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SAKSPROTOKOLL 

 
Handlingsplan 2018 - 2021. 
 

 
Bystyret 2015 - 2019 har behandlet saken i møte 15.06.2017 sak 72/17 
Behandling i Bystyret 15.06.2017: 
Representanten Pål Marthinsen (H) fikk innvilget permisjon og fratrådte. Det er 42 
stemmeberettigede representanter til stede. 
 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:  
Svein Larsen (AP), Ann-Hege Indrevoll (H), Ståle Hansen (PP), Arild Smaaberg (SP), Therese 
Thorbjørnsen (AP), Ståle Solberg (KRF), Margrethe Motzfeldt (V), ordfører Sindre Martinsen-
Evje (AP), Marit Kildedal (H), Tor Egil Brusevold (AP), rådmann Unni Skaar, Stein Erik Westlie 
(FRP) 
 
Representanten Svein Larsen fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne: 
1) Utkast til handlingsplan 2018 – 2021 legges ut til offentlig ettersyn. 

 

2) Det gjøres følgende endring i utkastet: 

9.5.4.2 Prosjekter og enkeltsakside 83-84 – nytt tiltak: 

«Vurdere om flere oppgaver kan gjøres i kommunal regi innenfor teknisk område, herunder 

redusere omfang av kjøp av tjenester og bruk av konsulenter».  Tid for gjennomføring: 2018. 

 

3) Følgende områder prioriteres i det videre arbeidet: 

 Økt lærertetthet med fokus på tidlig innsats i skolen, særlig 1.-4. klasse, samt å heve 

kompetansen til lærere i grunnskole og barnehage. 

 Lærlinger. Sarpsborg kommune må øke antallet lærlinger i tråd med inngått 

intensjonsavtale. Kommunen skal tilby læreplasser med en størst mulig variasjon i fag. 

Det skal legges vekt på å øke antallet lærlinger som blir tilbudt hel, fast stilling etter 

avlagt og bestått fagprøve. 

 
 
 
 
Representanten Ann-Hege Indrevoll fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: 
Handlingsprogram for næringsutvikling side 13 – nytt tiltak: 

I samarbeid med næringsforeningen i Sarpsborg utarbeides tiltak for å styrke kommunens 
næringsarbeid. Tid for gjennomføring: 2018-2019. 
 
Representanten Ståle Hansen fremmet følgende forslag på vegne av Pensjonistpartiet: 
Store fremtidige investeringer, side 36. Disse investeringsmidlene bør prioriteres til:  
            Nye plasser på Haugvoll sykehjem 
 Øvingsfelt for brannvesenet 
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 Sikre god universell utforming på Sarpsborg Scene. 
 
Prioriterte tiltak, side 47, innen helse og omsorg: 
            Tilleggsforslag. 
 Brukerombud for kommunale tjenester. 2018. 
 Økte ressurser til rehabilitering for de som trenger det. 2018. 

Representanten Margrethe Motzfeldt fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av 
Venstre: 
- Nytt tiltak under 9.2.4.1 Vedtatte styringsdokumenter på side 55. 
Prioriterte tiltak 
Sørge for at spesialundervisning som gis etter opplæringsloven gis av pedagoger,  
fremfor assistenter.  
Tid (år) for gjennomføring 
2018 - 2021 
 
- Nytt tiltak i 9.5.4.1 Vedtatte styringsdokumenter på side 80. 
Prioriterte tiltak 
Innføre henteordning for matavfall fra privathusholdninger, med egen beholder i hver husstand.  
Tid (år) for gjennomføring 
2018 - 2021 
 
Votering 
Punkt 1 i Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Pensjonistpartiet,1. avsnitt, fikk 1 stemme (PP 1) og falt. 
Forslaget fra Pensjonistpartiet, 2. avsnitt, fikk 1 stemme (PP 1 og falt. 
Forslaget fra Venstre, 1. avsnitt, fikk 1 stemme (V 1) og falt. 
Forslaget fra Venstre, 2. avsnitt, ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen for 
vurdering. 
Forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og 
Miljøpartiet De Grønne (punkt 2) ble vedtatt med 28 mot 14 stemmer. (Mindretallet H 6, FRP 5, 
PP 1, V 1 og 1 valgt inn for FRP-nå uavh. repr.) 
Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og 
Miljøpartiet De Grønne (punkt 3) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Bystyrets vedtak  
1) Utkast til handlingsplan 2018 – 2021 legges ut til offentlig ettersyn. 

 

2) Det gjøres følgende endring i utkastet: 

9.5.4.2 Prosjekter og enkeltsakside 83-84 – nytt tiltak: 

«Vurdere om flere oppgaver kan gjøres i kommunal regi innenfor teknisk område, herunder 

redusere omfang av kjøp av tjenester og bruk av konsulenter».  Tid for gjennomføring: 2018. 

 

 

      Handlingsprogram for næringsutvikling side 13 – nytt tiltak: 

      I samarbeid med næringsforeningen i Sarpsborg utarbeides tiltak for å styrke  
      kommunens næringsarbeid. Tid for gjennomføring: 2018-2019. 
 

3) Følgende områder prioriteres i det videre arbeidet: 

 Økt lærertetthet med fokus på tidlig innsats i skolen, særlig 1.-4. klasse, samt å heve 

kompetansen til lærere i grunnskole og barnehage. 

 Lærlinger. Sarpsborg kommune må øke antallet lærlinger i tråd med inngått 

intensjonsavtale. Kommunen skal tilby læreplasser med en størst mulig variasjon i fag. 
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Det skal legges vekt på å øke antallet lærlinger som blir tilbudt hel, fast stilling etter 

avlagt og bestått fagprøve. 

 
Følgende oversendes admninistrasjonen for vurdering: 
Nytt tiltak i 9.5.4.1 Vedtatte styringsdokumenter på side 80. 
Prioriterte tiltak 
Innføre henteordning for matavfall fra privathusholdninger, med egen beholder i hver husstand.  
Tid (år) for gjennomføring: 2018 - 2021 
 
 


