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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND 
 
 
Dato: 17.09.2019 
Sted: Møterom Else Marie Jakobsen, u.etg. Rådhuskvartalet   
Behandlede saker: 79/19-88/19 
Møtets varighet: Kl. 13.00 til 14.50 
Møteleder: Leder Harald Furre (H) 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
Programleder Camilla B. Dunsæd 
Prosjektleder Elisabeth Engemyr, nye Kristiansand 
Rådmann Kim H. Holum, Søgne kommune 
Formannskapssekretæren 
 
 
 
Dessuten møtte: 
Valgansvarlig Marianne Tronstad 
Nicolai Østeby, nestleder KUU  
Siri Heimdal Knudsen, Søgne barne- og ungdomsråd  
 
 
 
Utdelt i møte: 
Innspill til møte i Arbeidsutvalget for fellesnemnda for Nye Kristiansand  
Sak 88/19 Administrativ organisering – justering av navn og titler til klart språk  
  



 

 2  

Orientering om opptelling av stemmesedler ved kommunevalget 2019 
ved valgansvarlig Marianne Tronstad 
 

 fylket rapporterte om avvik mellom opptellingen av fylkessedler gjennomført av 
kommunen og fylket, i forhold til stemmesedler uten stempel ved fylkesvalget 

 på bakgrunn av det foretok Kristiansand kommune en manuell sjekk av 1/3 av 
forhåndsstemmene samt valgtingsstemmer fra 6 kretser ved kommunevalget  

 ingen avvik ble avdekket ved kommunevalget 

 det ble også gitt en kort orientering om prosessen for opptelling av stemmesedler 
 
Arbeidsutvalget er enige om at det ikke foreligger feil i opptellingsresultatet, og dermed ikke 
nødvendig å avholde møte i valgstyret da det ikke fremkom avvik ved gjennomgangen av 
stemmesedlene. 
 

------------------------------------------------- 
 
 
79/19 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 20.08.19 
 
 

Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 20.08.19. 
(Enst.) 
 
 

 
 
80/19 Tilskudd og retningslinjer for tilskuddsordninger i Nye Kristiansand 

kommune 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda vedtar vedlagte retningslinjer for tilskuddsordninger og priser 

tilhørende kommunalområdene:  
• Samhandling og innovasjon 
• Oppvekst og læring 
• Helse og mestring 
• Miljø, byutvikling og teknisk 

 
2. Tekst vedrørende klageadgang endres i tidligere vedtatte retningslinjer for 

Kultur, Frivillighet og innbyggerdialog. 
(Enst.) 
 
3.Punkt 5. endres til  

5. Hvem det ikke gis tilskudd til 
a) Virksomheter eller deler av virksomheten, institusjoner og organisasjoner 
som har samarbeidsavtale med kommunen og mottar årlig driftstilskudd fra 
egen post på det kommunale budsjettet, kan som hovedregel ikke søke om 
ekstra tilskudd fra denne tilskuddsordningen, men kan på lik linje som andre 
søke tilskudd til tiltak som ikke er en del av inngått samarbeidsavtale. 

(Enst.) 
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Forslag: 
Høyre fremmet følgende forslag: 
«Punkt 5. endres til 
5. Hvem det ikke gis tilskudd til 
a) Virksomheter eller deler av virksomheten, institusjoner og organisasjoner som 
har samarbeidsavtale med kommunen og mottar årlig driftstilskudd fra egen post 
på det kommunale budsjettet, kan som hovedregel ikke søke om ekstra tilskudd 
fra denne tilskuddsordningen, men kan på lik linje som andre søke tilskudd til 
tiltak som ikke er en del av inngått samarbeidsavtale.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3. 
 
 

 
 
81/19 Høring - Midlertidige vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i 

Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda legger «Forslag til midlertidige vedtekter for skolefritidsordningen i 
Kristiansand» ut på høring med frist til 22.10.2019. 
(Enst.) 
 

 
 
82/19 Mulighetsstudie innbyggertorg i Kristiansand kommune 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda gir sin tilslutning til anbefalingene i rapporten, og ber om at disse 
legges til grunn i det videre arbeidet med å utvikle innhold og funksjoner i 
innbyggertorgene. 
(Enst.) 
 

 
 
83/19 Innovative medvirkningsmetoder i kommunens planarbeid 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemda tar saken til orientering og forventer at alle kommunalområdene i ny 
kommune vil jobbe innovativt og sammen omkring medvirkning i kommunes 
planarbeid. Dette må ses i sammenheng med øvrig innbyggerdialog. 
(Enst.) 
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84/19 Kommuneplanens samfunnsdel - Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030 
- fastsetting av planprogram 

 
Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda fastsetter framlagt planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel – Sterkere sammen- Kristiansand mot 2030 datert 4.9.2019, i 
samsvar med plan- og bygningslovens § 4-1, ref. kapittel 9 i plan- og 
bygningsloven. 

 
2. Formannskap/bystyre for ny kommune orienteres om vedtatt planprogram 

etter at nytt bystyre er konstituert. 
(Enst.) 
 
 

 
 
85/19 Møte- og talerett for representative råd i folkevalgte organ - reglement for 

seniorråd, råd for funksjonshemmede og ungdommens bystyre 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Arbeidsutvalget tar programleders innstilling til orientering. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Arbeidsutvalget tar programleders innstilling til orientering.» 
 
KRF fremmet følgende forslag: 
«1.  Rådene velger selv hvem de ønsker skal representere dem i utvalgene. 
2.  Rådene gis talerett i forkant av sakene og ikke kun i starten av møtet.» 
 
Programleder fremmet følgende innstilling: 
«1. De lovpålagte representative rådene i Kristiansand benevnes som 

seniorråd 
råd for funksjonshemmede 
ungdommens bystyre 

2. Reglementene for rådene i sak 51/19, 52/19 og 53/ 19 vedtas med følgende 
tillegg i reglementenes § 4b 
Seniorråd - Rådets leder har møterett i helseutvalget og har talerett i møtet 
før behandling av sakskartet. 
Råd funksjonshemmede - Rådets leder har møterett i by- og 
stedsutviklingsutvalget og har talerett i møtet før behandling av sakskartet. 
Ungdommens bystyre - Rådets leder har møterett i kulturutvalget og 
oppvekstutvalget og har talerett i møtet før behandling av sakskartet. 

3. Det velges ikke bystyrerepresentant inn i noen av de representative rådene. 
4. Kommunedirektøren sikrer at administrasjonen og rådene jobber sammen 

om hvordan prinsippene om tidligere medvirkning gir tydeligere involvering i 
planer og saker før politisk sluttbehandling.» 

 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
KRF sine forslag følger saken uten votering. 
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86/19 Avslutning av programmet for sammenslåing av Kristiansand, Søgne og 

Songdalen kommuner 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda tar sluttrapporten for sammenslåingsprosessen til orientering. 
(Enst.) 
 
 

 
 
87/19 Kristiansands kommuneblomst 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda velger strandnellik som Kristiansands kommuneblomst.  
(Enst.) 
 
 

 
 
88/19 Justering av navn og titler til klart språk 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda godkjenner kommunedirektørens prinsipper for navnsetting i 

Kristiansand kommune 
 
2. Kommunedirektøren kalles kommunedirektør og ikke rådmann 
 
3. Kommunalområdene justeres til områder med følgende navn: 

helse og mestring 
oppvekst 
kultur og innbyggerdialog 
byutvikling 
organisasjon 
økonomi 
samfunn og innovasjon 

(Enst.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Møtet hevet. 


