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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND 
 
 
Dato: 11.06.2019 
Sted: Formannskapssalen 
Behandlede saker: 61/19-69/19 
Møtets varighet: Kl. 13.00 til 14.20 
Møteleder: Leder Harald Furre (H) 
 

 
 

 
 
Til stede: Forfall: 
Harald Furre (H) 
Tom Løchen (H) 
Arild Birkenes (FRP) for  
Astrid M. Hilde (AP) 
Mette Gundersen (AP) 
Jan Erik Tønnesland (AP) 
Egel Terkelsen (FRP) 
Stian Storbukås (FRP)  
Jørgen Kristiansen (KRF) 
Johnny Greibesland (SP) 

 
 
Ida Grødum (H) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
Programleder Camilla B. Dunsæd 
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand 
Rådmann Kim H. Høyer, Søgne 
Rådmann Kjell A. Kristiansen, Songdalen 
Prosjekteier Torbjørn Urfjell, nye Kristiansand 
Rådgiver Anne K. Aunevik, nye Kristiansand 
Rådgiver Kjell Langenes, nye Kristiansand 
Formannskapssekretær  
 
 
 
Dessuten møtte: 
Regiondirektør Kjell Inge Tungesvik, KS Agder 
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Presentasjon av forslag til folkevalgtprogram for nytt bystyre høst 2019 
ved Jan Inge Tungesvik, KS Agder 
 
Tre obligatoriske samlinger for bystyret 

 Samhandling mellom de folkevalgte, 16.10.19 
Trygge stolthet og nysgjerrighet – hverandre og kommunen. Starte kulturbygging – 
legge fundament for trygghet i bystyrekollegiet. 

 

 Samhandling mellom folkevalgte og administrasjon, 06.11.19 
Få frem det politiske handlingsrom i samhandling med administrasjonen, bygge tillit til 
administrasjonen – forstå rolledeling 

 

 Samhandling mellom folkevalgte og innbyggere og andre interessenter, 20.11.19 
Vise muligheter for å markere seg og gjøre en forskjell. Bevisstgjøre bruk av ulike 
medier, kontakt med ulike interessenter 

 
 
Deretter spørsmål og kommentarer. 
 
 

---------------------------------------------- 
 
61/19 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 21.05.19 
 

Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 21.05.19. 
(Enst.) 
 
 

 
 
62/19 Godtgjøring til politikere i overgangsperioden fra de nye politiske utvalg er 

konstituert samtidig som de eksisterende politiske utvalgene skal fungere 
frem til 31.12.2019 

 
Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir 

best uttelling fra enten gammel eller ny kommune fram til 
sammenslåingstidspunktet.  

 
2. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den 

kommunen som ikke gir hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten 
frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste. 

(Enst.) 
 
 

 
 
63/19 17. mai i nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda vedtar programleders forslag til reglement for 17. mai utvalg. 
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2. Fellesnemnda vedtar programleders forslag om: 

a. Det gjennomføres et skoletog og et småbarnstog i sentrum, men det 
gis anledning til å gjennomføre barne-/skoletog også lokale steder. 

b. Administrasjonen forbereder høsten 2019 sak til 17. mai utvalget, med 
utredninger om:  

i. forslag til fordeling av markeringer/bekransninger mellom 
frigjøringsdagen 8. mai og nasjonaldagen 17. mai 

ii. forslag til rutinehåndbok for 17. mai-utvalget 
iii. mulig uniform til 17. mai-utvalget  
iv. tiltak for å følge opp funn u ros-analysen 

c. Det legges til rette for mindre lokale arrangementer, men oppfordrer til 
at disse dimensjoneres til å understøtte en stor fellesfeiring. 

 
3. 17. mai-utvalget tilbys tilstrekkelig administrativ støtte, anslagsvis  

50% stilling. 
 
4. Fellesnemnda støtter programleders forslag til kr. 650.000,- i budsjett til  

17. mai utvalget. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Pkt. 2 b i strykes.» 
 
Programleder fremmet følgende innstilling: 
«1. Fellesnemnda vedtar programleders forslag til reglement for 17. mai utvalg. 
2. Fellesnemnda vedtar programleders forslag om: 

a. Det gjennomføres et skoletog og et småbarnstog i sentrum, men det 
gis anledning til å gjennomføre barne-/skoletog også lokale steder. 

b. Administrasjonen forbereder høsten 2019 sak til 17. mai utvalget, med 
utredninger om:  

i. ett eller flere folketog 
ii. forslag til fordeling av markeringer/bekransninger mellom 

frigjøringsdagen 8. mai og nasjonaldagen 17. mai 
iii. forslag til rutinehåndbok for 17. mai-utvalget 
iv. mulig uniform til 17. mai-utvalget  
v. tiltak for å følge opp funn u ros-analysen 

c. Det legges til rette for mindre lokale arrangementer, men oppfordrer til 
at disse dimensjoneres til å understøtte en stor fellesfeiring. 

 
3. 17. mai-utvalget tilbys tilstrekkelig administrativ støtte, anslagsvis 50% 

stilling. 
4. Fellesnemnda støtter programleders forslag til kr. 650.000,- i budsjett til  

17. mai utvalget.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling med Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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64/19 Harmonisering av prinsipper og priser for lån og leie av kommunale lokaler 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda godkjenner prinsippene som er beskrevet i saksframstillingen, 

og ber påtroppende rådmann legge disse til grunn ved utarbeidelse av 
handlings- og økonomiplan 2020-2023, med detaljerte betalingssatser. 

 
Arbeidsutvalget ønsker at frivillige lag og foreningers bruk av kommunale 
bygg i hovedsak skal være gratis. 
(Enst.) 

 
2. Formelle retningslinjer basert på vedtatte prinsipper for lån og leie av 

kommunale lokaler legges fram for behandling i relevante hovedutvalg og 
vedtak i formannskapet før 1. februar 2020. 

(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Arbeidsutvalget ønsker at frivillige lag og foreningers bruk av kommunale bygg i 
hovedsak skal være gratis.» 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt, tillegg til pkt. 1. 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 
65/19 Eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemda vedtar Eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand.  
(Enst.) 
 
Oppnevning av representanter til Sakkyndig nemnd sendes tilbake til valg- og 
honorarkomiteen nye Kristiansand. Det velges også leder og nestleder. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Oppnevning av representanter til Sakkyndig nemnd sendes tilbake til valg- og 
honorarkomiteen nye Kristiansand. Det velges også leder og nestleder.» 
 
FRP fremmet følgende forslag: 
«Kandidat til Sakkyndig nemnd: 
Arild Birkenes, FRP.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
FRP sitt forslag følger saken uten votering. 
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66/19 Forskrift gebyrer for Nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemda legger forslag til ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- 
og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering ut på høring. 
(Enst.) 
 
 

 
 
67/19 Høring - Forskrift om tømming av slamanlegg, forskrift om gebyrer for 

saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket og 
forskrift om vann- og avløpsgebyr 

 
Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemda legger forslag til følgende nye lokale forskrifter ut på høring: 
o Forskrift om tømming av slamanlegg 
o Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter 

forurensningsregelverket 
o Forskrift om vann- og avløpsgebyr 

(Enst.) 
 
 

 
 
68/19 NAV-tjenester i innbyggertorg i nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Saken tas til orientering. 
(Enst.) 
 
Evaluering etter 2 år. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
AP fremmet følgende forslag: 
«Evaluering etter 2 år.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
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69/19 Politiske organer og utvalg i 2019 - oppgave- og ansvarsfordeling i 

overgangen til ny kommune 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
 
Saken tas etterretning. 
(Enst.) 
 
 
 

 
 
 
 
Møtet hevet. 


