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Protokollfører:

Formannskapssekretær Hilde Øisang

Av 11 stemmeberettigede representanter var 11 til stede.
Orienteringer
Kommunedirektørens budsjettpresentasjon
Kommunedirektøren presenterte sitt forslag til årsbudsjett for 2020 og handlingsplan for
perioden 2020-2023.
Eiendomsskatt
Økonomisjef Hilde Lind orienterte om eiendomsskatt – status, taksering, regelverk og videre
prosess.
Tilstandsrapport 2. tertial
Direktør teknisk Hasse Ekman orienterte om tilstandsrapport for 2. tertial med vekt på
selvkostområdene vann, avløp og renovasjon.
Til sakslisten
Ordføreren ba om at sak 94/19 behandles etter sak 84/19. Formannskapet ga sin
godkjenning til dette.
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Saker til behandling

81/19 Innbyggerforslag - Likebehandling av barn i kommunale og
private barnehager i Sarpsborg - nasjonal bemanningsnorm
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Saknr
81/19

Kommunedirektørens innstilling:
Sarpsborg kommune yter ikke noe ekstra tilskudd til de private barnehagene i Sarpsborg
utover det lovverket tilsier.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ingen
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
Sarpsborg kommune yter ikke noe ekstra tilskudd til de private barnehagene i Sarpsborg
utover det lovverket tilsier.
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82/19 Innbyggerforslag - Ta bort barnetrygden som inntekt når
satsene for sosialstøtte beregnes
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Saknr
82/19

Kommunedirektørens innstilling:
Sarpsborg kommune etterkommer ikke innbyggerforslaget.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Kristine Gustavsen (SV), Stein Erik Westlie (FRP), Harald Rønneberg (H)
Representanten Kristine Gustavsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt
punkt 2 på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
2. I forbindelse med oppfølgingen av bystyrets vedtak av desember 2018 «Utarbeide
konkrete tiltak mot fattigdom. Tiltakene skal medvirke til at barnefamilier ikke skal forbli i
en situasjon med vedvarende lav inntekt, men komme ut av det gjennom utdanning og
arbeid. Tid for gjennomføring: 2019-2020», innhentes informasjon om erfaringene som er
gjort i andre kommuner som har tatt bort barnetrygden som grunnlag beregning av
sosialstønad.
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. (Legges inn som punkt 1)
Tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti til nytt
punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
1. Sarpsborg kommune etterkommer ikke innbyggerforslaget.
2. I forbindelse med oppfølgingen av bystyrets vedtak av desember 2018 «Utarbeide
konkrete tiltak mot fattigdom. Tiltakene skal medvirke til at barnefamilier ikke skal forbli i
en situasjon med vedvarende lav inntekt, men komme ut av det gjennom utdanning og
arbeid. Tid for gjennomføring: 2019-2020», innhentes informasjon om erfaringene som er
gjort i andre kommuner som har tatt bort barnetrygden som grunnlag beregning av
sosialstønad.
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83/19 Innbyggerforslag - videre arbeid med Intercity jernbane i
Sarpsborg
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Saknr
83/19

Kommunedirektørens innstilling:
Sarpsborg kommune vurderer videre planlegging av InterCity jernbane ved behandling av
forslag til høringsutkast til «Kommunedelplan for InterCity Rolvsøy-Klavestad og fv. 118 ny
Sarpsbru».
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Stein Erik Westlie (FRP), Svein Larsen (AP), Harald Rønneberg (H), Vibeke Nilsen
(SAFOSA) Per Olaf Toftner (DRP)
Representanten Stein Erik Westlie (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre,
Det Rette Parti og Fremskrittspartiet.
Alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg kommune må avvente en utredning av
alternativer og en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk.
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Høyre, Det Rette Parti og
Fremskrittspartiet.
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. (Mindretallet FRP 1, H 1,
DRP 1, SAFOSA 1, KRF1)
Formannskapets innstilling
Sarpsborg kommune vurderer videre planlegging av InterCity jernbane ved behandling av
forslag til høringsutkast til «Kommunedelplan for InterCity Rolvsøy-Klavestad og fv. 118 ny
Sarpsbru».
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84/19 Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for
InterCity dobbeltspor Rolvsøy - Klavestad og fv 118 Ny
Sarpsbru - utlegging til høring
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Saknr
84/19

Saksordførers innstilling:
Legges fram i møtet.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Saksordfører Svein Larsen (AP) orienterte om saken.
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Vibeke Nilsen (SAFOSA)
Saksordfører Svein Larsen (AP) fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier legges ikke ut på høring.
2. Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad:
a. Alternativ MIDT-7 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
b. Alternativ MIDT-10 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
c. Alternativ NFO-9 legges ut på høring.
d. Alternativ NFO-10 legges ikke ut på høring.
e. Alternativer med omlegging av rv. 111 legges ikke ut på høring.
3. Sarpsborg kommune sender en begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at
alternative InterCity-konsepter utredes slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig.
Statlige myndigheter anmodes også om å utarbeide en samlet plan for godstrafikk,
utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at det er mulig å vurdere de samlede
konsekvensene for Sarpsborg kommune. Henvendelsen skal vise til den senere tids utvikling
i saken om InterCity gjennom Østfold, herunder nye kostnadsanslag og signaler fra
regjeringen om prosjektets gjennomførbarhet. Henvendelsen skal også vise til de svært
uheldige konsekvenser det anbefalte alternativ for delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier vil
få for Sarpsborg kommune.
4. Sarpsborg kommune krever at det med grunnlag i kommunedelplan for delstrekning Borg
Bryggerier – Klavestad utarbeides en reguleringsplan for fv 118 ny Sarpsbru. Dette
reguleringsarbeidet skal påbegynnes så raskt som mulig, og ha som siktemål at ny Sarpsbru
kan realiseres så raskt som mulig. Arbeidet gjennomføres uavhengig av videre arbeid med
InterCity-trasé. Eventuelt reguleringsarbeid for InterCity på strekningen igangsettes ikke før
en samlet plan som nevnt i punkt 3 foreligger.
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Representanten Vibeke Nilsen (SAFOSA) fremmet følgende forslag på vegne av
Sammen for Sarpsborg og Kristelig Folkeparti:
Alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg kommune må avvente en utredning av
alternativer og en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk.
For kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Rolvsøy - Klavestad og fv. 118
Ny Sarpsbru:
1. Delstrekning Rolvsøy – Borg Bryggerier legges ikke ut på høring.
2. Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad legges ikke ut på høring.
3. Med bakgrunn i den senere tids utvikling i saken om InterCity gjennom Østfold, og i
særdeleshet i forhold til konsekvensene for Sarpsborg kommune, utarbeides det en
begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at alternative InterCity-konsepter utredes
slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig. Statlige myndigheter anmodes også om å
utarbeide en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at
det er mulig å vurdere de samlede konsekvensene for Sarpsborg kommune.
4. Arbeidet med fv 118 ny Sarpsbru videreføres uavhengig av fremdriften i jernbanesaken.
Det må fremlegges forslag til løsninger som ikke ødelegger Tarris og Olavsvollen. Forslag til
løsning må også ta muligheten for lokaltog med i en samlet vurdering. Mulighet for lokaltog
har betydning for hva som er mest riktig plassering av ny bro og om det da er behov for egne
bussfelt på ny veibro.
Votering
Saksordførers forslag til innstilling ble satt opp mot forslaget fra Sammen for Sarpsborg og
Kristelig Folkeparti. Saksordførers innstilling ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (Mindretallet
SAFOSA 1, KRF 1)
Formannskapets innstilling
1. Delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier legges ikke ut på høring.
2. Delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad:
a. Alternativ MIDT-7 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
b. Alternativ MIDT-10 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:
i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune
om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av
banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
c. Alternativ NFO-9 legges ut på høring.
d. Alternativ NFO-10 legges ikke ut på høring.
e. Alternativer med omlegging av rv. 111 legges ikke ut på høring.
3. Sarpsborg kommune sender en begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at
alternative InterCity-konsepter utredes slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig.
Statlige myndigheter anmodes også om å utarbeide en samlet plan for godstrafikk,
utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at det er mulig å vurdere de samlede
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konsekvensene for Sarpsborg kommune. Henvendelsen skal vise til den senere tids utvikling
i saken om InterCity gjennom Østfold, herunder nye kostnadsanslag og signaler fra
regjeringen om prosjektets gjennomførbarhet. Henvendelsen skal også vise til de svært
uheldige konsekvenser det anbefalte alternativ for delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier vil
få for Sarpsborg kommune.
4. Sarpsborg kommune krever at det med grunnlag i kommunedelplan for delstrekning Borg
Bryggerier – Klavestad utarbeides en reguleringsplan for fv 118 ny Sarpsbru. Dette
reguleringsarbeidet skal påbegynnes så raskt som mulig, og ha som siktemål at ny Sarpsbru
kan realiseres så raskt som mulig. Arbeidet gjennomføres uavhengig av videre arbeid med
InterCity-trasé. Eventuelt reguleringsarbeid for InterCity på strekningen igangsettes ikke før
en samlet plan som nevnt i punkt 3 foreligger.
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85/19 Regionteater - mulig eierskap
Behandlet av
1 Utvalg for kultur og oppvekst 2019-2023
2 Formannskapet 2019 - 2023
3 Bystyret 2019-2023

Møtedato
29.10.2019
30.10.2019
14.11.2019

Saknr
43/19
85/19

Innstilling fra Utvalg for kultur og oppvekst
Sarpsborg kommune går i dialog med Østfoldteatrets eiere, Østfold fylkeskommune og
Fredrikstad kommune, om å kjøpe seg inn som medeier etter samme modell som Inspiria.
Kommunen vil betale en årlig driftstøtte som samsvarer med eierstørrelse og som er i
henhold til aksjeavtalens opptrappingsplan. Det er ikke aktuelt med en vesentlig økning av
de årlige driftsutgiftene. Det fremmes egen politisk sak når forslag til avtale med selskapets
eiere foreligger.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Saksordfører Therese Thorbjørnsen (AP) orienterte.
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Harald Rønneberg (H)
Representanten Harald Rønneberg (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre,
Fremskrittspartiet og Det Rette Parti:
Sarpsborg kommune går ikke inn på eiersiden i regionteateret. Kommunen er derimot positiv
til å ta imot og behandle søknader om underskuddgaranti eller støtte til enkeltprosjekter.
Votering
Innstillingen fra Utvalg for kultur og oppvekst ble satt opp mot forslaget fra Høyre,
Fremskrittspartiet og Det Rette Parti. Innstillingen fra Utvalg for kultur og oppvekst ble vedtatt
med 8 mot 3 stemmer. (Mindretallet H 1, FRP 1, DRP 1)
Formannskapets innstilling
Sarpsborg kommune går i dialog med Østfoldteatrets eiere, Østfold fylkeskommune og
Fredrikstad kommune, om å kjøpe seg inn som medeier etter samme modell som Inspiria.
Kommunen vil betale en årlig driftstøtte som samsvarer med eierstørrelse og som er i
henhold til aksjeavtalens opptrappingsplan. Det er ikke aktuelt med en vesentlig økning av
de årlige driftsutgiftene. Det fremmes egen politisk sak når forslag til avtale med selskapets
eiere foreligger.
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86/19 Høring - forslag til endring i forskrift om tilskudd til private
barnehager
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023

Møtedato
30.10.2019

Saknr
86/19

Kommunedirektørens innstilling:
Vedlagt høringssvar vedtas som Sarpsborg kommunes høringsuttalelse.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ingen
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak
Vedlagt høringssvar vedtas som Sarpsborg kommunes høringsuttalelse.
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87/19 Rapportering per 31.12.2018 på kommunalt eide selskaper og
foretak
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Saknr
87/19

Kommunedirektørens innstilling:
Bystyret tar rapportering per 31.12.2018 på kommunalt eide selskaper og foretak til
orientering.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Stein Erik Westlie (FRP)
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
Bystyret tar rapportering per 31.12.2018 på kommunalt eide selskaper og foretak til
orientering.
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88/19 Regionalt samarbeid om digitalisering – «Digi Viken Øst»
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023

Møtedato
30.10.2019

Saknr
88/19

Kommunedirektørens innstilling:
1. Sarpsborg kommune deltar i regionalt samarbeid, Digi Viken Øst.
2. Sarpsborg kommune er administrasjonskommune for samarbeidet.
3. Sarpsborg kommunes andel av finansieringen av samarbeidet på 430 000 kr årlig
innarbeides i budsjett og handlingsplan 2020-2023
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Svein Larsen (AP), Harald Rønneberg (H), kommunedirektør Unni Skaar.
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak
1. Sarpsborg kommune deltar i regionalt samarbeid, Digi Viken Øst.
2. Sarpsborg kommune er administrasjonskommune for samarbeidet.
3. Sarpsborg kommunes andel av finansieringen av samarbeidet på 430 000 kr årlig
innarbeides i budsjett og handlingsplan 2020-2023
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89/19 Tune administrasjonsbygg - bygg 4 - avklaring om salg
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Saknr
89/19

Kommunedirektørens innstilling:
1. Det arbeides ikke videre med salg av Tune administrasjonsbygg – bygg 4
2. Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig hvilke kommunale arbeidsplasser som kan
etableres i sentrum.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP), Harald Rønneberg (H)
Ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
Saken utsettes.
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90/19 Nyttårsaften 2019 på Sarpsborg torg - tilskudd til arrangement
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023

Møtedato
30.10.2019

Saknr
90/19

Kommunedirektørens innstilling:
1. Sarpsborg kommune yter et tilskudd på 350.000 kr til arrangement på Sarpsborg torg
nyttårsaften 2019, i regi av isarpsborg.
2. Tilskuddet finansieres ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningskonto for 2019.
3. Det forutsettes at isarpsborg involverer kommunen i evaluering av 2019-arrangementet og
drøfting av framtidige arrangementer i løpet av første kvartal 2020.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Stein Erik Westlie (FRP)
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak
1. Sarpsborg kommune yter et tilskudd på 350.000 kr til arrangement på Sarpsborg torg
nyttårsaften 2019, i regi av isarpsborg.
2. Tilskuddet finansieres ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningskonto for 2019.
3. Det forutsettes at isarpsborg involverer kommunen i evaluering av 2019-arrangementet og
drøfting av framtidige arrangementer i løpet av første kvartal 2020.
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91/19 Etablering av Østre Viken kommunerevisjon IKS
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Kommunedirektørens innstilling:
Selskapsavtalen for Østre Viken kommunerevisjon IKS vedtas.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Harald Rønneberg (H)
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
Selskapsavtalen for Østre Viken kommunerevisjon IKS vedtas.
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Saknr
91/19

92/19 Finans- og gjeldsporteføljerapport 2. tertial 2019
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Kommunedirektørens innstilling:
Finans- og gjeldsporteføljerapport per 31.08.2019 tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ingen
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
Finans- og gjeldsporteføljerapport per 31.08.2019 tas til orientering.
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Saknr
92/19

93/19 Tilstandsrapport 2. tertial 2019
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Saknr
93/19

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kommunedirektørens rapportering for 2. tertial 2019 tas til orientering.
2. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2019:

3. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2019: 20 prosjekter avsluttes med
et samlet mindreforbruk på 2.463.137kr. Midlene benyttes til nedbetaling av lån.
4. Bevilgningene til prosjektene i tabellen nedenfor reduseres med 205,5 mill. kr. Budsjettert
merverdiavgift reduseres med 7,0 mill. kr som følge av redusert bevilgning til investeringer.
Restfinansieringen på 198,5 mill. kr benyttes til nedbetaling av lån. Bevilgningene vurderes
innarbeidet på nytt i budsjett for 2020.
Investering
Redusert bevilgning i 2019 Innarbeides i budsjett 2020-2023
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)
Vannledning Elvestad-Kampenes (Nipa)
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)
Iseveien - Kampenes
Separering Brusevoldbekken
Tunevannet sydøst e.1b
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)
Avløpsledning Elvestad-Kampenes (Nipa)
Separering Brusevoldbekken
Tunevannet sydøst e.1b
Overvannstiltak Stasjonsbyen
Sarpsborg rådhus, ventilasjon og varmeanlegg
Sarpsborg rådhus, bedre arealutnyttelse
Rehabilitere Sarpsborghallen- svømmehall
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)
Sum utgifter

38 000 000
6 000 000
3 000 000
11 000 000
1 000 000
8 000 000
5 000 000
32 000 000
3 000 000
11 000 000
7 000 000
3 000 000
8 000 000
5 000 000
5 500 000
10 000 000
5 000 000
9 000 000
35 000 000
205 500 000
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38 000 000
6 000 000
3 000 000
11 000 000
1 000 000
8 000 000
5 000 000
32 000 000
3 000 000
11 000 000
7 000 000
3 000 000
8 000 000
5 000 000
5 500 000
10 000 000
5 000 000
9 000 000
35 000 000
205 500 000

Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP), Svein Larsen (AP), Stein Erik Westlie (FRP)
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
1. Kommunedirektørens rapportering for 2. tertial 2019 tas til orientering.
2. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2019:

3. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2019: 20 prosjekter avsluttes med
et samlet mindreforbruk på 2.463.137kr. Midlene benyttes til nedbetaling av lån.
4. Bevilgningene til prosjektene i tabellen nedenfor reduseres med 205,5 mill. kr. Budsjettert
merverdiavgift reduseres med 7,0 mill. kr som følge av redusert bevilgning til investeringer.
Restfinansieringen på 198,5 mill. kr benyttes til nedbetaling av lån. Bevilgningene vurderes
innarbeidet på nytt i budsjett for 2020.
Investering
Redusert bevilgning i 2019 Innarbeides i budsjett 2020-2023
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)
Vannledning Elvestad-Kampenes (Nipa)
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)
Iseveien - Kampenes
Separering Brusevoldbekken
Tunevannet sydøst e.1b
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)
Avløpsledning Elvestad-Kampenes (Nipa)
Separering Brusevoldbekken
Tunevannet sydøst e.1b
Overvannstiltak Stasjonsbyen
Sarpsborg rådhus, ventilasjon og varmeanlegg
Sarpsborg rådhus, bedre arealutnyttelse
Rehabilitere Sarpsborghallen- svømmehall
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)
Sum utgifter

38 000 000
6 000 000
3 000 000
11 000 000
1 000 000
8 000 000
5 000 000
32 000 000
3 000 000
11 000 000
7 000 000
3 000 000
8 000 000
5 000 000
5 500 000
10 000 000
5 000 000
9 000 000
35 000 000
205 500 000
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38 000 000
6 000 000
3 000 000
11 000 000
1 000 000
8 000 000
5 000 000
32 000 000
3 000 000
11 000 000
7 000 000
3 000 000
8 000 000
5 000 000
5 500 000
10 000 000
5 000 000
9 000 000
35 000 000
205 500 000

94/19 Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for
InterCity Seut - Rolvsøy og rv. 110 Simo - St. Croix - utlegging
til høring
Behandlet av
1 Formannskapet 2019 - 2023
2 Bystyret 2019-2023

Møtedato
30.10.2019
14.11.2019

Saknr
94/19

Kommunedirektørens innstilling:
Følgende alternativer legges ut til høring og offentlig ettersyn:
1. Delstrekning Seut–Kiæråsen: Jernbanealternativ 6b + veialternativ 1 og jernbanealternativ
6b + korridor langs eksisterende rv. 110.
2. Delstrekning Kiæråsen–Rolvsøy: Alternativ 4a.

Behandling i Formannskapet 30.10.2019:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Svein Larsen (AP), Per Olaf Toftner (DRP), Annar Hasle (KRF)
Representanten Per Olaf Toftner fremmet følgende forslag på vegne av Det Rette Parti:
Saken realitetsbehandles ikke.
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot forslaget Det Rette Parti.
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. (Mindretallet FRP 1, H 1,
DRP 1, SAFOSA 1, KRF 1)
Formannskapets innstilling
Følgende alternativer legges ut til høring og offentlig ettersyn:
1. Delstrekning Seut–Kiæråsen: Jernbanealternativ 6b + veialternativ 1 og jernbanealternativ
6b + korridor langs eksisterende rv. 110.
2. Delstrekning Kiæråsen–Rolvsøy: Alternativ 4a.

******
Møtet hevet kl. 19.00

Sindre Martinsen-Evje
Ordfører

Svein Larsen
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Stein Erik Westlie

