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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND 
 
 
Dato: 11.12.2018 
Sted: Møterom Anna Jakobsen, Rådhuskvartalet 
Behandlede saker: 49/18-55/18 
Møtets varighet: Kl. 14.00 til 16.05 
Møteleder: Fung. leder Astrid M. Hilde (AP) 
 
 
 
 
 
Til stede: Forfall: 
Renate Hægeland (H) for  
Astrid Margrethe Hilde (AP) 
Egel Terkelsen (FRP) 
Tom Erik Løchen (H) 
Johnny Greibesland (SP) 
Jan Erik Tønnesland (AP) 
Ida Grødum (H) 
Jørgen Kristiansen (KRF) 
Mette Gundersen (AP) 
Stian Storbukås (FRP)  

Harald Furre (H) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
Programleder Camilla Dunsæd, nye Kristiansand 
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand 
Rådmann Kim H. Holum, Søgne 
Fung. rådmann Arild Andersen, Songdalen 
Prosjekteier Brede Skaalerud 
Prosjektleder Øyvind Haarr 
Prosjekteier Kjell A. Kristiansen, nye Kristiansand 
Formannskapssekretæren 
 
 
 
 
 
Permisjoner/tiltredelser: 
Leder Harald Furre, H, perm kl. 14.30. Repr. Renate Hægeland, H, tiltrådt. 
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Prosjekt A7.2.3 Felles legevakt 
 
Innledning ved prosjekteier Brede Skaalerud 
 
Orientering ved Øyvind Haarr 

 Oppdraget 

 Krav til legevakttjenester 

 Vurderinger og anbefalinger 

 Bruk av legevaktene i dag 

 Legevakt, kveld, helg og natt 

 En felles kommunal legevakt 

 Hovedlegevakt med bydelsstasjoner 

 Alternative muligheter? 

 Anbefalinger  
 
 

-------------------------------------------------- 
 
49/18 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 20.11.18 
 

Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 20.11.18. 
(Enst.) 
 
 

 
50/18 Oversikt over hel- og deleide aksjeselskap, forslag til videre oppfølging 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemda tar saken til orientering. 
 
2. Det vurderes nærmere om Søgne Industriselskap og Torvmoen AS kan være 

aktuelle å se i sammenheng med Kristiansand Næringsselskap AS. 
 
3. Det arbeides videre med selskapene innen vekst- og attføringsbransjen med 

tanke på strukturelle muligheter og videre samarbeid fremover. 

 
4. Ny/revidert eierskapsmelding for den nye kommunen fremmes for politisk 

behandling i løpet av 1. halvår 2020. 

 
5. Det tas initiativ til vedtektsendringer i nevnte selskaper i saken som sikrer 

innsyn etter samme ramme som følger av Kommuneloven § 80.  
(Enst.) 
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51/18 Årsbudsjett 2019 Nye Kristiansand - programmet 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Årsbudsjett for 2019 på 44 mill. kr knyttet til drift vedtas 
 
2. Årsbudsjett for 2019 på 50 mill. kr knyttet til digitalisering vedtas. 
 
3. Programleder får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom ansvar og 

prosjekter, samt drift og investering i løpet av 2019. 
(Enst.) 
 
 

 
 
52/18 Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda slutter seg til forslag til kommunal planstrategi for nye 

Kristiansand 2019-2023. Kommuneplanen for nye Kristiansand utarbeides i 
to faser i bystyreperioden. Først samfunnsdelen med overordnet 
arealstrategi, deretter arealdelen.  

 

2. Forslaget offentliggjøres i minst 30 dager før endelig behandling i 
kommunestyrene i Søgne og Songdalen og i bystyret i Kristiansand.  
Jf. PBL. § 9-3 og § 10-1. 

(Enst.) 
 
 

 
 
53/18 Klimatilpasningsstrategi for Nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Klimatilpasningsstrategien legges til grunn for nye Kristiansands 

klimatilpasningsarbeid. Programleder utarbeider handlingsplan for 
klimatilpasningsstrategien når organisering på nivå to og tre for nye 
Kristiansand er avklart. 

2. Forslaget offentliggjøres i minst 30 dager før endelig behandling i 
kommunestyrene i Søgne og Songdalen og i bystyret i Kristiansand.  
Jf. PBL. § 9-3 og § 10-1. 

(Enst.) 
 
Forslag: 
Programleder fremmet følgende forslag til pkt. 2: 
«Forslaget offentliggjøres i minst 30 dager før endelig behandling i 
kommunestyrene i Søgne og Songdalen og i bystyret i Kristiansand.  
Jf. PBL. § 9-3 og § 10-1.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling med tilleggsforslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
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54/18 Justering av politidistriktenes indre organisering som følge av 
kommunereformen 

 
Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og 

Songdalen lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand 
politistasjonsdistrikt. 

 
2. Fellesnemnda støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til 

hvordan organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand 
har avklart organiseringen av det forebyggende arbeidet. Programleder bes 
om å innlede et samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende 
arbeidet knyttet til kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye 
Kristiansand.  

(Enst.) 
 
 

 
 
55/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda tar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand 

til orientering. 
 
2. Saken sendes til behandling i by- og kommunestyrene i Kristiansand, Søgne 

og Songdalen. 
(Enst.) 
 

 
 
EVENTUELT: 
 
Johnny Greibesland, SP, orienterte kort om Nodeland stasjon. Reguleringsplan med 
overgang ble vedtatt i 2012, det har foreløpig ikke vært økonomi til prosjektet. Prosjektet er 
heller ikke tatt inn i NTP. 
 
Kjell A. Kristiansen orientert om: 

 Nodeland stasjon i dag 

 Stasjonsbydel i Nye Kristiansand 

 Nodeland stasjon i nye Kristiansand 

 Konseptstudie Nodeland stasjon 

 Nytt moderne kollektivknutepunkt 

 Alternativer – oppfølging 

 Risiko  

 Moderne kollektivknutepunkt fra 2021? 

 Formannskapet i Songdalen ved ordfører ber AU 
 
Protokolltilførsel: 
Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til prosjektet Nodeland stasjon kollektivknutepunkt og 
Songdalen kommune jobber videre med dette og kommer tilbake med informasjon eventuelt 
en sak om det blir nødvendig. 
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Repr. Jan Erik Tønnesland, AP, ba om at Arbeidsutvalgets og PSU sine møter også holdes i 
Songdalen og Søgne kommuner. 
 
 
 
 
Møtet hevet. 


