktelsene som følger av fylkesplanens arealstrategi, arealregnskapet, 
bypakke-samarbeidet med tilhørende byutredninger og kommende byvekstavtale. Det er 
viktig for Sarpsborg og regionen Nedre Glomma at lokal arealplanlegging ivaretar de 
hensynene som forventes gjennom knutepunktutvikling, sentrumsutvikling og fortetting.  
 
Kommunedirektøren savner mer detaljerte bestemmelser som sikrer at det nye regionale 
næringsområdet på Tofteberg blir forbeholdt plasskrevende virksomhet. Behovet for 
Tofteberg ble begrunnet med arealer på fjell, som kan bære bygningsmasse med stort 
marktrykk. Arealet bør da ikke brukes opp av næring som bør kunne lokaliseres andre 
steder. 
 
Kommunedirektøren etterlyser en presisering av bestemmelsen § 36.1 som sier noe om 
fortetting i næringsområder. For å sikre fortetting og intensiv arealbruk bør Fredrikstad 
vurdere å ta inn en minimumsutnyttelse av områdene som skal reguleres. Sarpsborg har 
bestemmelser om 75 % minimumsutnyttelse i sin arealplan. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Høringsutkastet til Fredrikstad har konsekvenser for Sarpsborg sin økonomi gjennom 
samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma.    
 
Miljø: 
Høringsutkastet legger opp til 60 prosent av boligbyggingen skal skje i byområdet. I tillegg 
skal eksisterende næringsområder fortettes. Dette vil gi bedre utnyttelse av energiressurser 
og bidra til å redusere press på naturområder i henholdt til samarbeidsavtalen om areal- og 
transportutvikling i Nedre Glomma og til fylkesplanen «Østfold mot 2050». 
 
Folkehelse: 
Høringsutkastet ivaretar folkehelse på en god måte ved at det ikke legges ut nye 
utbyggingsområder i nærheten av viktige friluftslivsområder ved Sarpsborg. 
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28/19 Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding  
          2019 
 
Arkivsak-dok.   19/01340-1 
Saksbehandler Patrycja Monika Korpalska 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 28/19 

2 Bystyret 2015 - 2019 11.04.2019  

 
 
Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 «Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2019» tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Eierskapsmelding 2019 
 
Sammendrag: 
Eierskapsmeldingen for 2019 inneholder en oppdatert eierportefølje med tilhørende 
nøkkeltall for selskapene. Kommunens mål og eierstrategi er også oppdatert dersom 
enkeltsaker har vært til behandling i løpet av året eller dersom selskapets situasjon har hatt 
en utvikling som tilsier at kommunen bør revidere sin eierstrategi.  

 
Eierstrategi for Høisand Bad AS og Skjebergkilens Marina AS ble behandlet i bystyret i 2018.  
 
Rådmannen anbefaler at Sarpsborg «Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og 
eierskapsmelding 2018» tas til orientering. 
 
Utredning: 
Sarpsborg kommune har en variert selskapsportefølje. Kommunens eierskap spenner seg 
fra store verdier i eiendomsselskaper og energisektoren til bedrifter som opererer innen 
tilrettelagt arbeidstrening for yrkeshemmede, samarbeid om lovpålagte oppgaver og 
selskaper for å fremme/profilere kommunen/regionen.  
 
Noen av selskapene opererer i et marked, mens andre er skjermet fra konkurranse. Offentlig 
eierskap for disse selskapene er regulert gjennom lover og forskrifter, hvor ikke bare den 
enkelte selskapslovgivning er aktuell, men også eksempelvis kommuneloven, 
anskaffelsesloven, offentleglova og konkurranseloven. EØS-avtalen setter også skranker for 
hvordan kommuner kan opptre som eiere, ikke minst gjennom forbud mot offentlig støtte.  
 
Ved behandlingen av eierskapsmeldingen for 2014 vedtok bystyret et overordnet rammeverk 
som ligger til grunn for kommunens forvaltning av eierskap i selskaper og foretak. Det ble 
stadfestet regler, rutiner og overordnede prinsipper som skal gjelde ved forvaltningen av 
eierskap i Sarpsborg kommune.  
 
For Sarpsborg kommune evalueres eierskapsmeldingen årlig slik at den kan reflektere 
endringer av juridisk og faktisk karakter. I tillegg får bystyret hver høst en sak «Rapportering 
per 31.12.XXXX på kommunalt eide selskaper og foretak», som er en rapport om regnskap 
og årsmelding for selskapene.  
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Eierskapsmeldingen for 2019 inneholder en oppdatert oversikt over kommunens 
eierportefølje med tilhørende nøkkeltall for selskapene. Kommunens mål og eierstrategi er 
også oppdatert dersom enkeltsaker har vært til behandling i løpet av året og/eller dersom 
selskapets situasjon har hatt en utvikling som tilsier at kommunen bør revidere sin 
eierstrategi.  
 
Ved gjennomgang/evaluering av eierskapsmeldingen har rådmannen spesielt fokus på den 
delen av eierskapsporteføljen hvor formålet helt eller delvis ligger på siden av kommunalt 
ansvarsområde. Dette for å danne grunnlag for eventuelle endringer i selskapsorganisering 
eller selskapenes definerte oppgaver. I dette ligger også en vurdering av kommunenes 
fortsatte deltakelse i de forskjellige selskapene. Grunnleggende i denne vurderingen er 
nytten Sarpsborg kommune har med sitt eierskap opp mot kostnaden/ressursbruken som 
eierskapet medfører.  
 
Det legges ikke opp til en særskilt gjennomgang av eierstrategi i 2019. Gjennomganger og 
vurderinger for aktuelle selskaper er nylig gjennomført, og det er ikke forhold for øyeblikket 
som tilsier vurderinger på et strategisk nivå. Selskapene følges opp gjennom deltagelse i 
styremøter og generalforsamlinger. 
 
Eierstrategi for Høisand Bad AS 
Bystyret i Sarpsborg kommune vurderte sin eierstrategi for Høisand Bad AS 15.11.2018 (sak 

74/18). Sarpsborg kommune ønsker å videreføre eierskapet til selskapet og forventer at 

selskapet drives med overskudd, og at overskuddet benyttes til å styrke selskapet og utvikle 

selskapets eiendom.  

Eierstrategi for Skjebergkilens Marina 
Bystyret i Sarpsborg kommune vurderte sin eierstrategi for Skjebergkilens Marina AS 

15.11.2018 (sak 73/18). Sarpsborg kommune ønsker å videreføre eierskapet til selskapet og 

forventer fortsatt utbytte på nivå med utbytte i 2016 og 2017. Sarpsborg kommune oppfordrer 

styret til å jobbe for å bedre selskapets driftsresultater og styrke egenkapitalen.  

Sarpsborg kommunes eierportefølje 2018 

Selskap Eierandel 

Alarmsentral Brønn Øst AS 13,85 % 

Borg Næring og Eiendom AS 100 % 

Høisand Bad AS  91,36 % 

Sarpsborg ASVO AS 100 % 

Isarpsborg AS  42,63 % 

Inspiria Eiendom AS 47,50 % 

Skjebergkilen Marina AS 100 % 

Østfold Energi AS 14,29 % 

Østfold Forskning AS 3,33 % 

Borg Havn IKS 48 % 

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS 11,12 % 

Østfold kommunerevisjon IKS 25 % 

Driftsassistansen i Østfold IKS 12,52 % 

Filmparken AS 0,11 % 

Guldkorn SA 1 av 77 andeler 

Ørebekk SA 4 av 122 andeler 

Østfold interkommunale Utvalg for Akutt forurensning Deltaker 
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Plan for selskapskontroll 2016-2019  
Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune har vedtatt en ny plan for gjennomføring av 
selskapskontroll for perioden 2016-2019, hvor innhold og omfang av kontrollene er bestemt. I 
planen prioriteres selskap ut fra følgende kriterier:  

- Selskap som er heleide av kommunen.  
- Selskap der kommunen har omfattende eierinteresser i tall på aksjer (flertall) eller 
stor økonomisk del i forhold til aksjekapital.  
- Selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere.  

- Om selskapet tidligere har vært gjenstand for eierskapskontroll.  
 
Det er Østfold kontrollutvalgssekretariat som gjennomfører eierskapskontrollen på vegne av 
kontrollutvalget i planperioden 2016-2019. Bystyret vedtok den 17.03.2016 «overordnet 
analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019» med følgende prioritering:  

 Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS (bystyresak 2/17)  

 Borg Næring og Eiendom AS (bystyresak 1/18) 

 Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (§ 27)  

 Østfold kontrollutvalgssekretariat (27) 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 
Miljø: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 
Folkehelse: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
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29/19 Finans- og gjeldsporteføljerapport 31.12.2018 
 
Arkivsak-dok.   18/05608-11 
Saksbehandler Nils-Aage Pedersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 29/19 

2 Bystyret 2015 - 2019 11.04.2019  

 
 
Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Finans- og gjeldsporteføljerapport 31.12.2018 tas til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Finans- og gjeldsporteføljerapport 31.12.2018 
 
 
Sammendrag: 
I henhold til finansreglementet skal bystyret ha en rapport om status på kommunens finans- 
og gjeldsportefølje per 31.12.2018. 
 
Det er oppnådd en avkastning på kommunens likviditet som er 2,9 mill. kr bedre enn målet 
fastsatt i finansreglementet. 
 
Gjennomsnittlig rente på investeringslån er per 31.12.2018 på 3,20 %, mens det i årsbudsjett 
2018 var budsjettert med en rente på 3,00 %.  
 
Sarpsborg kommune har sertifikatlån på til sammen 1 356 mill. kr som må refinansieres 
innen 12 måneder. 
 
Forvaltningen av likviditet og gjeld avviker ikke fra finansreglementet når det tas hensyn til 
bystyrevedtak om overgangsordninger. 
 
 
Utredning: 
I henhold til Sarpsborg kommunes finansreglement skal bystyret bli forelagt en rapport om 
status på kommunens finans- og gjeldsportefølje per 31.12.2018. 
 
Finans- og gjeldsporteføljerapporten viser hvordan kommunens likviditet og gjeld er forvaltet 
og om forvaltningen er i samsvar med de rammer og begrensninger for risiko som er vedtatt i 
kommunens finansreglement. Rapporten inneholder i tillegg markedskommentarer og 
økonomiske utsikter, utvikling i forventet gjeldsportefølje, forslag til endringer i 
gjeldsporteføljen og en stresstest som viser den finansielle risiko kommunen er utsatt for. 
 
Finans- og gjeldsporteføljerapporten gir følgende bilde av avkastning/verdiutvikling på 
kommunens likviditet i 2018. 
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Type 
likviditet 

Beholdning 
per 31.12. 

Avkastningsmål 
i prosent 

Avkastning 
i prosent 

Avkastningsmål 
i kroner 

Avkastning 
i kroner 

Mer/mindre 
avkastning 

Kortsiktig 702 mill. kr 1,14 1,45 10,8 mill. 13,7 mill. 2,9 mill. 

 
Tabellen viser at det er oppnådd en meravkastning på 2,9 mill. kr i forhold til mål fastsatt i 
finansreglementet. 
 
Kommunen hadde per 31.12.2018 investeringslån på 3,4 mrd. kr. Gjennomsnittlig rente ved 
årsskiftet var på 3,2 %, mens det i årsbudsjett 2018 var budsjettert med en rente på 3,00 % 
Sarpsborg kommune har sertifikatlån på til sammen 1 356 mill. kr som må refinansieres 
innen 12 måneder. Andel sertifikatlån utgjør 39,8 % av samlede investeringslån, og er 
innenfor kravet på maksimalt 40 %. Andel lån med fast rente vil gå ned i slutten av 
planperioden 2019 – 2022.  
 
Kommunen har som følge av ordningen med startlån også lån som er videreformidlet. Per 
31.12.2018 var kommunens formidlingslån på 878,8 mill. kr. Gjennomsnittlig rente på denne 
delen av gjelden er 1,5 %.  
 
Det er fast rente på 39,5 % av total gjeldsportefølje. Gjennomsnittlig rentebinding for total 
gjeldsportefølje er 1,8 år. 
 
 
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. Stresstesten viser: 
 

 Med den sammensetning av likviditet og gjeld kommunen hadde per 31.12.2018: En 
mulig gevinst på om lag 15 mill. kr på kommunens samlede finans- og 
gjeldsforvaltning. 

 Med sammensetning av likviditet og gjeld tilsvarende maksimale risikorammer i 
henhold til finansreglementet: En mulig økt utgift/tap på om lag 26 mill. kr på 
kommunens samlede finans- og gjeldsforvaltning. 

 
Forskjellen kan i hovedsak forklares med at en ved utnyttelse av maksimale risikorammer vil 
hele gjelden løpe med flytende rente. En renteøkning vil da få en større effekt på 
kommunens renteutgifter enn tilfellet er med nåværende portefølje. 
 
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 stiling. Kommunen har et 
rentebufferfond som per 31.12.2018 er på 80 mill. kr. 
 
Miljø: 
Ingen konsekvenser. 
 
Folkehelse: 
Ingen konsekvenser. 
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30/19 Beredskapsbåten i Østfold- utbetaling av tilskudd 
 
Arkivsak-dok.   18/03508-15 
Saksbehandler Lene Skytte Gunstrøm 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 30/19 

 
 
Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: Bård Andersen 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Det bevilges tilskudd på kr 150 000 til Beredskapsbåten i Østfold uten forbehold om 
fullfinansiering. Tilskuddet dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningskonto for 2019 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Sammendrag: 
Beredskapsbåten i Østfold søker om utbetaling av tidligere bevilgning på kr 150 000 selv om 
båt med alt utstyr ikke er fullfinansiert. Dersom Sarpsborg kommune utbetaler sitt tilskudd, vil 
fullt operativ båt med utstyr være klar til bruk medio juli. Båten vil foreløpig være uten en 
undervannsrobot med gripearm kalt ROV (Remotely Operated Vehicle), som det jobbes 
videre med å finansiere. Kommunedirektøren anbefaler at pengene utbetales. 
 
 
Utredning: 
Sarpsborg  formannskap vedtok i møte 14.06.2018 å bevilge kr 150 000 i tilskudd til 
Beredskapsbåten i Østfold under forutsetning av fullfinansiering.  

 
Søknaden kom fra Nabbetorp båtforening, som startet en lokal innsamlingsaksjon hvor målet 
er å samle inn 2 millioner kroner til en redningsbåt med diverse utstyr som sonar og ROV 
(remotely operated vehicle). Det er sendt ut brev til ca. 1100 bedrifter, Fylkesmannen og over 
60 båtforeninger i Østfold. Pengene skal gå til både anskaffelse og driften av båten og 
utstyret.  

 
Båten skal stasjoneres på Fredrikstad brannstasjon og skal inngå i brannvesenets 
redningsberedskap. Neptun søkegruppe skal i spesielle tilfeller låne båten til frivillig søk etter 
antatt omkomne i Østfold.  
 
Beredskapsbåten ved sekretær Martin Sveberg har den 4.3.19 sendt en ny henvendelse til 
Sarpsborg kommune der de søker om å få utbetalt tilskuddet, før det er oppnådd full 
finansiering.  
 
I søknaden ble det oppgitt at målet var å samle inn 2 mill. kr. Full operativ båt med henger, 
men uten ROV, er i den nye søknaden oppgitt å ha en kostnad på 1,3 mill. kr. Dette er nå 
bestilt, og det jobbes videre med å finansiere ROV.  
 
ROV er Undervannsrobot med gripearm for å hente opp personer ned til 300m, som egentlig 
er et tillegg til sonar. Begge enheter kan brukes hver for seg. Den største forskjellen er at 
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ROV er bedre egnet der det er farlig for dykkere, som ovenfor kraftstasjonsdemninger eller 
på dyp under 40 m. Søk og funn gjøres også med sonar som finnes i båten. En sonar vil 
kunne se personer i vann og på bunnen der hvor sikten er lik null, slik det er i Glomma etter 
regn og snøsmelting.  
 
Båt og henger er ifølge søknaden bestilt og blir levert april/mai. All elektronikk til båten er 
kjøpt og ligger klart til montering, som radar, VHF, FLIR- natt og varmesøkende kamera, 
søkelys og arbeidslys, herunder port for åpning av siden av båten for å ta inn personer og 
dykkere, båreplass samt 3 sitteposisjoner for betjening av utstyr.  Båten vil med dette utstyret 
kunne kjøre fullverdige søk etter savnede, i håp om å finne personer også i grumsete vann. 
 
Det gjenstår å bestille motor til båten, noe som er anslått til kr 220 000. Dersom Sarpsborg 
kommune utbetaler tilskuddet på kr 150 000 nå, vil man kunne bestille motor og ha båten i 
drift medio juli.   
 
Kommunedirektøren oppfatter at formannskapets intensjon med å forutsette fullfinansiering 
var å sikre at prosjektet ble gjennomført. Kommunedirektøren mener den vesentligste del av 
prosjektet nå kan gjennomføres og anbefaler at tilskuddet utbetales. 
 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
 
Formannskapet vedtok i møte 14.06.2018 å bevilge kr 150 000 i tilskudd til Beredskapsbåten 
i Østfold under forutsetning av fullfinansiering. Tilskuddet skulle dekkes av formannskapets 
tilleggsbevilgningskonto for 2018. Da kriteriene for utbetaling ikke fant sted i 2018, inngår 
midlene på 150 000 kr som en del av kommunens samlede mindreforbruk.  Vedtas tilskuddet 
uten forbehold om fullfinansiering foreslås dette finansiert av formannskapets 
tilleggsbevilgningskonto for 2019. Per 28.03 er 2 470 000 kr av tilleggsbevilgningskontoen 
ikke disponert til andre formål.    
 
Miljø: Ikke vurdert 
 
 
Folkehelse: Ikke vurdert 
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31/19 Avtale om makeskifte, Nordneset samt opsjonsavtale, Kroken  
          boligområde 
 
Arkivsak-dok.   18/08019-20 
Saksbehandler Trond Henning Klausen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 31/19 

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

1. Makeskifteavtale, datert 19.01.2019 vedrørende gnr. 2096 bnr 3, 119 og 324, 
godkjennes. 

2. Opsjonsavtale datert 06.03.2019 vedrørende gnr. 1049 bnr 301, godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Avtale om makeskifte datert 19.01.2019 med vedlegg 
2. Opsjonsavtale Kroken Boligsameie, datert 06.03.2019 

 
 
Sammendrag: 
Salg av fast eiendom direkte til en aktør skal godkjennes av kompetent politisk organ i 
Sarpsborg kommune, jf. pkt. 7 i retningslinjer for salg av kommunal eiendom. Sarpsborg 
kommune har inngått avtale om makeskifte av eiendom på Hafslundsøy og opsjonsavtale om 
salg av tomt på Borgenhaugen til Kamperhaug Boligutvikling AS. Avtalene forutsetter politisk 
godkjenning. 
Kommunedirektøren anbefaler at avtale om makeskifte og opsjonsavtale godkjennes. 
 
 
Utredning: 
 
Nordneset: 
Brødrene Larsen har fremmet detaljreguleringsplan for Nordneset, vedtatt 15.11.2018. 
Planen tilrettelegger for 28-36 terrasserte boenheter med allment friområde og turstier 
nærmest Glomma. Sarpsborg kommune har inngått makeskifteavtale med Ståle Larsen, 
Kosmos AS og Olav Larsen Holding AS (heretter benevnt som brødrene Larsen). 
Makeskifteavtalen omfatter del av Sarpsborg kommune sine arealer på Hafslundsøy, 
herunder gnr. 2096 bnr. 119 og 324. Sarpsborg kommune selger 6596 kvm av sin eiendom 
gnr 2096 bnr 119 og 324 og kjøper 7710 kvm av brødrene Larsen sin eiendom gnr. 2096 bnr. 
3, se oversikt over arealene i vedlegg 2 til avtalen (som er vedlegg 1 til saksframlegget).  
Ved denne avtalen oppnår Sarpsborg kommune et sammenhengende friområde langs 
Glomma til bruk for allmenn ferdsel/friluftsliv. 
 
Makeskifteavtalen baserer seg på takst av Multiconsult, revidert 06.11.2018. Brødrene 
Larsen betaler et mellomlegg stort kr. 822.300,- for makeskiftet. 
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Kroken boligområde: 
Detaljreguleringsplan for Kroken Boligområde omfatter kommunens eiendom, gnr 1049 bnr. 
301. Planen tilrettelegger for boligbebyggelse bestående av frittliggende eneboliger, 
konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, tilhørende infrastruktur samt leke- og 
oppholdsarealer. Kommunens eiendom, gnr. 1049 bnr. 301 inngår i planområdet. 
Kamperhaug Boligutvikling AS ønsker å kjøpe kommunens eiendom, men vil starte med å 
gjennomføre boligprosjekter på andre deler av eiendommen først. Det er inngått 
opsjonsavtale med Kamperhaug Boligutvikling AS som utløper 31.12.2020. Eiendommen 
skal selges til takst som ferdig regulert. Sarpsborg kommune har ingen planer for å utvikle 
denne eiendommen selv, og kommunedirektøren anbefaler derfor at den selges til 
boligprosjektet. 
 
Eiendommen selges til takst dersom opsjonen utøves. 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Eiendommene på Nordneset omsettes til takst (markedsverdi). Kommunens eiendom er 
taksert til kr. 1.978.800,-, mens Brødrene Larsens eiendom er taksert til kr. 1.156.500,-. 
Netto vil makeskiftet innbringe kr. 822.300,-. Dokumentavgift og tinglysingsgebyr forbundet 
med kommunens kjøp vil utgjøre om lag kr. 30.000,-.  
  
Det er i budsjett og handlingsplan 2019-2022 budsjettert og avsatt 10 mill. kr årlig til 
strategiske oppkjøp og utvikling av eiendom. Kjøp av Brødrene Larsens eiendom finansieres 
av dette. Salg av kommunal eiendom er i 2019 budsjettert med 15 mill. kr. Salgsinntekten fra 
kommunens eiendom vil bli regnskapsført der.  
 
Gnr. 1049 bnr. 301 på Borgenhaugen selges til takst dersom opsjonen tiltres. 
Opsjonspremien er satt til 0 kr. Det innhentes takst når opsjonen eventuelt tiltres.   
 
Miljø: 
Ikke relevant. 
 
Folkehelse: 
Nordneset: Allmenhetens tilgang til et sammenhengende friareal langs Glomma kan være 
egnet til å fremme folkehelsen og allmenn ferdsel/friluftsliv. 
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32/19 Nye vedtekter og skifte av navn for Driftsassistansen i Østfold  
          (DaØ) 
 
Arkivsak-dok.   19/00974-1 
Saksbehandler Einar Olai Olavesen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 32/19 

2 Bystyret 2015 - 2019 11.04.2019  

 
 
Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) gjeldende fra år 2020 
godkjennes. 
 
 
Vedlegg:  
 
Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Viken IKS vedtatt i representantskapsmøtet 6. 
november 2018. 
 
 
Sammendrag: 
 
På bakgrunn av kommune- og regionreformen har representantskapet i Driftsassistansen i 
Østfold IKS (DaØ) vedtatt nye vedtekter gjennom revidert selskapsavtale. 
 
Selskapsavtalen er tilpasset endringer i eierandeler som følge av kommunesammenslåingen 
i 2020, og man har valgt å endre selskapets navn til Driftsassistansen i Viken IKS i tråd med 
innføringen av Viken fylkeskommune. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune slutter seg til forslag til revidert 
selskapsavtale. 
 
 
Utredning: 
 
Kommunesammenslåingene i Østfold trer i kraft fra 1. januar 2020. Dette får en direkte 
konsekvens for eierforholdet i Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ). 
 
Driftsassistansen skal utføre og formidle tjenester og produkter knyttet til de kommunale 
vann og avløpstjenestene innen driftsassistanse/driftsansvar, planarbeid, kvalitetsarbeid, 
beredskap, prøvetaking og rapportering, kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og 
kompetanseutvikling. 
 
I dag eies DaØ av 17 eierkommuner etter følgende eierfordeling: 
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Etter kommunesammenslåingen i 2020 vil antall eierkommuner ha blitt redusert fra 17 til 11. 
Eierforholdet vil bli som følger: 
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Fordeling av eierskap i DaØ etter kommunesammenslåing i 2020

 Kommune Befolkning % etter gruppe % etter innb. Eierandel i %

3004 Fredrikstad 80 977             7 12,42 19,42

3003 Sarpsborg 55 543             7 8,52 15,52

3002 Moss 48 671             7 7,47 14,47

3014 Indre Østfold 44 035             7 6,76 13,76

3001 Halden 31 037             7 4,76 11,76

3016 Rakkestad 8 202               4 1,26 5,26

3017 Råde 7 465               4 1,15 5,15

3018 Våler 5 471               3 0,84 3,84

3011 Hvaler 4 540               3 0,70 3,70

3015 Skiptvet 3 831               3 0,59 3,59

3013 Marker 3 567               3 0,55 3,55

Sum 293 339           55 45 100

Befolkningstall basert på SSB statistikk for 1. januar 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Askim, Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad og Hobøl kommuner er slått sammen til Indre Østfold 
kommune. Moss og Rygge kommuner er slått sammen til Moss kommune. 
 
Rømskog kommune er nå sammenslått med Aurskog og danner Aurskog og Høland 
kommune.  Rømskog vil således fra og med 01.01.2020 ikke være en del av 
Driftsassistansen Viken.  
 
 
Endringer i vedtektene: 
 
På bakgrunn av endring i eierforholdet er det utarbeidet et forslag til nye vedtekter gjennom 
revisjon av Selskapsavtalen for Driftsassistansen i Østfold IKS.  
 
I avtalen er Pkt. 2.1 og 3.1 tilpasset endringer i eierandeler som følge av 
kommunesammenslåingen i 2020. I tillegg er innbyggertallet til hver enkelt kommune 
oppdatert på bakgrunn av tall fra SSB 01.01.2018. Videre er kommunenummer endret til nye 
nummer gjeldende fra 2020 fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
I tillegg er pkt. 3.6 Daglig leders rolle, avsnitt 2 blitt tilført en bisetning tilsvarende "at vedtak 
blir iverksatt". Nytt avsnitt blir da som følger: Daglig leder er sekretær for styret og har 
ansvaret for at de saker som legges frem til behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir 
iverksatt.  
 
Videre ønsker representantskapet å endre selskapets navn til Driftsassistansen i Viken IKS i 
tråd med etableringen av Viken fylkeskommune fra og med 2020. 
 
Selskapsavtalen er tilpasset kommune- og regionreformen som trer i kraft fra og med 1. 
januar 2020. 
 
Ny selskapsavtale må godkjennes av eierkommunene. Kommunedirektøren anbefaler at 
Sarpsborg kommune slutter seg til denne. 
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Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
 
Som følge av at nye vedtekter medfører en økt eierandel for Sarpsborg kommune fra 12,1% 
til 15,6% vil det også bety en økning på ca kr.132.000,- i årlig medlemskontingent. I 2019 
lyder den på kr. 346.690,- Denne øker til kr. 478.620,- i 2020.  
 
Kontingenten er et forskudd på assistansetimer selskapet skal yte eierne i det gjeldende 
driftsåret. Det vil si at kontingent-økningen som følger av endringene i eierskapsstrukturen 
også vil bety at Sarpsborg kommune kan hente ut mer av tjenestene selskapet yter eierne 
ved utførelse av assistansetimer. 
 
Forslag til endringer er tidligere enstemmig vedtatt i Representantskapet den 24.04.18. En 
økt medlemskontingent må innarbeides i budsjett og handlingsplan for 2020-2023. 
 
 
Miljø: 
 
Nye vedtekter medfører ingen endring fra dagens situasjon. 
 
 
Folkehelse: 
 
Nye vedtekter medfører ingen endring fra dagens situasjon. 
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33/19 Samarbeidsavtale Sarpsborg kommune og  
          Vennskapsforeningen Sarpsborg-Betlehem 
 
Arkivsak-dok.   19/01650-1 
Saksbehandler Birgitte Dahlstrøm 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.03.2019 9/19 

2 Formannskapet 2015 - 2019 28.03.2019 33/19 

3 Bystyret 2015 - 2019 11.04.2019  

 
 
Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: Lars Erik Antonsen, Patrycja Korpalska. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Samarbeidsavtalen mellom Sarpsborg kommune og Vennskapsforeningen Sarpsborg – 
Betlehem godkjennes. 
2. Kommunen bidrar med et årlig tilskudd på 10.000 kr. til foreningens virksomhet. Dette 
finansieres over midler avsatt til vennskapsbysamarbeid.  
 
 
Vedlegg:  
Utkast til avtaledokument 
Vennskapsbyavtalen av 1997 
Vedtekter for foreningen av juni 2012 
 
 
Sammendrag: 
Forslag til samarbeidsavtale mellom Sarpsborg kommune og Vennskapsforeningen 
Sarpsborg – Betlehem er utarbeidet i samarbeid med Vennskapsforeningen. Hensikten med 
samarbeidsavtalen er å definere samarbeidsformer og ansvarsfordeling mellom 
vennskapsforeningen og Sarpsborg kommune med bakgrunn i tidligere avtale.   
 
Utredning: 

Tradisjonen med vennskapsbyer utviklet seg i Europa etter andre verdenskrig som en måte å 
forsone folk på, og for å hjelpe og støtte internasjonalt samarbeid til felles beste. I 1947 gikk 
lokallaget av Foreningen Norden i Sarpsborg inn for Struer/Holstebro i Danmark og 
Södertälje i Sverige som sine vennskapsbyer. Litt senere kom Forssa i Finland med, og 
dermed var den nordiske "vennskapsby-kvartetten" etablert. 

Senere er både intensjonen med- og nedslagsfeltet for vennskapsbyarbeidet utvidet. Den 16. 
mai 1997 ble det skrevet under en vennskapsbyavtale mellom Sarpsborg og Betlehem. Det 
skjedde på Borregaard hovedgård - samme sted som Oslo-avtalen mellom Israel og 
Palestina ble undertegnet i 1993.  
 
 
Vennskapsbyavtalen mellom Sarpsborg kommune og Betlehem kommune fra 1997 har til 
hensikt å utvikle vennskapelige forbindelser mellom de to byene og deres innbyggere. I 
avtalen har kommunene forpliktet seg til et «utvekslingsprogram med samarbeid innenfor 
områdene handel og industri, vitenskap og teknologi, kommuneplanlegging og utvikling, 
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kultur og turisme, og i tillegg andre områder med den hensikt å styrke utviklingen og 
framskrittet for de to byene og deres innbyggere».  
 
Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem begynte allerede i 1995 det forberedende 
arbeidet som ligger til grunn for utvikling av avtalen som ble inngått to år senere, sammen 
med representanter fra Sarpsborg kommune. Foreningen har siden den gang bidratt på 
frivillig basis til å virkeliggjøre intensjonene i vennskapsbyavtalen mellom byene Sarpsborg 
og Betlehem. I Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehems vedtekter fastslås det at 
vennskapsforeningen skal være politisk og religiøst uavhengig. Foreningens formål er å 
utvikle vennskapsforbindelser mellom mennesker i Sarpsborg og Betlehem basert på 
respekt, likeverd og gjensidighet. 
 
Det er utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale som skal definere samarbeidsformer og 
ansvarsfordeling mellom vennskapsforeningen og Sarpsborg kommune, for at partene skal 
samarbeide om å oppfylle intensjonene i Vennskapsbyavtalen fra 1997. Avtalen er utarbeidet 
i samarbeid med vennskapsforeningen.  
 
Formålet med denne samarbeidsavtalen er å formalisere og regulere samarbeidet om 
vennskapsbyavtalen mellom Sarpsborg kommune og Betlehem, samt formålet for 
vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem slik det fremgår av gjeldende foreningsvedtekter.  
 
Sentrale punkter i avtalen er: 

 Regelmessige dialogmøter 

 Kontaktperson i Sarpsborg kommune med ansvar for å følge opp samarbeidet med 
Betlehem kommune og med vennskapsforeningen 

 Støtte i form av administrasjonsgebyr til foreningen og ellers annet som er nedfelt i 
avtalen 

 Bidra til kulturaktiviteter og gjensidig utveksling mellom byene 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Kommunedirektøren foreslår at Sarpsborg kommune bidrar med kr 10.000 til administrasjon 
av foreningen i 2019. Kostnaden dekkes innenfor budsjettmidler avsatt til 
vennskapsbysamarbeid hos kommunedirektøren. Kommunen kan i tillegg bidra med tilskudd 
til konkrete prosjekter eller aktiviteter etter søknad.  
 
Miljø: 
Ingen 
 
Folkehelse: 
Ingen 
 
 
 
Behandlingen fra Utvalg for kultur og oppvekst 19.03.2019 ettersendes / legges ut på 
våre nettsider så snart den er klar.  
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Referatsaker 
 

Saknr Arkivsak Tittel 

7/19 16/07975-49 Oversendelse av vedtak - lovlighetsklage over bystyrets 
avgjørelse av 111019 i sak 72/82 Bypakke Nedre Glomma – 
Videreføring 
 

8/19 19/00019-6 Protokoll Formannskapet 14.02.2019 
 

9/19 11/05433-97 Protokoll fra styringsgruppe Bypakke Nedre Glomma 290119 
 

10/19 11/05433-98 Møteprotokoll for Styringsgruppa Bypakke Nedre Glomma 7. 
mars 2019 
 

 


