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Dato 14. mars 2019
Saksnr.: 201712652-124
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 19.03.2019

Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 26.02.19

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 26.02.19.

Camilla Dunsæd
Programleder Anne Lise Holand Aabø

Formannskapssekretær

Vedlegg:
Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 26.02.19
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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND

Dato: 26.02.2019
Sted: Formannskapssalen, Kristiansand rådhus
Behandlede saker: 9/19-18/19
Møtets varighet: Kl. 14.00til 16.10
Møteleder: Leder Harald Furre(H)

Til stede: Forfall:
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) perm kl. 16.00
Petter Benestad (V) for Stian Storbukås (FRP)

Til stede fra administrasjonen:
Programleder Camilla B. Dunsæd, nye Kristiansand
Direktør kultur, frivillighet og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell, nye Kristiansand
Kommunikasjonsrådgiver Kristin W. Timenes, nye Kristiansand
Prosjektleder Organisasjon, personal og stab Marianne Tronstad, nye Kristiansand
Rådmann Kjell A. Kristiansen, Songdalen kommune
Rådmann Kim H. Holum, Søgne kommune
Organisasjonsdirektør Eva B. Åsland for rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
Formannskapssekretæren
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Politisk-administrativ prosjektgruppe om politiske reglementer  
ved prosjektleder Kjell A Kristiansen og Mette Gundersen 
 
Ønsket å drøfte om følgende punkter skal det reglementføres:  

 Folkevalgtes opptreden i politiske møter 
 Felles kultur og tilstedeværelse under politiske møter 
 Avgrensning i forhold til spørsmål, forespørsler og interpellasjoner samt mulighet for å 

sende skriftlige spørsmål til ordfører mellom bystyremøter  
 Møte og talerett i politiske organ for andre enn representantene selv 

 
Runde rundt bordet og innspill fra Arbeidsutvalget. 
 
 
Status fra valg- og honorarkomiteens arbeid med møtegodtgjøringsreglement 
ved varaordfører Jørgen Kristiansen 
 

 Politisk behandling  
 4 dokumenter, saksfremlegg, prosjektrapport, reglementet, forskriftsfestede 

retningslinjer 
 Kort om rapporten og hva som er tatt opp og besvart i den 
 Oppfordring om å drøfte forslaget i egne partigrupper 

 
 
Kort orientering om status og veien videre i arbeidet med grafisk profil  
ved kommunikasjonsrådgiver Kristin Wallem Timenes 
 

 Høye ambisjoner – viktig å komme i mål 
 Status og fremdrift – grafisk profil 
 Byvåpenet gjelder videre 
 Kommunelogo skal erstattes av noe nytt 
 Åpne dialogmøter med innbyggerne om identitet 
 Noen utfordringer 
 To mulige retninger for utvikling av logo 

 
 

----------------------------------------------------------- 
 
9/19 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 22.01.19 
 

Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 22.01.19. 
(Enst.) 
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10/19 Forslag til møteplan 2. halvår 2019 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Møter i Arbeidsutvalget tirsdager kl. 13.00-16.00 
20.08.19 
17.09.19  
 
Møter i fellesnemnda tirsdager kl. 12.30 – 16.00 
27.08.19 
24.09.19 
(Enst.) 
 
 

 
 
11/19 Forslag til møteplan 2. halvår 2019 bystyret og formannskap 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda vedtar forslag til møteprogram 2. halvår 2019 for bystyret og 
formannskap, valgperioden 2019-2023. 
(Enst.) 
 
 

 
 
12/19 Utvidelse av delegert myndighet til programleder 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Programleders delegeres myndighet til å inngå avtaler på vegne av nye 
Kristiansand som binder den nye kommunen. 
 
Dette gjelder avtaler som omfattes av allerede vedtatte prinsipper. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Leder Harald Furre, H, fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Dette gjelder avtaler som omfattes av allerede vedtatte prinsipper.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling med leder Harald Furres tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 

 
 
13/19 Delegering av myndighet til valgstyrets sekretær 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Programleder for nye Kristiansand oppnevnes som sekretær for valgstyret og 

gis myndighet i tråd med saksutredningen. 
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2. Valgstyrets sekretær får fullmakt til selv å oppnevne et sekretariat som kan 
bistå i de praktiske oppgavene. 

 
3. Valgstyrets sekretær for fullmakt til å godkjenne bemanningen av 

valglokalene, samt godkjenne stemmestyrene som benyttes valgdagen. I 
stemmestyret inngår leder, nestleder og sekretær. Øvrige valgmedarbeidere 
vil ha rolle som valgfunksjonærer og ikke inngå i selve stemmestyret for hver 
enkelt valgkrets. 

(Enst.) 
 
 

 
 
14/19 Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - tidligstemmegining, 

forhåndsstemmemottak og stemmesteder valgting 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. I tråd med valglovens § 8-1 (4) etableres det mottak av tidligstemmer i alle 

tre Servicetorgene i perioden 1.juli-9.august og i tråd med rutiner foreslått i 
saken. 

2. I tråd med valglovens § 8-1 (1) etableres det mottak av forhåndsstemmer i 
perioden mandag 12. august til fredag 6. september. 

3. Mottak av forhåndsstemmer foregår på disse lokasjonene: 
o Servicetorget/biblioteket Søgne rådhus i bibliotekets åpningstider. 
o Servicetorget/biblioteket i Songdalen rådhus, mandag til fredag 0730-

1500 og mandag og onsdag 1200-1900 
o Rådhuskvartalet, mandag til fredag 0800-1700 
o Vågsbygd bydelsbibliotek i bibliotekets åpningstid, alternativt egnet 

lokale i selve kjøpesenteret.  
o Sørlandssenteret 

4. Valgsekretariatet får fullmakt til å avtale tidspunkt med UiA, institusjoner, 
sykehjem, sykehus, forsvaret og fengsel. 

5. Valgsekretariatet organiserer og gjennomfører ambulerende stemmemottak 
etter samme ordning som ved tidligere valg. 

6. Frist for å søke om hjemmestemmegivning settes til onsdag 4. september  
kl. 15.00. 

7. Valgtingsstemmer mottas på de stemmesteder som er foreslått i saken.  
(Enst.) 
 
 

 
 
15/19 Rammer for folkevalgtopplæring i nye Kristiansand 2019 og 2020 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda støtter programleders forslag om å organisere 

folkevalgtopplæringen over tid og i form av flere typer tiltak. 
2. Nytt bystyre avholder tre obligatoriske samlinger i løpet av oktober og 

november 2019. Tidspunktene innarbeides i møteplanen. Programmet 
planlegges i samarbeid med arbeidsutvalget. 

3. De ulike hovedutvalgene planlegger for opplæring i eget ansvarsområde 
gjennom hele 2020.  

4. Programleder tilbyr opplæringspakker for partigruppene våren 2019. 
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5. Rådmannen tilbyr kursrekke med frivillige kurstilbud våren 2020 ut fra 
folkevalgtes behov.  

(Enst.) 
 
 

 
 
16/19 Elevombud i nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

1. Nye Kristiansand oppretter 100% stilling som elevombud fra og  
med 1. januar 2020 

2. Elevombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, 
uavhengig av politisk og administrativ ledelse i kommunen.  

3. Elevombudet rapporterer til oppvekstutvalget, og har administrativ 
tilhørighet i direktørområdet for kultur, frivillighet og innbyggerdialog. 

4. Elevombudet skal legge frem en årlig rapport. Rapporten sendes 
oppvekstutvalget og formannskapet.  

5. Programleder utarbeider forslag til mandat for ordningen og legger det 
fram for bystyret for nye Kristiansand i oktober 2019. Det legges til grunn 
at elevombudet i Kristiansand skal ha hovedfokus på elevenes rett til et 
trygt og godt psykososialt miljø. 

(Enst.) 
 
Forslag: 
AP fremmet følgende forslag, ny første setning i innstillingens pkt. 3: 
«Formannskapet har det overordnede arbeidsgiveransvaret for elevombudet.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP sitt forslag følger saken uten votering. 
 
 

 
 
17/19 Kommunal planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Bystyret/kommunestyret i xx kommune slutter seg til forslag til planstrategi 

for nye Kristiansand, datert 19.2.2019, jf. PBL § 10-1. 
2. Vedtaket innebærer at kommuneplanen for nye Kristiansand revideres i to 

faser:  
a) Det meldes oppstart av planarbeid for ny samfunnsdel med overordnet 

arealstrategi for nye Kristiansand. Arbeidet starter opp som et 
interkommunalt samarbeid i 2019, i tråd med kapittel 9 i plan- og 
bygningsloven, og vedtas endelig av det nye bystyret i 2020.  

b) Parallelt med oppstart av samfunnsdelen settes det i gang et 
forberedende, felles kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel 
som vil danne grunnlag for ny arealdel når arbeidet med den meldes 
formelt opp etter at ny samfunnsdel er vedtatt. 

3. Myndighet til å treffe vedtak om planprosessen for samfunnsdelen overføres 
til fellesnemnda for nye Kristiansand fram til ny kommune er etablert, jf. PBL. 
§ 9-3.   
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4. Igangsetting av øvrige planarbeid vil skje i tråd med planstrategiens forslag, 
kapittel 10.2. 

(Enst.) 
 
5.  AU vil presisere at plan for overordnet krisehåndtering og smittevernplan må 

være ferdig innen 01.01.2020. 
6.  AU vil understreke at ny rådmann og ledere i Kristiansand må ansvaret for 

planer som skal utarbeides. 
7.  AU ønsker at det utarbeides en plan for kvalitet og mestring i skole og 

barnehage. 
8.  AU ber om at eksisterende planer som foreslås gjort gjeldende for nye 

Kristiansand, behandles som egne saker i fellesnemnda. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Leder Harald Furre, H, fremmet følgende forslag: 
«1.  AU vil presisere at plan for overordnet krisehåndtering og smittevernplan må 

være ferdig innen 01.01.2020. 
2.  AU vil understreke at ny rådmann og ledere i Kristiansand må ansvaret for 

planer som skal utarbeides. 
3.  AU ønsker at det utarbeides en plan for kvalitet og mestring i skole og 

barnehage. 
4.  AU ber om at eksisterende planer som foreslås gjort gjeldende for nye 

Kristiansand, behandles som egne saker i fellesnemnda.» 
 
Repr. Egel Terkelsen, FRP, fremmet følgende forslag: 
«Fellesnemnda ber om at det utarbeides en plan for en ny BPA ordning i Nye 
Kristiansand der brukerstyring og brukers likestilling i samfunnet vektlegges sterkt. 
Fellesnemnda vedtar at det nedsettes et arbeidsutvalg etter prinsipp om 
trepartssamarbeid der følgende er representert: Administrasjon, politisk og 
brukerorganisasjoner.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Leder Harald Furres forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 5-8. 
Repr. Egel Terkelsen, FRP, sitt forslag følger saken uten votering. 
 
 

 
 
18/19 Tilskudd, tilskuddsordninger, stipend og priser i nye Kristiansand 

kommune 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda vedtar prinsipper og rutiner for årlige driftstilskudd innen 

kommunalområdet for kultur, frivillighet og innbyggerdialog. 
 
2. Fellesnemnda vedtar vedlagte retningslinjer for tilskuddsordninger, stipender 

og priser i kommunalområdet Kultur, frivillighet og innbyggerdialog. 
 
3. Programleder gis myndighet til å avklare plasseringen av ordninger i 

kommunalområdene. 
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4. Fellesnemnda anmoder aktuelle legatstyrer om å vurdere eventuelle 
justeringer av vedtektene som følge av sammenslåingen av kommunene. 

 
5. Det foretas en gjennomgang av eksisterende politiske disposisjons- og 

tilleggsbevilgningskontoer. Forslag til praksis i den nye kommunen legges 
fram for fellesnemnda. 

(Enst.) 
 
Forslag: 
Leder Harald Furre, H, fremmet forslag om endret pkt. 3 
«3.  Programleder gis myndighet til å avklare plasseringen av ordninger i 

kommunalområdene.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling med leder Harald Furres endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 

 
 
EVENTUELT: 
 
Programleder Camilla B. Dunsæd hadde følgende spørsmål til Arbeidsutvalget: 
Ønskes utsending av valgpakke til alle husstander i de tre kommunene?  
Arbeidsutvalget ønsker utsending av valgpakker, men det er ikke nødvendig med partienes 
listeforslag i valgpakken, ønsker et informasjonsark fra partiene. 
 
Frelsesarmeen har kunnet stå utenfor valglokalene i Kristiansand kommune ved tidligere 
valg, skal denne praksisen fortsette?  
Arbeidsutvalget var enige om at Frelsesarmeen fortsatt får tillatelse til å stå der hvor de har 
stått tidligere. 
 
Repr. Jørgen H. Kristiansen, KRF, stilte spørsmål om godtgjøring til folkevalgte i 
overgangsperioden mellom gammel og ny kommune fra nye utvalg er valgt og de gamle 
fortsatt fungerer til 01.01.2020. Spørsmålet bør avklares på generelt grunnlag snarest mulig. 
Arbeidsutvalget ber valg- og honorarkomiteen i nye Kristiansand avklare spørsmålet og 
fremme et forslag for Arbeidsutvalget/fellesnemnda. 
 
 
 
 
Møtet hevet. 
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Dato 12. februar 2019
Saksnr.: 201902416-1
Saksbehandler Hans-Christian Gram

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 26.02.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 05.03.2019

Konkurranseutsetting renhold - 22 formålsbygg samt sommergarderober
idrettshaller

Sammendrag

Kristiansand kommune har med ISS FacilityServices AS i dag en gjeldende avtale vedr.
renhold av 22 formålsbygg og sommergarderober for idrett.

Gjeldende konkurranse er inne i siste opsjonsår og avsluttes derfor 31/12-19. Kommunen må
derfor så snart som mulig få en avklaring på ønsket drift etter at kontrakt med ISS avsluttes.
Det er flere alternativer hvor alle krever betydelig planlegging og forarbeid. .

Aktuelle alternativer vurderes til å være;
• konkurranse med ny vurdering av omfang.
• konkurranse med dagens omfang.
• kommunal drift av dagens konkurranseutsatte bygg.

Programleder anbefaler, ut fra de momenter som ligger i bakgrunn for saken, at man
fortsetter konkurranseutsetting i samme omfang som i dagens Kristiansand kommune og at
man i denne omgang ikke tar med kommunale bygg i Søgne og Songdalen.

Forslag til vedtak

1. Renholdstjenester som i dag er konkurranseutsatt på utgående avtale
forberedes for fortsatt konkurranseutsetting med tilsvarende omfang og
byggene som er i dagens avtale.

Camilla B. Dunsæd
Programleder Ragnar Evensen

Prosjekteier miljø og byutvikling

Vedlegg:
Ingen
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Bakgrunn for saken 
Kristiansand kommune har i dag en gjeldende avtale med ISS Facility Services AS vedr. 
renhold av 22 formålsbygg og sommergarderober for idrett.   
 
Gjeldende konkurranse er inne i opsjons år nr. 2 og termineres uten ytterligere varsel 31/12-19.  
Kommunen har flere alternativer hvor alle krever betydelig planlegging og forarbeid. Det er 
behov for en avklaring på ønsket drift når konkurransen utgår. 
 
Dagens avtale 
Følgende bygg er i med i konkurransen (i tillegg kommer sommergarderober) 

  
 
Konkurranseutsettingen var i sin tid et Bystyrevedtak i Kristiansand (25/3-2015), og med 
overgangen til nye Kristiansand er det nødvendig med en avklaring på hvorvidt dette skal 
konkurranseutsettes videre eller trekkes inn i kommunal drift underlagt renholdsavdelingen i 
nye Kristiansand. 
 
 
Alternativer  

Forlenge eksisterende avtale: 
Videreføring av gjeldende avtale er i utgangspunktet ikke mulig i og med at den termineres 
som følge av konkurransegrunnlagets pkt. 1.9 Avtalens varighet (2 år med mulighet for 
oppdragsgiver å forlenge med ett + ett år). Avtale start var 01/01-2016.  
 
Ny konkurranse: 
Ny konkurranse er mulig, men må iverksettes om kort tid da det er en del prosesser en skal 
gjennom og forholdsvis mye dokumentasjon som må produseres. Samtidig så er 
bemanningen av et oppdrag i denne størrelse en vesentlig oppgave for en leverandør, og 
uavhengig av hvilken leverandør som skulle vinne konkurransen så vil denne være avhengig 
av å få nok tid på seg til å bemanne riktig.  
 
Innkjøpsenheten til Kristiansand kommune ønsker å lyse ut konkurransen mars 2019, med 
mål om signering av avtale med valgte leverandør innen mai måned, senest medio juni. 
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Dette vil i praksis gi leverandør ca. 4 -5 måneder (justert for ferie) å bemanne opp kontrakten 
– det er ikke mye tid. 
 
Videre vil det i en konkurranse bli vurdert hvilke bygg som eventuelt skal 
konkurranseutsettes. Noen av de «bygg» som i dag er omfattet av gjeldende avtale ønsker 
seg bort fra ekstern leverandør og over til Kristiansand Eiendom igjen. I en drøfting ville det 
også være naturlig å avklare om bygg fra Søgne og/eller Songdalen skal være med i 
konkurransen.  
 
Kommunal drift av tidligere konkurranseutsatte bygg: 
Det er praktisk mulig å ta tilbake renhold i egen regi. Betingelsen for å bemanne vil imidlertid 
være det samme som for en ekstern leverandør, det vil si at tidsaspektet vil gjelde like mye 
for Kristiansand Eiendom sin renholdsenhet som for en ekstern leverandør. En kommunal 
drift betinger imidlertid at det ikke «like etter» kommer en ny konkurranse som medfører 
intern overtallighet.  
 
Det er verdt å merke seg noen kommentarer knyttet til benchmarking og heltid/deltid. 
Det er tjenlig å ha bygg ute i konkurranse for benchmarkingen sin del, men dette er ikke 
kritisk for kommunens renhold. Det finnes andre arenaer, men det kan være en måte å holde 
oppdragsgiver oppdatert på hva som skjer ute i markedet. Etter mange år med optimalisering 
av den kommunale renholdsdriften antas den økonomiske gevinsten ved en konkurranse for 
benchmarkingen sin del å være liten. 
 
Den kommunale renholdsdriften har ved oppfølging av kommunens strategi for heltid/deltid 
en innfasing som medfører 100% heltid over tid. I en konkurransesituasjon vil dette gi en klar 
fordel til renholdsleverandører som ikke har et slikt krav.  
 
Det er ved denne utlysningen ikke ønskelig å ta høyde for en risiko knyttet til et absolutt 
leverandørkrav om heltidsansatte. Risikoen knytter seg både til en økonomisk konsekvens 
samt en økt mulighet for en mislykket konkurranse.  
 
Det er likevel ønskelig å sette fokus på dette i konkurransen ved å anbefale at tilbydere i 
størst mulig grad gjør seg bruk av heltidsansatte i sin virksomhet og at det derfor i 
konkurransen legges opp til en mulighet for å innarbeide dette i konkurransens 
kvalitetsvurdering.  
 
 
Anbefaling 
Det er vurdert som fortsatt nyttig å ha noe av renholdstjenesten levert av privat leverandør, 
både i forhold til benchmarking og for å holde seg oppdatert på hva som skjer i markedet. 
Selv om gevinsten er vurdert som liten, vil man over tid tettere følge utviklingen innen 
renholdstjenester og ha bedre grunnlag for hvordan man skal organisere renholdstjenesten i 
fremtiden. Det anbefales derfor å fortsatt ha en del av renholdstjenesten konkurranseutsatt, 
men i samme omfang som i dag. 
 
Det kan være krevende å spesifisere bygg i Søgne og Songdalen på samme måte som i 
Kristiansand, for å få likt underlag for en konkurranse, samt at vi er i en 
sammenslåingsprosess der dagens ansatte fortsatt skal ha jobb i den nye kommunen. Med 
den begrenset tid man har på å gjennomføre konkurransen inkl. bemanning for ny 
leverandør anbefales det derfor ikke å inkludere bygg i Søgne og Songdalen kommuner i 
denne omgang. 
  
Med bakgrunn i ovennevnte foreslås det følgende forslag til vedtak:  
Renholdstjenester som i dag er konkurranseutsatt på utgående avtale forberedes for fortsatt 
konkurranseutsetting med tilsvarende omfang og byggene som er som i dagens avtale. 
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Dato 10. mars 2019
Saksnr.: 201806146-27
Saksbehandler Marianne O Tronstad

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 19.03.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 26.03.2019

Kommune- og Fylkestingsvalg 2019 - fordeling av kostnader mellom de tre
kommunene

Sammendrag

Bakgrunn for saken:
Valget 2019 avvikles som om kommunene allerede er slått sammen. Det er derfor nedsatt en
arbeidsgruppe med representanter fra de tre kommunene med mandat om å legge til rette
for felles avvikling av årets valg. Det er også valgt et felles valgstyre som har fått myndighet
delegert fra Fellesnemnda. Programleder er valgt som valgstyrets sekretær og fikk i
fellesnemndas møte 5.3.19 delegert myndighet til å etablere valgadministrativt sekretariat.

For å sikre en effektiv regnskapsmessig gjennomføringen av valget2019 etableres det et
eget prosjektnummerfor felleskostnader, og utgiftene belastes midlertidig Kristiansand
kommune. Disse felleskostnadene fordeles innen utgangen av 2019 på de tre kommunene
etter folketall.

Forslag til vedtak
1. Administrasjonen utarbeider forslag til valgbudsjett når nødvendige vedtak om antall

valglokaler, åpningstider for forhåndsstemme og omfanget av tiltak for å øke
valgdeltakelsen er konkretisert.

2. Hver av kommunene dekker egne kostnader knyttet til valget innenfor eget budsjett.
3. Felleskostnader for valggjennomføringen av kommunevalget 2019 samles med eget

prosjektnummer i Kristiansand. Disse kostnadene fordeles på de tre kommunene
etter folketall.

Camilla Dunsæd
Programleder og valgstyrets sekretær Kjell A. Kristiansen

Prosjekteier Organisasjon, personal og stab

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg.
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Bakgrunn for saken 
 
Årets valg gjennomføres som om kommunene allerede er slått sammen. Det er ikke uten 
videre klart hvordan en skal fordele utgiftene til valggjennomføringen. Kostnaden for 
valggjennomføringen i 2019 er avhengig av flere faktorer. Noen drivere medfører det som 
defineres som felleskostnader, andre kostnader er det naturlig å dekke innenfor hver 
kommune. Alle tre kommunene har avsatt midler i sine budsjetter til valggjennomføringen.  
 
En kunne tilnærmet seg det økonomiske på flere måter og dette gjøres forskjellig hos andre 
kommuner som slår seg sammen. Administrasjonen har forsøkt å finne en enkel og praktisk 
tilnærmingsmetode. Dette forslaget er forankret hos rådmennene i de tre kommunene.  
 
Eksempler på kostnader som dekkes innenfor hver kommune: 
Bemanning av stemmemottak er en stor utgiftspost. Når det gjelder forhåndsstemmemottak 
er det ulik tilnærming til dette i de tre kommunene. Ved årets valg vil derfor rutiner for 
bemanning være lik tidligere valg og dekkes innenfor de respektive kommuners ramme. Når 
det gjelder satser for avlønning fremmes dette i egen sak.  
Når det gjelder utgifter knyttet til rigging av valglokaler følges samme rutine og kostnadene 
fordeles de respektive kommunene. Dette vil naturlig være harmonisert for Stortingsvalget i 
2021.  
 
Eksempler på fellesutgifter som vil blir fordelt er: 
Kostnader knyttet til felles skannesentral, innkjøp av utstyr til valglokalene, iverksetting av 
tiltak knyttet til fellesnemndas bestilling (jf. sak i fellesnemnda 29.01.19), valgpakke og 
utgifter knyttet til daglig transport av stemmesedler fra forhåndsstemmesteder til sentralt 
sikret oppbevaringslager.  
 
Listene er ikke uttømmende for hverken utgifter som belastes direkte i kommunen og hva 
som er fellesutgifter og fordeles i etterkant av valget.  
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Dato 10. mars 2019
Saksnr.: 201806146-28
Saksbehandler Marianne O Tronstad

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 19.03.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 26.03.2019

Kommune- og Fylkestingsvalget 2019 - avlønning av valgmedarbeidere

Sammendrag
For å avvikle valget i 2019 vil det være behov for et stort antall valgmedarbeidere, både på
valgdagen og i forhåndsstemmeperioden. Administrasjonen vi tilstrebe at så mange som
mulig av valgfunksjonærene rekrutteres internt i de tre kommunene. Samtidig vil det høsten
2019 pågå mange intensive prosesser i forbindelse med kommunesammenslåingen som
påvirker mange ansatte direkte.

Avlønning i de tre kommunen har vært ulik. For å sikre gode, motiverte valgmedarbeidere
mener administrasjonen at avlønningssystemene i de tre kommunene må harmoniseres.
Lønnsutgiftene knyttet til valgmedarbeidere dekkes innenfor rammene til de tre kommunene
hvor aktuelle valglokaler er tilknyttet, dette gjelder bemanning avalle typer stemmemottak.

Forslag til vedtak
1. Kommunalt ansatte

Arbeid innen normal arbeidstid, dersom den ansatte skulle vært på jobb et
annet sted i kommunen, dekkes innenfor kommunenes ordinære
lønnsbudsjett.
Lønn utover ordinær arbeidstid dekkes av kommunenes valgbudsjett
Overtid i henhold til gjeldende regelverk dekkes over kommunenes
valgbudsjett
Ansatte som har fast overtidskompensasjon får ikke utbetalt overtid utover
den faste kompensasjonen.

2. Ikke kommunalt ansatte/ eksterne:
Timebetaling av en årslønn på kr 430 000, samt overtid etter gjeldende
regelverk, dekkes innenfor de tre kommunenes ordinære valgbudsjett

3. Funksjonstillegg (dekkes innenfor de tre kommunenes valgbudsjett):
Leder av stemmestyre mottar et funksjonstillegg på kr 2 500
Sekretær for stemmestyret mottar et funksjonstillegg på kr 2 500
Nestleder av stemmestyret mottar et funksjonstillegg på kr 1 500
Opptellingsleder mottar et funksjonstillegg på kr 1 000

Camilla Dunsæd
Programleder/ valgstyrets sekretær Kjell A. Kristiansen

Prosjekteier
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Vedlegg: 
Skriv inn vedlegg. 
 
Bakgrunn for saken 
Gjennomføring av valg er en stor og viktig fellesoppgave for kommunen. Det er derfor 
naturlig å benytte så mange som mulig av kommunenes egne ansatte til bemanning av 
valglokaler. Det er ønskelig at den nye kommunen samlet sett opparbeider seg god 
kompetanse på valggjennomføring. I tillegg er lønn til valgmedarbeidere en stor utgiftspost.  
 
Ved årets valg kan det bli en utfordring for valgprosjektet å få nok interne valgfunksjonærer 
og det er derfor allerede nå en god dialog med rådmennene i de tre kommunene for 
bemanning av de ulike stemmemottakene. Administrasjonen ser likevel for seg også å måtte 
benytte eksterne valgmedarbeidere i tillegg til kommunalt ansatte, dette kan blant annet 
være studenter og pensjonister. 
 
De tre kommunen har med bakgrunn i kommunestørrelse hatt svært ulikt behov av antall 
valgmedarbeidere, og har også praktisert ulik tilnærming når det gjelder avlønning. I Søgne 
og Songdalen har langt de fleste valgmedarbeiderne vært kommunalt ansatt, mens det i den 
senere tid i Kristiansand har vært en større andel med eksterne valgmedarbeidere. 
 
I Søgne har ansatte fått ordinær lønn og overtidsbetaling.  
Eksterne har fått dekket tapt arbeidsfortjeneste alternativt et honorar på kr 1 000.  
 
I Songdalen har ansatte fått ordinær lønn. Overtid er utbetalt ut fra en årslønn på kr 430 000. 
Stemmestyremedlemmene har mottatt møtegodtgjørelse på kr 2 500. 
Pensjonister som arbeidet som valgfunksjonærer fikk ordinær pensjonistlønn. 
 
I Kristiansand har ansatte fått ordinær lønn og overtidsbetalt.  
Ansatte som har fast overtidskompensasjon har ikke fått utbetalt ekstra overtid i forbindelse 
med valget, timer utover ordinær arbeidstid er lagt til fleksisaldoen.  
Ikke kommunalt ansatte/ eksterne har fått timebetalt ut i fra en årslønn på kr 390 000 og 
overtidsbetalt ihht tariff.  
Leder og sekretær i stemmestyret har i tillegg fått ett funksjonstillegg på kr 2 500, nestleder 
et funksjonstillegg på kr 1 500, og opptellingsleder har fått et funksjonstillegg på kr 1 000. 
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Dato 12. februar 2019
Saksnr.: 201825853-1
Saksbehandler Marianne O Tronstad

Saksgang
Partssammensatt utvalg
19.03.2019

Møtedato

Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 19.03.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 26.03.2019

Lønnsharmonisering i nye Kristiansand

Sammendrag

I prinsipper for etablering av nye Kristiansand er det under punktet om «Kommunen som
arbeidsgiver» vedtatt at lønnsharmonisering skal tilstrebes innenfor sammenlignbare
grupper.

På bakgrunn av dette ble det er nedsatt et delprosjekt som har utarbeidetoversikter over
ulike lønnsmessige forhold som kan danne grunnlag for kostnadsberegninger og forslag til
harmoniseringstiltak. Denne saken gjelder lønnsharmonisering for ansatte som er lønnet i
Hovedtariffavtalens kapittel l 4 og kapittel 5.

HTAskapittel 4 omfatter ca. 80 % av kommunens ansatte (f.eks lærere, sykepleiere,
fagarbeidere, ufaglærte mm). Harmoniseringstiltak i denne gjelder for det meste ulikheter
knyttet til forskjellige tillegg (funksjonstillegg, kompetansetillegg og gruppetillegg).
HTAs kapittel 5 omfatter høyskolegrupper som f.eks rådgivere, ingeniører, leger mm. I
denne gruppen skal det være mer individuelle avlønninger. Det er variasjoner i internt i de
tre kommunene, som det skal være, men det er også mer systematiske lønnsulikheter
mellom de tre kommunene for sammenlignbare grupper

Delprosjektet har vært organisert i fire arbeidsgrupper som har bestått av ansatte og
tillitsvalgte fra dagens tre kommuner. Arbeidsgruppene har nå avsluttet sine oppdrag, og
arbeidet går over i nyfase hvor forslagene skal konkretiserer og gjennomføres.
Programleder vil med denne saken orientere fellesnemnda om den omfattende prosessen
som har vært, og hva som gjenstår. Det vises til vedlagte notat fra delprosjektleder.

Det er behov for å få en politisk forankring for prinsipper for videre arbeid. Kostnad for
harmoniseringstiltak for hovedtariffavtalens kapittel 4 er beregnet til 3,5 mill, det samme for
kapittel 5, totalt 7 millioner. Bakgrunnen for dette står omtalt i det vedlagte notatet.

Programleder anbefaler at harmoniseringstiltakene for kap. 4 gjennomføres fra 01.01 med en
kostnadsramme på 3,5 mill.
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Harmonisering av lønn for kap. 5 er anslått til 3,5 mill. Det skal gjennomføres 
harmoniseringsforhandlinger for dette kapitlet i løpet av de første månedene i 2020. 
Programleder anbefaler at det settes av en pott på inntil 2,5 millioner til å gjennomføre disse 
forhandlingene. Programleder legger til grunn at lønnsforhandlinger i 2019 ikke øker 
ulikhetene i denne gruppa, men snarere tvert imot minsker ulikhetene. I 2020 vil vi ha alle 
ansatte samlet i en kommune og det er lettere å få oversikt over om det er store 
systematiske lønnsforskjeller mellom grupper som bør jevnes ut fremover.  
 
Programleder anbefaler at følgende blir gjeldende for videre arbeid: 

 Harmonisering av lønn skal skje for sammenliknbare grupper på tvers av de tre 
kommunene 

 Ingen skal gå ned i lønn og alle skal som hovedregel* ha en lønnsutvikling (jf. HTA) 
 Lønnsharmonisering gjennomføres ved at det tas utgangspunkt i avtale, snitt eller 

lønnsspenn for gjeldende grupper.  
 Den personlige historikken på individnivå kan medføre ulikheter i lønn og er ikke 

gjenstand for harmonisering. 
 Før 1.1.2020 forholder programleder seg til utilsikta skjevheter mellom kommunene 

og jobber for at det skal skje en lønnsharmonisering så snart praktisk mulig (jf. 
Omstillingsavtalen) 

 Lønnsharmonisering for ledere i ny kommune vil være avhengig av 
organisasjonsstrukturen, dvs det nye organisasjonskartet, samt reglement for 
delegering. 

 Alle relevante funksjonstillegg gis fra 1.1.2020 lik høyeste sats pr 31.12.19 i de tre 
kommunene 

 Endringen når det gjelder funksjonstillegg iverksettes fra 1.1.20, og uten særskilte 
forhandlinger. 

*Dette skiller seg fra arbeidsgruppens forslag ved at «som hovedregel» er tilføyd setningen. 
Dette vil særskilt drøftes med Arena for drøfting 14.03.19.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Fellesnemda godkjenner fremlagte prinsipp for harmonisering av lønn og tillegg for 
ansatte ved overgang til ny kommune pr. 1.1.2020. 

2. Fellesnemnda ber programleder innarbeide i handlings- og økonomiplanen for 2020 
kr 3,5 mill i økte driftsmidler til lønnsharmoniseringstiltak i HTA kap. 4 og inntil kr. 2,5 
mill før lønnsharmoniseringstiltak i HTA kap. 5. Målgruppen for denne 
lønnsharmoniseringen er ansatte i nye Kristiansand pr 1.1.2020 som er lønnet i 
Hovedtariffavtalens kapittel 4 og 5.  

 
Camilla Dunsæd  
Programleder Kjell A Kristiansen 
 Prosjekteier organisasjon, personal og stab 
 
Vedlegg: 
Notat fra delprosjekt lønnsharmonisering 
Framdriftsplan 
 
 
 
  

19



23/19 Lønnsharmonisering i nye Kristiansand - 201825853-1 Lønnsharmonisering i nye Kristiansand : Lønnsharmonisering i nye Kristiansand

 

3 
 

1. Bakgrunn og prosess 
Arbeidet med lønnsharmonisering er forankret i følgende vedtak og dokument: 

 Prinsipper for kommunesammenslåingen, vedtatt i fellesnemnda 23. juni 2017 
 Overordnet styringsdokument for arbeidet med etablering av nye Kristiansand, vedtatt 

i fellesnemnda 30. januar 2018 
 Omstillingsavtalen for kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand, vedtatt av 

fellesnemnda 24. april 2018 
 Hovedtariffavtalen  
 Hovedavtalen for KS - området 
 Mandat for delprosjekt Harmonisering, vedtatt av programledelsen 8. mars 2018 

Våren 2018 ble det etablert et delprosjekt med flere arbeidsgrupper som fikk i oppdrag å 
konkretiserer de ulike konsekvensene av lønnsharmonisering, samt utarbeide forslag til 
hvordan disse konsekvensene kan møtes. En hovedmålsetting for delprosjektet har vært å 
gjennomføre en kartlegging av lønnsnivået i de tre kommunene for at dette igjen kan danne 
grunnlag for utarbeiding av lokal lønnspolitikk for nye Kristiansand, samt nødvendig 
lønnsharmonisering av sammenliknbare stillinger og grupper.  
 
I tillegg har delprosjektets mandat vært å utarbeide oversikt over: 

 Hvilke stillinger/ grupper som er sammenliknbare (relatert til alle kapitler i HTA: 3,4 og 
5) 

 Alle nåværende særavtaler knyttet til lønn, plan for hvilke særavtaler som skal 
reforhandles/ harmoniseres, hvordan og hvem som må involveres i dette arbeidet. 

 Plan med forslag til når og hvordan lønn og aktuelle tillegg skal harmoniseres 
 Kostnadsoversikt knyttet til de ulike harmoniseringstiltakene. 

Delprosjektet skulle gi anbefaling når det gjaldt prioriteringer av tiltak som kan iverksettes i 
omstillingsperioden fram til 2020, og tilsvarende for det som anbefales å avvente til etter 
2020. 
 
Delprosjektgruppa har bestått av representanter fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden i de 
tre kommunene:  
 Kristiansand: personalsjef Eirik Nyberg, personalrådgiver Bjørgulv Hamre, rådgiver 

helse/sosial Tove Merethe Lande Næss, HTV YS Åse Birkrem, HTV Akademikerne Knut 
A Knutsen 

 Søgne: seniorrådgiver (avdeling for politikk, personal og lønn) Inga Fjeldsgaard, HTV 
Unio Torgeir Hortemo Hareland 

 Songdalen: personalsjef Beth Repstad, HTV LO-K Janne Slotte 
 Nye Kristiansand: trainee Elin O Strand – til 1.9.2018, prosjektleder (Organisasjon, 

personal og stab) Marianne Tronstad – fra 1.9.2018 

Beth Repstad har vært leder for delprosjektet fram til 31.1.2019. 
 
Delprosjektet har utarbeidet forslag for harmoniseringsperioden med anbefaling for når 
harmonisering innenfor de ulike områdene bør finne sted, hva som kan iverksettes i 
omstillingsperioden fram til 2020 og tilsvarende for det som anbefales å avvente til etter 
2020. Det er laget kostnadsoversikt både samlet og for de ulike anbefalingene.  
 
Delprosjektet har drøftet seg fram til noen overordnede prinsipper som er lagt fram for 
programledelsen i nye Kristiansand. Disse prinsippene er tuftet på gjeldende avtaler 
(omstillingsavtalen, HTA, overordnet styringsdokument): 

 Harmonisering av lønn skal skje for sammenliknbare grupper på tvers av de tre 
kommunene 

 Ingen skal gå ned i lønn og alle skal ha en lønnsutvikling 
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 Lønnsharmonisering gjennomføres ved at det tas utgangspunkt i avtale, snitt eller 
lønnsspenn for gjeldende grupper. 

 Den personlige historikken på individnivå kan medføre ulikheter i lønn og er ikke 
gjenstand for harmonisering. 

 Før 1.1.2020 forholder kommunene seg til utilsiktet skjevheter mellom kommunene 
og jobber for at det kan skje en lønnsharmonisering så snart det er praktisk mulig. 

Lønnsharmonisering for ledere i ny kommune vil være avhengig av organisasjonsstrukturen, 
dvs. det nye organisasjonskartet, samt reglement for delegering. 
 
Saksframlegget legges fram til orientering på arena for drøfting 14.mars 2019. 
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Notattil programleder Camilla Dunsæd
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1. Sammendrag  
Programledelsen igangsatte april 2018 et delprosjekt som fikk som mandat å utarbeide oversikter 

over ulike lønnsmessige forhold som kunne danne grunnlag for kostnadsberegninger og forslag til 

harmoniseringstiltak. Arbeidet har vært forankret i prinsipp fra fellesnemnda om at ingen skal gå ned 

i lønn som følge av kommunesammenslåingen. 

Delprosjektet har vært organisert i flere arbeidsgrupper som har bestått av ansatte og tillitsvalgte fra 

dagens tre kommuner. Arbeidsgruppene har nå avsluttet sine oppdrag, og arbeidet går over i ny fase 

hvor forslagene skal konkretiserer og gjennomføres.  

Delprosjektet har utarbeidet forslag for harmoniseringsperioden med anbefaling for når 

harmonisering innenfor de ulike områdene bør finne sted, hva som kan iverksettes i 

omstillingsperioden fram til 2020 og tilsvarende for det som anbefales å avvente til etter 2020. Det er 

laget kostnadsoversikt både samlet og for de ulike anbefalingene.  

Det er behov for å få en politisk forankring for prinsipp for videre arbeid, samt aksept for økte 

driftsrammer på kr 7 mill som kan finansiere harmoniseringstiltak for ansatte i kap 4 og 5.   

Delprosjektet har drøftet seg fram til noen overordnede prinsipp som er lagt fram for 

programledelsen i nye Kristiansand. Disse prinsippene er tuftet på gjeldende avtaler 

(omstillingsavtalen, HTA, overordnet styringsdokument) 

 Harmonisering av lønn skal skje for sammenliknbare grupper på tvers av de tre kommunene 

 Ingen skal gå ned i lønn og alle skal ha en lønnsutvikling 

 Lønnsharmonisering gjennomføres ved at det tas utgangspunkt i avtale, snitt eller lønns 

spenn for gjeldende grupper. 

 Den personlige historikken på individnivå kan medføre ulikheter i lønn og er ikke gjenstand 

for harmonisering. 

 Før 1.1.2020 forholder programleder seg til utilsiktede skjevheter mellom kommunene og 

jobber for at det kan skje en lønnsharmonisering så snart det er praktisk mulig. 

 Lønnsharmonisering for ledere i ny kommune vil være avhengig av organisasjonsstrukturen, 

dvs det nye organisasjonskartet, samt reglement for delegering 

2. Forankring og mandat for arbeidet 
Arbeidet med lønnsharmonisering er forankret i følgende vedtak og dokument: 

 Prinsipper for kommunesammenslåingen, vedtatt i fellesnemnda 23. juni 2017 

 Overordnet styringsdokument for arbeidet med etablering av nye Kristiansand, vedtatt i 

fellesnemnda 30.janaur 2018 

 Omstillingsavtalen for kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand, vedtatt av 

fellesnemnda 24.april 2018 

 Hovedtariffavtalen,  

 Hovedavtalen for KS - området 

 Mandat for delprosjekt Harmonisering, vedtatt av programledelsen 8.mars 2018 

Våren 2018 ble det etablert et delprosjekt med flere arbeidsgrupper som fikk i oppdrag å 

konkretiserer de ulike konsekvensene av lønnsharmonisering, samt utarbeide forslag til hvordan 

disse konsekvensene kan møtes. En hovedmålsetting for delprosjektet har vært å gjennomføre en 

kartlegging av lønnsnivået i de tre kommunene for at dette igjen kan danne grunnlag for utarbeiding 
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av lokal lønnspolitikk for nye Kristiansand, samt nødvendig lønnsharmonisering av sammenliknbare 

stillinger og grupper.  

I tillegg har delprosjektets mandat vært å utarbeide oversikt over: 

 Hvilke stillinger / grupper som er sammenliknbare (relatert til alle kapitler i HTA: 3,4 og 5) 

 Alle nåværende særavtaler knyttet til lønn, plan for hvilke særavtaler som skal reforhandles / 

harmoniseres, hvordan og hvem som må involveres i dette arbeidet. 

 Plan med forslag til når og hvordan lønn og aktuelle tillegg skal harmoniseres 

 Kostnadsoversikt knyttet til de ulike harmoniseringstiltakene. 

Delprosjektet skal i tillegg anbefale prioriterte tiltak som kan iverksettes i omstillingsperioden fram til 

2020, og tilsvarende for det som anbefales å avvente til etter 1.1.2020. 

3. Organisering av delprosjektet 
Prosjektgruppa har bestått av representanter fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden i de tre 

kommunene:  

 Kristiansand: personalsjef Eirik Nyberg, personalrådgiver Bjørgulv Hamre, rådgiver helse/sosial 

Tove Merethe Lande Næss, HTV YS Åse Birkrem, HTV Akademikerne Knut A Knutsen 

 Søgne: seniorrådgiver (avdeling for politikk, personal og lønn) Inga Fjeldsgaard, HTV Unio Torgeir 

Hortemo Hareland 

 Songdalen: personalsjef Beth Repstad, HTV LO-K Janne Slotte 

 Nye Kristiansand: trainee Elin O Strand – til 1.9.2018, prosjektleder (Organisasjon, personal og 

stab) Marianne Tronstad – fra 1.9.2018 

Beth Repstad har vært leder for delprosjektet fram til 31.1.2019. 

Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter (2møter pr måned à 2 – 2,5 t). I tillegg er det gjennomført 1 

dagssamling og 1 lunsj – lunsj samling. Hovedfokus for prosjektgruppa har vært å lage milepælsplan, 

avklare hovedlinjer i prosjektet og påse at mandatet følges opp. Prosjektgruppa har også hatt ansvar 

for å fordele arbeid ut til ulike arbeidsgrupper. I tillegg har prosjektgruppa hatt ansvar for 

forberedelser, gjennomføring og etterarbeid for to workshops med drøftingsorganet. Hovedfokus for 

disse workshops har vært å informere om prosjektets arbeid og forankre prinsipielle føringer og 

avklaringer, samt få nyttige innspill til det videre arbeidet. 

 

Leder for delprosjektet har hatt tett kontakt med eierprosjektet Organisasjon, personal og stab. Hun 

har også hatt tett dialog med programleder og hennes direktørgruppe, og har hatt flere møter 

underveis med denne ledergruppa. 

Delprosjektet har gjennomført to workshops 31.8.2018 og 22.1.2019 med drøftingsorganet 

(hovedtillitsvalgte som representerer alle fagforeningene i de tre kommunene og har plass i Arena 

for drøfting). På disse samlingene ble det informert om arbeidet i delprosjektet og hvilke føringer 

som legges for harmonisering av lønn og særavtaler i tråd med mandatet. Viktige prinsipielle 

avklaringer ble drøftet her: Definisjon av begrepet harmonisering, tidsplan for harmonisering av lønn 

og særavtaler, overordna prinsipper for hvilke grupper og stillingskategorier som skal være gjenstand 

for harmonisering m.m.  

Delprosjektleder har pr. 30.1.2019 hatt fem møter med programledelsen:12.10.2018, 9.11.2018, 

14.12.2018, 4.1.2019 og 30.1.2019. I disse møtene har man gjort viktige prinsipielle avklaringer, og 

delprosjektets framdriftsplan og ulike delmål har blitt forankret. 
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Delprosjektet vedtok i juni 2018 etablering av 4 underordnete partssammensatte arbeidsgrupper: 

 Gruppe 1: Lønnsharmonisering av sammenliknbare grupper i hovedtariffavtalens kapittel 4 

og 5.  

 Gruppe 2: Sammenliknbare grupper plassert i ulike kapitler (HTA) i de tre kommunene. 

 Gruppe 3: Særavtaler. 

 Gruppe 4:  Beregning av kostnader ved de ulike harmoniseringstiltakene. 

 

Alle arbeidsgruppene har vært satt sammen av deltakere både fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden. 

Ledere har blitt utpekt fra arbeidsgiversiden og vært faste medlemmer i delprosjektgruppa. 

Notatet inneholde en beskrivelse av arbeidet i disse arbeidsgruppene 

 

4. Arbeidsgruppe 1: Lønnsharmonisering for sammenliknbare 

grupper. 
Arbeidsgruppa har vært ledet av rådgiver Tove Merethe L Næss. Arbeidsgruppa har gjennomført en 

grundig kartlegging av lønn og ulike tillegg for alle ansatte utenom ledere i de tre kommunene, og 

utarbeidet en prioritering av aktuelle grupper og tillegg som skal harmoniseres. På bakgrunn av dette 

har de klargjort for kostnadsberegning av harmonisering. 

4.1. Viktige avklaringer 
Det skal foretas lønnsharmonisering med bakgrunn i vedtatte overordnete prinsipper for: 

1. Ansatte i Hovedtariffavtalens område knyttet til HTA kapittel 4. Dette lønnskapitlet omfatter 

ca 80% av kommunens ansatte (f.eks lærere, sykepleiere, fagarbeidere, ufaglærte, m.m) som 

får sin lønn justert i årlige sentrale forhandlinger og er plassert i en sentralt fremforhandlet 

lønnsstige. I tillegg til sentral lønnsjustering, blir de ansatte i dette lønnskapitlet ca hvert 

annet år justert via lokale lønnsforhandlinger basert på sentralt fremforhandlet og beregnet 

pott / ramme. Kartleggingen viste at i dette kapitlet var det lite variasjon i lønn. 

Harmoniseringstiltak anbefalt for denne gruppen, gjelder for det meste ulikheter knyttet til 

forskjellige tillegg (funksjonstillegg, kompetansetillegg og gruppetillegg) 

 

2. Ansatte i Hovedtariffavtalens område knyttet til HTA kapittel 5 (høyskolegrupper som f.eks 

rådgivere, ingeniører, leger m.m.) som får hele sin lønnsfastsettelse i lokale forhandlinger i 

den enkelte kommune. Dette fører til større variasjoner og ulikheter i lønnsnivå i de tre 

kommunene, og medfører at harmonisering må gjennomføres i forhold til andre prinsipper 

enn for HTA kapittel. 4. 

4.2. Konklusjoner og kostnader:  
HTA kapittel 4: Harmonisering av funksjonstillegg, kompetansetillegg og gruppetillegg. Den 

økonomiske beregningen er basert på prinsippet om at det er høyeste tillegg kartlagt pr 1.5.2018 

som gjøres gjeldende, og at virkningstidspunkt vil være 1.1.2020. 

Harmonisering foregår uten forhandlinger. Relevante tillegg løftes til høyeste nivå basert på den 

gjennomførte kartleggingen. Det er vedtatt en forutsetning om at det i årets ordinære 
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lønnsforhandlinger ikke gjennomføres justeringer av de aktuelle tilleggene utenom eventuelle 

føringer fra sentralt lønnsoppgjør.  

Harmoniseringskostnad for dette kapitlet vil være ca 3,45 millioner.  

HTA kapittel 5: Partssammensatt arbeidsgruppe har gjennomgått alle stillingskategorier i dette 

kapitlet og vurdert hvilke som bør være gjenstand for harmonisering. Den økonomiske beregningen 

er basert på median og gjennomsnittslønn på de valgte stillingskategorier. Det gjennomføres 

harmoniseringsforhandlinger for dette kapitlet i løpet av de første månedene i 2020. 

Harmoniseringskostnad basert på lønnsnivå pr 1.5.2018: ca 3,5 millioner 

Det gjennomføres ordinære lokale lønnsforhandlinger etter prinsippene i Hovedtariffavtalen i de tre 

kommunene i 2019.   

 

5. Arbeidsgruppe 2: Kartlegge og avklare prinsipper for 

innplassering av ansatte og ledere i lønnssystemet. Forslag til 

harmonisering i forhold til ulikheter i de tre kommunene.  
Arbeidsgruppa har vært ledet av seniorrådgiver Inga Fjeldsgaard og har vært sammensatt av 

representanter fra alle tre kommunene både fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden. 

5.1. Viktige avklaringer 
Med bakgrunn i arbeidsgruppas kartlegging og forslag vedtok programledelsen i sitt møte 

22.november 2018 følgende prinsipper for innplassering av ledere og kriterier for lønnsplassering av 

ledere i de ulike lederkapitlene:  

1. Programledelsen anbefaler at hovedtariffavtalens system for stillingskoder legges til grunn 
ved innplassering av ledere i lønnssystemet.  

 Nivå 1: Rådmann og direktører - HTA kap.3.4.1 

 Nivå 2: Kommunalsjefer, stabssjefer, fagsjefer - HTA kap.3.4.2 

 Nivå 3: Enhetsledere - HTA kap.3.4.2 

 Nivå 4: Avdelingsledere - HTA kap.3. 4.3 
 

2. Programledelsen anbefaler at følgende objektive kriterier vil være førende for lønnsfastsetting 
på alle ledernivå: 

 Grad av kompleksitet 

 Utøvelse av lederskap 

 Antall medarbeidere / lederspenn 

 Relevant kompetanse 

 Sektorvise kriterier for ledere på nivå 3 (enhetsledere): brukertall 
 
Når det gjelder arbeidsavtaler og lønnsplassering i forbindelse med innplassering av ledere i nivå 2 og 
3 ble det vedtatt at det utarbeides midlertidige arbeidsavtaler gjeldende til 31.12.2019 og hvor 
nåværende lønn og stillingskode videreføres. Alle får ny arbeidsavtale og evt ny lønn ved 
virksomhetsoverdragelsen fra og med 1.1.2020. 
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5.2. Videre arbeid 
Nivå for lederlønninger på de ulike organisasjonsnivåene i ny kommune må utarbeides og være klare 
før det skal inngås arbeidsavtaler sommeren 2019. Nivået må starte med rådmannens lønn, slik at 
nivå 1,2 og 3 plasseres i forhold til denne. Prinsipper for lønnsfastsetting av ledere i HTA kapittel 3 
blir en del av lønnspolitikken som skal utformes for den nye kommunen. Det vil bli satt i gang arbeid 
med dette i nær framtid, og forslag til lokal lønnstrategi for nye Kristiansand er planlagt framlagt som 
sak for nytt bystyre før jul 2019.  
 

6. Arbeidsgruppe 3: Særavtaler 
Arbeidsgruppa har vært ledet av rådgiver Bjørgulv Hamre. Den partssammensatte gruppa har 
kartlagt og kan fremlegge en oversikt over alle særavtaler i de tre kommunene. Med henvisning til 
Hovedavtalen for KS – området kan lokal særavtale inngås med hjemmel i sentral tariffavtale, eller 
for å regulere lokale forhold som ikke er regulert. De lokale særavtalene i de tre kommunene 
regulerer viktige områder innen alle sektorer og som eksempel kan nevnes regulering av beredskap 
og vakt for teknisk sektor. Her har hver av de tre kommunene fremforhandlet egen lokal særavtale, 
og det skal nå forhandles ny avtale for nye Kristiansand. 
 

6.1. Viktige avklaringer 
Arbeidsgiver og tillitsvalgte har felles mål om at særavtaler for den nye kommunen skal være på plass 
innen 31.12.2019. Det skal arrangeres opplæringskurs i regi av KS slik at medlemmene i 
forhandlingsutvalgene har lik generell forståelse av oppbygging og innhold for lokale særavtaler. Det 
er enighet om oppstart av forhandlingene snarest mulig etter 1.3.2019.  
 
Hver forhandlingsprotokoll vil presisere hvilke gamle avtaler som erstattes av nye med 
virkningstidspunkt fra 1.1.2020 (dvs: alle nåværende avtaler vil være gyldige til og med 31.12.2019).  
 

6.2. Videre arbeid 
En arbeidsgruppe jobber nå med detaljert plan for forhandling av særavtaler i nye Kristiansand. Til 
sammen er det 39 særavtaler i de tre kommunene som vil være gjenstand for videre behandling. 
 

7. Arbeidsgruppe 4: Beregning av kostnader ved de ulike 

harmoniseringstiltakene 
Denne partssammensatte arbeidsgruppa har under ledelse av personalsjef i Kristiansand Eirik Nyberg 
gjennomført kostnadsberegninger for harmonisering av lønn i HTA kapittel 4 og 5.  
 
 Beregningene baserer seg på den omfattende kartleggingen som er gjennomført i delprosjektet. 
Prinsippene som er lagt til grunn for å fremskaffe et godt tallmateriale er grundig drøftet både i 
delprosjektet og i workshops med hovedtillitsvalgte som representerer alle fagorganisasjonene. Det 
er derfor et godt gjennomarbeidet tallmateriale som er presentert for programleder og direktørene, 
og som nå legges fram til politisk behandling. 
 
Samlede kostnader for harmonisering av lønn for ansatte i HTA kapittel 4 og 5 vil beløpe seg til ca 7 
millioner. Den nye kommunen vil bestå av ca 8500 fast ansatte hvor størstedelen vil være plassert i 
disse to lønnskapitlene.  
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8. Plan for gjennomføring av harmonisering lønn og særavtaler 
Det gjenstår fortsatt en god del arbeid knyttet til delprosjekt harmonisering, men prosjektet går nå 
inn i en ny fase. Tre arbeidsgrupper er ferdige med sine oppdrag og avsluttes, og fire nye etableres. 
Det er derfor foretatt en reorganisering av delprosjektet, og konstituert organisasjonssjef i Søgne Dag 
Morten Frantzen har overtatt som delprosjektleder fra 1.2.2019.  
 
Arbeidsgruppa for særavtaler videreføres og hovedfokus for denne arbeidsgruppa blir å lage plan og 
bidra til gjennomføring av forhandlinger om særavtaler for nye Kristiansand. 
 
Det er etablert 6 forhandlingsutvalg med representanter fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Fem 
kommunalområder får egne forhandlingsutvalg: Miljø, byutvikling og teknisk, Helse og mestring, 
Oppvekst og læring, Kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Organisasjon, personal og stab. Det 
etableres også et utvalg som skal ha ansvar for forhandling av særavtaler som går på tvers av 
kommunalområder. 

 
I tillegg er det etablert arbeidsgrupper som skal se på hvordan ordinære lokale forhandlinger skal 
gjennomføres i de tre kommunene i 2019, harmonisering av ulike velferdsordninger, betalt / ubetalt 
spisepause, Hovedtariffavtalens kapittel 3 – lederlønn og lokal lønnsstrategi/lønnspolitikk for nye 
Kristiansand. 

 
I følge milepælsplanen for delprosjektet (se eget vedlegg) beregner de fleste arbeidsgruppene å 
avslutte arbeidet innen 31.12.2019. Men det vil antakelig gjenstå en god del harmoniseringsarbeid 
som må tas med inn og jobbes videre med i ny kommune. Blant annet er harmoniserings -
forhandlinger i HTA kapittel 5 planlagt gjennomført i løpet av de første månedene i 2020. 

 
Dette delprosjektet har arbeidet utfra et omfattende og krevende mandat. Lønn og særavtaler angår 
alle ansatte i en kommune, og det er forventninger om at det skal være etablert rettferdige system 
når disse viktige områdene skal harmoniseres inn i den nye kommunen. Partssamarbeid er 
grunnleggende viktig for å få dette i havn på en god måte. Det er lagt stor vekt på å utvikle en god 
samarbeidskultur i delprosjektet, og selv om det ligger i sakens natur at det ikke til enhver tid kan 
være enighet på disse områdene, har medlemmene i delprosjekt og arbeidsgrupper jobbet godt 
sammen. Det er en omforent og gjennomdrøftet sak som nå legges fram til politisk behandling. 
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Dato 11. mars 2019
Saksnr.: 201807686-5
Saksbehandler Raymond Solaas

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 19.03.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 26.03.2019

Videreføring av delegert håndhevingsmyndighet for parkeringsbestemmelser
(stanse- og parkeringsforbudene) i Kristiansand kommune etter
kommunesammenslåing

Sammendrag
Dagens Kristiansand kommune har delegert håndhevingsmyndighet knyttet til
vegtrafikklovens bestemmelser om stans og parkering. Kommunene Søgne og Songdalen
har ikke slik håndhevingsmyndighet og her er det politiet som utfører håndhevingen. For å
videreføre delegert håndhevingsmyndighet etter kommunesammenslåingen i 2020, må det
det søkes på nytt etter vedtak i «Nye Kristiansand kommune».

I søknaden til Statens vegvesen/Vegdirektoratet må kommunesammenslåingen bekreftes, at
«Nye Kristiansand kommune» fortsatt ønsker å håndheve slik dagens Kristiansand
kommune har gjort, at delegert håndhevingsfullmakt gjelder hele kommunen, at det foreligger
reell oppdagelsesrisiko, tilstrekkelig bemanning, samt at klagebehandling, ansettelsesforhold
og opplæring, er i samsvar med vegtrafikklovgivningen.

Forslag til vedtak

1. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at det søkes om delegert
håndhevingsfullmaktog at det vil fortsatt håndheves slik Kristiansand
kommune har gjort.

2. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at delegert
håndhevingsfullmaktgjelder hele kommunen etter
kommunesammenslåingen.

3. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at håndhevingen er
innrettet slik at det er en reell risiko for å bli oppdaget i hele kommunen,
samt at bemanningen er tilstrekkelig.

4. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at klagebehandling,
ansettelsesforhold og opplæring, er i samsvar med kravene i
vegtrafikklovgivningen.

Camilla Dunsæd
Programleder Ragnar Evensen

Prosjekteier Miljø- og byutvikling

Vedlegg:
Brev fra Statens Vegvesen 7.11.2018
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Bakgrunn for saken 
 
Innledning 
Dagens Kristiansand kommune har delegert håndhevingsmyndighet knyttet til 
vegtrafikklovens bestemmelser om stans og parkering. Kommunene Søgne og Songdalen 
har ikke slik håndhevingsmyndighet og her er det politiet som utfører håndhevingen. For å 
videreføre delegert håndhevingsmyndighet etter kommunesammenslåingen i 2020, må det 
vedtas for «Nye Kristiansand kommune» og deretter søkes om delegert 
håndhevingsmyndighet.  
 
Søknadsprosedyre 
Søknad om delegert håndhevingsmyndighet må sendes Vegdirektoratet, jf. 
parkeringsforskriftens § 7 fjerde ledd og forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 3 2.ledd. 
Dette gjelder også når kommuner slås sammen, hvor en eller flere av kommunene har slik 
delegert myndighet fra før.  
 
Før Vegdirektoratet kan behandle søknaden er det en rekke forhold som må avklares og 
beskrives, jf. vedlagte brev fra Statens vegvesen/Vegdirektoratet. I og med at nåværende 
Kristiansand kommune har delegert håndhevingsmyndighet, legger Vegdirektoratet opp til en 
forenklet søknadsprosedyre for «Nye Kristiansand kommune». For at delegert 
håndhevingsmyndighet skal være på plass til 1.1.2020, er det nødvendig å få vedtakene på 
plass i god tid før dette tidspunktet. Derfor fremmes saken for Fellesnemnda nå. Når saken 
er ferdigbehandlet i Fellesnemnda, skal saksframlegg og vedtak forelegges Agder 
politidistrikt for uttalelse, som skal følge søknaden til Statens vegvesen/Vegdirektoratet.  
 
Nødvendig dokumentasjon og vedtak for Vegdirektoratets behandling av søknad om 
delegert håndhevingsfullmakt 
 

1. Bekreftelse for kommunesammenslåingen og vedtak om at «Nye Kristiansand» 
fortsatt ønsker å håndheve slik som Kristiansand kommune har gjort tidligere.  
 
Kommunesammenslåingen av de nåværende kommunene Søgne, Songdalen og 
Kristiansand, ble vedtatt av Stortinget 8 juni 2017 og «Forskrift om 
sammenslåing av Kristiansand kommune, Songdalen kommune og Søgne 
kommune til Kristiansand kommune», trådte i kraft 19 desember 2017 (FOR-
2017-12-19-2177). 
Det er ønskelig å videreføre delegert håndhevingsmyndighet i hele «Nye 
Kristiansand» kommune, slik dagens Kristiansand kommune hittil har gjort. 
Delegert håndhevingsfullmakt er et viktig virkemiddel for å ivareta trafikksikkerhet, 
trafikkavvikling, herunder fremkommelighet og tilgjengelighet, samt miljø. Delegert 
håndhevingsfullmakt er en forutsetning for kommunal avgiftsparkering på 
ferdselsåre (gateparkering). 
Alternativet til kommunal håndheving er at politiet utførere denne oppgaven, men 
sett opp mot politiets øvrige oppgaver, er dette neppe en prioritert oppgave. Dette 
var bl.a. bakgrunnen for at kommunene i sin tid ble delegert denne oppgaven.  
 
Vedtak om at «Nye Kristiansand kommune» fortsatt ønsker å håndheve slik som 
Kristiansand kommune har gjort tidligere, er innarbeidet i forslag til vedtak i denne 
saken.  
 
2a: Bekreftelse i forhold til at håndhevingen skal foregå i hele kommunen. 
 
Kristiansand parkering håndhever stanse- og parkeringsbestemmelsene  i hele 
dagens Kristiansand kommune, for å ivareta hovedformålene i 
vegtrafikklovgivningen knyttet til  trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø. Etter 
kommunesammenslåingen blir det geografiske området utvidet, men intensjonen 
er den samme, dvs. håndheving i hele kommunen hvor formålene i 
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vegtrafikkloven skal ivaretas, basert på saklighet, forutberegnelighet, 
rettssikkerhet og likebehandling.  
 
2b: Bekreftelse i forhold til at håndhevingen er innrettet slik at det er reell risiko for  
 å bli oppdaget i hele kommunen, samt at bemanningen er tilstrekkelig.  

 
I punkt 2a er det bekreftet at håndhevingen skal foregå i hele kommunen. I og 
med at det geografiske området er betydelig utvidet, må det foretas en ny 
vurdering av kontroll og håndhevingsstrategien i «Nye Kristiansand kommune», 
herunder om bemanningen er tilstrekkelig til å ivareta formålene i 
vegtrafikklovgivningen.  I dag er det 16 årsverk i avdelingen for kontroll og 
håndheving. Kommunene Søgne (ca. 11 400) og Songdalen (ca. 6700) har færre 
trafikale utfordringer enn dagens Kristiansand kommune (ca. 92 300), hvilket trolig 
er bakgrunnen for at disse to kommunene i dag, ikke har delegert 
håndhevingsfullmakt.  
 
Digitalisering og bruk av automatisk nummerregistrering, parkering ved bruk av 
mobiltelefon, samt mobil lesning av kjøretøyenes registreringsnummer, 
effektiviserer håndhevingen sammenliknet med tidligere og Kristiansand 
kommune, samt bransjen for øvrig, er i full gang med denne omstillingen.  
 
I første omgang legges det derfor opp til å ivareta håndhevingen med dagens 
grunnbemanning, men i løpet av 2020 vil det endelige behovet vises, når rutinene 
for håndheving i hele den nye kommunen er godt innarbeidet. Det er da aktuelt å 
se på bemanningen i forbindelse med rulleringen av årsbudsjett og 
handlingsprogrammet for 2021-2024. 
 
 
2c-e: Klagebehandling, ansettelsesforhold og opplæring 
 
Klagebehandlingen foretas av egne ansatte saksbehandlere og ble styrket i 
forbindelse med ny parkeringsforskrift i 2017. Klagebehandlingskapasiteten anses 
derfor å være tilstrekkelig til å håndtere «Nye Kristiansand kommune» innenfor 
gjeldende frister. 
Alle trafikkbetjentene er fast ansatte i dagens Kristiansand kommune og det 
legges opp til at disse blir ansatt i «Nye Kristiansand kommune» fra 2020 i 
kommunalområdet Miljø og byutvikling.  
Alle trafikkbetjenter, ledere og klagebehandlerne har gjennomført og bestått 
bransjeforeningen Norparks grunnopplæring for trafikkbetjenter, samt 
regodkjenning, hvilket oppfyller kravene i parkeringsforskriften. I tillegg er det 
gjennomført og bestått egne kurs for saksbehandlere, hva angår klagebehandling 
og tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede.  

 
Øvrige forhold 
Kristiansand parkering har et utstrakt samarbeid med en rekke instanser og aktører, 
herunder Politiet, Statens vegvesen, kommuner og andre enheter i Kristiansand kommune, 
kollektivtransporten, vareleverandører, velforeninger, arrangementsarrangører mv. om 
trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Dette arbeidet vil bli videreført i «Nye Kristiansand» i 
kommunalområdet Miljø og byutvikling. 
 
Kristiansand 11. mars 2019 
 
Raymond Solaas 
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Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 26.03.2019 
   

 
 
Regionplan Agder 2030 - høring 
 
Sammendrag 
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har sendt utkast til regionplan 
Agder 2030 på høring. Kommunenes høringsfrist er 26.april 2019. Planen er også sendt på 
høring til regionrådene. 
  
Planforslaget er utarbeidet i samsvar med bestemmelsene om regional planlegging i plan- og 
bygningsloven kapitel 8. Det er gjennomført omfattende medvirkning ved utarbeidelse av 
planforslaget. Kristiansand kommune og region Kristiansand har vært godt representert i 
arbeidet med utarbeidelse av høringsforslaget. 
 
Høringen omfatter selve Regionplanen som har tidshorisont 2030 og handlingsprogram for 
perioden 2019-2022. Eneste forskjellen mellom regionplanen og handlingsprogrammet er at 
det i HP er tilført hvem som er ansvarlige for oppfølging og samarbeidspartnere.  
 
Regionplan Agder 2030 er kortfattet, leservennlig og konkret og tar opp temaer som er 
viktige for utviklingen av Agder. 
 
Handlingsprogrammet til planen framstår som uferdig. Programleder anbefaler at vedtak av 
handlingsprogrammet utsettes til etter at regionplan Agder 2030 er vedtatt og vedtas av det 
nye fylkestinget. Det foreslås at tiltakene utarbeides i dialog med samarbeidspartene og de 
nye kommunestyrene, og at man i denne dialogen løfter fram noen viktige saker for Agder. 
Fellesnemda foreslår derfor ingen konkrete samarbeidsprosjekt til handlingsprogrammet 
under denne høringen. Forøvrig vil kommunen følge opp regionplanen ved utarbeidelse 
kommuneplanen for nye Kristiansand og relevante planer og strategier, som igjen danner 
grunnlaget for prioriteringer av tiltak i kommunens handlingsprogram, og nyttiggjøre seg 
planens satsinger ved utarbeiding av søknader om tilskudd og utvikling av nasjonale og 
internasjonale samarbeidsprosjekt.  
 
Programleder oppfatter veikartenes rolle og status som noe uklar. Er de gjennomgående 
satsinger på planens hovedstrategier eller er de en tiltaksmeny som alle bidragsyterne kan ta 
i bruk i arbeidet med å gjennomføre sin del av planen? Det framgår av planforslaget og 
behandlingen i fylkesutvalgene at oppfølging Veikart for bedre levekår og Klimaveikart Agder 
og de bransjespesifikke veikartene samt samarbeids- og utviklingsavtalene mellom 
fylkeskommunen og kommunene på Agder er viktige for å oppnå hovedmålet i regionplanen. 
Det ville derfor vært naturlig at veikartene var gjenstand for ordinær høring og behandling og 
inngikk i eller var vedlagt høring av regionplanen.  
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Programleder vurdere at det er godt samsvar mellom regionplan Agder 2030 og utfordringer 
og muligheter vi står overfor i nye Kristiansand, men høringsforslaget er mangelfullt på noen 
sentrale områder. Regionplanen tar ikke godt nok tak i hvordan det offentlige må ta i bruk 
nye løsninger for utvikling av et bærekraftig tjenestetilbudet til innbyggerne, i et samfunn der 
andelen eldre og konkurransen om arbeidskraften større. Planen anbefales styrket på 
digitalisering, internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av sektorer, forvaltingsnivå og 
mellom det offentlige og private, som virkemiddel i utvikling av tjenestetilbudet til 
innbyggerne.  

Fremtidsbildene er beskrevet på en god måte og målene er relevante, men det er viktig at 
målene framstår som realistiske og tar høyde for ulikheten i befolkningsgrunnlag og geografi. 
Enkelte oppgaver tilbud til befolkningen løses regionalt mens andre mens andre løses på 
kommunenivå. Flere av punktene under Veien til målet er detaljerte og fremstår som lite 
bearbeidede og treffsikre. Veien(e) til målet anbefales formulert overordna og strategisk slik 
at de kan tilpasset lokale utfordringer og muligheter. Planen tar ikke med store, tunge og 
viktige nasjonale satsinger om å legge til rette for et aldersvennlig samfunn og innenfor 
utdanningsfeltet. Utfordringene knyttet til økt fattigdom er heller ikke berørt. 

Regionplan Agder 2030 inneholder lite om Agders rolle, i Norge og internasjonal, og hvordan 
vil skal samarbeide for å løfte regionen. 

Det vises for øvrig til vurderingen i denne saken som inneholder konkrete forslag til endringer 
i planforslaget. Programleder gir sin tilslutning til disse. 
 
Forslag til vedtak 

1. Regionplan Agder 2030 gir et godt bilde av utfordringene og muligheter 
på Agder. Fremtidsbildene og målene er godt beskrevet, men det er viktig 
at målene framstår som realistiske og tar høyde for at oppgaver må løses 
på ulikt nivå. Planen anbefales styrket på sentrale områder, som 
digitalisering, internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av sektorer, 
forvaltingsnivå og mellom det offentlige og private, som virkemiddel i 
utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne. 

2. Fellesnemda for Søgne, Songdalen og Kristiansand gir sin tilslutning til 
programleders vurderinger og forslag til konkrete endringer i 
planforslaget. 

3. Fellesnemda for Søgne, Songdalen og Kristiansand anbefaler at vedtak 
av handlingsprogrammet utsettes til etter at regionplan Agder 2030 er 
vedtatt, og vedtas av det nye fylkestinget etter dialog med 
samarbeidspartene og de nye kommunestyrene, og at man i denne 
dialogen løfter fram noen saker som er viktige for Agder. Fellesnemda 
foreslår derfor ingen konkrete samarbeidsprosjekt til 
handlingsprogrammet under denne høringen. 

 
 
 
Camilla Dunsæd  
Programleder Marit Eik 
 Rådgiver by- og samfunnsenheten i 

Kristiansand  
 
 
Vedlegg: 

1. Regionplan Agder 2030 – høringsutkast 
2. Regionplan Agder 2030, Handlingsprogram 2019-2022 – høringsutkast 
3. Veikart for bedre levekår – versjon 1.0 
4. Klimaveikart Agder 
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Bakgrunn for saken 
 
Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i sine møter 29. januar 2019 å sende 
forslag til Regionplan Agder 2030, samt utkast til første handlingsprogram, på høring og 
legger dem ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 8-3 med høringsfrist 1. april 
2019. For kommunene settes høringsfristen til 26. april. 
 
Fylkeskommunene inviterer høringsinstansene til å bidra med innspill til både planforslaget 
og handlingsprogram. Høringsinstansene oppfordres særlig til å kommentere hvilke deler av 
planen de konkret støtter (fremtidsbilde, mål og tiltak), hvordan planen bør følges opp 
(handlingsprogram) og hvordan de kan tenke seg å bidra i oppfølgingen 
 
Fylkesutvalgene vedtok slike endringer i planforslaget:  

• Ny innledende setning i siste avsnitt på side 6 i plandokumentet: "Internasjonalt 
arbeid er viktig for å støtte opp under hovedsatsningsområdene i Regionplan Agder 
2030, slik at Agder blir en mer attraktiv, bærekraftig, innovativ, konkurransedyktig, 
åpen, inkluderende og lærende region."  

• Siste setning i samme avsnitt forsterkes med ordene "det store". Setningen begynner 
da slik: "I internasjonalt samarbeid ligger det store muligheter for å utveksle kunnskap 
som bidrar til mer forskning, utvikling…"  

 
Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok i tillegg å tilføye "i hele Agder" i overskriften på side 13, 
slik at den lyder "Verdiskaping og bærekraft i hele Agder". 
 
Endringene fra fylkesutvalgene er ikke innarbeidet i høringsutkastet.  
 
Organisering og medvirkning 
Regionplan Agder 2030 er en regional plan i samsvar med plan- og bygningslovens 
bestemmelser §§8-1 til 8-4 og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. 
 
Planprogrammet, som var på høring vinteren 2018, ligger til grunn for planarbeidet.  
Fem tematiske arbeidsgrupper har levert forslag til hvert av hovedsatsingsområdene i 
planen. I tillegg er innspill framkommet fra ulike medvirkningsarenaer innarbeidet i 
planforslaget. 
 
Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra kommuner fra alle delregioner på Agder, 
Fylkesmannen, Universitetet i Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune. Kristiansand kommune har deltatt i alle arbeidsgruppene og har involvert 
Songdalen og Søgne kommune underveis i arbeidet. Kristiansand kommune er med i 
rådmannsgruppen Agder 2030, som er administrativ styringsgruppe og har representert både 
kommunen og region Kristiansand i arbeidsutvalget, som drøfter og kvalitetssikre forslag fra 
sekretariatet og arbeidsgruppene. 
 
Planforslaget 
Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  
 
FNs bærekraftsmål og forpliktelsene i Parisavtalen ligger til grunn for planen.  
 
De gjennomgående perspektivene gjenspeiler de tre dimensjonene av bærekraft som er 
nevnt i hovedmålet for planen er:  

• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser  
• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  
• Klima og miljø 

 

35



25/19 Regionplan Agder 2030 - høring - 201901981-1 Regionplan Agder 2030 - høring : Regionplan Agder 2030 - høring

 

4 
 

Utfordringer og muligheter for landsdelen beskrives innledningsvis. Disse omhandler: 

 økonomisk og befolkningsmessig vekst  

 et variert og konkurransedyktig arbeidsliv 

 gjennomføringsgraden i videregående skole og næringslivets behov for arbeidskraft 

 demografiske forhold med færre barnefødsler, flere eldre og lav sysselsetting 

 særlige utfordringer med tap av arbeidsplasser og levekårsutfordringer i deler av 
Agder 

 likestilling, inkludering og mangfold – lav sysselsetting blant innvandrere, lav andel 
kvinner i lederstillinger og høy andel kvinner i deltid 

 klimagass utslipp og næringslivets muligheter for utvikling av klimavennlige løsninger 
og produkter 

 Agder som nasjonal kulturregion 

 Arealutfordringer 

 Internasjonalt samarbeid 
 
Planforslaget inneholder fem hovedsatsingsområder:  

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter  
• Verdiskaping og bærekraft  
• Utdanning og kompetanse  
• Transport og kommunikasjon  
• Kultur  

 
Hver satsingsområde inneholder ønsket fremtidsbilde for 2030, etterfulgt av 4-6 mål og 
beskrivelse av veien til å nå hvert av målene. 
 
 
Oppfølging av planen 
Fylkeskommunen forutsetter at fylkeskommunen selv, kommunene, regional stat og andre 
aktører, forankrer oppfølgingen av Regionplan Agder 2030 i egne styringsdokumenter og 
budsjettprosesser.  
 
Handlingsprogrammet for perioden 2019-2022 inneholder en oversikt over tiltak som skal 
gjennomføres for å realisere hovedmålet og delmålene i Regionplan Agder 2030, samt 
forslag til aktører som har ansvar for eller må samarbeide om gjennomføringen. Tiltakene i 
handlingsprogrammet tilsvarer veien til målet i selve regionplanen.  
 
Fylkeskommunen legger opp til ytterligere konkretisering og årlig rullering i dialog med 
kommuner, regionråd, regional stat og andre samfunnsaktører. Ved rulleringen av 
handlingsprogrammet i 2020 legges det spesiell vekt på å få en god prosess med de 
nyvalgte fylkes- og kommunepolitikere om hvilke tiltak som skal prioriteres.  
 
Klimaveikart Agder og Veikart for bedre levekår i Agder og samarbeids- og 
utviklingsavtalene 
Fylkeskommunen vektlegger både oppfølging og gjennomføring av tiltakene i veikartene og 
samarbeids- og utviklingsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene i arbeidet med 
oppfølging av regionplanen.  
 
Fylkeskommunen skal utarbeide måleindikatorer for å følge med på måloppnåelsen frem til 
2030.  
 
Det foreslås å videreutvikle den etablerte samarbeidsstrukturen for gjennomføring av 
regionplanen som i dag består av Sørlandsrådet, rådmannsgruppen, faggrupper og regionale 
koordineringsgrupper. Strukturen skal evalueres i 2019, og denne evalueringen vil legge 
grunnlag for den videre utviklingen. 
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Tidligere saksgang  
Alle tre kommunene i nye Kristiansand gav høringsuttalelser til planprogrammet. 
 
Kommunestyret i Songdalen behandlet saken i møte 14.02.18 gjorde følgende vedtak: 

1. Regionplan Agder 2020 har fungert som et tydelig rammeverk for samhandlingen 
mellom Songdalen kommune og Vest Agder fylkeskommune. 

2. Ny Regionplan Agder 2030 må ta utgangspunkt i de nye kommunegrensene og 
regionene som gjelder fra 2020. 

3. Fagområdene klima, næring, samferdsel, utdanning og kultur vil være naturlig 
utgangspunkt også for valg av hovedsatsingsområder i Regionplan Agder 2030. 
Temaet levekår og folkehelse bør i tillegg også ha en framtredende plass i 
planarbeidet. 

4. Det bør enten som del av arbeidet med Regionplan Agder 2030 eller som oppfølging 
av denne utarbeides en skogbruksstrategi for Agderregionen der målsettingen må 
være å utforme tiltak som kan bidra til økt aktivitet og mer lokal verdiskapning med 
utgangspunkt i lokalt råstoff.» 

 
Vedtakene pkt 1-5 fra kommunestyret i Søgne, som behandlet saken i møte 15.02.18 og 
bystyret i Kristiansand, som behandlet saken 28.02.2018 er likelydende.  

1. Søgne kommune/Bystyret gir sin støtte til at Kristiansand og Arendal kommuner gis 
en særlig rolle i arbeidet med Regionplan Agder 2030 og støtter at dette skjer 
gjennom bruk av eksisterende arenaer og at disse suppleres med sentrale aktører i 
regionen. Søgne ønsker å bidra i arbeidet som en del av nye Kristiansand. 

2. Framdriften i planarbeidet må sikre god tid til medvirkning. 
3. Regionplanarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og 

de nye kommunene. 
4. Den tematiske innretningen på planarbeidet samsvarer godt med satsingsområdene i 

høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel for Søgne. Temaene bør samles i 
bolker som hører naturlig sammen. Planen bør få en struktur som speiler 
satsingsområdene i regionen og kommunene. 

5. Søgne/Kristiansand kommune forutsetter at innretting av planarbeidet spisses i den 
videre prosessen med særlig vekt på: 

a. klima, 
b. demografi og levekår 
c. digitalisering, næringsliv og verdiskaping 

 
Bystyret i Kristiansand vedtok i tillegg: 
6. Kristiansand kommune anbefaler at endelig vedtak av planen fattes av nytt fylkesting i 

2020 slik at dette får et eierskap til Regionplan Agder 2030.  
 
 

Vurderinger  
Oppfølging av regionplanen  
Programleder er enig med fylkeskommunen at det er behov for å konkretisere tiltakene i 
handlingsprogrammet. Dette kan gjøres ved at det settes inn en egen kolonne med konkrete 
tiltak som fylkeskommunen skal gjennomføre i handlingsprogramperioden, samt konkrete 
samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen og/eller kommunene og andre aktører. Det 
foreslås at tiltakene for utarbeides i dialog med samarbeidspartene og de nye 
kommunestyrene, og at man i denne dialogen løfter fram noen viktige saker for Agder. 
Konkrete samarbeidsprosjekt bør planlegges og utvikles i tett samarbeid mellom partene og 
innarbeides i handlingsprogrammet ved første revisjon. Administrasjonen foreslår derfor 
ingen konkrete samarbeidsprosjekt til handlingsprogrammet under denne høringen, men 
anbefaler at det settes i gang ett arbeid om hvordan vi i fellesskap skal løfte Agder, etter at 
de nye fylkestingene og kommunestyrene er valgt. 
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Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune/ nye Kristiansand vil følge opp regionplanen 
ved utarbeidelse kommuneplanen for nye Kristiansand og relevante planer og strategier som 
igjen danner grunnlaget for prioriteringer av tiltak i kommunens handlingsprogram. 
 
Regionplan Agder 2030 er også et viktig grunnlagsdokument for søknader om tilskudd og 
utvikling av nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt.  
 
Veikartenes rolle 
Det framgår av planforslaget og behandlingen i fylkesutvalgene at oppfølging Veikart for 
bedre levekår og Klimaveikart Agder og de bransjespesifikke veikartene samt samarbeids- 
og utviklingsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene på Agder er viktige for å 
oppnå hovedmålet i regionplanen.  
 
Klimaveikart Agder var ferdig utarbeidet høsten 2018 og er forankret i Rådmannsgruppa og 
Sørlandsrådet, men har ikke blitt sendt på ordinær høring til kommunene eller blitt formelt 
vedtatt i fylkeskommunene/fylkestingene.  
 
Veikart for bedre levekår (versjon 1.0) og vedlagt viljeserklæring, er sendt kommunene for 
innspill til tiltak med frist 26.april. Revidert veikart og viljeserklæring sendes tilbake til 
kommunen. Viljeserklæringen med konkretisering av tiltak som kommune vil iverksette 
behandles politisk og signeres. 
 
Administrasjonen oppfatter veikartenes rolle og status som noe uklar. Er de gjennomgående 
satsinger på planens hovedstrategier eller er de en tiltaksmeny som alle bidragsyterne kan ta 
i bruk i arbeidet med å gjennomføre sin del av planen? Det framgår av planforslaget og 
behandlingen i fylkesutvalgene at oppfølging Veikart for bedre levekår og Klimaveikart Agder 
og de bransjespesifikke veikartene samt samarbeids- og utviklingsavtalene mellom 
fylkeskommunen og kommunene på Agder er viktige for å oppnå hovedmålet i regionplanen. 
Det ville derfor vært naturlig at veikartene var gjenstand for ordinær høring og behandling og 
inngikk i eller var vedlagt høring av regionplanen.  
 
Nye Kristiansand kommune vil ta i bruk Klimaveikart Agder og Veikart for bedre levekår i 
Agder ved utarbeidelse av Klima- og miljøstrategi og Folkehelsestrategi for den nye 
kommunen. 
 
 
Regionplanens innhold 
 
Generelt 
Regionplan Agder 2030 er kortfattet, leservennlig og konkret og tar opp temaer som er 
viktige for utviklingen av Agder. 
 
Planforslaget ivaretar høringsuttalelsene fra Songdalen, Søgne og Kristiansand kommuner 
på de fleste punkter.  
 
Fylkestingene har, ved fastsetting av planprogrammet, besluttet at Regionplan Agder 2030 at 
planen skal sluttbehandles av sittende fylkesting. På tross av en svært stram framdrift er det 
gjennomført betydelig medvirkning og involvering av kommunene og andre aktører som er 
viktige for utvikling av Agder, i planarbeidet. Deltakerne i arbeidsgruppene har imidlertid hatt 
begrensa med tid til drøfting og forankring i egen organisasjon og til å sikre en god 
sammenheng mellom satsingsområdene.  
 
Songdalen kommune var i sin uttalelse til planprogrammet opptatt av tiltak som kan bidra til 
økt aktivitet og mer lokal verdiskapning med utgangspunkt i lokalt råstoff.  Dette er godt 
ivaretatt i planforslaget. 
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Det er godt samsvar mellom tematikken i Regionplan Agder 2030 og kommuneplanens 
samfunnsdel i Songdalen, Søgne og Kristiansand. Selv om nivået på hva som inngår i mål, 
strategier og tiltak er noe ulikt, er innholdet – hvor vi skal og hvordan vi skal oppnå dette – 
sammenfallende på mange områder.  

Fremtidsbildet er beskrevet på en god måte og målene er relevante, men, det er viktig at 
målene framstår som realistiske og tar høyde for ulikheten i befolkningsgrunnlag, geografi og 
lokale fortrinn. Enkelte oppgaver og tilbud til befolkningen vil løses regionalt mens andre 
mens andre løses på kommunenivå Det er ikke entydig hva som er 
sammenligningsgrunnlaget for målene - dagens situasjon på Agder eller i relasjon til landet 
for øvrig? Det er heller ikke målsatt hvor eller hvor store forbedringer må være før målet er 
oppnådd. 

Punktene under Veien til målet har svært ulik konkretiseringsgrad, enkelte er overordnede og 
strategiske, mens andre er detaljerte. På enkelte punkt er det ikke en entydig sammenheng 
mellom målet og Veien til målet, eller hva regionen ønsker å oppnå med tiltaket/strategien - 
om de foreslåtte veiene er de viktigste for å imøtekomme de utfordringene regionen står over 
for. Enkelte punkt er mangelfullt formulert og er bare forståelige for fagfolk eller de som har 
jobbet med planen. Veien(e) til målet anbefales formulert overordna og strategisk slik at de 
kan konkretiseres i handlingsprogram og kommunale styringsdokument, tilpasset lokale 
utfordringer og muligheter. 

Planen er innadrettet, dvs at den gir føringer for hvordan vi skal jobbe for å utvikle Agder, og 
inneholder lite om Agders rolle utad og hvordan vil skal jobbe for å løfte regionen. 

Alle tre kommunene var, i sine høringsuttalelser til planprogrammet, opptatt av at 
regionplanarbeidet tar utgangspunkt i den nye kommunestrukturen og koordineres mot 
arbeidet med å bygge de nye kommunene. Regionplan Agder 2030 tar ikke opp region- og 
kommunereformen og hva dette har å bety for utvikling av Agder.  
 
 
Digitalisering 
Søgne og Kristiansand kommuner forutsatte, i sine høringsuttalelser til planprogrammet, at 
digitalisering ble vektlagt arbeidet med regionplanen. Samfunnet vil gjennomgå en digital 
transformasjon frem mot 2030 og digitalisering vil ha relevans for alle tema planen berører. 
Dette bør fremkomme bedre. Digitalisering inngår i fire av fem hovedsatsingsområder, men 
er ikke godt nok ivaretatt i planen som helhet, særlig innenfor helsetjenester og 
innbyggerdialog. Det anbefales at digitalisering også innarbeides i innledningen (Agder en 
bærekraftig region), kapitelet om utfordringer og muligheter for Agder 2019 og som 
virkemiddel i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne og dialog mellom det offentlige og 
innbyggerne i satsingsområdet 1- attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter eller 
2- verdiskaping og bærekraft. Dette kan eksempelvis gjøres slik: 
 
Innledningskapittelet (s 3) suppleres med: 

 øke innovasjonsevnen gjennom digitalisering, for økt tjenestekvalitet, effektiv 
ressursbruk og en enklere hverdag. Digitalisering kan dermed bidra til å opprettholde 
produktivitetsveksten oppe og å realisere klimamål.  

 Digitalisering – som nytt gjennomgående tema  

Utfordringsbilde (s 5) foreslås justert: 

 Det er et stort potensial for bærekraftig vekst gjennom å kombinere regionens sterke 
teknologikompetanse og store overskudd av fornybar kraft med mulighetene innen 
digitalisering, automatisering og robotisering. 

Satsingsområde 1 eller 2 suppleres med: 
Fremtidsbilde:  
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 Agder leverer helhetlige, sammenhengende offentlige tjenester, og viser stor 

omstillingsevne. Digitalisering bidrar til at tjenestetilbudet er bærekraftige, på tross av 

demografisk endring og bosetningsmønsteret.  

Nytt mål:  

 Det offentlige tjenestetilbudet er fremtidsrettet og bærekraftig.  

 

Veien til målet:  

 Det offentlige utvikler og tar i bruk digitale tjenester og velferdsteknologi i utvikling av 
tjenestetilbudet og dialog med innbyggerne. 

 Det offentlige samarbeider internasjonalt og på tvers av sektorer, forvaltingsnivå og 

med akademia og private, i utvikling av tjenestetilbudet. 

 
 
Internasjonalisering  
Kristiansand kommune har tidligere benyttet regionplanen strategisk ved utvikling av 
nasjonale- og internasjonale samarbeidsprosjekt og søknader om tilskudd. For dette er 
Regionplanens funksjon som grunnlag for «Smart specialisation strategy» viktig og kan med 
fordel tydeliggjøres. Internasjonal samarbeid og profilering av Agder utad, er omtalt både i 
beskrivelse av utfordringer og muligheter på Agder 2019, i fremtidsbildene for verdiskapning 
og bærekraft og kultur og i noen mål og veien til målet og er ytterliggere forsterket i vedtak 
fra fylkesutvalgene. Internasjonalt samarbeid anbefales utvidet til også å omfatte 
samfunnsutvikling og utvikling av tjenester til innbyggerne. 
Innledningskapittelet (s 3) suppleres med: 

 Planen peker på områder, som kan være aktuelle for utlysninger på nasjonalt, nordisk 
eller EU-nivå og annet internasjonalt samarbeid.  

 
 
Likestilling, inkludering og mangfold er godt ivaretatt i planen. Men betydningen av trygghet, 
raushet og verdsetting av mangfoldighet i befolkningen bør synliggjøres bedre. Dette kan 
gjøres ved  

 å justere utfordringer og muligheter på Agder i 2019, siste del av avsnittet om 
Likestilling, inkludering og mangfold foreslås endret til: Et rausere og mer likestilt 
samfunn vil bidra til bedre folkehelse og mer inkludering. Økt mangfold osv 

 supplere tredje avsnitt i fremtidsbildet under utdanning og kompetanse slik: Trygghet, 
trivsel, verdsetting av mangfold og gode levekår gir grunnlag for at alle barn og 
unge….» 

 
 
Levekår og demografi 
Gode levekår inngår som et sentralt element i hovedmålet for regionplan Agder 2030. 
Levekårsproblematikk utgjør en vesentlig del av regionens utfordringsbilde, men det 
fremkommer ikke tydelig i planen hvilke strategier og tiltak man peker på for å nå de 
omfattende målene på disse områdene. Det vises dels til mindre og svært detaljerte tiltak og 
forøvrig til Veikart for bedre levekår og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold. 
Veikartet ikke er en del av planen, den skal konkretisere denne, og arbeidet er i en fase hvor 
man ber om innspill til tiltak. Veikart-dokumentet fremstår foreløpig som en eksempelsamling 
og det er avgrenset til å omfatter tiltak som retter seg mot barn, ungdom og unge voksne. 
Når det gjelder Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold fremgår det på 
fylkeskommunens hjemmeside at: «Handlingsprogram for LIM-planen løper ut 2019. Det vil 
bli foretatt en vurdering av hvordan planen vil bli fulgt opp videre i løpet av 2019. 
Oppfølgingen må ses i sammenheng med Regionplan Agder 2030 og andre relevante 
satsinger, som Veikart for bedre levekår.» 
 
På denne bakgrunn savner vi at Regionplan Agder 2030 tydeligere peker på de sentrale 
veivalgene i en langsiktig levekårssatsing og viser hvorfor nettopp disse er vurdert 
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virkningsfulle for å nå målene frem mot 2030. Med tydeligere retningsangivelser er det 
uproblematisk at andre dokumenter konkretiserer og operasjonaliserer satsinger og tiltak, 
men her oppleves planen for svak.   
 
Når det gjelder demografiutviklingen er det særlig samfunnets aldersbæreevne (forholdet 
mellom antall eldre relativt til antall i yrkesaktiv alder) og evnen til å planlegge og utvikle et 
aldersvennlig samfunn som kunne vært uttrykt enda tydeligere.  «Flere år – flere muligheter» 
er regjeringens strategi for legge til rette for et aldersvennlig samfunn, nettopp av hensynet til 
at så mange flere blir eldre – mennesker med mange og ulike ressurser som vil delta, bidra 
og være aktive i samfunnet. Dette handler om alt fra by- og tettstedsutvikling til 
medvirkningsmuligheter og tilrettelegging for at flere kan stå lengre i arbeidslivet. Det ville 
vært en styrke om plandokumentet omhandlet planlegging for et aldersvennlig samfunn 
eksplisitt, siden dette vil være et prioritert område fremover. Satsingsområdet Attraktive og 
livskraftige byer, tettsteder og distrikter tar for seg hvordan stedene må utvikles for å møte 
det aldrende samfunn, men planen tar ikke tak andre sentrale elementer, blant annet i 
hvordan tjenestetilbudet må utvikles for å møte framtida. 
 
I forbindelse med høringsuttalelsen til helse Sør-Øst Regionale helseforetaks Utviklingsplan 
2035 har formannskapet i Kristiansand sluttet seg til at kommunen aktivt vil støtte ambisjoner 
om universitetssykehus på Agder. Det er positivt at dette ambisjonsnivået er innarbeidet i 
planforslaget med formuleringen om å jobbe for at Sørlandet Sykehus helseforetak oppnår 
kvalitet på nivå med et universitetssykehus.  
 
Plandokumentet berører flere steder utvikling av velferdsteknologi som vei til målet. Det er 
viktig å understreke at det ikke bare omfatter utvikling, men også det å ta i bruk 
velferdsteknologi. Et mål under verdiskaping og bærekraft er: verdiskaping er basert på 
bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser. Det ville vært en styrke om 
man her også hadde omtalt behovet for å utvikle innovative og bærekraftige modeller for 
samhandling og tjenesteutvikling innenfor områder som vil få økende arbeidskraftbehov, som 
eksempelvis innenfor helse- og omsorgssektoren som følge av demografiutviklingen.  
 
Utfordringer og muligheter, 4. avsnittet som omhandler demografi og sysselsetting anbefales 
supplert med planlegging for et aldersvennlig samfunn, digitalisering og bruk av 
velferdsteknologi samt friske eldre som ressurs, eksempelvis slik:  

 Det fødes færre barn, og eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen i Norge. 
Denne utviklingen gjør at det blir færre i arbeidsfør alder per pensjonist i tiårene 
fremover. Samtidig er en stor andel friske eldre en viktig ressurs for samfunnet blant 
annet med frivillig innsats. 

 Agder er blant regionene med lavest sysselsettingsgrad, der særlig andelen unge på 
uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger er høy. For å opprettholde dagens 
velferdsnivå må sysselsettingsgraden og verdiskapingen per arbeidstaker økes og 
det må tas i bruk nye teknologiske løsninger og nye modeller for samhandling og 
tjenesteutvikling. 

 
Verdiskaping og bærekraft - Veien til målet, siste pkt side 14: anbefales justert til:  

 utvikle og ta i bruk/implementere velferdsteknologiske løsninger 
 
 

Regionplanen underkommuniserer fattigdomsproblematikken. Utfordrings- og muligheter, 6. 
avsnittet anbefales endret slik: 

 Likestilling, inkludering og mangfold er viktig, både i et levekårs- og 
verdiskapingsperspektiv. Agder er den regionen i Norge som har lavest andel 
kvinner i lederstillinger og høy andel kvinner i deltidsstillinger. En for stor andel barn 
lever i familier med vedvarende lavinntekt, og inntektsulikhetene mellom grupper 
med høy og lav sosioøkonomisk status øker mer i Agder enn i landet for øvrig. Et 
mer inkluderende, mer sosioøkonomisk likestilt og rausere samfunn vil bidra til bedre 
folkehelse og bedre inkludering. 
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Utdanning og kompetanse, Fremtidsbilder Agder 1.avsnitt foreslås endre til: 

 Det er flere som fullfører utdanning, og deretter går rett ut i heltidsjobb. Sosiale 
forskjeller i gjennomføring av høyere utdanning er sterkt redusert og de 
sosioøkonomiske forskjellene i Agder er redusert. 

 
 
Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter  
Fremtidsbildet og to av punktene under Veien til målet er mangelfullt formulert og anbefales 
justert slik: 

 Virksomheter med mange ansatte og besøkende ligger sentralt i byene og 
tettstedene. 

 Styrke plankompetanse, tverrsektoriell samhandling og kompetansen på inkludering 
av befolkningen i stedsutvikling. 

 Følge opp Folkehelsestrategi for Agder i regionale og kommunale planer og 
strategier. 

 
 
Verdiskaping og bærekraft 
FN`s bærekraftsmål ligger til grunn for planarbeidet og Klima og miljø er et av tre 
gjennomgående tema. For å styrke dette perspektivet anbefales -Veien til målet supplert 
med to punkt:  

 Utarbeide en overordnet strategi for en sirkulær økonomi i Agder.  

 Styrke arbeidet med entreprenørskap og innovasjon knyttet til mer klimavennlig og 
bærekraftig forretningsutvikling. 

 
Tiltakene som omhandler blått og grønt kompetansesenter foreslås omarbeidet til en 
overordnet strategi, som åpner for flere tiltak fram mot 2030, eksempelvis til:  

 Videreutvikle ledende kompetansemiljø for utvikling av grønn industri og tilrettelegge 
maritime og marine næringer.  

 
Tiltakene forslås opprettholdt i handlingsprogrammet. 

 Utvikle Blått kompetansesenter sør 

 Etablere Grønt kompetansesenter  
 
 
Utdanning og kompetanse.  
Barn som begynner på skolen i 2020 vil gå ut av grunnskolen i 2030 og videregående skole i 
2033 - 2035. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg i økende tempo med ny teknologi, ny 
kunnskap og nye utfordringer. Det er avgjørende at barnehagen og skolen bidrar til å utvikle 
barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative og gjør de i stand til å møte 
et samfunn i sterk endring. 
 
Skolen er i starten av et omfattende reformarbeid, i første rekke representert gjennom 
fagfornyelsen. I overordnet del av læreplanverket er det vedtatt at demokrati og 
medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring skal være tre tverrfaglige 
tema som skal prioriteres i alle fag der det er relevant.  
 
Læring er det primære. Målet om at «Barnehager, skoler, høyere utdanning, bedrifter 
fremmer helse, trivsel og læring» anbefales derfor omformulert slik:  

 Barnehager, skoler, høyere utdanning fremmer kultur for god læring og trivsel.  
 
Veien(e) til målet fremstår som lite bearbeide og treffsikre. Vi stiller spørsmål ved om de 
foreslåtte veiene generelt sett er de viktigste og riktigste tiltakene å prioritere. Planen har ikke 
med seg de store, tunge og viktige nasjonale satsinger som regjeringens integreringsstrategi 
2019 – 2022, arbeidet med fagfornyelsen, eller de store utfordringene som er knyttet til 
kjønnsforskjeller, sosioøkonomisk bakgrunn og skoleprestasjoner i utdanningsløpet. Disse 
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satsingene gir uttrykk for nasjonale fokusområder som sannsynligvis vil prege utviklingen av 
norsk grunnskole framover, og vil legge premisser for diskusjoner om grunnskole og 
utdanningsforløp. Satsingene bør innarbeides i regionplan Agder 2030, ved at en prioriterer 
veier til målet som tydeligere møter disse utfordringene. 
 
Veien til målet som omhandler kombinasjonsklasser er upresist og anbefales flyttet til målet 
som omhandler gjennomføring av videregående opplæring, og presisert slik:  

 Øke bruken av kombinasjonsklasser der ungdom med kort botid i Norge/elever kan ta 
grunnopplæring og videregående opplæring samtidig. 

 
Mål 4 anbefales supplert med nytt punkt under veien til målet: 

 Sikre rammevilkår for utvikling av universitet og høyskoler 
 
Målet om god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft suppleres med nytt 
punkt under veien til målet: 

 Bedriftene har tilgang på kompetent arbeidskraft og samarbeider om å tiltrekke og 
beholde kompetanse i regionen.  

 
 
Transport og kommunikasjon  
Veiene til målet som omhandler transportforbindelser er mangelfullt når det gjelder nasjonale 
forbindelser og Kjevik og anbefales presisert slik:  

 Sikre nasjonale og internasjonale transportforbindelser – herunder Kjevik og 
Jyllandskorridoren – med god tilkobling til EUs hovedtransportnettverk. 

 
 

Kultur 

Satsingsområdet er gjennomgående overordnet og strategisk, og viser på en god måte klare 

ambisjoner for utvikling av regionen. For bedre å få fram hva som er målet og hva som er 

virkemidler anbefales første avsnitt i fremtidsbildet stokket om slik: 

I 2030 er Agder en region som har forløst kulturens potensial for å skape regional 

stolthet, sosial inkludering og økonomisk utvikling. Dette reflekteres i tilbudet innen 

kunst, idrett og kulturarv, hvor alle kommuner har godt utbygd infrastruktur og alle 

innbyggere har like muligheter for å delta og utvikle egne kreative evner og talenter. I 

2030 er Agder internasjonalt kjent som en nyskapende og mangfoldig kulturregion 

med en kunnskapsbasert kulturpolitikk. Frivillig og offentlig sektor, akademia og 

næringsliv samarbeider målrettet for å styrke forskning og kunstnerisk 

utviklingsarbeid, og eksperimenterer med nye samarbeidsformer i regionen, nasjonalt 

og internasjonalt. 

 

Mot slutten av fremtidsbildet pekes det på kulturarv og verneverdige bygg og at historiske 

bysentre skal utvikles med utgangspunkt i kulturhistoriske verdier. Det er vanskelig å være 

uenig i det, men vi må også våge å bygge det som skal bli kulturhistorisk verdifullt fra vår 

samtid også, altså samtidsarkitektur som kulturverdi. Det anbefales en tilføyelse i siste 

avsnitt som ivaretar dette. 

 

De seks definerte målene mot 2030 er formulert med litt for ulike detaljeringsgrader. For å få 

en bedre sammenheng kunne med fordel «Verdiskapingen knyttet til kystkultur, kulturarv i 

indre bygder og trehusbyene har økt» vært omformulert til  

 Verdiskapingen knyttet til kunst og kultur er økt og flere henter sine inntekter fra kunst 

og kultur.  
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Målet om at «Tettheten av kunstnere og kulturarbeidere er den høyeste i landet utenfor 

Oslo» er viktig. I tillegg til de veiene til målet som er nevnt, bør det være fokus på å utvide 

markedet ved å gjøre det lettere å kjøpe kultur. Følgende tillegg anbefales tatt med:  

 Legge til rette for økt bruk at kunstnere og kulturarbeidere i offentlige prosjekter og 

prosesser. 

 

I tillegg mangler kapittelet omtale av de store, regionale institusjonene. En vei til målet om 

kunstnertetthet bør være: 

 Utvikle eksisterende og nye kulturinstitusjoner i regionhovedstaden med økt statlig 

støtte.  

 

Mål 5 og 6 kan leses som at samme innbyggerne skal gis det samme tilbudet i hele fylket. 

Planen bør gjenspille at Agder er forskjellig og tilbudene må tilpasses lokale fortrinn og 

befolkningsgrunnlag. Det bør komme klarere fram at deler av kultur- og idrettstilbudet løses 

på regionalt nivå.  

 

 

Marit Eik,  

Rådgiver by- og samfunnsenheten, Kristiansand 
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Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle  
Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk  
bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslipps-
samfunn med gode levekår. Dette innebærer å

l bruke hele Agder og sørge for at utviklingen 
kommer alle deler av Agder til gode,

l samarbeide om å realisere FNs bærekraftsmål 
på regionalt og lokalt nivå,

l jobbe kunnskapsbasert og målrettet, for å 
forbedre levekårene gjennom en langsiktig  
og helhetlig levekårssatsing. Å følge opp tiltak  
i Veikart for bedre levekår vil være en viktig  
del av dette arbeidet,

l redusere klimagassutslipp fra ikke kvotepliktig
sektor på Agder med 40 prosent innen 2030, 
sammenlignet med 2005, i tråd med forpliktelsene 
i Parisavtalen. Klimaveikart Agder, veikartene fra 
industri og landbruk og en rekke andre sektorer  
vil være sentrale verktøy for å få dette til.  
Å jobbe for å realisere målene i Electric Region 
Agder vil også være et viktig bidrag på veien til 
et lavutslippssamfunn. 

Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal  
være hovedsatsingsområder frem mot 2030:

l Attraktive og livskraftige byer, tettsteder 
og distrikter

l Verdiskaping og bærekraft

Agder – en bærekraftig region  
med lave utslipp og gode levekår 

l Utdanning og kompetanse
l Transport og kommunikasjon
l Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver 
som samsvarer med de tre dimensjonene av  
bærekraft i hovedmålet:    

l Næringsutvikling og samarbeid om nye 
arbeidsplasser

l Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
l Klima og miljø

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk 
styringsdokument for hele Agder. Den beskriver de 
viktigste utfordringer og muligheter for landsdelen,  
et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal  
til for å nå konkrete mål. Planen er grunnlaget for  
politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende 
for prioritering, samordnet innsats og virkemiddel-
bruk fra ulike offentlige aktører.

Agder har mange fortrinn, og samarbeidsevne er ett 
av dem. Offentlige og private samfunnsaktører har 
over mange år samarbeidet godt for å nå ambisiøse 
mål, gjennom «Felles mål for Sørlandet 2003-2010» 
og Regionplan Agder 2020. Nøkkelen til å nå felles 
mål er å videreføre og forsterke det gode sam- 
arbeidet i et regionalt partnerskap. Samarbeidet skal 
kjennetegnes av kunnskapsbasert praksis, som tar 
utgangspunkt i et felles utfordringsbilde og kobler 
kompetanse fra erfaring, forskning og medvirkning.
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Utfordringer og muligheter  
for Agder i 2019

Agder er en region i økonomisk og befolknings- 
messig vekst. De siste ti årene har Agder vært en  
av landets raskest voksende regioner i folketall.  
Den viktigste årsaken er innvandring. Befolknings-
veksten er imidlertid ujevnt fordelt. Veksten er høyest 
i Kristiansandsregionen, mens flere innlandskommu-
ner har en svak vekst og ville opplevd befolknings-
nedgang uten innvandring. Det er en trend at flere 
velger å bo sentralt, både i by- og bygdesentrum. 

Agder har et variert og konkurransedyktig arbeids- 
og næringsliv. Industrinæringer som prosess- og 
mekanisk industri og leverandørindustri for olje- og 
gassvirksomhet står særlig sterkt. I tillegg er reiseliv 
en viktig næring. Agder har utviklet sterke klynger 
og nettverk innen disse sektorene. Det er et stort 
potensial for bærekraftig vekst gjennom å kombinere 
regionens sterke teknologikompetanse og store  
overskudd av fornybar kraft. Treindustrien og  
marine næringer anses for å ha store muligheter.  
Sammen kan disse næringene bidra til å skape  
nye arbeidsplasser. 

Gjennomføringsgraden i videregående skole har 
vært jevnt økende de siste årene. Agder har en  
relativt høy andel personer med yrkesrettet ut-
danning. Det er likevel et behov for at flere velger  
de yrkesfaglige programmene som næringslivet 
etterspør. Samtidig trenger næringslivet ansatte med 
høyere utdanning. Mange av disse må i dag rekrut-
teres fra andre deler av landet eller fra utlandet. 

Det fødes færre barn, og eldre utgjør en stadig større 
andel av befolkningen i Norge. Denne utviklingen 

gjør at det blir færre i arbeidsfør alder per pensjonist 
i tiårene fremover. Agder er blant regionene med 
lavest sysselsettingsgrad, der særlig andelen unge 
på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger er høy. 
For å opprettholde dagens velferdsnivå må syssel-
settingsgraden og verdiskapingen per arbeidstaker 
økes. 

Deler av innlandet på Agder, distriktene og rand- 
kommunene opplever tap av arbeidsplasser og  
levekårsutfordringer. Flere kommuner har ensidig  
arbeidsmarked, få kompetansearbeidsplasser og 
lang reisetid til steder med variert arbeidsmarked. 
Det er utfordringer med fiber- og nettkapasitet  
flere steder. Store avstander og til dels dårlige  
veier hindrer effektiv transport av folk, råvarer  
og produkter.

Likestilling, inkludering og mangfold er viktig, både 
i et levekårs- og verdiskapingsperspektiv. Agder er 
regionen i Norge med lavest andel av innvandrere  
i arbeid, og har i tillegg lav andel kvinner i leder- 
stillinger og høy andel kvinner i deltidsstillinger.  
Et mer inkluderende og rausere samfunn vil bidra til 
bedre folkehelse og bedre integrering. Økt mangfold 
vil føre til at flere kan komme i arbeid og dermed øke 
sysselsettingsgraden og verdiskapingen, og forbedre 
levekårene i regionen. 

Klimaendringer er en global utfordring. Agder  
må både håndtere hendelser som følge av mer  
ekstremvær og gjennomføre utslippskutt for å  
oppfylle Parisavtalen. Transport står for mest klima- 
gassutslipp i Agder, og det er derfor i denne sektoren 
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de største utslippskuttene må tas. Samtidig er økt 
mobilitet sentralt for å bedre levekår, skape et felles 
bo- og arbeidsmarked, tilrettelegge for verdiskaping 
og frakt av varer og tjenester. Næringslivet i regionen 
har store muligheter for å utvikle nye klimavenn- 
lige løsninger og produkter, og dermed nye grønne 
arbeidsplasser. For å få dette til må Agder styrke 
innsatsen innen forskning, utvikling og innovasjon.

Kultur og idrett er viktig for innbyggernes levekår, 
og bidrar til å utvikle kreativitet og god folkehelse. 
Frivillig sektor er en uunnværlig ressurs i denne 
sammenheng. Kulturlivet i Agder er i sterk utvikling. 
Det er gjennomført en satsing på kulturbygg i mange 
kommuner. Store kulturarenaer og formidlingsbygg 
kan gjøre Agder til en nasjonal kulturregion. Det er 
også viktig å ha fokus på kulturminner for å bevare 
Agders historie, bygge identitet, og skape verdier.

Skjærgården og rik natur i innlandet gir et godt 
grunnlag for å videreutvikle Agder som turistmål. 
Det er imidlertid særlig kystsonen og høyfjellet der 
Agder har naturverdier som er sårbare og under 
utbyggingspress. Byspredning på Agder i form av 
omfattende bolig- og næringsutbygging og store 
arealreserver utenfor definerte tettsteder fører til 
unødvendig stor arealbruk, nedbygging av natur- 
områder og dyrka mark, og kan legge ytterlige press 
på kommuneøkonomien. Det er en utfordring å finne 

Utfordringer og muligheter for Agder i 2019

rett balanse mellom vern av natur- og kulturverdier,  
og ivaretakelse av lokalsamfunnenes behov for  
bolig- og næringsutvikling. 

Agder er en utadrettet region med lange tradisjoner for 
internasjonalt samarbeid. Næringslivet i landsdelen er 
eksportrettet, og mange av de største bedriftene har 
utenlandske eiere. Agder har innbyggere fra omtrent 
150 land, mange utenlandske studenter og arbeids- 
takere, og en rekke transportforbindelser til utlandet.  
I internasjonalt samarbeid ligger muligheter for å  
utveksle kunnskap som bidrar til mer forskning,  
utvikling og innovasjon, og til å profilere Agder som  
en attraktiv region utad.
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Fremtidsbilde Agder

I 2030 er Agder en attraktiv region å bo, jobbe i og 
besøke. Byene, tettstedene og bygdesentrene er 
trygge og attraktive steder med identitet og innova-
sjonskraft. Stedene er kompakte, tilrettelagt for alle, 
og ivaretar en stadig økende andel eldre. Bolig-,  
handels-, kultur- og tjenestetilbudet er variert og 
tilpasset innbyggernes behov. 

Nærhet og gode møteplasser bidrar til samarbeid, 
nytenking og verdiskaping. Virksomheter med mange 
besøkende ligger sentralt i byene og tettstedene.  
Byene og tettstedene er utviklet innenfor definerte 
tettstedsgrenser. Fortetting og gjenbruk av eksis-
terende utbyggingsområder ivaretar både sosiale 
og kulturhistoriske verdier, og er tilpasset et endret 
klima.

Samarbeid om levekår og stedsutvikling har bidratt 
til bedre helse og at sosiale forskjeller er redusert. 
Flere bor i gangavstand til dagliglivets gjøremål.  
De fleste velger derfor å forflytte seg uten bruk  
av privatbil, og langt færre er utsatt for støy-  
og luftforurensning. Det er god tilgang på boliger  
i ulike prisklasser, med gode innvendige og  
utvendige fellesarealer som er tilrettelagt for å  
kunne bo i eget hjem hele livet. 

Kristiansand og Arendal fungerer som hovedsentre 
for vekst på hele Agder. De mindre byene og tett- 
stedene fungerer som vekstsentre for sin region.  

Attraktive og livskraftige byer,  
tettsteder og distrikter

De spiller på sine lokale fortrinn og utvikles som 
stadig mer attraktive steder med gode møteplasser 
for innbyggerne og besøkende. 

Utvikling av lokalsamfunnene skjer gjennom god 
planlegging og i henhold til lokaldemokratiske  
prinsipper. God arkitektur gir stedene kvaliteter  
og tilbud som inviterer til møter mellom mennesker  
på tvers av generasjoner, kulturer, sosial bakgrunn, 
funksjonsevne og kjønn. Innbyggerne opplever 
trygghet, sterk tilhørighet og eierskap til lokalmiljøet. 
Dugnadsviljen, engasjementet og frivillig innsats  
står sterkt. 

Offentlige bygg planlegges for sambruk og samling 
av flere funksjoner, og er lokalisert slik at regionens 
tettsteder styrkes og transportbehovet reduseres. 

Regionens naturområder er ivaretatt for fremtidige 
generasjoner og er en del av regionens ressurs-
grunnlag og identitet. Naturmangfoldet og leve- 
områdene til sårbare arter er ivaretatt, kulturland- 
skapet holdes i hevd, og landbruket produserer mer 
enn tidligere. Strandsonen langs sjø og vassdrag er 
skjermet mot utbygging og vannforekomstene  
i regionen har god vannkvalitet. 
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Gjennomføre områdeløft og nærmiljøutvikling på lokale steder med  
levekårsutfordringer. 

Vektlegge stedsutvikling ved investeringer i nye, offentlige bygg.

Lokalisere nye boliger og tjenestetilbud slik at flest mulig har gang- eller  
sykkelavstand til daglige gjøremål.

Legge til rette for barnefamilier og sikre tilgang til barnehage og skole  
i sentrumsområder.

Legge til rette for økt innbyggermedvirkning i stedsutvikling.

Øke kompetansen om fortetting, gjenbruk av utbygde arealer, og stedsutvikling  
som bygger på kvaliteter, lokale fortrinn og utviklingsmuligheter.

Mål og veien til målet

Mål mot 2030 Veien til målet

Styrke plankompetanse, tverrsektoriell samhandling og inkludering av  
befolkningen i stedsutvikling.

Løfte deler av Agder med levekårsutfordringer og lav sysselsettingsgrad. 

Utvikle samarbeidsarenaer for lokal steds- og næringsutvikling mellom  
offentlig sektor, akademia, næringsliv og innbyggere.

Ivareta næringslivets behov for areal, og legge til rette for at virksomheter 
med mange besøkende lokaliseres i sentrumsområder.

Følge opp Folkehelsestrategi for Agder i kommunale planer og strategier.

Det er attraktive 
og varierte bo- og 
arbeidsmarkeder  
i hele Agder.

Byer, tettsteder 
og bygdesentre er 
utviklet kompakt 
og med kvalitet. 
Stedene har gode 
og inkluderende 
bomiljøer og  
møteplasser. >>
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Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

Utvikle inkluderende og trygge boliger og bomiljø som ivaretar varierte behov  
knyttet til husholdningsstørrelse, alder, kjøpekraft og livssituasjon.

Mål mot 2030 Veien til målet

Vitalisere nærings-, tjeneste- og handelsaktivitet i sentrum tilpasset fremtidens  
arbeidsmarked, tjenestebehov og handelsmønster.

Utvikle steder med funksjonsblanding av boliger, arbeidsplasser og  
tjenestetilbud.

Øke kunnskap om utvikling av nye boligtyper, boformer og bomiljø. 

Utvikle varierte boliger og tjenester tilpasset befolkningens behov for å bo  
i eget hjem så lenge som mulig.

Utvikle boliger med tilgang til utvendige og innvendige felles møteplasser.

Kommune- 
sentrene har et 
variert arbeidsliv, 
tjeneste- og opp- 
levelsestilbud.

Flere har tilgang 
på bolig og bomiljø 
tilpasset sin livs- 
situasjon.

Utvikle aktiviserende, trygge og inkluderende uterom og sosiale møteplasser. >> Byer, tettsteder 
og bygdesentre er 
utviklet kompakt 
og med kvalitet. 
Stedene har gode 
og inkluderende 
bomiljøer og  
møteplasser.

Bruke kunst, kultur og idrett for å øke stedskvalitet og skape folkeliv.

Sikre grøntområder og bynære vassdrag, og skape gode koblinger mellom 
møteplasser og nærturområder.
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Fremtidsbilde Agder

I 2030 har Agder lykkes med å bruke det grønne  
skiftet til innovasjon og verdiskaping i privat og  
offentlig sektor. Utvikling og bruk av ny teknologi  
har bidratt til å løse store miljø- og klimautfordringer.  
Et godt samarbeid mellom næringsliv, akademia  
og det offentlige har ført til at nye og attraktive  
arbeidsplasser er etablert over hele regionen.

Gjennom anskaffelser og innkjøp har offentlig  
sektor bidratt til utvikling av nye produkter og  
tjenester. Sirkulær økonomi er et hovedprinsipp  
for næringsutvikling og vekst. 

Agder har utnyttet mulighetene innen digitalisering 
og automatisering. Det har vokst frem en mer  
variert næringsstruktur som har bidratt til at flere  
er i arbeid og til bedre levekår.

Landsdelen har lykkes med å bruke sine natur- 
ressurser til å skape nye og fremtidsrettede  
produkter, løsninger og tjenester. Agders store  
tilgang på stabil og fornybar kraft har forsterket  
posisjonen som en ledende energiregion og en  
kompetanseregion for fremtidens produksjon,  
distribusjon og bruk av energi. En bevisst satsing  
på lokale kompetansemiljøer knyttet til skog-  
og trenæringen har skapt sysselsetting der  
ressursene er. 

Verdiskaping og bærekraft

Den eksportrettede prosess- og leverandørindu- 
strien i Agder er verdensledende, både teknologisk 
og miljømessig. Agder har styrket sin posisjon som 
reiselivs- og opplevelsesdestinasjon. Regionens 
sterke kompetanse og teknologi fra olje, gass og 
maritim sektor er videreutviklet til nye vekstnæringer 
i havrommet. Den rike tilgangen på marine ressurser 
har skapt både arbeidsplasser og styrket de marine 
kunnskapsmiljøene. Verdien av både fisk, oppdrett 
og videreforedling av marine arter har økt betydelig.

Agder leder an innenfor e-helse og velferdsteknologi, 
der det er utviklet innovative helsetjenester gjennom 
tett samhandling mellom offentlig og privat sektor, 
forskningsmiljøer, tjenestetilbydere og brukere.

Agder har en sterk entreprenørskapskultur med  
gode vilkår for vekstkraftige gründerbedrifter  
i regionen. Det er etablert flere arenaer for idé-  
og produktutvikling. Næringsliv og gründere finner 
lett frem i tilbudet av virkemidler for forskning,  
utvikling og innovasjon. Landsdelen har en tydelig 
internasjonal profil. Samlet bidrar dette til å trekke 
investorer, nye bedrifter, kunnskaps- og teknologi-
partnere til regionen.
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Mål og veien til målet

Utvikle velferdsteknologiske løsninger.

Legge til rette for kompetanseoverføring mellom bedriftsnettverk og klynger, 
og styrke samskaping med regionale forskningsmiljøer.

Mål mot 2030 Veien til målet

Øke bruk av innovative offentlige anskaffelser.

Ta inn entreprenørskap i hele utdanningsløpet.  

Tilpasse virkemidler for innovasjon etter brukernes behov.

Øke deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter og  
forskningsprogrammer.

Mobilisere næringslivet til økt forskning, utvikling og innovasjon.

Flere vekstkraftige 
små og mellom-
store bedrifter er 
etablert. 

Det er høyere  
sysselsettingsvekst 
enn i landet for  
øvrig, med fokus  
på nye potensialer 
for bærekraftig  
verdiskaping.
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Verdiskaping og bærekraft

Etablere Blått kompetansesenter Sør, og videreutvikle et ledende  
kompetansemiljø for kyst- og havforskning.

Etablere Grønt kompetansesenter Sør som knyttes geografisk opp mot grønn 
industri der ressursene er.

Etablere bedriftsnettverk innen treindustri, marine og maritime næringer.

Sikre infrastruktur med jernbanen gjennom skogsbeltet, og etablere  
lokale jernbaneterminaler for tømmeropplasting.

Støtte opp om teknologioverføring og kompetanseutvikling på tvers av  
sektorer og bransjer.

Ivareta landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, strandsonen 
og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern.

Mål mot 2030 Veien til målet

Legge til rette for økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom  
næringsklyngene.

Legge til rette for økt samhandling mellom akademia, offentlig og  
privat sektor.

Styrke kapasitet for å kommersialisere innovasjon.

Kartlegge muligheter og utvikle bærekraftig verdiskaping på bakgrunn  
av kunnskap om naturressurser og kulturverdier.

Næringsstrukturen 
er mer variert og 
preget av godt  
samarbeid med 
akademia og 
offentlig sektor.

Verdiskaping er  
basert på bære-
kraftig bruk av 
menneskelige  
ressurser og  
naturressurser.
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Fremtidsbilde Agder

I 2030 er Agder en region som er preget av god 
helse og høy deltakelse i arbeidslivet. Flere kvinner 
jobber heltid, flere innvandrere og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er i jobb, og flere kvinner  
har lederstillinger. Det er svært få arbeidsledige  
og unge uføre. Det er flere som fullfører utdanning, 
og deretter går rett ut i heltidsjobb. Sosiale forskjeller  
i gjennomføring av høyere utdanning er sterkt 
redusert. 

Barn, elever og studenter opplever god sammen-
heng i hele utdanningsløpet. Det er høy barne- 
hagedeltakelse i alle grupper av befolkningen.  
Alle barn og unge har et skole- og barnehagemiljø 
som fremmer helse, trivsel og læring. 

Trivsel og gode levekår gir grunnlag for at alle barn 
og unge får oppfylt sitt potensiale til læring. De  
som har spesielle behov blir tidlig identifisert og får  
kvalifisert hjelp. Det er fokus på å gi barn og unge 
lærelyst og kompetanse som fremmer demokrati,  
medborgerskap, god folkehelse, livsmestring og  
bærekraft. Ansatte i barnehage og skole har nød- 
vendig og oppdatert kompetanse.

Livslang læring vektlegges for å opprettholde et  
kompetansenivå som gjenspeiler behovene i sam- 
funnet. Det er en god balanse mellom tilbud og  
etterspørsel av kompetanse på arbeidsmarkedet.  

Utdanning og kompetanse

Det er også et sterkt forskningssamarbeid mellom 
høyere utdanningsinstitusjoner, offentlig sektor og 
andre regionale aktører. 

Distriktsvennlige og desentraliserte tilbud om  
høyere utdanning har skapt gode forutsetninger  
for regional kompetanseutvikling også for de som 
ikke bor sentralt. 
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Styrke overgangen mellom videregående opplæring og arbeidslivet for unge  
som strever. 

Etablere gode rutiner for samarbeid i overgangene gjennom hele  
utdanningsløpet. 

Mål og veien til målet

Kartlegge behov for kompetanse, etter- og videreutdanning for pedagogisk 
ansatte i hele utdanningsløpet og etablere tilbud basert på det.

Gjennomføre systematisk kartlegging av barn og unges generelle utvikling, 
psykiske helse og livskvalitet. 

Innføre rutiner for å sikre at barn og unge har et trygt og godt barnehage-  
og skolemiljø.

Legge til rette for at skolebygg og områdene rundt kan brukes som arena for  
fritids- og kulturtilbud for alle, for både organisert og egenorganisert aktivitet.

Bruke digitale pedagogiske verktøy i alle barnehager for å fremme tidlig  
innsats og barns utvikling av digital mestring.

Utarbeide tiltak for å øke andelen mannlige barnehagelærere og lærere på  
trinn 1-7.

Mål mot 2030 Veien til målet

Øke bruken av kombinasjonsklasser.

Legge til rette for at innvandrere kan bygge videre på sin formelle utdanning 
fra hjemlandet og sikre en formell godkjent utdanning i Norge.

Etablere «Arbeidspraksis-torg» som tilbyr praksisplasser til personer som 
ønsker seg arbeidserfaring.

Følge opp tiltakene i Veikart for bedre levekår og Regional plan for likestilling, 
inkludering og mangfold.

Legge til rette for at alle innbyggerne kan bruke kollektivtransport til skole  
og utdanning.

Sysselsettingen 
har økt, særlig for 
utsatte og margi- 
naliserte grupper. 

Det har skjedd 
betydelige for- 
bedringer når det 
gjelder likestilling, 
inkludering, fysisk 
og psykisk helse.

Barnehager, skoler, 
høyere utdanning 
og bedrifter  
fremmer helse, 
trivsel og læring.

En høyere andel 
elever og studenter 
gjennomfører  
videregående opp- 
læring, fagskole og 
høyere utdanning.>>
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Tilby målrettet utdanning når det gjelder kompetansebehovene knyttet til  
«Electric Region Agder» på videregående skoler, universitet og høyskoler.

Etablere tett dialog mellom arbeidsliv og tilbydere av utdanning om behovene for  
kompetanse i arbeidslivet (spesielt yrkesfagsutdanning og høyere utdanning).

Samarbeide om etablering og utprøving av nye lærefag.

Legge til rette for at studenter i høyere utdanning har gode tilbud om kobling  
til arbeidslivet.

Samarbeide om å få flere offentlige- og næringslivs ph.d.

Utvikle utdanningsløp for velferdsteknologi.

Utdanning og kompetanse

Jobbe for at Sørlandet sykehus helseforetak oppnår kvalitet på nivå med et  
universitetssykehus.

Mål mot 2030 Veien til målet

Satse på økt bredde og kvalitet på bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger.

Jobbe for å gjøre fagskolens tilbud bedre kjent.

Legge til rette for at innbyggere i distriktene kan ta utdanning på fagskole-  
og universitetsnivå.

Øke antall læreplasser innen utdanningsprogram hvor det er behov  
for arbeidskraft.

Kartlegge behovet for kompetanse i rådgivertjenesten, spesielt innen karriereveiledning, og gjennom- 
føre kompetansehevingstiltak som møter elevenes behov for å ta gode karriere- og utdanningsvalg.

>> En høyere andel 
elever og studenter 
gjennomfører  
videregående opp-
læring, fagskole og 
høyere utdanning.

Det er god balanse 
mellom tilbud og 
etterspørsel i det 
regionale arbeids-
markedet.

Agder er inter- 
nasjonalt anerkjent 
som kompetanse-
region for frem- 
tidens produksjon, 
distribusjon og bruk 
av energi.

63



25/19 Regionplan Agder 2030 - høring - 201901981-1 Regionplan Agder 2030 - høring : Høringsforslag Regionplan Agder 2030_lav oppløsning

20

64



25/19 Regionplan Agder 2030 - høring - 201901981-1 Regionplan Agder 2030 - høring : Høringsforslag Regionplan Agder 2030_lav oppløsning

21

til bedre vilkår for godstransport på sjø og jern- 
bane. Transporttilbudet til og fra utlandet tilfreds- 
stiller befolkningens og næringslivets behov.  
Systematisk utbygging av digital infrastruktur  
har vært en drivkraft for utviklingen av landsdelen. 

Klimatilpasning er innarbeidet i all planlegging.  
Skadeomfang på kommunikasjonsinfrastruktur  
som følge av ekstremvær er betydelig redusert.  
Samfunnssikkerhet og beredskap er samordnet  
mellom kommune, fylke og stat. Dette har bidratt  
til et robust kraft- og telekommunikasjonsnett.

Fremtidsbilde Agder

I 2030 er Agder en foregangsregion for reduksjon  
av klimagassutslipp og forurensning gjennom  
elektrifisering av hele transportsektoren. Nødvendig  
infrastruktur for et fullelektrisk samfunn er bygd ut. 
Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
har gjort det enkelt å velge den mest klimavennlige 
løsningen for innbyggerne og besøkende. 

Nye fleksible kollektivløsninger har bidratt til å  
dempe veksten i personbiltrafikken. I byregionene  
er personbiltrafikken redusert, noe som har gitt 
et renere bymiljø, mindre støy og bedre vilkår for 
næringstrafikken. Kollektivtilbudet har nullutslipps- 
løsninger og tilfredsstiller kravene til fremkomme- 
lighet og sømløs mobilitet.  

Det er enkelt å reise kollektivt, gå og sykle til  
arbeid, barnehage, skole, handels- og service- 
tilbud. Økt fysisk hverdagsaktivitet har bidratt til 
bedre folkehelse. Agder har oppnådd nasjonale  
målsettinger om å redusere antall drepte og hardt  
skadde i trafikken.

Agder har et effektivt stamveinett med tilførsels- 
veier som knytter regionen sammen. Infrastruktur for 
godstransport er effektiv og miljøvennlig med gode 
koblinger mellom vei, bane, sjø og luft. Et styrket 
havnesamarbeid, kapasitetsøkninger på sporet og 
nasjonale støtteordninger for godsoverføring har ført 

Transport og kommunikasjon
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Mål og veien til målet

Realisere utbygging av E18 og E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele regionen  
og Rv 9 med gul midtstripe. Oppgradere Fv 42 og Rv 41 som stamvei for distriktene.  

Arbeide aktivt for å få Sørvestbanen/Grenlandsbanen ferdig planlagt for 
utbygging innen 2030.

Bygge ut en stabil og robust kraftinfrastruktur (f. eks. smart grid, landstrøm, 
ladestasjoner o.l.).

Bygg ut digital infrastruktur som bidrar til å redusere transportbehovet  
(f. eks. digitale helsetjenester, videomøter).

Iverksette tiltak for at transportsektoren blir utslippsfri.

Samarbeide om prioritering og gjennomføring av godstiltak på Agder  
(«Sørlandets godsløft»). 

Mål mot 2030 Veien til målet

Utarbeide regionale bolig-, areal- og transportplaner med klare retningslinjer  
for en bærekraftig by-, tettsteds- og distriktsutvikling.

Gjennomføre regional reisevaneundersøkelse.

Sikre regional og statlig finansiering av infrastruktur for miljøvennlig transport 
og innfasing av fremtidsrettede løsninger.

Definere og etablere sammenhengende transportkorridorer for hele Agder, 
med effektive knutepunkter for person- og godstransport. 

Sikre internasjonale transportforbindelser – herunder Jyllandskorridoren –
med god tilkobling til EUs hovedtransportnettverk.

All utbygging skjer 
etter prinsippene 
om samordnet  
bolig-, areal- og 
transportplan- 
legging.

Det er etablert  
miljøvennlige, 
effektive og sikre 
mobilitetsløsninger 
som dekker inn- 
byggernes og de 
besøkendes behov. 

Nødvendig  
infrastruktur for et 
lavutslippssamfunn 
er bygd ut. >>
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Legge til rette for bredbåndsdekning for alle husstander og bedrifter.

Bygge ut en stabil og robust fiberinfrastruktur (bredbånd, mobilnett) og etablere flere  
sammenhengende fiberkabler til og fra Agder, inkludert internasjonale sjøfiberforbindelser.

Iverksette tiltak for utslippsfri bygging, drift og vedlikehold av vei.

Gjennomføre utbedringstiltak på vei og trafikkmiljø som bidrar til å redusere  
alvorlige ulykker.

Sikre samfunnets behov for transport og kommunikasjon ved kriser.

Koordinere beredskapsinnsatsen på tvers av kommunegrensene. 

Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser som tar hensyn til klimaendringer.

Forebygge uønskede hendelser innen transportsektoren og minske følgene  
av disse.

Prioritere gang- og sykkelveier i areal- og transportplanlegging, utvikle sammenhengende  
infrastruktur med hovedsykkelveinett og smarte snarveier som gjør sykling og gange mer attraktivt.

Sørge for prioritert og forutsigbar fremkommelighet for kollektivtransporten.

Transport og kommunikasjon

Mål mot 2030 Veien til målet

Digital infrastruktur 
er robust, har god 
kapasitet og inter-
nasjonal tilknytning. 

Infrastruktur for 
transport og  
kommunikasjon  
er tilpasset  
ekstremsituasjoner.

Andelen reiser 
som foretas til fots, 
med sykkel og med 
kollektiv er økt. 

>> Nødvendig  
infrastruktur for et 
lavutslippssamfunn 
er bygd ut.

Etablere tverretatlig samarbeid for å styrke kollektivtransportens  
attraktivitet.
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Fremtidsbilde Agder
 
I 2030 er Agder internasjonalt kjent som en  
nyskapende og mangfoldig kulturregion med en  
kunnskapsbasert kulturpolitikk. Frivillig og offentlig 
sektor, akademia og næringsliv samarbeider  
målrettet for å styrke forskning og kunstnerisk 
utviklingsarbeid, og eksperimenterer med nye  
samarbeidsformer i regionen, nasjonalt og inter- 
nasjonalt. Samarbeidet forløser kulturens potensial 
for å skape regional stolthet, sosial inkludering og 
økonomisk utvikling. Dette reflekteres i tilbudet  
innen kunst, idrett og kulturarv, hvor alle kommuner 
har godt utbygd infrastruktur og alle innbyggere har 
like muligheter for å delta og utvikle egne kreative  
evner og talenter.

Kulturinstitusjoner, museer, idrettsarenaer og en  
unik kulturarv gjør Agder til et attraktivt reisemål.  
Et voksende antall mennesker fra inn- og utland  
velger derfor å feriere her. Det er et omfattende  
klyngesamarbeid mellom kultursektor og reiseliv  
som er ledende innenfor teknologisk utvikling. 

Fleksible tilbud av produksjons- og øvingslokaler og 
opplæring i entreprenørskap, gjør regionen særlig 
attraktiv for kunstnere, kulturarbeidere og kreative 
næringer. Vitale miljøer ved og rundt universitetet, 
kulturinstitusjonene og kompetansesentrene gjør  

Kultur

det attraktivt for nyutdannede innen praktiske og 
estetiske fag å bli boende på Agder. Den høye  
kunstnertettheten gir god tilgang til kunstnerisk og 
kreativ kompetanse som stimulerer fritidskulturlivet, 
skoleverket og næringslivet. 

Kommunene har styrket den kulturelle infra- 
strukturen. Bibliotek, kulturskoler, fritidsklubber  
og idrettsanlegg er sentrale arenaer for sosialt  
fellesskap, breddeaktivitet og talentutvikling.  
Innsatsen har gitt innbyggerne bedre livskvalitet  
og bedre helse. 

God forvaltning av verdifull kystkultur og kulturarv 
i indre bygder styrker den regionale identiteten og 
stoltheten. Utviklingen i de historiske bysentrene 
skjer med utgangspunkt i kulturhistoriske verdier.  
Ny bruk og gjenbruk av verneverdige bygg bidrar  
til god klima- og miljøforvaltning. Med faglig støtte  
fra regionens bygningsvernsentre, fungerer hånd-
verksmiljøene som gode ambassadører for kultur-
minnevernet. 
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Mål og veien til målet

Legge til rette for og stimulere utvikling av digitale kreative næringer og ulike  
former for digital kultur.

Jobbe aktivt for at uthavnene og Setesdalskulturen oppnår UNESCO  
verdensarvstatus.

Etablere og videreutvikle bygningsvernsentre.

Utvikle modeller for samskaping mellom aktørene innen immateriell kulturarv.

Jobbe for at Riksvei 9 gjennom Setesdal får status som nasjonal turistveg.

Etablere undervisningstilbud i entreprenørskap for kunstnere og kulturarbeidere. 

Mål mot 2030 Veien til målet

Innarbeide strategier for å øke forsknings- og utviklingsaktivitet innen kultursektoren  
i relevante planer og styringsdokumenter.

Kommuner, fylkeskommunen og kulturinstitusjoner prioriterer offentlige ph.d.’er  
innen kunst- og kulturfag og etter- og videreutdanning av egne fagmiljøer. 

Praktiske og estetiske fag prioriteres i hele læringsforløpet – fra barnehage  
til universitetsnivå. 

Legge til rette for at offentlige bygg og lokaler brukes aktivt for å tilby kunstnere og 
kulturarbeidere verksteder, atelierer, studioer, residensordninger o.l. til rimelig husleie.

Utvikle, styrke og samordne tilskudds- og stipendordninger for kunstnere og 
kulturarbeidere. 

Kultursektorens 
aktivitet innen 
forskning og  
utvikling er over 
landsgjennom- 
snittet.

Tettheten av  
kunstnere og  
kulturarbeidere  
er den høyeste  
i landet utenfor 
Oslo.

Verdiskapingen 
knyttet til kystkultur, 
kulturarv i indre 
bygder og trehus-
byene har økt.
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Kultur

Videreutvikle bibliotek, kulturskoler, ungdomshus, fritidsklubber og idrettsanlegg  
som arenaer for aktivitet, læring, debatt, mangfold og inkludering. 

Gjennomføre årlige dialogmøter mellom offentlig sektor, frivillig sektor,  
profesjonelle fagmiljøer, næringslivsaktører m.fl.

Mål mot 2030 Veien til målet

Arbeide for at USUS-klyngen blir tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet eller 
oppnår tilsvarende nasjonal posisjon. 

Tilrettelegge kulturelle satsinger og regionens kulturarv for helhetlig  
attraksjonsutvikling.

Igangsette prosjekter for å utvikle digital kompetanse som kan skape nye 
kunstneriske uttrykk, levende formidling og nye arbeidsformer.

Utrede muligheter for utvikling og finansiering av gode digitale løsninger  
for å øke barns og unges deltakelse på kulturelle møteplasser.

Etablere flere tilbud for toppidrett på videregående skoler. 

Samarbeidet  
mellom kultur- 
sektoren og  
reiselivet om 
kulturturisme  
har oppnådd  
nasjonal status. 

Alle innbyggere  
har like muligheter  
til å delta på felles- 
arenaer for kultur  
og idrett og til  
å utvikle egne  
kreative evner.

Alle innbyggere 
opplever å ha god 
tilgang til et bredt 
spekter av kultur- 
og idrettstilbud  
i nærområdet. 
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Regionplan Agder 2030 følges opp ved å sette  
i gang konkrete tiltak for å nå målene. Disse  
beskrives i fireårige handlingsprogram som rulleres 
jevnlig. 

Handlingsprogrammet må ses i sammenheng med 
Veikart for bedre levekår, Klimaveikart Agder  
og de bransjespesifikke klimaveikart. Oppfølging  
og gjennomføring av tiltakene i veikartene er viktig 
for å oppnå hovedmålet i regionplanen. 

I tillegg vil samarbeids- og utviklingsavtalene mellom 
fylkeskommunen og kommunene på Agder være et 
viktig instrument for konkretisering og forpliktende 
oppfølging av regionplanen. 

En god gjennomføring av Regionplan Agder 2030 
forutsetter at fylkeskommunen, kommunene, regional 
stat og andre aktører, forankrer oppfølgingen i  
egne styringsdokumenter og budsjettprosesser.  
Fylkeskommunen skal utarbeide måleindikatorer  
for å følge med på måloppnåelsen frem til 2030. 

Oppfølging av planen
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Aust-Agder fylkeskommune 
E-post: postmottak@austagderfk.no
Sentralbord: 37 01 73 00 

Besøksadresse: 
Ragnvald Blakstadsvei 1
Arendal

Postadresse: 
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal 

Vest-Agder fylkeskommune 
E-post: postmottak@vaf.no
Sentralbord: 38 07 45 00 

Besøksadresse: 
Tordenskjolds gate 65
Kristiansand

Postadresse: 
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

Foto: 
Julia Marie Naglestad
Agder Kollektivtrafikk AS, nederst side 8 og 20
Mona Hauglid, nederst side 28
Illustrasjon: Miksmaster Creative
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Dette dokumentet er utkast til første handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 og sendes på 

høring samtidig med utkast til planen. 

Hovedmålet for Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Planen har i tillegg 26 

delmål.  

Handlingsprogrammet er en oversikt over tiltak som skal gjennomføres for å realisere hovedmålet og 

delmålene i Regionplan Agder 2030, samt forslag til aktører som har ansvar for eller må samarbeide 

om gjennomføringen. 

Tiltakene i handlingsprogrammet er basert på innspill fra de fem tematiske arbeidsgruppene som har 

utarbeidet forslag til regionplanen. Gruppene besto av representanter fra kommuner fra alle 

delregioner på Agder, Fylkesmannen, Universitetet i Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-

Agder fylkeskommune, m. fl. Gruppene har arbeidet med følgende tema: 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

 Verdiskaping og bærekraft 

 Utdanning og kompetanse 

 Transport og kommunikasjon 

 Kultur 

 

Flere av tiltakene i handlingsprogrammet må konkretiseres ytterligere. I tillegg må ressursbehovet 

avklares. Det er derfor planlagt en årlig rullering av handlingsprogrammet, i dialog med kommuner, 

regionråd, regional stat og andre samfunnsaktører. I rulleringen vil det avklares nærmere hvilke tiltak 

aktørene skal samarbeide om og hvor mye ressurser som skal legges inn. 

Den første rulleringen av handlingsprogrammet gjennomføres i 2020. Denne rulleringen skal det 

legges spesiell vekt på, for å få en god prosess med de nyvalgte fylkes- og kommunepolitikere om 

hvilke tiltak som skal prioriteres.  

Handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030 må ses i sammenheng med Klimaveikart Agder1 
som ble lansert i 2018, og Veikart for bedre levekår i Agder2 som er under utarbeidelse. Oppfølging og 
gjennomføring av tiltakene i veikartene er viktig for å oppnå hovedmålet i regionplanen.   

I tillegg vil samarbeids- og utviklingsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene på Agder være 

et viktig instrument for konkretisering og forpliktende oppfølging av regionplanen.  

En god gjennomføring av Regionplan Agder 2030 forutsetter at fylkeskommunen, kommunene, 

regional stat og andre aktører, forankrer oppfølgingen i egne styringsdokumenter og 

budsjettprosesser, f. eks. kommuneplaner, strategidokumenter og handlingsprogram/økonomiplan. 

Fylkeskommunen skal utarbeide måleindikatorer for å følge med på måloppnåelsen frem til 2030.  

Det foreslås å videreutvikle den etablerte samarbeidsstrukturen for gjennomføring av regionplanen 

som i dag består av Sørlandsrådet, rådmannsgruppen, faggrupper og regionale 

koordineringsgrupper.3 Strukturen skal evalueres i 2019, og denne evalueringen vil legge grunnlag for 

den videre utviklingen.  

 

                                                           
1 https://www.austagderfk.no/tjenester/klima-og-miljo/klimaveikart  
2 http://www.regionplanagder.no/aktuelt/status-for-veikart-for-bedre-levekaar-i-agder/  
3 Se http://www.regionplanagder.no/om-oss/  
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ATTRAKTIVE OG LIVSKRAFTIGE BYER, TETTSTEDER OG DISKTRIKTER 

 

Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

A1. Det er attraktive og 
varierte bo- og 
arbeidsmarkeder i hele 
Agder. 

A1-1. Styrke plankompetanse, tverrsektoriell samhandling og inkludering av 
befolkningen i stedsutvikling (utarbeide, fastsette og gjennomføre et 
opplæringsprogram for  kommunale planleggere). 

Fylkeskommunen, Fylkesmannen 

A1-2. Løfte deler av Agder med levekårsutfordringer og lav sysselsettingsgrad (ta 
i bruk egnete tiltak fra Veikart for bedre levekår). 

Fylkeskommunen, kommunene 

A1-3. Utvikle samarbeidsarenaer for lokal steds- og næringsutvikling mellom 
offentlig sektor, akademia, næringsliv og innbyggere. 

Fylkeskommunen, akademia, kommunene, 
staten, næringslivet 

A1-4. Ivareta næringslivets behov for areal, og legge til rette for at virksomheter 
med mange besøkende lokaliseres i sentrumsområder. 

Kommunene, fylkeskommunen 

A1-5. Følge opp Folkehelsestrategi for Agder i kommunale planer og strategier. Fylkeskommunen, kommunene 

A2. Byer, tettsteder og 
bygdesentre er utviklet 
kompakt og med kvalitet. 
Stedene har gode og 
inkluderende bomiljøer og 
møteplasser. 

A2-1. Øke kompetansen om fortetting, gjenbruk av utbygde arealer, og 
stedsutvikling som bygger på kvaliteter, lokale fortrinn og utviklingsmuligheter (f. 
eks. arrangere konferanse og opplæringstiltak om tematikken). 

Fylkeskommunen, kommunene 

A2-2. Gjennomføre områdeløft og nærmiljøutvikling på lokale steder med 
levekårsutfordringer.  

Kommunene, fylkeskommunen 

A2-3. Vektlegge stedsutvikling ved investeringer i nye, offentlige bygg. Fylkeskommunen, stat, kommunene  

A2-4. Lokalisere nye boliger og tjenestetilbud slik at flest mulig har gang- eller 
sykkelavstand til daglige gjøremål. 

Kommunene, fylkeskommunen 

A2-5. Legge til rette for barnefamilier og sikre tilgang til barnehage og skole i 
sentrumsområder. 

Kommunene, fylkeskommunen 

A2-6. Legge til rette for økt innbyggermedvirkning i stedsutvikling. Kommunene, fylkeskommunen 

A2-7. Utvikle aktiviserende, trygge og inkluderende uterom og sosiale 
møteplasser.  

Kommunene 
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Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

A2-8. Sikre grøntområder og bynære vassdrag, og skape gode koblinger mellom 
møteplasser og nærturområder. 

Kommunene, fylkeskommunen 

A2-9. Bruke kunst, kultur og idrett for å øke stedskvalitet og skape folkeliv. Kommunene, fylkeskommunen 

A3. Kommunesentrene har et 
variert arbeidsliv, tjeneste- og 
opplevelsestilbud. 

A3-1. Vitalisere nærings-, tjeneste- og handelsaktivitet i sentrum tilpasset 
fremtidens arbeidsmarked, tjenestebehov og handelsmønster. 

Kommunene, fylkeskommunen 

A3-2. Utvikle steder med funksjonsblanding av boliger, arbeidsplasser og 
tjenestetilbud. 

Kommunene, fylkeskommunen 

A4. Flere har tilgang på bolig 
og bomiljø tilpasset sin 
livssituasjon. 

A4-1.  Øke kunnskap om utvikling av nye boligtyper, boformer og bomiljø (f. eks. 
arrangere en konferanse om temaet).  

Fylkeskommunen, Husbanken, næringslivet 

A4-2. Utvikle varierte boliger og tjenester tilpasset befolkningens behov for å bo i 
eget hjem så lenge som mulig. 

Kommuner, utbyggere 

A4-3. Utvikle boliger med tilgang til utvendige og innvendige felles møteplasser. Kommuner, utbyggere 

A4-4. Utvikle inkluderende og trygge boliger og bomiljø som ivaretar varierte 
behov knyttet til husholdningsstørrelse, alder, kjøpekraft og livssituasjon. 

Kommuner, utbyggere 
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VERDISKAPING OG BÆREKRAFT 

 

Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

V1. Flere vekstkraftige små og 
mellomstore bedrifter er etablert.  

V1-1. Øke bruk av innovative offentlige anskaffelser. Kommuner, fylkeskommunen, Offentlig 
Fellesinnkjøp på Agder (OFA) 

V1-2. Ta inn entreprenørskap i hele utdanningsløpet.   Fylkeskommune, Ungt Entreprenørskap 
Agder, Universitetet i Agder, kommuner 

V1-3. Tilpasse virkemidler for innovasjon etter brukernes behov. Fylkeskommunen, kommuner, regioner, 
Innovasjon Norge, andre virkemiddelaktører, 
næringshager, m.fl. 

V1-4. Øke deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter og 
forskningsprogrammer. 

Fylkeskommunen, Sørlandets europakontor, 
Universitetet i Agder 

V2. Det er høyere sysselsettingsvekst 
enn i landet for øvrig, med fokus på 
nye potensialer for bærekraftig 
verdiskaping.  

V2-1. Mobilisere næringslivet til økt forskning, utvikling og innovasjon. Fylkeskommunene, Regionalt forskningsfond 
Agder, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, 
klynger og nettverk 

V2-2. Legge til rette for kompetanseoverføring mellom bedriftsnettverk 
og klynger, og styrke samskaping med regionale forskningsmiljøer. 

Fylkeskommunen, klynger og nettverk, 
Universitetet i Agder, regionale 
forskningsmiljøer 

V2-3. Utvikle velferdsteknologiske løsninger. Universitetet i Agder, fylkeskommunen, 
kommuner, næringsliv, forskningsmiljøer, 
helsesektor 

V3. Næringsstrukturen er mer variert 
og preget av godt samarbeid med 
akademia og offentlig sektor 

V3-1. Legge til rette for økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
mellom næringsklyngene. 

Klyngene, fylkeskommunen, Sørlandets 
Europakontor 

V3-2. Legge til rette for økt samhandling mellom akademia, offentlig og 
privat sektor. 

Kommunene, fylkeskommunen, næringsliv, 
Universitetet i Agder, virkemiddelapparatet 

V3-3. Styrke kapasitet for å kommersialisere innovasjon. Universitetet i Agder, fylkeskommunen, 
Innoventus Sør 

V4. Verdiskaping er basert på 
bærekraftig bruk av menneskelige 
ressurser og naturressurser. 

V4-1. Kartlegge muligheter og utvikle bærekraftig verdiskaping på 
bakgrunn av kunnskap om naturressurser og kulturverdier. 

Fylkeskommunen og kommuner 
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Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

V4-2. Ivareta landskap, naturmangfold, friluftsområder, 
landbruksområder, strandsonen og kulturmiljø for fremtidige 
generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern. 

Fylkeskommunen og kommuner 

V4-3. Etablere Blått kompetansesenter Sør i Flødevigen, og 
videreutvikle et ledende kompetansemiljø for kyst- og havforskning. 

Havforskningsinstituttet Flødevigen, Centre 
for Coastal Research ved Universitetet i 
Agder, NIVA (Norsk Institutt for 
vannforskning), GRID-Arendal, Partnerskap 
for blå vekst, Lister Nyskaping 

V4-4. Etablere Grønt kompetansesenter Sør som knyttes geografisk 
opp mot grønn industri der ressursene er. 

Fylkeskommunen, Sørlandets fagskole, 
Universitetet i Agder, næringsaktører, 
Innovasjon Norge, Åmli kommune 

V4-5. Etablere bedriftsnettverk innen treindustri, marine og maritime 
næringer. 

Innovasjon Norge, fylkeskommunen, 
regionene, næringene 

V4-6. Sikre infrastruktur med jernbanen gjennom skogsbeltet, og 
etablere lokale jernbaneterminaler for tømmeropplasting. 

Åmli kommune, i samarbeid med 
Jernbaneverket, Bane NOR og 
skognæringen 

V4-7. Støtte opp om teknologioverføring og kompetanseutvikling på 
tvers av sektorer og bransjer. 

Offentlig sektor, klynger og næringsaktører, 
Universitetet i Agder 
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UTDANNING OG KOMPETANSE 

 

Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

U1. Sysselsettingen har økt, særlig for 
utsatte og marginaliserte grupper.  

U1-1. Øke bruken av kombinasjonsklasser. Kommuner, fylkeskommunen 

U1-2. Legge til rette for at innvandrere kan bygge videre på sin formelle 
utdanning fra hjemlandet og sikre en formell godkjent utdanning i 
Norge. 

Universitetet i Agder og høyskolesektoren, 
IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), 
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen) 

U1-3. Etablere «Arbeidspraksis-torg» som tilbyr praksisplasser til 
personer som ønsker seg arbeidserfaring. 

Fylkeskommunen - karrieresentre, offentlig 
sektor, næringslivet, frivillig sektor 

U2. Det har skjedd betydelige 
forbedringer når det gjelder 
likestilling, inkludering, fysisk og 
psykisk helse. 

U2-1. Følge opp tiltakene i Veikart for bedre levekår og Regional plan 
for likestilling, inkludering og mangfold. 

Fylkeskommunen, kommunene 

U2-2. Legge til rette for at alle innbyggerne kan bruke kollektivtransport 
til skole og utdanning. 

Fylkeskommunen, Agder kollektivtrafikk 

U2-3. Utarbeide tiltak for å øke andelen mannlige barnehagelærere og 
lærere på trinn 1-7. 

Universitet og høyskole, kommuner 

U3. Barnehager, skoler, høyere 
utdanning og bedrifter fremmer helse, 
trivsel og læring. 

U3-1. Kartlegge behov for kompetanse, etter- og videreutdanning for 
pedagogisk ansatte i hele utdanningsløpet og etablere tilbud basert på 
det. 

Universitet og høyskole, Fylkesmannen, 
skoleeiere og utdanningsaktører 

U3-2. Gjennomføre systematisk kartlegging av barn og unges generelle 
utvikling, psykiske helse og livskvalitet.  

Kommuner, fylkeskommunen 

U3-3. Innføre rutiner for å sikre at barn og unge har et trygt og godt 
barnehage- og skolemiljø. 

Kommuner, fylkeskommunen, Fylkesmannen 

U3-4. Legge til rette for at skolebygg og områdene rundt kan brukes 
som arena for fritids- og kulturtilbud for alle, for både organisert og 
egenorganisert aktivitet (åpne skolebygg utover ordinær skoletid som 
en arena for skolearbeid og sosiale aktiviteter.) 

Fylkeskommunen, kommuner 

U3-5. Bruke digitale pedagogiske verktøy i alle barnehager for å 
fremme tidlig innsats og barns utvikling av digital mestring. 

Kommuner 
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Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

U4. En høyere andel elever og 
studenter gjennomfører videregående 
opplæring, fagskole og høyere 
utdanning. 

U4-1. Styrke overgangen mellom videregående opplæring og 
arbeidslivet for unge som strever.  

Fylkeskommunen, NAV 

U4-2. Etablere gode rutiner for samarbeid i overgangene gjennom hele 
utdanningsløpet.  

Kommuner, fylkeskommunen, universitet og 
høyskole, opplæringskontorer, NHO 
(Næringslivets Hovedorganisasjon), NAV 

U4-3. Satse på økt bredde og kvalitet på bachelor-, master- og ph.d.-
utdanninger. 

Universitet og høyskole 

U4-4. Jobbe for å gjøre fagskolens tilbud bedre kjent. Fylkeskommunen 

U4-5. Legge til rette for at innbyggere i distriktene kan ta utdanning på 
fagskole- og universitetsnivå. 

Fylkeskommunen, universitet og høyskole, 
Lister kompetanse 

U5. Det er god balanse mellom tilbud 
og etterspørsel i det regionale 
arbeidsmarkedet. 

U5-1. Øke antall læreplasser innen utdanningsprogram hvor det er 
behov for arbeidskraft. 

Opplæringskontorer, NHO (Næringslivets 
Hovedorganisasjon), fylkeskommunen, 
kommuner, NAV, statlige etater 

U5-2. Kartlegge behovet for kompetanse i rådgivertjenesten, spesielt 
innen karriereveiledning, og gjennomføre kompetansehevingstiltak som 
møter elevenes behov for å ta gode karriere- og utdanningsvalg. 

Universitet og høyskole, fylkeskommunen, 
kommuner 

U5-3. Jobbe for at Sørlandet sykehus helseforetak oppnår kvalitet på 
nivå med et universitetssykehus. 

Universitet og høyskole, Sørlandet sykehus 

U5-4. Etablere tett dialog mellom arbeidsliv og tilbydere av utdanning 
om behovene for kompetanse i arbeidslivet (spesielt 
yrkesfagsutdanning og høyere utdanning). 

Private arbeidslivsaktører, fylkeskommunen - 
karrieresenter, universitet og høyskole 

U5-5. Samarbeide om etablering og utprøving av nye lærefag. Private arbeidslivsaktører, fylkeskommunen 

U5-6. Legge til rette for at studenter i høyere utdanning har gode tilbud 
om kobling til arbeidslivet. 

Universitet og høyskole, offentlige og private 
arbeidslivsaktører 

U5-7. Samarbeide om å få flere offentlige- og næringslivs ph.d. Universitet og høyskole, offentlige og private 
arbeidslivsaktører 
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Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

U5-8. Utvikle utdanningsløp for velferdsteknologi. Universitetet i Agder, fylkeskommunen, 
kommuner, næringsliv, forskningsmiljøer, 
helsesektor 

U6. Agder er internasjonalt anerkjent 
som kompetanseregion for fremtidens 
produksjon, distribusjon og bruk av 
energi. 

U6-1. Tilby målrettet utdanning når det gjelder kompetansebehovene 
knyttet til "Electric Region Agder" på videregående skoler, universitet og 
høyskoler. 

Fylkeskommunen, universitet og høyskole, 
fagskolen 
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TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 

 

Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

T1. All utbygging skjer etter 
prinsippene om samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. 

T1-1. Utarbeide regionale bolig-, areal- og transportplaner med klare 
retningslinjer for en bærekraftig by-, tettsteds- og distriktsutvikling 
(vurdere utarbeidelse av regionale bolig, areal- og transportplaner i 
forbindelse med regional planstrategi). 

Fylkeskommunen i samarbeid med 
kommuner og regionale statlige etater  

T2. Der er etablert miljøvennlige, 
effektive og sikre mobilitetsløsninger 
som dekker innbyggernes og de 
besøkendes behov.  

T2-1. Gjennomføre regional reisevaneundersøkelse. Fylkeskommunen, kommuner, staten 

T2-2. Sikre regional og statlig finansiering av infrastruktur for 
miljøvennlig transport og innfasing av fremtidsrettede løsninger (jobbe 
for byvekstavtaler for Kristiansands- og Arendalsregionen). 

Fylkeskommunen, kommuner, staten 

T2-3. Definere og etablere sammenhengende transportkorridorer for 
hele Agder, med effektive knutepunkter for person- og godstransport.  

Fylkeskommunen, kommuner, havn, 
jernbane, næringsliv/transportører 

T2-4. Sikre internasjonale transportforbindelser - herunder 
Jyllandskorridoren -  med god tilkobling til EUs hovedtransportnettverk. 

Fylkeskommunen, kommuner, havn, 
jernbane, næringsliv/transportører 

T2-5. Samarbeide om prioritering og gjennomføring av godstiltak på 
Agder ("Sørlandets godsløft").  

Fylkeskommunen som pådriver/koordinator. 
Samarbeid mellom myndigheter, 
infrastrukturforvaltere, transportører, 
næringslivet/klynger 

T2-6. Realisere utbygging av E18 og E39 med firefelts 
motorveistandard gjennom hele regionen og Rv 9 med gul midtstripe. 
Oppgradere Fv 42 og Rv 41 som stamvei for distriktene.   

Fylkeskommunen, infrastrukturforvaltere 

T3. Nødvendig infrastruktur for et 
lavutslippssamfunn er bygd ut. 

T3-1. Arbeide aktivt for å få Sørvestbanen/Grenlandsbanen ferdig 
planlagt for utbygging innen 2030. 

Fylkeskommunen, kommuner, 
Jernbaneforum Sør /Jernbaneplattform Agder  

T3-2. Bygge ut en stabil og robust kraftinfrastruktur (f. eks. smart grid, 
landstrøm, ladestasjoner o.l.).  

Fylkeskommunen, kommuner, Agder Energi 

T3-3. Bygg ut digital infrastruktur som bidrar til å redusere 
transportbehovet (f. eks. digitale helsetjenester, videomøter). 

Fylkeskommunen, kommuner, Agder Energi 
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Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

T3-4. Iverksette tiltak for at transportsektoren blir utslippsfri. Fylkeskommunen, kommuner, Agder 
Kollektivtrafikk, Agder Energi 

T3-5. Iverksette tiltak for utslippsfri bygging, drift og vedlikehold av vei. Fylkeskommunen, infrastrukturforvaltere 

T3-6. Gjennomføre utbedringstiltak på vei og trafikkmiljø som bidrar til å 
redusere alvorlige ulykker. 

Fylkeskommunen, infrastrukturforvaltere 

T4. Andelen reiser som foretas til fots, 
med sykkel og med kollektiv er økt.  

T4-1. Prioritere gang- og sykkelveier i areal- og transportplanlegging, 
utvikle sammenhengende infrastruktur med hovedsykkelveinett og 
smarte snarveier som gjør sykling og gange mer attraktivt. 

Fylkeskommunen, kommuner, staten 

T4-2. Sørge for prioritert og forutsigbar fremkommelighet for 
kollektivtransporten. 

Fylkeskommunen, kommunene, Statens 
vegvesen 

T4-3. Etablere tverretatlig samarbeid for å styrke kollektivtransportens 
attraktivitet. 

Fylkeskommunen, kommuner, Agder 
Kollektivtrafikk 

T5. Infrastruktur for transport og 
kommunikasjon er tilpasset 
ekstremsituasjoner. 

T5-1. Forebygge uønskede hendelser innen transportsektoren og 
minske følgene av disse. 

Fylkeskommunen, Fylkesmannen, 
kommuner, Statens vegvesen 

T5-2. Sikre samfunnets behov for transport og kommunikasjon ved 
kriser. 

Fylkeskommunen, kommunene, Statens 
vegvesen 

T5-3. Koordinere beredskapsinnsatsen på tvers av kommunegrensene.  Fylkeskommunen, Fylkesmannen, kommuner 

T5-4. Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser som tar hensyn til 
klimaendringer. 

Fylkeskommunen, Fylkesmannen, kommuner 

T6. Digital infrastruktur er robust, har 
god kapasitet og internasjonal 
tilknytning.  

T6-1. Bygge ut en stabil og robust fiberinfrastruktur (bredbånd, 
mobilnett) og etablere flere sammenhengende fiberkabler til og fra 
Agder, inkludert internasjonale sjøfiberforbindelser. 

Fylkeskommunen, kommuner, næringsliv 

T6-2. Legge til rette for bredbåndsdekning for alle husstander og 
bedrifter. 

Fylkeskommunen, kommuner 
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KULTUR 

 

Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

K1. Kultursektorens aktivitet innen 
forskning og utvikling er over 
landsgjennomsnittet. 

K1-1. Innarbeide strategier for å øke forsknings- og utviklingsaktivitet 
innen kultursektoren i relevante planer og styringsdokumenter. 

Fylkeskommunen, kommuner 

K1-2. Kommuner, fylkeskommunen og kulturinstitusjoner prioriterer 
offentlige ph.d.'er innen kunst- og kulturfag og etter- og videreutdanning 
av egne fagmiljøer.  

Fylkeskommunen, kommuner, 
kulturinstitusjoner, Universitetet i Agder 

K1-3. Praktiske og estetiske fag prioriteres i hele læringsforløpet - fra 
barnehage til universitetsnivå.  

Fylkeskommunen, kommuner 

K2. Tettheten av kunstnere og 
kulturarbeidere er den høyeste i landet 
utenfor Oslo. 

K2-1. Legge til rette for at offentlige bygg og lokaler brukes aktivt for å 
tilby kunstnere og kulturarbeidere verksteder, atelierer, studioer, 
residensordninger o.l. til rimelig husleie. 

Kommuner, fylkeskommunen 

K2-2. Utvikle, styrke og samordne tilskudds- og stipendordninger for 
kunstnere og kulturarbeidere.  

Kommuner, fylkeskommunen, regionale 
kompetansesenter 

K2-3. Etablere undervisningstilbud i entreprenørskap for kunstnere og 
kulturarbeidere.  

Universitetet i Agder, regionale 
kompetansesentre 

K2-4. Legge til rette for og stimulere utvikling av digitale kreative 
næringer og ulike former for digital kultur. 

Kommuner, fylkeskommunen, regionale 
kompetansesentre, kulturinstitusjoner, 
Universitetet i Agder 

K3. Verdiskapingen knyttet til 
kystkultur, kulturarv i indre bygder og 
trehusbyene har økt. 

K3-1. Jobbe aktivt for at uthavnene og Setesdalskulturen oppnår 
UNESCO verdensarv-status. 

Kommuner, fylkeskommunen, frivillig sektor, 
kulturinstitusjoner 

K3-2. Etablere og videreutvikle bygningsvernsentre. Fylkeskommunen, kulturhistoriske museer 

K3-3. Utvikle modeller for samskaping mellom aktørene innen 
immateriell kulturarv. 

Fylkeskommunen, frivillig sektor, 
profesjonelle utøvere 

K3-4. Jobbe for at Riksvei 9 gjennom Setesdal får status som nasjonal 
turistveg. 

Setesdal regionråd, Statens vegvesen, 
fylkeskommunen 

K4. Samarbeidet mellom 
kultursektoren og reiselivet om 

K4-1. Arbeide for at USUS-klyngen blir tatt opp i det nasjonale 
klyngeprogrammet eller oppnår tilsvarende nasjonal posisjon.  

USUS 
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Mål mot 2030 Tiltak (veien til målet) 
Ansvar for oppfølging og 
samarbeidspartnere 

kulturturisme har oppnådd nasjonal 
status.  

K4-2. Tilrettelegge kulturelle satsinger og regionens kulturarv for 
helhetlig attraksjonsutvikling. 

Fylkeskommunen, kommuner, 
kulturinstitusjoner, USUS 

K4-3. Igangsette prosjekter for å utvikle digital kompetanse som kan 
skape nye kunstneriske uttrykk, levende formidling og nye 
arbeidsformer. 

USUS, digitale kreative næringer, 
kulturinstitusjoner, regionale 
kompetansesentre 

K5. Alle innbyggere har like 
muligheter til å delta på fellesarenaer 
for kultur og idrett og til å utvikle egne 
kreative evner. 

K5-1. Utrede muligheter for utvikling og finansiering av gode digitale 
løsninger for å øke barns og unges deltakelse på kulturelle 
møteplasser. 

Fylkeskommunen, kommuner, 
kulturinstitusjoner, frivillig sektor 

K5-2. Etablere flere tilbud for toppidrett på videregående skoler.  Fylkeskommunen, Olympiatoppen Sør 

K5-3. Gjennomføre årlige dialogmøter mellom offentlig sektor, frivillig 
sektor, profesjonelle fagmiljøer, næringslivsaktører m.fl. 

Fylkeskommunen, idrettskretsene, frivillig 
sektor, profesjonelle fagmiljøer, 
næringslivsaktører, kommuner 

K6. Alle innbyggere opplever å ha god 
tilgang til et bredt spekter av kultur- 
og idrettstilbud i nærområdet.  

K6-1. Videreutvikle bibliotek, kulturskoler, ungdomshus, fritidsklubber 
og idrettsanlegg som arenaer for aktivitet, læring, debatt, mangfold og 
inkludering.  

Kommuner, fylkeskommunen, frivillig sektor 
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Fram mot 2030 skal vi  
jobbe sammen for å gjøre 
livet best mulig for flest 
mulig i Agder. Gjennom 
en helhetlig og koordin-
ert innsats skal vi klare å 
løfte hele landsdelen, og 
dette veikartet har samlet 
kunnskapen om hva som 
er de største utfordringene 
og hvordan vi kan jobbe for 
å komme i mål.

01. 
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Barn i 
barnehage

Tidlig og målrettet innsats gir best 
effekt. Tiltak for barn i barnehage 
kan skape likere utgangspunkt for 
løpet fra barn til voksen.

02. 03.Barn i barnehage Barn i barnehage
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Ulikt utgangspunkt for barn ved skole- 
start skaper forskjeller som bare øker 
opp gjennom skoleårene.

Skeive har dårlige oppvekstvilkår på 
Agder. Økt kunnskap hos alle som job-
ber med barn vil gi større rom og trygg-
het for det å være annerledes.

AGDERPROSJEKTET BYGGER PÅ et omfattende forskningsprosjekt 
som viser gode resultater. Prosjektet handler om å utjevne forskjeller 
mellom barn før de begynner på skolen. Gjennom lekbasert læring gjør 
vi barn bedre rustet til takle overgangen mellom barnehage og skole.

Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal frambringe 
ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barneha-
gen.  Som tiltak foreslås å implementere de delene i Agderprosjektet 
som hadde best effekt, og det vurderes også å utvikle et poenggivende 
studie om lekbasert læring

Aktører
Kommuner og barnehager.

Gode eksempler
50 barnehager i Agder testet ut lekbasert læring som metode for 4- og 
5-åringer. Se bit.do/agderprosjektet.

Se også FLIK-prosjektet i Kristiansand kommune: bit.do/flik

Mer informasjon
Boka Lekbasert læring, utgitt av GAN Aschehoug: lekbasert.no

KOMPETANSEHEVING AV ANSATTE vil bidra til å synliggjøre et 
mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet 
i barnehagen. Målet er å øke kompetansen til alle som jobber med 
barn, slik at vi sikrer bedre psykisk helse gjennom tidlig innsats. 

Den nye rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd 
og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell 
orientering. Et slikt tilbud er også forankret i Regional plan for likes-
tilling, inkludering og mangfold. 

Foreningen FRI tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksu-
alitetsmangfold til ulike yrkesgrupper, og har et eget opplegg rettet 
mot ansatte i barnehage.

Aktører
Kommuner og barnehager.

Gode eksempler
Tilsvarende kurs er gjennomført, med gode tilbakemeldinger, i videre- 
gående skoler i Aust-Agder. Tilsvarende tiltak finnes også for skole. 

Mer informasjon
Foreningen FRIs prosjektside –  foreningenfri.no/rosa-kompetanse

Agder- 
prosjektet

Rosa
kompetanse

04. 05.Barn i barnehage Barn i barnehage
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FLERE FORSKNINGSRAPPORTER VISER at gratis kjernetid øker 
inkludering og reduserer forskjeller. Integrerings- og mangfoldsdirek-
toratets (IMDi) erfaring med økt bruk av gratis kjernetid for 4-5 åringer 
med minoritetsspråklig bakgrunn er svært gode, og evalueringen av 
ordninger i Oslo viser at bruken av barnehagen blant 4- 5 årige barn 
med innvanderbakgrunn økte med 15 % (bit.do/kjernetid).

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i 
barnehage til å inkludere to-åringer fra familier med lav inntekt. 3-5 
åringer har allerede rett til 20 timer gratis oppholdstid.

Det var planlagt gjennomført et forskningsprosjekt i regi av Utdan-
ningsdirektoratet med gratis barnehage og SFO for de barna som har 
lavest deltakelse, men prosjektet er ikke igangsatt fordi det viste seg 
vanskelig å måle effekten basert på de mindre forsøkene som er gjort.

Aktører
Kommuner.

Gode eksempler
Gratis kjernetid var en en del av Grorudsssatsingen for større inklud-
ering av alle førskolebarn. Flere kommuner som har fått tilskudd og 
har forsøkt slike ordninger.

Flere mannlige ansatte i barnehagene 
gir bedre ferdigheter og forutsetninger 
for å starte på skolen, og sikrer at flere 
barn har noen å identifisere seg med i 
barnehagen.

Gratis kjernetid gir flere barn bedre 
forutsetninger for å starte i skolen, økt 
integrering og sosial utjevning.

BARN I BARNEHAGER med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre  
på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie  
fra Nina Drange og Marte Rønningen i Statistisk sentralbyrå  
(bit.do/menn-i-bhg).

I Regionplan Agder 2030 er det ønske om målrettede tiltak for å 
rekruttere mannlige barnehagelærere og mannlige lærere på 1.-7. trinn.

Aktører
Fylkeskommunen gjennom yrkesfaglig opplæring og kommuner som 
rekrutterer barnehageansatte.

Gode eksempler
I prosjektet Fritt valg (frittvalg.no) utviklet man Barnehagepraksis 
for gutter sammen med Kristiansand kommune. Senere ble dette 
tatt i bruk av en rekke kommuner i Aust-Agder i et samarbeid med 
Fylkesmannen. Vennesla kommune har tatt i bruk Lekeressurs som 
er et tilsvarende opplegg.

Menn i  
barnehage

Gratis kjernetid 
i barnehager

06. 07.Barn i barnehage Barn i barnehage
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Gjennom bedre kunnskap og veiledning 
kan ansatte i barnehagene legge bedre 
til rette for integrering av minoritets-
språklige barn.

IFØLGE TALL FRA Utdanningsdirektoratet er det stadig flere mino- 
ritetsspråklige barn som går i barnehagen, og i mange barnehager er 
det derfor et økende behov for kompetanse om minoritetsspråklige 
barn. I Vegårshei kommune gjøres dette blant annet gjennom å utvikle 
en veileder for barnehageansatte som skal sikre at familier blir tatt 
imot på en respektfull måte og ivaretas på en god måte.

Barn kommer til barnehagen med forskjellige behov, ressurser og 
ønsker. Statistikk fra Agder viser at enkelte kommuner sliter med å 
inkludere innvandrere i arbeidslivet. Dette tiltaket vil hjelpe både barn 
og voksne bedre inn i samfunnet.

Prosjektet er forankret i Regional plan for likestilling, inkludering 
og mangfold.

Aktører
Kommuner og lokale barnehager.

Gode eksempler
Vegårshei kommune har prosjektet minoritetsspråklige barn i barne-
hagen (MINOS).

Inkludering av  
minoritets- 
språklige barn

08. Barn i barnehage
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Barn i 
barneskole
En godt start på skoleløpet gir best 
mulige forutsetninger for å lykkes 
med å fullføre skolegang og komme 
i arbeid.

10. 11.Barn i barneskole Barn i barneskole
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Gratis kjernetid i SFO kan gi bedre inklu-
dering, bedre språkforståelse og bedre 
læringsmiljø.

Fem dagers skoleuke kan gi både bedre 
læringsutbytte og bedre likestilling.

Å GI BARN fra familier med lav inntekt gratis kjernetid i SFO har gitt 
gode resultater, som blant annet økt inkludering og redusering av 
forskjeller. Flere kommuner har ordninger med gratis kjernetid i SFO 
for lavinntektsfamilier.

Det var planlagt et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet 
med gratis barnehage og SFO for de barna som har lavest deltakelse, 
men prosjektet er ikke igangsatt  fordi det viste seg vanskelig å måle 
effekten basert på de mindre forsøkene som er gjort.

Kommunene må selv avsette ressurser til en slik satsing, og det 
kan komme midler til en større satsing på dette feltet.

Aktører
Kommuner.

Gode eksempler
Flere kommuner på Agder, blant annet Grimstad kommune.

DET ER IGANGSATT en utredning om konsekvensene av fire dagers 
skoleuke. Den skal se på hvilke følger denne ordningen har for elevenes 
læringsutbytte, likestilling og heltidskultur – og hvilke konsekvenser 
dette har for kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter.

Syv kommuner i Vest-Agder og to kommuner i Aust-Agder prak-
tiserer ulike varianter av fire dagers skoleuke. Ordningen antas å 
ha konsekvenser i et større verdiskapningsperspektiv, og dette vil 
utredningen gå inn på.

En overgang fra fire til fem dagers skoleuke kan ha økonomiske 
konsekvenser for skolene, særlig når det gjelder skoleskyss.

Aktører
Sirdal, Hægebostad, Vegårshei og Evje og Hornnes kommuner. Forsk-
ningssaktør er NORCE, prosjektleder er Aust-Agder og Vest-Agder 
fylkeskommune.

Eksempler på fem dagers skoleuke
De fleste kommuner i Agder.

Gratis  
kjernetid SFO

Fem dagers  
skoleuke

12. 13.Barn i barneskole Barn i barneskole
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Ungdom  
og unge  
voksne
Tiltak for å forhindre at ungdom og 
unge voksne føler utenforskap er viktig.  
Å sikre utdannings- og jobbløp for denne 
gruppen kan bidra til bedre levekår.

14. 15.Ungdom og unge voksne Ungdom og unge voksne

96



25/19 Regionplan Agder 2030 - høring - 201901981-1 Regionplan Agder 2030 - høring : VEIKART FOR BEDRE LEVEKÅR 1.0

Aktiviteter utenom skolens åpnings-
tid gjør skolen til en arena for mer enn 
mestring av fag.

Utlånssentraler legger til rette for at 
barn og ungdom i lavinntektsfamilier 
kan delta på aktiviteter på lik linje med 
alle andre.

UNGDOM SOM DELTAR i aktiviteter knyttet til skolen i valgfrie aktivi-
teter har i følge forskningsrapporter mindre tilbøyeligheter til uønsket 
adferd på skolen og får bedre betingelser for å lykkes i samfunnet.

Dette bygger på nasjonale og internasjonale erfaringer med å 
gjøre skolene til viktige nærmiljøsentre, og er forankret i Regionplan 
Agder 2030.

Aktører
Kommuner og skoler.

Gode eksempler
Utdanningsetaten i Oslo kommune (del av Groruddalssatsingen).

IKKE ALLE BARN og unge har mulighet til å delta i ulike aktiviteter. 
Utlånssentralen legger til rette for at barn og ungdom i lavinntektsfamilier 
kan delta på aktiviteter på lik linje med alle andre. Et aktuelt tiltak er 
derfor å etablere utstyrslager som er tilgjengelig for alle innbyggere, 
på lik linje med biblioteksutlån. Det kreves ingen dokumentasjon for 
behovet, og har du behov og lyst til å låne et par skøyter eller en 
fotball så kan du det. 

Tjenesten skal være tilgjengelig når du har behov for det. Barn og 
unge i lavinntektsfamilier skal ha de samme forutsetningene som 
andre barn for å delta i aktiviteter. Forskning viser at mange barn i 
praksis blir utestengt fra fritidsaktiviteter pga utstyrspress og man-
glende ressurser til å kjøpe det som trengs. En vet også at å delta i 
ulike aktiviteter har en rekke positive bieffekter for barn og unge, som 
blant annet bedre folkehelse. 

Aktører
Kommuner, lokale bibliotek, idrettslag og andre. 

Gode eksempler
Tvedestrand frivillighetssentral og bibliotek.

Skolen som  
nærmiljøsenter

Utlånssentral

16. 17.Ungdom og unge voksne Ungdom og unge voksne
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Enkel og pedagogisk informasjon om 
hvordan psykisk uhelse blant ungdom 
i skolene kan fanges opp. 

Det er stort behov for hjelpe unge som 
står i fare for å falle ut av skolen.

UNGDATA-UNDERSØKELSEN VISER AT mange unge i Agder har 
psykiske helseplager. Den ble gjennomført i alle videregående skoler 
i Aust-Agder i 2016, og blir gjennomført på ny 2019. I 2020 kommer 
livsmestring på læreplanen.

Det er utviklet to ulike veiledere mot ungdom på videregående 
skole. «Jeg er verdifull» er rettet mot yrkesfag og «Ser du meg?» 
er rettet mot studiespesialisering. Det er også tilgjengelig kurs av 
fagkompetente personer.

Veilederne er en del av en større satsing på psykisk helse i regi av 
Aust-Agder fylkeskommunes styrking av arbeidet mot mobbing og 
arbeidet med psykisk helse i videregående skole. Veilederne bør følges 
opp med fagpersoner og psykolog for ansatte i skole og virksomheter.

Aktører
Fylkeskommmuner, men også aktuelt for flere i det regionale part-
nerskapet som jobber med barn og unge. 

Gode eksempler
Aust-Agder fylkeskommune.

VENNESLABRUA RETTER SEG mot ungdom og unge voksne som står 
i risikosonen for å bli uføre. Dette er en pilot på Vennesla videregående 
skole som tester ut effekten av å sette inn ekstra ressurser i videre- 
gående skole før ungdom havner i NAV-systemet.

Målet med prosjektet er at flere unge gjennomfører videregående 
skole, og at færre unge mennesker trenger ytelser fra NAV. På sikt 
ønsker en å vise at det er behov for en systemendring som innebærer 
en omdisponering av folketrygdens overslagsbevilgninger til utdan-
ningsmyndighetene.

Dersom prosjektet lykkes er målet å få flere videregående skoler 
i Agder med.

Aktører
Kommuner, fylkeskommuner, NAV.

Gode eksempler
Vennesla.

Veiledere for  
bedre psykisk  
helse

Venneslabrua

18. 19.Ungdom og unge voksne Ungdom og unge voksne
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Mange unge voksne faller mellom to 
stoler. Vi trenger nye tiltak som fanger 
opp flere.

En los følger unge som er i ferd med, 
eller har falt ut av skolen.

DETTE ER ET pilotprosjekt for å kartlegge og undersøke hvorfor en 
gruppe unge voksne i alderen 21-25 år ikke er i utdanning eller jobb. 
Sammen med inkluderingsbedriftene skal det utarbeides alternative 
modeller for å følge disse opp.

Dette er unge voksne mellom 21-25 år som ikke er på oppfølgings- 
tjeneste (OT), i tiltak, i utdanning eller i jobb. Målsettingen er å gjøre 
dem rustet til å stå i arbeidslivet og tåle overganger og endringer. 
Målgruppen antas å ha evne til verdiskaping i ordinært arbeidsliv.

Aktører
Inkluderingsbedriftene og fylkeskommunene.

DETTE ER PERSONER som følger opp ungdom tett, og tiltaket bygger 
på metoden Supported Employment. Dette innebærer tett, individuell 
oppfølging, og losen skal være tilgjengelig for en rekke oppgaver 
som ungdom og los sammen kommer fram til gjennom frivillighet og 
selvbestemmelse.

Viktige virkemidler i arbeidet med utsatt ungdom er kombinasjonen 
av motivasjon og mestringsarbeid, målrettet skreddersydd sosialfaglig 
oppfølging og kombinasjoner av arbeid og skole. Suksessfaktorer er 
lokal forankring og konstruktive samarbeidsmodeller mellom instansene.

Målgrupper 
• Barn og unge fra 12 til 18 år med barnevernstiltak. Dette er et nytt 

hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med 
barnevernstiltak i hjemmet.

• Annen utsatt ungdom fra 12 til 24 år. 

I 2018 ble det gjennomført testing av skolelos i fire barneverntjenester, 
og dette videreføres i 2019.

Aktører
Kommuner og fylkeskommuner på Agder.

Gode eksempler
Lindesnes kommune (Lindesneslosen) og en rekke andre kommuner 
i regionen.

Praksisrettede 
alternative  
modeller

Agderlos

20. 21.Ungdom og unge voksne Ungdom og unge voksne
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Utvikle og innføre et fag på Universi-
tet i Agder med 30 studiepoeng basert 
supported employment-metodikken. 

STUDIET VIL HANDLE om hvordan en best kan følge opp og inkludere 
utsatt ungdom og unge voksne. Målsettingen er å øke kompetansen 
hos profesjonsutøvere som arbeider med utsatte ungdommer og 
unge voksne.

Et sterkere fagmiljø og flere ressurser med kunnskap om inklud-
eringskompetanse/supported employment i Agder vil kunne styrke 
kommunenes arbeid med dette i oppfølging av utsatt ungdom og 
unge voksne. Se tiltaket om Agderlos.

Studiet skal bidra som videreutdanning for lærere, sosionomer, 
barnevernspedagoger og andre relevante yrkesgrupper som driver 
mentorarbeid rettet mot barn og ungdom.

Aktører
UiA, kommuner som ønsker etter- og videreutdanning for ansatte.

Nytt fagstudie 

22. 23.Ungdom og unge voksne Ungdom og unge voksne
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Folkehelse- 
programmet
Aust-Agder fylkeskommune og 
Vest-Agder fylkeskommune er pro-
gramfylker for Helsedirektoratets 
tilskuddsordning gjennom Program 
for folkehelsearbeid i kommunen 
2017-2027.

24. 25.Folkehelseprogrammet Folkehelseprogrammet
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Med sosiale møteplasser kan kommu-
nene styrke sosiale nettverk, fremme 
helse og forebygge sykdom.

BTI er en samhandlingsmodell for tje-
nester som møter gravide, barn, unge og 
foreldre som trenger ekstra oppfølging. 

PROSJEKTET SKAL STYRKE rusfrie møteplasser, og jobbe med 
sosiale medier som en like reell møteplass som fysiske møteplasser. 
Prosjektet skal nå ungdom på den uorganiserte arenaen. Gjennom 
å styrke barn og unges sosiale nettverk og kommunisere via sosiale 
medier, vil flere barn og unge i Agder opplever bedre psykisk helse. 
Primærmålgruppe er barn og unge inntil 24 år.

Aktører
Blå kors Kristiansand, kommuner (Mandal, Kristiansand,Vennesla, 
Sogndalen, Marnardal, Lindesnes, Søgne, Iveland), Abup ved Sør-
landet sykehus og Midt-Agder Friluftsråd.

PROSJEKTET VIL FORBEDRE OG systematisere det tverrfaglige 
samarbeidet. BTI-modellen skal sikre tidlig innsats og samordnede 
tjenester uten oppfølgingsbrudd.  Barnet/den unge og foreldre skal 
involveres og medvirke.Innovasjonen i BTI-Agder er blant annet å 
digitalisere en “stafettlogg” og andre verktøy som skal forbedre det 
tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge.

Aktører
Kommuner (Farsund, Flekkefjord, Audnedal, Lyngdal, Hægebostad, 
Kvinesdal, Sirdal, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Lillesand, 
Åmli, Risør).

Gode eksempler
BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) er innført i flere kommuner i
Norge.

Sosiale nettverk  
og sosiale medier

Bedre tverrfaglig 
innsats (BTI)

26. 27.Folkehelseprogrammet Folkehelseprogrammet
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Prosjektet «Nye mønstre» skal finne løs-
ningen på sammensatte utfordringer hos 
lavinntektsfamilier ved bruk av familie-
koordinatorer og familiens plan.

Familiekoordinator er èn kontaktperson inn til hjelpeapparatet som 
jobber med å med å finne en helhetlig innsats til både voksne og barn 
i lavinntektsfamilier.  De skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og 
voksne i deltakerfamiliene.

Familie- og generasjonsperspektiv på barn og unges levekårsutfor-
dringer, utenforskap, psykisk helse og arbeidstilknytning er ny praksis i
kommunene.

Aktører
Kommuner (Kristiansand, Mandal, Sogndalen, Marnardal, Audnedal, 
Lindesnes, Lyngdal, Grimstad, Tvedestrand, Valle, Bykle), NAV, UiA, 
Agderforskning. 

Referansegruppe
Redd barna, Voksne for barn, IMDI og Barn som pårørende SSHF.

Gode eksempler
Modellen med familiekoordinator er utprøvd i Kristiansand kommune 
i samarbeid med NAV Kristiansand. Gjennom prosjektet prøves dette 
ut i større skala hos de nevnte deltakende kommunene.

Nye mønstre
Helsefremmende barnehager og skoler 
(HBS) er en satsing for å utvikle metoder 
og tiltak som skal bedre barn og unges 
psykiske helse og livskvalitet, samt bedre 
deres sosiale og emosjonelle kompetan-
se. Målgruppe er barn og unge inntil 24 år.

BARN OG UNGE skal få bedre psykisk helse ved at kommunenes 
kapasitet og kompetanse til å drive kunnskapsbasert helsefremmende 
arbeid blir styrket. 

HBS utvikler universelle tiltak  og tiltak med overføringsverdi mellom 
ulike skoler og barnehager. HBS driver innovativt tverrkommunalt og 
tverrsektorielt utviklingsarbeid og gir pilotkommunene muligheter for 
å lære av hverandre på tvers av aldersgrupper og institusjoner.  Sist, 
men ikke minst, skal barn, unge og voksne oppleve en sammenheng 
og forutsigbarhet i hvordan de møtes i sin hjemkommune.

Utvikling og utprøving av helsefremmende metoder og tiltak i barne-
hager og skoler. Målet er å synliggjøre hvilke metoder som gir ønsket 
effekt. Utvalgtemetoder skal gjøres kjent, forstått og benyttet av alle 
involverte i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge.

Prosjektet skal fremme psykisk helse og livskvalitet for barn og unge,
gjennom å tilrettelegge for helsefremmende barnehager og skoler.

Aktører
Kommuner (Lillesand, Grimstad, Gjerstad, Birkenes, Åmli), Møglestu 
videregående skole.

På felles vei

28. 29.Folkehelseprogrammet Folkehelseprogrammet
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Bakgrunn -- 
gode levekår 
gir sosial 
bærekraft

30. 31.Bakgrunn Bakgrunn
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Barn i barnehage
Barn i grunnskole

Ungdom og unge voksne

Veikart for 
bedre levekår

FNs bærekraftmål

Helhetlig og langsiktig levekårssatsing

Regionplan
Agder 2030

Levekår, 
likestilling, 
inkludering 
og mangfold

Tiltaks-
menyer for
kommuner

Samarbeids-
avtaler

Viljes-
erklæringer

Arbeidet med levekår er viktig i den globale, nasjonale og regionale samhandlingen vi må ha for å nå 
bærekraftsmålene.

A 
skape bedre levekår har vært viktig for kom-
munene og fylkeskommunene på Agder i flere 
tiår. Noen utfordringer har vært vedvarende 
over lang tid, og til tross for flere gode tiltak 
og stort politisk fokus har en ikke lykkes godt 
nok. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av lav 
sysselsetting med høyt innslag av deltid, mange 
uførepensjonister i yrkesaktiv alder og mange 

som står på terskelen til uførepensjon. I tillegg rapporterer mange 
barn og unge om psykisk uhelse. Dette er uttrykk for utenforskap og 
en levekårsproblematikk det er viktig å ta på alvor.  

I mars 2017 fikk derfor Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner 
i oppdrag av Sørlandstinget å lede og koordinere en helhetlig og 
langsiktig levekårssatsing på Agder. 

Veikart for bedre levekår er første konkretisering av dette. Målset-
tingen er å bedre levekårene på Agder og gi et veikart for å nå dette 
målet. Veikartet inneholder forslag som vil forsterke og supplere 
allerede igangsatte tiltak i den enkelte kommune. Gjennom en samlet 
innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner, 
fylkeskommuner og staten bidra til å bedre levekårene. 
Arbeidet med en helhetlig levekårssatsing har et langsiktig perspektiv. 
Veikartet er derfor det første skrittet på veien til å bedre levekårene. 
Arbeidet med å konkretisere og iverksette tiltak, og avklare struk-
turer for samarbeid vil fortsette fremover og ta ytterligere form det 
kommende året.

Helhetlig og 
koordinert satsing 
gir bedre levekår

32. 33.Bakgrunn Bakgrunn
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• Det er også etablert en regional ressursgruppe som skal sikre 
forankring i det regionale partnerskapet. Medlemmer fra NAV, NHO, 
LO, Fylkesmannen i Agder, UiA, KS, frivillig sektor og kommuner.

Slik har vi valgt tiltak
Veikartet er en tiltaksmeny. Menyen er en kombinasjon av implemen-
teringsklare tiltak og mer langsiktige løft. Noen tiltak er allerede prøvd 
ut og kan vise til gode resultater. Andre tiltak er under utprøving eller 
er ikke tidligere prøvd ut, men bygger på kunnskap og forskning som 
sannsynliggjør at disse vil ha positiv effekt for levekår. Det er ikke 
tenkt at veikartet skal være en uttømmende liste over alle pågående 
tiltak som foregår i Agder, men at summen av tiltakene vil bidra til et 
samlet løft. Det er derfor lagt til grunn noen kriterier for utvalgte tiltak.

• Erfarings-  og kunnskapsbaserte: Tiltakene skal løse et problem, 
og er basert på tidligere erfaring og/eller forskning.

• Overføringsverdi: Tiltakene skal kunne iverksettes av mange 
kommuner.

• Favner kvalifiseringsløpet for barn, ungdom og unge voksne: 
Tiltakene skal bidra til at flere kommer seg igjennom skole og ut 
i arbeid. 

• Forebyggende: Tiltakene skal virke forebyggende og helsefrem-
mende, gjennom tidlig innsats. 

• Kobling til eksisterende planer, strategier og satsinger: Tiltakene 
skal supplere og forsterke gjeldene planer, og strategier og satsinger. 

• Koordinere virkemiddelbruk: Tiltakene skal bidra til bedre koor-
dinering av virkemidler, ressurser og innsats.

Hva er gode levekår?
Vi ønsker å bedre levekårene på Agder. Det betyr at vi frem mot 2030 
skal jobbe for at  Agders særegne levekårsutfordringer skal bli historie. 
Gode levekår på Agder vil blant annet kjennetegnes av:
• Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare grupper utsatt for 

diskriminering)
• Flere heltidsstillinger
• Færre lavinntektsfamilier
• Redusert andel unge uføre 
• Flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning
• Barn og unge opplever bedre psykisk helse
Levekårssatsingen på Agder er et eksempel på samskapende leder-
skap hvor fylker, kommuner og stat sammen tar grep for å bidra til 
å bedre levekårene. I arbeidet med en helhetlig levekårssatsing vil 
folkehelse, tannhelse, utdanning, likestilling, inkludering, mangfold, 
næringsutvikling og stedsutvikling sees i sammenheng. 

Målgrupper og fokus
Kommunene har et særlig ansvar for en vellykket levekårssatsing. 
Det er her befolkningen bor og det er kommunene som opplever 
og berøres av innbyggernes levekårsutfordringer. Det er generell 
enighet om at langsiktig tiltak har størst effekt gjennom tidlig innsats. 
Forprosjektrapporten «Veikart for bedre levekår - Agder» var derfor 
også tydelig på anbefalinger knyttet til intervensjoner fra tidlig i livslø-
pet til utsatt ungdom og unge voksene. Det er barn og unge som har 
flest år i arbeidslivet foran seg, og som opplever utenforskapet til fulle 
dersom de faller utenfor. Tiltakene i levekårssatsingen retter seg derfor 
mot  barn i barnehage, barn i barneskole, ungdom og unge voksne.

Viljeserklæringen
For å forankre innsatsen vil veikartet forsterkes med en viljeserklæring. 
Det er avgjørende for både gjennomføring og implementering å sikre 
politisk og administrativt eierskap i den enkelte kommune.

Organisering av satsingen
Levekårssatsingen er organisert i etablerte regionale strukturer. 
• Oppdragsgiver er Sørlandstinget og styringsgruppen er Råd-

mannsgruppen for Regionplan Agder 2020 og etter hvert Agder 
2030. Regional koordineringsgruppe for levekår og folkehelse skal 
samordne den regionale levekårssatsingen og sikre informasjonsflyt, 
kunnskapsdeling og kompetanseoverføring.

• Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har den koordiner-
ende rollen. Det er etablert en fylkeskommunal arbeidsgruppe 
på tvers av fagfelt.

34. 35.Bakgrunn Bakgrunn
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Koordinering
og oppfølging

Det foreslås etablert en oversikt over ressurspersoner og 
kompetanse i regionen som kan bistå og eventuelt bidra i 
gjennomføring av ulike tiltak. For mange kommuner kan det 
være vanskelig å avsette ressurser og kompetanse knyttet 
til implementering. Det etableres en oversikt som gjøres 
tilgjengelig på veikartets digitale plattform.

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune 
bevilger henholdsvis 3 mill. kroner og 5 mill. kroner til op-
pfølging av levekårssatsingen i budsjettet for 2019. Det skal 
utvikles et forslag til handlingsplan for bruk av disse midlene 
basert på Veikart for bedre Levekår, folkehelsestrategien, 
Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold og 
andre aktuelle planer.

Det er behov for midler til koordinering, og monitrorering av 
satsingen, samt midler som kan stimulere til gjennomføring 
av et eller flere av de foreslåtte tiltakene.

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune 
har avsatt ressurser til å følge opp levekårssatsingen, men  
det finnes også en rekke finansieringsordninger gjennom  
UDIR (bit.do/udirtilskudd) og  BUFDIR (bit.do/bufdir).
Hvordan fylkeskommunenes midler skal anvendes beskrives 
i et  handlingsprogram som vedtas av fylkestingene.

Finansiering

I utformingen av veikartet legges det vekt på å velge ut 
erfarings- og kunnskapsbaserte tiltak. Det vil si tiltak som 
allerede har vist gode resultater der hvor de er gjennomført, 
og tiltak som det med utgangspunkt i forskning og kunnskap 
er grunnlag for å anta vil løse en utfordring.  

På regionalt nivå er det behov for å monitorere om utviklin-
gen går i riktig retning. Vi vet mye om hva som er utfordringer, 
kanskje noe mindre om hva som er årsakene. Det er pekt på 
behov for mer kunnskap om forebyggende arbeidets effekt, og 
implementeringforskning. Det vil bli samarbeid med relevante 
miljøer og prosjekter.

Det skal utvikles et program for monitorering av hvorvidt 
vi når de overordnede målene i de ulike tiltakene. Det kan bli 
aktuelt å etablere et levekårsbarometer for Agder som gjen-
speiler den helhetlige levekårssatsningen. Som supplement 
foreslås det også å etablere et kvalitativt forskningsprosjekt.

Monitorering og forskning

Fylkeskommunene legger til rette for samlinger og vil etter 
hvert kunne rådgi og veilede kommunene med søknadspro-
sesser, blant annet med informasjon om søknadsfrister og 
prosesser for gjennomføring av ulike tiltak. 

Det kan være vanskelig å sette av nok ressurser til å ha 
oversikt over mulige finansieringskilder og søknadsfrister. Det 
er også viktig å dele erfaringer mellom kommuner.

Søknadsbistand

Ressurspool

36. 37.Bakgrunn Bakgrunn
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I 2016 og 2017 samlet mange regionale 
aktører seg for å diskutere hvordan  
Agder skal bli et lavutslippssamfunn. Det 
ble full enighet om å lage et regionalt 

veikart for hvordan det offentlige skal kutte 
våre klimagassutslipp i tråd med Paris- 
avtalen. Vi ønsket å lage et offentlig veikart 
inspirert av de mange bransjeveikartene 
i privat sektor. 

For det er i kommuner og fylkeskom-
muner de fleste utslippene skjer. Det er 
her store deler av utslippene kan kuttes, 
og både store og små kommuner kan bi-
dra. Og det gir positive ringvirkninger for 
hele samfunnet: Tiltak som å elektrifisere 
transporten, bygge gang- og sykkelvei 
eller god arealplanlegging er godt både 
for innbyggernes trivsel, for folkehelsa 
og for næringsutviklingen. Kommunene 
kan gjennom offentlige innkjøp også stille 
krav som kan skape et marked for nye 
klimavennlige løsninger.

Likevel kan det det være vanskelig å 
vite hva akkurat én kommune skal gjøre. 

Hva kan gjennomføres i praksis? Hva har 
en reell effekt?   

Klimaveikart Agder skal gjøre det enklere 
å gjennomføre de gode klimatiltakene. 
Klimaveikartet er delt opp i fire satsings-
områder – transport, bygg, mat og landbruk 
og industri – med tiltakslister for hvert 
område. Målet er at hver kommune, basert 
på størrelse og utslippskilder, skal finne 
de tiltakene som er mest relevant for seg. 

I 2010 ble Agder den første regionen 
med klima som eget hovedsatsingsområde 
i en regional plan. Nå er Agder den første 
regionen i Norge som lager et eget klima-
veikart. Det gjør oss til en foregangsregion 
og viser at vi våger å satse og som viser at 
vi samarbeider for å nå felles mål. 

Klima og miljø skal være et gjennomgå-
ende perspektiv i Regionplan Agder 2030. 
Klimaveikart Agder vil derfor være viktig 
når vi skal utvikle Agder til en miljømessig, 
sosialt og økonomisk bærekraftig region 
innen 2030. En rekke av tiltakene i Klima-
veikart Agder vil også være viktige bidrag 

til å realisere visjonen til Electric Region 
Agder – et fullelektrisk lavutslippssamfunn 
med økt verdiskaping. 

Det oppfordres også til at alle kom-
munene blir medlem av Klimapartnere. 
I tillegg til bistand til miljøsertifisering og 
tilgang til faglige seminarer og nettverk, får 
kommunene også et årlig klimaregnskap 
med i medlemsprisen. Slik kan dere som 
politikere og ansatte enkelt følge utslipps-
utviklingen fra deres kommunes drift og 
ikke minst se effekten av tiltakene dere 
gjennomfører.

Tine Sundtoft
prosjektleder Agder fylkeskommune

10.08.18
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Hvilken  

  rolle
I 2016 leverte det regjeringsnedsatte Ek-

spertutvalget for grønn konkurransekraft, 
sine anbefalinger om hvordan Norge 
kunne omstilles til et lavutslippssam-

funn og samtidig skape verdier og nye 
arbeidsplasser.

Som et ledd i ekspertutvalgets arbeid 
inngår en rekke veikart som ulike bransjer 

har laget. Veikartene viser endringene som 
må gjøres for at bransjene kan omstille 
seg til lavutslippssamfunnet. Kommuner 
og fylkeskommune er store aktører som 
gir utslipp, direkte og indirekte. Fylkeskom-
muner og kommuner har derfor potensielt 
en svært viktig rolle å spille for å kutte 
klimautslipp både direkte og indirekte.

har kommunene 
og fylkeskommunen?
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Transport
Transport utgjør mer enn halvparten 
av utslippene som skal kuttes i kom-
munene. Gjennom overgang til nullut-
slippskjøretøyer, reduksjon i transport-
behov og tilrettelegging for gange, sykkel 
og kollektiv, kan vi lykkes med en kraftig 
reduksjon av klimagassutslipp.

Men det forutsetter at vi velger mer 
klimavennlig transport allerede i dag, og 
at hver kommune gjør valg som er mest 
mulig relevante, troverdige og mulige å 
gjennomføre.  

Å elektrifisere transporten er også et 
av hovedmålene for å bli Electric Region 
Agder. Ved å ta i bruk 20% av vårt forny-
bare kraftoverskudd kan all transport i 
Agder være elektrifisert.

2020

UTSLIPP
1990

2023 2030 2040 2050

80%

60%

40%

5-10%

I 2050 SKAL VI 
HA KUTTET 95% 

AV UTSLIPPENE,  
SAMMENLIGNET 

MED 1990-NIVÅ.
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For mindre sentrale kommuner er 
det ønskelig med et kollektivtilbud 
med nullutslipp som i større byer, 
men det vil være urealistisk på kort 

sikt. Dermed vil det være mer relevant med 
fokus på nullutslippskjøretøy generelt og 
til privatpersoner spesielt.

Tilbakemeldingen fra transportbransjen 
er at kommunene må tørre å stille krav om 
mer klimavennlig transport. Samtidig må 
de ha realistiske forventinger til hva som 
kan leveres. 

Tiltakene skal være mulig å gjennomføre. 
For sentrale strøk vil sykkelveier være en 
viktig satsning. I mer perifere strøk vil kost-
naden være høy og effekten lav, noe som 
bidrar til at muligheten til å faktisk gjennom-

føre tiltaket blir lite. Det må utarbeides for-
slag til tiltak som faktisk treffer. Kommunene 
og fylkeskommunene har en svært viktig 
rolle å spille innen transport både direkte 
og indirekte. Som bestiller, planlegger og 
tilrettelegger kan det gjennomføres små 
og store tiltak som gir effekter med svært 
forskjellig tidshorisont. For å lykkes med 
målene om klimakutt er vi avhengige av 
god og langsiktig planlegging.
• Innføre klimaregnskap (for å måle re-

sultater)
• Vurdere plan for egen kommunal utbyg-

ging
• Areal- og transportplanlegging
• Intern 2030-tiltaksplan for bevisstgjøring/

handling hos ansatte

Forskjellige 
veier mot målet

EFFEKTER  
AV TILTAK, 

PER ÅR

6 t CO2

TI PERSONER PENDLER 
TIL JOBB MED BUSS I 
STEDET FOR BENSINBIL 25 t CO2

ERSTATTE TI  
DIESELBILER
MED ELBIL

77 t CO2

ERSTATTE  
DIESELBUSS  
MED ELBUSS
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Små kommuner Mellomstore kommuner Store kommuner 

• Nullutslippskjøretøy
• Godt etablert ladeinfrastruktur

• Krav om nullutslippskollektiv
• Opparbeidelse av innfarts- 

parkering
• Nullutslippskjøretøy
• Godt etablert ladeinfrastruktur 

(privat)
• Ladeinfrastruktur for kollektiv

• Insentiver for å gjøre det 
attraktivt med kollektiv/
sykkel

• Nullutslippskollektiv
• Ladeinfrastruktur for kol-

lektiv/drosjenæring

Små kommuner Mellomstore kommuner Store kommuner 

• Innføre klimaregnskap (for å måle 
resultater)

• Vurdere plan for egen kommunal 
utbygging

• Areal- og transportplanlegging
• Intern 2030-tiltaksplan for bevisst- 

gjøring/handling hos ansatte

• Innføre klimaregnskap (for å måle 
resultater)

• Utarbeide plan for egen kommu-
nal utbygging

• Areal- og transportplanlegging
• Intern 2030-tiltaksplan for bevisst- 

gjøring/handling hos ansatte

• Innføre klimaregnskap (for å måle 
vresultater)

• Utarbeide plan for egen kom-
munal utbygging

• Areal- og transportplanlegging
• Intern 2030-tiltaksplan for bevisst- 

gjøring/handling hos ansatte

Kjøretøy

Planlegging

Små og store kommuner har ulike løs-
ninger for utslippskutt, men det er noen 
overordnede temaer som er felles for 
alle. Skal kommunene bidra aktivt, må 
det derfor legges fram forslag som  er 
relevante, som har troverdighet - og som 
er mulig å gjennomføre. Små kommuner 
er definert som kommuner med færre 
innbyggere enn 5000, mellomstore med 
innbyggere på mellom 5000 og 20 000 
og store kommuner har flere enn 20 000 
innbyggere.

Ulike
tiltak,
like  

 mål
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her står en bildetekst

Hver eneste syklist gir 
effekt

I Arendal har Ragnhild Hammer jobbet 
med kommunens sykkelsatsning. Målet 
er å øke sykkelbruken med 25% fram 
mot 2020.

– Sammen med veimyndighetene job-
ber vi målrettet med å få flere til å velge 
sykkelen, uansett hva man skal. Sykkel gir 
bedre folkehelse og bedre plass på veien 
til bussene. I tillegg til å få ned utslipp gjør 
den godt for lommeboka, forteller Ragnhild.

Kommunene Kristiansand, Arendal, Grim-
stad, Farsund og Mandal er med i sykkel-
bynettverket, i tillegg til fylkeskommunene.

– Vi jobber med å få flere til å velge sykkel 
i hverdagen. Det handler om å skape et 
sammenhengende sykkelveinett, legge 
til rette for sykkelparkering og trygge sko-

leveier, og sørge for at det blir oppmerka 
sykkelstier for å hindre konflikter med andre 
trafikanter.

Arendal er i likhet med mange kommuner 
på Agder ganske kupert, og elsykler har 
blitt svært populære også her.

– Det viktigste er å velge bort bilen, og 
elsykkel har nesten like stor effekt på både 
kropp, lommebok og miljø som en ordinær 
sykkel, sier Ragnhild Hammer.

Martin, som er en av Arendals flere tusen 
daglige syklister, har et klart råd om hva 
som er aller viktigst for å få flere til å sykle.

– Det må være trygt og effektivt. Jeg 
håper på flere og bedre oppmerka syk-
kelveier, det tror jeg vil gjøre sykkelen mer 
aktuell for flere.  ●

Det er få valg som skaper så stor klimaeffekt som å bytte ut bil med syk-
kel. For hver person som bytter ut bilen med sykkel til og fra jobb, sparer 

vi miljøet for et halvt tonn klimagasser.

Martin er en Arendals mange daglige syklister.
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Bedre areal-  
og transport- 
 planlegging
For å nå målene i klimaveikartet er 
vi avhengige av god og langsiktig 
planlegging.

Plan- og bygningsloven er verktøyet kom-
munene trenger for å styre hvor nye 
boliger bygges. For å nå klimamålene 
bør flere nye boliger bygges nært kollek-
tivtransport, eller slik at det blir lett å gå 
eller sykle i stedet for å kjøre bil.

For å gjøre elbiler og hybridbiler enda 
mer attraktive trenger vi bedre lademu-
ligheter, så lading ikke blir en utfordring. 
Kommunene kan både jobbe for flere 
ladepunkter og fyllestasjoner for biodriv-
stoff og hydrogen.

Figuren viser tenkte punkter som vil være 
nødvendig for elektriske busser. For at 
kollektivselskaper skal kunne drifte ruter 
med elektriske busser bør kommunene 
være aktive pådrivere og legge til rette 
for ladepunkter. For hydrogendrevne eller 
biodrivstoffdrevne busser er lokaliseringsut-
fordringene ganske like. Busser og andre 
kjøretøyer må kunne «fylle tanken» nær 

hovedveiene. Busser må ha god tilgang 
strøm for nattlading – d.v.s. plasseres i 
nærings/industriområder med god kapa-
sitet. Det må prioriteres og planlegges for 
nettilgang på endestasjoner for klattlading. 
På lengre sikt må bygderog mindre byer 
hvor bussen vanligvis kjører innom sentrum 
ha tilgang til nok effekt. En aktiv arealplan-
legging kan bidra til å legge til rette for dette.

Bysentrum

Bygd

Bysentrum

Næring

Næring

Industri

Industri

Liten by

Næring

Hurtiglading

Semihurtiglading

Bussrute

Ladepunkter for elbusser
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Elektrisitet
Det blir stadig flere helelektriske personbiler fra ulike 
produsenter, og de utgjør en også en sterkt økende 
andel av bilparken. Framover vil det også bli økt tilgang 
på elbusser, noe som kollektivaktørene allerede har 
begynt å fase inn. Når det gjelder varetransport er det 
foreløpig et begrenset utvalg modeller, men stadig flere 
produsenter vil tilby dette i årene som kommer. Infra-
strukturen for lading er også i rask utbygging. Dette er 
man også avhengig av fremover for at flere skal kunne 
benytte helelektriske kjøretøy. 

Biodrivstoff
Biodrivstoffets kortsiktige klimafordel, er at den eksis-
terende fossildrivstoffbasert bilparken kan gå rett over 
på biodrivstoff. Da kan man bruke distribusjonsnettet til 
bensinstasjonene. Utfordringen med biodrivstoff er først og 

fremst produksjonen av første generasjons drivstoff som 
kan komme i konflikt med matproduksjon. En overgang til 
andre og tredje generasjons drivstoff vil være nødvendig 
for å løse denne konflikten. Det må også produseres store 
mengder biodrivstoff for å dekke etterspørselen, noe som 
igjen vil kreve store mengder energi. Kort oppsummert 
er teknologien i kjøretøyene tilstede, men det kan settes 
spørsmålstegn ved produksjonen av biodrivstoff.

Biogass (LBG)
Biogass kan fremstilles av avfall, for eksempel fra landbru-
ket eller renseanlegg, og er et fornybart brensel i motset-
ning til naturgass. I tillegg til å redusere klimautslippene 
er det svært lite lokale utslipp (partikler og NOX). I og med 
at biogass kan produseres fra avfall, er mindre konfliktfylt 
med matproduksjon enn biodrivstoff. Utfordringen i dag 
er å etablere et godt nok distribusjonsnett. 

Hydrogen
Så sant det finnes et godt utbygd nett av hydrogensta-
sjoner kan det i praksis fungere slik som fyllestasjoner 
for fossilt drivstoff fungerer i dag. Teknologien er til stede, 
men det er få foreløpig bilprodusenter som tilbyr dette. 
Det gjøres forsøk med hydrogenbusser og lastebiler.

Produksjon av hydrogen er svært energikrevende 
og kan dermed komme i konflikt med et annet mål 
om å redusere energibehovet. For å få full effekt er 
det nødvendig at produksjonen ikke skjer med for 
eksempel naturgass. For å nå målet om nullutslipp vil 
en storskala utrulling av hydrogenkjøretøy derfor kreve 
store investeringer i fornybar energi og produksjon av 
hydrogen. 

Hva skal det offentlige prioritere?
Hvilke teknologier som dominerer i framtiden er van-
skelig å forutse, og det vil bli solgt fossildrevne biler 
fram til 2025. For å nå klimamålene vil det trolig være 
nødvendig å legge til rette for både produksjon og fyl-
lestasjoner for biodrivstoff og biogass. Det er ikke nok 
hydrogenkjøretøy til å kunne bygge ut et større nett av 
fyllestasjoner og det er ikke stort nok nett av fyllesta-
sjoner til at flere ønsker å kjøpe hydrogenkjøretøy.

Batteridrevne biler har i stor grad kommet over den 
første kneika, selv om det gjenstår en del utvikling med 
større kjøretøyer. Jo flere som kjøper elbiler og etterspør 
lading, jo flere ladepunkter blir etablert. 

Det bør prioriteres å etterspørre elbiler og kjøretøy 
drevet av biodrivstoff i årene framover, men det er 
vanskelig å gi gode råd på lengre sikt.

 Vurdering av  

teknologiHJEM

TRANSPORT

BYGG

MAT OG LANDBRUK

INDUSTRI

STØTTEORDNINGER

117



25/19 Regionplan Agder 2030 - høring - 201901981-1 Regionplan Agder 2030 - høring : Klimaveikart_agder

E inar Werner Frøyna er konstituert enhets-
leder for eiendom og tekniske tjenester, og 
er avhengig av forskjellige typer kjøretøy for 
å dekke ulike behov. Noen skal nærmest 

kjøres døgnet rundt, mens andre trenger mer las-
terom og må mestre krevende terreng.

– Risør startet med elkjøretøysatsningen for bare 
to år siden, og nå jobber vi aktivt med å fase inn 
så mange elektriske kjøretøy som mulig. Målet er 
å bytte ut alle typer kjøretøy, og i dag har vi både 
ordinære elbiler og varebiler. Så satser vi på at 
mer spesialiserte kjøretøy kommer på markedet 
de neste årene, sier Einar Werner Frøyna.

Tilbakemeldingene fra de som bruker dem er 
positive, og mange av ladepunktene er delvis finan-
siert ved hjelp av midler fra Klimasats-ordningen. 
Det har gitt lite ekstra utgifter fra kommunekassa.

– Vi har spart penger på innkjøp, men vi ser at det 
er på driftssiden vi sparer inn store beløp. Utgiftene 
til lading er langt lavere enn for bensin og diesel, 
og i tillegg er det også lavere kostnader for service 

og teknisk vedlikehold.
Kommunen har som mål å fase inn flest mulig 

kjøretøy hurtigst mulig, og enhetslederen mener det 
er en samfunnsoppgave for kommunen å legge til 
rette på en best mulig måte.

– Vi har tre ulike typer ladepunkter. Offentlig til-
gjengelige ladepunkter hvor man betaler for å lade, 
ladepunkter til kommunale biler og ladepunkter for 
folk som bor i kommunale boliger. Det er viktig å gi 
flest mulig anledning til å velge fossilfrie kjøretøy, 
og derfor må planlegging av en god struktur for 
lading inn i all planlegging.

– Risør har satset offensivt på ladepunkter på 
sentrale steder i kommunen, men i det daglige vel-
ger de aller fleste å lade kjøretøyene sine hjemme 
fordi det er rimeligere. Vi har imidlertid oppdaget 
at det er på steder som utenfor idrettshaller hvor 
pågangen på offentlige ladepunkter er størst. Det 
skyldes nok at folk er tilstede på arrangementer og har 
reist et stykke for å komme dit. Det skal vi ta med oss 
i videre planlegging, avslutter Einar Werner Frøyna. ●

 Grønne muligheter  
i den hvite byen

Risør kommune har satset offensivt for å få flere til å bruke nullutslippsbiler. Med mål 
om flere titalls kjøretøy innen få år, har kommunen gjort store steg på kort tid.
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80%

60%

40%

2020 2023 2030 2040 2050

Helse og 
omsorg

Oppvekst

Tekniske 
 tjenester

Tjeneste- 
reiser

Innkjøp

Slik skal utslippene kuttes i Agder
• Gjøre (første) innkjøp av el/

hydrogen/hybrid tjenestebil

• Tilby ladeinfrastruktur for ansatte 
og gjester. 

• Etterspørre nullutslippsalternativer 
ved elevfrakt.

• Utskiftning av eldre bensin/diesel 
med el/hydrogen/biodrivstoff/biogass 
tjenestebil

• Dieselbiler kjøres kun på biodiesel

• Begrense mulighet for parkering. 
Prioritet for parkering for nullutslipp-
skjøretøy.

• Krav om at 40% elevfrakt skal skje 
med nullutslippskjøretøy

• Kun nullutslippskjøretøy som 
tjenestebiler

• Eldre kjøretøy kjøres kun på 
biodrivstoff

• Begrense mulighet for parkering. 
Prioritet for parkering for nullutslipp-
skjøretøy.

• Elevfrakt skal skje med nullutslipp-
skjøretøy

• All transport i sektoren skal skje  
ved bruk av fornybare energikilder.

• All transport i sektoren skal 
skje ved bruk av fornybare 
energikilder.

• Legge til rette for overgang til bio-
gass, biodrivstoff/hybrid i maskinpark

• Innkjøp av nullutslipps-tjenestebil 
(min ¼)

• Innfasing av el/hydrogen/biodrivstoff/
biogass i maskinpark. Maskinpark 
skal minst ha 40% andel nullutslipp

• Kun nullutslipps-tjenestebil ved 
innkjøp

• Innkjøp: kun maskiner på el/
hydrogen/biodiesel/biogass.

• Maskinpark skal minst ha 75% 
andel nullutslipp

• Ved innkjøp: kun nullut-
slipps-tjenestebil

• Innkjøp: kun maskiner på el/
hydrogen/biodiesel/biogass. 
Maskinpark skal minst ha 95% 
andel nullutslipp

• Ved innkjøp: stille krav om at all 
transport skal skje ved bruk av 
fornybare senergikilder”

• Prioritering i valg av transport:  
1. tog 
2. buss 
3. nullutslippsbiler 
4. diesel/bensinbil 
5. fly

• Prioritering i valg av transport:  
1. tog 
2. elbuss/biodrivstoff/biogass 
3. nullutslippsbiler 
4. fly

• Prioritering i valg av transport: 
1. tog og nullutslippsbuss 
2. nullutslippsbiler 
3. fly. 

• Det skal etterspørres eldrift/
biofuel til flyreiser.

• Prioritering i valg av transport:  
1. tog og nullutslippsbuss 
2. nullutslippsbiler 
3. fly

• Flyreiser skal kun gjennomføres 
med eldrevne/biofuel fly

• 20% av tjenester og varer 
gjennomføres med nullutslipp-
skjøretøy

• 40% av tjenester og varer 
gjennomføres med nullut-
slippskjøretøy

• 75% av tjenester og varer 
gjennomføres med nullutslipp-
skjøretøy

• 90% av tjenester og varer gjen-
nomføres med nullutslippskjøretøy

(målt i forhold til 1990-utslippene )
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Bygg
Direkte klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør 3 % 
av klimagassutslippene. En del av disse er i ferd med 
å bli faset ut som følge av nasjonale signaler om forbud 
mot bruk av fossil fyringsolje i offentlige og private bygg. 
Men de indirekte utslippene knyttet til energiforbruk og 
materialbruk i bygg er betydelige og utgjør om lag 60%  
av klimagassutslippene knyttet til offentlige innkjøp. FNs 
klimapanel peker på at klimatiltak i byggsektoren er de 
mest lønnsomme.

Byggeplasser kan gjøres utslippsfrie ved at alt av mas-
kiner og utstyr blir elektrifisert. Dette bidrar også til å bli 
Electric Region Agder – en fullelektrisk region.

Et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp er sertifi-
sering av bygg og virksomheter, slik Stiftelsen Miljøfyrtårn 
gjennomfører. Det er også avgjørende å ta steget mot en 
mer sirkulær økonomi hvor avfallet kan bli brukt på nytt.
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–Dette var et krevende prosjekt fordi 
vi måtte tenke helhetlig rundt det 
bussfaglige, samtidig som vi så på 
alle aspekter rundt klima- og miljø-

virkning. Og midt oppi prosessen kom det nye innspill 
om busser på ny teknologi. Vi har forsøkt å tenke 
igjennom hvilke utfordringer framtiden vil bringe og 
vurdert tiltak  opp mot dette, forteller Roald Torkelsen 
som er er eiendomssjef i Vest-Agder fylkeskommune.

 For fylkeskommunen var det viktig å vise mulig-
hetene som ligger i tenke helhet, men det krevde 
også rådgiver med høy kompetanse.

– Vi valgte å knytte til oss klimarådgivere som 
viste oss hvilke muligheter som finnes og jeg vil 
anbefale å gjøre dette tidlig i prosessen for å få 
gode løsninger og samtidig holde kostnadene 
nede, sier Torkelsen.

 Bygningsmassen er hovedsaklig dekket av tre og 
anlegget er bygget i passivhusstandard. På taket 
er det montert ca 500 solcellepaneler for å dekke 
en del av strømforbruker.

– Det er fortsatt ledig kapasitet på taket til å 
utvide solcelleparken og dermed ladekapasiteten 
om ønskelig, legger Torkelsen til.

Det er også gjort valg helt ned til valg av maling 
og gulvbelegg for å minimere påvirkning på miljø 
og klima. Bussanlegget ligger også tett opp til 
Returkrafts søppeforbrenningsanlegg, og henter 
varme derfra.

 – Det er mange sider som skal ses på, blant 
annet er det forberedt for å kunne hente vann fra 
en bekk til bussvask, noe som vil kunne redusere 
bruk av kommunalt vann.

 På det forrige bussanlegget var det bemanning 
som for å starte bussene og la dem stå på tomgang 
en stund for å få de oppvarmet. Nå er alle bussene, 
enten de er fossilfrie, hybrid eller helektriske, koblet 
til strøm for å unngå tomgang.

 – Vi har så langt det er mulig tatt høyde for ny 
teknologi, og vi har også klart gjort anlegget for nye 
og større busser om det skulle bli behov for det, 
sier Roald Torkelsen.

 Bussanlegget på Dalane ligger tett opp til den 
nye traseen for E18, så dette vil også bli et enda 
bedre utgangspunkt for å få bussene raskere fram 
til rutene.

Dalane bussanlegg utenfor 
Kristiansand åpnet i juni 2018,  
og er laget for å spare kostnader  
og klima. Med solceller på taket, 
og plassert ved eksisterende 
og nye hovedferdselsårer, er  
anlegget laget for framtiden.

Kutt
i utslipp og kostnader

●
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Lokalisering av bygg og hvordan det 
tilrettelegges for ulike transportfor-
mer til og fra disse har stor betydning 
for utslipp av klimagasser i hele 

byggets levetid. Hvor store arealer og type 
arealer som tas i bruk til byggeformål, hvor 
mye som må sprenges og hvilke energikil-
der som benyttes i anleggsfasen er også 
viktig. Dette gjelder ikke minst i forbindelse 
med bygging av ny E18 og E39.

For å skape næringsutvikling anbefales det 
å stille krav ved anskaffelser knyttet til både 

eksisterende og nye bygg, slik at leverandø-
rer må utvikle sine tjenester og produkter i en 
retning som gjør dem konkurransedyktige.

Siden de fleste bygg som skal stå i 2030 
allerede er bygd, er det viktig å ha fokus 
på både rehabilitering og nybygg. Anbe-
falingene er inndelt etter de ulike fase-
ne i et byggeprosjekt helt fra overordnet 
planlegging til avhending av utrangerte 
bygg. Kommunene har stor påvirknings-
kraft på all bygging i en tidlig byggefase 
som myndighetsorgan, mens det i den 
langvarige driftsfasen bare gjelder for egen 

bygningsmasse.
De viktigste tiltakene vi kan gjøre ligger 

forut i tid for byggeprosessene. De er viktige 
føringer for å kunne tilrettelegge for mer 
klimavennlige bygg.
• Transport- og kollektivplaner
• Klima- og miljøhandlingsplaner
• Reguleringsplaner
• Fortettingsplaner
• Innkjøpsstrategier
• Næringsstrategier
• Lovverk/byggeforskrifter

Felles forutsetninger  
for klimatiltak
Våre små trehusbyer, mange verneverdi-
ge trehus, rike skogressurser og en sterk 
konsentrasjon av treindustri underbygger 
en satsing på bruk av tre framfor mindre 
klimavennlige materialer. Solrikt klima, lo-
kale kompetansemiljø og leverandører av 
solenergiprodukter underbygger satsing 
på solenergi som supplement til vår store 
vannkraftproduksjon. Korte avstander, mildt 
klima og etablerte sykkelsatsinger i flere 
kommuner underbygger videre satsing på 
sykkel. Skog, sol og sykkel utpekes derfor 
som sentrale løsninger for Agder på vei 
mot lavutslippssamfunnet.

Alle tiltak  

 nytter
Statsbygg har gått sammen med en rek-
ke andre aktører for å finne ut hvordan 
det kan skapes ny og bærekraftig vekst 
ved å gå fra lineær- til sirkulærøkonomi. 
I innovasjonsprogrammet har deltak-
erne det seneste halvåret utarbeidet 
en oversikt over utfordringene i dagens 
verdikjede. Sammen har de utviklet 
19 konsepter for en mer bærekraftig 
næring.

Les mer:
• Byggeklosser rapport
• reformater.no

Byggfloken
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An
be

fa
lin

ge
r Planlegging

Vi bruker energi til å skape ver-
dier hjemme, på jobb og i nær-
miljøet, ikke på veien mellom.

1. Bosetting: Definere knutepunktene 
i hver kommune og utvikle disse (bo-
lig, kollektiv, gange, sykkel, offentlige 
tjenester som skole, helse og admi-
nistrasjon) til beste for både bosatte 
og besøkende.  Effektiv tjenesteyting 
og grunnlag for handelsvirksomhet og 
næringsetableringer. 
2. Handel: Lokalisere handel dit folk 
bor eller enkelt  kan komme seg (trygt, 
sunt og  miljøvennlig uten avhengighet 
til bil og førerkort). 
3. Arbeidsplasser: Besøksintensive 
virksomheter i knutepunkt og areal og 
transportintensive næringer perifert 
og transporteffektivt (transportnoder).

Nyttige linker
•  ATP

Lokalisering
Lokalisering etter prinsipper om 
“5-10 minuttersbyen”, med bo-
lig, arbeidsplass og nødvendi-
ge funksjoner innenfor samme 
område.

1. Skal det bygges offentlige bygg, 
skal man koordinere de fremtidige ut- 
byggingsplanene med andre kom-
muner. 
2. Klima og miljøforhold skal være en 
av de mest sentrale vurderingskriteri-
ene i lokaliseringssaker for offentlige 
bygg. 
3. Det skal etableres tverrfaglige 
modeller med fokus på klimakonse-
kvenser for vurdering av lokalisering 
av bygg for offentlige byggherrer på 
Agder innen 2022.

Nyttige linker
• Ny fagskole

Bruk
Sikre høy grad av sambruk, 
flerbruk og ombruk på tvers av 
kommuner, og internt mellom 
kommunens sektorer. 

1. Sambruk: Når det skal bygges et 
offentlig bygg i en kommune skal det 
undersøkes om andre aktører har pla-
ner som kan inkorporeres i bygget for 
å øke bruksgraden. 
2. I planprosesser skal kommunene 
svært tidlig fokusere på alternative bo-
konsepter, arbeidsformer og sambruk 
som bidrar til å redusere arealbruk 
per person. 
3. Ombruk: Det skal alltid vurderes og 
dokumenteres om ombruk av eksis-
terende bygninger kan brukes fremfor 
å bygge nye bygg. Klimagassavtrykk 
skal være en sentral faktor i denne 
vurderingen. 

Nyttige linker
• Bynett Sør
•  Vindmøllebakken
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Materialer
Ved valg av materialer skal ma-
terialer som i en LCA-sammen-
heng har lave klimagassutslipp 
foretrekkes. 

1. Ved valg av bygningsmaterialer 
skal tre være foretrukket som kon-
struktivt materiale i bygg på Agder. 
Ved vurdering av konstruktivt materia-
le skal tre alltid inngå i LCA-analysen.
2. Gjenvunnede bygningsmaterialer 
skal foretrekkes.
3. De prosjekterende skal alltid lage 
en plan for materialgjenvinning og 
gjenbruk etter byggets levetid, hvor 
intensjonene er å redusere avfall til 
et minimum   

Nyttige linker
•  Grønn materialguide
•  Massivtre AS

Design
Designprosessen skal ivareta 
klimagassreduserende tiltak 
(energi, miljø og materialbruk). 

1. Ethvert offentlig byggeprosjekt skal 
ha stor fokus på volum- og arealeffek-
tivitet, utforming samt minimalisere 
terrenginngrep. 
2. Planlegge for klimavennlig materi-
albruk med tanke på gjenbruk, resir-
kulering og miljøvennlige materialer. 
3. Alle bygg skal være designet for 
effektiv energiproduksjon.

Nyttige linker
• Byggeskikkbilder hos Husbanken
•  Massivtre AS
• Brattørkaia i Trondheim

Energi
Alle offentlige bygg skal bygges 
som plusshus.

1. Kommunale avgifter og skatter 
skal endres, så de stimulerer til å 
bygge energieffektivt og produsere 
lokal, fornybar energi.
2. Lokal energiproduksjon skal plan-
legges slik at overskuddsenergien kan 
utnyttes i nærmiljøet.
3. Alle offentlige nybygg skal ha mu-
lighet for lagring av energi innen 2020.

Nyttige linker
•  Powerhouse Kjørbo
•  Returkraft

Digitalisering 
Det offentlige på Agder skal 
være en pådriver i å utnytte 
mulighetene som digitalise-
ring og innføring av Internet  
of Things (IoT) gir. 

1. IoT skal brukes til å bidra til å moni-
torere uhensiktsmessig energiforbruk.
2. Offentlige byggherrer bør bli pro-
fesjonelle driftere av egne bygninger, 
spesielt på energisiden. Hvis det er 
behov for samarbeid for å oppnå dette, 
skal det etableres. 
3. Klima- og miljødata skal foreligge 
elektronisk (BIM e.l.) for nye bygg fra 
2022  

Nyttige linker
• Stavanger kommune – 

Ny driftssentral (DIFI)
• Kristiansand kommune Eiendom
• Bim – Enhetlige klimagass- 

beregninger
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Anlegg
Hovedmålsettingen er at bygg- 
og anleggsdrift skal være ut-
slippsfrie. Innen 2020 skal all 
bygg- og anleggsdrift på Agder 
være fossilfri
 
1. Anleggsmaskiner skal ikke benytte 
fossilt drivstoff, men alternative og 
klimanøytrale energikilder slik som 
elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.
2. Byggtørk og oppvarming av bygg 
skal gjøres uten bruk av fossilt drivstoff,  
og det skal tilstrebes å bruke byggeme-
toder som krever lite bidrag til tørk. 
3. Det skal stilles krav i anskaffelser 
at all transport til bygg- og anleggs-
plasser skal være klimanøytralt innen 
2025.    

Nyttige linker
•  Grønn Byggeplass –  

Oslo Kommune
•  Kapittelet om transport
• Test av fossilfrie maskiner – 

Østfold FK

Avfall
Avfall i forbindelse med bygge-
prosjekter skal minimaliseres.

1. Innen 2025 skal sorteringsgraden 
for avfall på byggeprosjekter være 
over 90% 
2. Det skal være godt tilrettelagt med 
velegnede avfallsstasjoner omkring 
i offentlig bygg slik at brukerne av 
bygget enkelt kan kildesortere avfallet. 
3. Vurdere økonomiske oppmuntrin-
ger  for å øke sorteringsgraden også 
på mindre byggeprosjekter.

Nyttige linker
•  Miljøfyrtårn
•  Tek 17

Drift
I bruk, drift og vedlikehold av of-
fentlige bygg skal klima og mil-
jøforhold alltid være en sentral 
vurderingsfaktor.

1. Offentlige byggeiere skal lære opp 
og følge opp brukere for å oppnå ener-
gieffektiv bruk av byggene.
2. Når det offentlig på Agder skal leie 
lokaler skal det stilles offensive klima 
og energikrav til utleier. 
3. Offentlige bygg på Agder skal miljø- 
fyrtårnsertifiseres.

Nyttige linker
• DIFIs kriterieveiviser
• Miljøfyrtårn

Avhending
Materialer og konstruksjons- 
måter (sammenføyninger)  
som legger til rette for gjen- 
bruk foretrekkes i nye offentlige 
bygg.

1. Utarbeide saneringsplan for av-
hending av bygg. Det skal i ethvert 
offentlig bygg samles all dokumen-
tasjon om tekniske installasjoner og 
materialbruk. Gjennom byggets leve-
tid skal en saneringsplan ajourføres 
og oppdateres etter til en hver kjent 
teknologi 
2. Etablere eget godkjenningsområ-
de for prosjektering og håndtering av 
bygningsavfall

Nyttige linker
• Miljøkartlegging og -sanering ved 

riving og ombygging
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Mat og 
landbruk
Mat, jordbruk og skogbruk handler om bæ-
rekraftig forvaltning og verdiskaping av for-
nybare ressurser. Jordbruket er den viktigste 
kilden til utslipp av metan og lystgass. Størstede-
len av metanutslippene kommer fra husdyrenes 
fordøyelsessystem, mens resten kommer fra lag-
ring av husdyrgjødsel. Målet for jordbruket er å 
produsere nok mat på en effektiv og bærekraftig 
måte som gir lavest mulig utslipp av klimagasser.
Skogen er en positiv bidragsyter til klimaet, både 
som karbonlager og som fornybar ressurs som 
kan erstatte materialer som i dag framstilles av 
mer miljø- og klimabelastende ressurser. Trevirke  
kan erstatte ikke-fornybare byggematerialer eller 
materialer med større klimafotavtrykk. UTSLIPP AV KLIMAGASSER FRA JORDRUK I 2016 (TIL LUFT, 

MILLIONER T CO2-EKV.)

NORGES TOTALE KLIMAGASSUTSLIPP

ANNET
5.9

JORD- 
BRUK
5.9

INDUSTRI 
11,7

OLJE OG GASS
14.8

METAN FRA
HUSDYR
(FORDØYELSE)
2.3 METAN FRA

HUSDYR-
GJØDSEL
0.3

LYSTGASS 
FRA
HUSDYR-
GJØDSEL
0.5

LYSTGASS 
FRA
KUNST-
GJØDSEL
0.5

ANDRE 
LYSTGASS-
UTSLIPP 
0.5

ANNET
0.1

TRANSPORT
16.5
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Vi skal øke norsk matproduksjon 
og styrke jordbrukets konkurran-
sekraft, samtidig som vi reduserer 
utslippene per produsert enhet. 

Det er samtidig et mål å redusere utslip-
pene per produsert enhet.

Matproduksjon vil alltid føre med seg ut-
slipp av klimagasser, men det finnes tiltak 
som kan bidra til reduserte utslipp. Det er i 
stor grad den enkelte bonde som må gjøre 
tiltakene. Dette kan være en utfordring, men 
samtidig en nøkkel til suksess. I jordbruket er 
det sterk sammenheng mellom god agrono-
mi og lavere utslipp. Enkelt sagt gir det bedre 
økonomi for bonden å produsere mat med 

lavere utslipp. På samme måte kan redusert 
matsvinn og bedre utnyttelse av ressursene 
bidra til bedre kommunal økonomi.

Sammenhengene mellom klima og jord-
bruk er komplekse og sammensatte. I 
bunn ligger biologi og utslipp fra selve 
matproduksjonen. I tillegg handler det om 
forvaltning av tilgjengelige ressurser. I 
en nylig gjennomført naturressursanaly-
se peker Telemarksforskning på beite og 
grasressurser som viktige i Agder. Dette er 
ressurser som må gjennom en dyremage 
før vi kan nytte oss av disse som mat. 
Regionens ressurstilgang er derfor viktig 
å ha med seg når tiltak skal iverksettes.

Stortingsmeldingen om skog og 
trenæringen er tydelig: skogbruket 
skal bidra til verdiskapning og pro-
duksjon av fornybare produkter. 

Agder er en region med et aktivt 
skogbruk og mange treindustri-
bedrifter med høy kompetanse, 
og en aktiv og bærekraftig bruk 

av skogressursene gir det beste bidraget 
for et lavutslippssamfunn. Her har Agder 
en unik mulighet til å bygge videre på tra-
disjoner som strekker seg langt tilbake i tid.

Mer klimavennlig 
jordbruk

Fornybare  
skogs- 
ressurserFNs matvareorganisasjon fastslår at verden trenger 70 prosent mer mat

i løpet av de neste 30 årene. Matproduksjon fører til klimagassutslipp, 
men Parisavtalen slår fast at klimatiltak ikke må true matproduksjonen og 
matsikkerheten til verdens innbyggere. 
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På lag  
 med landbruket

Kommunene har en viktig rolle som 
medspiller for jord- og skogbruket. 
Som mange små næringsaktører 
er bønder og skogeier avhengige 
av gode rådgivere med oppdatert 
kunnskap.

B irte Usland driver både skogbruk 
og landbruk i Marnardal, og ønsker 
offensive kommuner som spiller 
henne og kollegene hennes gode.

– Landbrukskontorene er en viktig del av 
den kommunale forvaltningen, og vi er av-
hengige av dyktige fagfolk som førsteinstans 
for å skape innovasjon. Vi må gjøre riktige 
ting hver eneste dag, og vi trenger rådgivere 
som står for kontinuitet og langsiktighet, 
forteller Birte Usland. →
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I landbruket gir mange små tiltak i sum stor 
effekt. Tiltak som kutter klimautslipp er ofte 
også god økonomi for den enkelte.

– Det skal ikke store endringer til før det 
gir effekt. I år prøvde vi  molling med gjødsel 
i jorda, og det ga mindre fordampning og 
langt mindre bruk.

I tillegg til produksjon ønsker også bonden 
og skogbrukeren en mer offensiv kommunal 
sektor som tar større ansvar for å sikre både 
lokal produksjon og bevaring av matjord.

– Som en næringsaktør kan kommunene 
handle mer lokalt, og som forvalter synes 
jeg kommunene kan bli langt flinkere til å 
bevare den viktige matjorda i arealforvalt-
ningen, sier hun.

– I Agder har vi både gode klimaforhold 
og et godt jordsmonn, og da er det viktig å 
ta vare på mest mulig dyrket mark. Bevaring 
av matjord er et av de viktigste valgene vi 
kan gjøre – også klimamessig.

Bare i Aust-Agder ble 1 723 dekar matjord 
nedbygd fra 2004 til 2015, og boliger og in-
frastruktur sto for rundt 40 prosent av dette. 
De bynære jordbruksarealene i kommunene 
langs kysten er mest utsatt. ●
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Mat 
• Iverksette informasjons- og holdningsarbeid mot alle 

som kan bidra til redusert matsvinn.
• Ta i bruk hele dyret –  alle stykningsdeler og alle typer 

kjøtt.
• Redusere matsvinn og ha gode rutiner for håndtering 

av matrester (redesign).
• Engasjere frivilligsentraler og andre som omsetningsledd 

for «best før, men ikke dårlig etter»-mat.
• Bruke vann fra springen.
• Bruke sesongens lokale produkter og styrke bevissthet 

rundt mat og kjøttforbruk. Bruke mer lokalprodusert mat, 
grønt og fisk produsert på en bærekraftig måte.

Matavfall
• Ha god kildesortering av alt avfall i kommunen.
• Være pådriver for bruk av matavfall til biogassproduksjon.
• Redusere renovasjonsavgiften til husholdninger som 

driver med hjemmekompostering.

Lokalprodusert mat
• Prioritere lokalprodusert mat i offentlige anskaffelser/

rammeavtaler.
• Bruke lokal og kortreist mat i alle sammenhenger der 

mat tilberedes og serveres. 
• Bruke og synliggjøre sesongbaserte produkter.
• Legge til rette for å delta i lokale omsetningsordninger.

Jordbruk 
God agronomi 
• Framsnakke og informere om prosjektet Klimasmart 

landbruk.
• Informere om og bidra til at lokal rådgivingstjeneste og 

FoU gjøres kjent og brukt.
• Informere om klimavennlig teknologi.
• Innarbeide klima som et viktig tema i undervisningspla-

nene for naturbruksskolene.
• Vær faglig oppdatert og en pådriver for utprøving av 

ny teknologi.
• Sørge for infrastruktur som gir muligheter til å ta i bruk 

ny teknologi.

Handtering og bruk av gjødsel
• Spre informasjon om klimavennlig utstyr; nedlegging/

nedfelling av husdyrgjødsel.
• Informere og oppfordre bønder til økt bruk av ordningen 

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i Regionalt 
miljøprogram.

• Bruke regelverket for håndtering av husdyrgjødsel for 
å sikre effektiv og riktig bruk.

• Bidra til god planlegging ved bygging av nye gjødsellager. 
• Ta initiativ til kurs i gjødselhåndtering i samarbeid med 

kompetansemiljøene.
• Gi tilskudd til tiltak som vil redusere utslippene i forbin-

delse med gjødsellagring.
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Drenering
• Informere om viktigheten av drenering.
• Øke kunnskapen og bevisstheten om håndtering av 

vann/overvann.
• Gi kommunale tilskudd til drenering. 

Biogass
• Informere om muligheten for biogassanlegg på gårdsnivå 

og fellesanlegg.
• Stille krav om at våtorganisk avfall/matavfall blir behandlet 

i biogassanlegg.
• Påvirke de interkommunale avfallsselskapene til å levere 

til biogassanlegg.
• Informere om og vurdere biogass som drivstoff.
• Bidra til økt gjenbruk av ressurser i jordbruket.  

Arrondering
• Synliggjøre muligheten for jordskifte og sette i gang 

arbeid/prosjekt for frivillig jordskifte.
• Bruke konsesjonsloven og jordloven som verktøy for å 

forbedre arronderinga av jordbruksarealer.

Transport i landbruket
• Få frem mulighetene som ligger i ny teknologi.
• Samarbeide med kompetansemiljøene om kurs i øko-

nomisk og agronomisk kjøring av landbruksmaskiner. 
• Være en pådriver for samarbeidsformer som reduserer 

transportbehovet.

Energiproduksjon 
• Informere om og være en pådriver for økt produksjon 

av lokal energi.
• Sikre effektiv og konstruktiv håndtering av søknader 

som kommunen behandler.
• Kjøpe lokalprodusert varme/energi.

Sirkulær økonomi
• Informere og tilrettelegge for effektiv og rasjonell av-

fallshåndtering for bonden.
• Gjøre forbudet mot brenning av avfall kjent og påse at 

det blir etterfulgt.

Jordvern 
• Ta hensyn til jordbruket ved planlegging av bygg og 

infrastruktur, hensynssone landbruk.
• Være en pådriver og etterspørre jordsmonnkartlegging 

(NIBIO).
• Unngå nedbygging av matjord, men i tilfeller der dette 

skjer, ha rutiner for at jorda tas vare på for videre mat-
produksjon og ikke som fyllmasse eller lignende.

• Gjøre tiltak som reduserer muligheten for tap av matjord 
knytta til flom og erosjon.

Beitebruk
• Synliggjøre mulighetene for økt bruk av beite.
• Være aktiv i bruk av tilskuddsordninger for økt beitebruk.

Skogbruk
Skogbruk
• Følge opp skogeiers foryngelsesplikt etter hogst.
• Ta initiativ til rasjonelle skogsbilvegprosjekter.
• Bidra til opprusting av flaskehalser på kommunale veier..

Trebruk
• Styrke bruk av tre i driftsbygninger
• Sørge for at strategiske planer slår fast at oppføring av 

bygg skal være bærekraftig og at bygg alltid vurderes 
utført i massivtre eller med reisverk av trematerialer.

• Dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget:
• Bygge kommunale bygg i tre, helst lokalt.
• Støtte og synliggjøre skogeiere og næringsliv som 

driver med lokal foredling av tre.

Bioenergi 
• Informere om tilskuddsordninger og gode eksempler.
• Støtte opp om varmesalgsprosjekter.
• Prioritere bioenergi som energibærer i fjernvarmeanlegg.
• Vurdere krav om biobasert fjernvarme ved arealutbyg-

ging.

Treindustri
• Informere eksisterende trebasert industri om nettverk, 

fagsamlinger og støtteordninger.
• Være en pådriver og legge til rette for industrielle eta-

bleringer.
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Industri
”Et av Sørlandets viktigste bidrag til frem-
tidens lavutslippssamfunn vil være indus-
triens evne til å utvikle og produsere mer 
energieffektivt og med lave klimautslipp.”

–Regionplan Agder 2020

Agder er en stor industriregion, og landsdelens 
prosessindustri leverer produkter verden tren-
ger for å bygge framtidens lavutslippssamfunn. 
Det er også viktig at industrien selv produserer 
sine produkter med minst mulig utslipp.

Gjennom Veikart for prosessindustrien har 
industrien selv tatt en styringen på utslippsre-
duksjoner. Kommunene i Agder har ikke direkte 
påvirkning på gjennomføringen av veikartet, 
men det offentlige kan bidra med å legge til 
rette. At industrien lykkes vil være viktig for å få 
ned klimautslippene i hele regionen, og det vil 
være med på å skape grønne arbeidsplasser 
i landsdelen.
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● UTSLIPP  ● GJENNOMSNITLIG VEKSTINDEKS

INDUSTRIENS UTSLIPP OG OMSETNINGSVEKST 1998-2014, MILLIONER TONN CO2-EKV. OG VEKSTINDEKS. KILDE: SSB
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 Negative klimautslipp
Verdensledende kompetanse er bygd 

opp gjennom generasjoner i pro-
sessindustrien, fordi bedriftene har 
sikker tilgang på rimelig og fornybar 

vannkraft. Disse fortrinnene blir framhevet 
i rapporten om Grønn konkurransekraft: 
“Naturressurser og kompetanse er et naturlig 
utgangspunkt for å vurdere muligheter for 
fremtidig verdiskaping.” 

Det er bred politisk enighet om at industrien 
også i framtiden skal ha en viktig plass i regi-
onen. De største prosessindustribedriftene 
i Agder er medlem av Eyde-klyngen. Da 
prosessindustrien gjennom Norsk Industri 
skulle lage et klimaveikart for sine medlem-
mer var Eyde-klyngen en viktig bidragsyter 
gjennom tett samarbeid med industrien. I 
veikartet legger industrien opp til ambisi-
øse målsettinger, og målet er at nasjonal 
industriproduksjon for prosessindustrien vil 
ha negative klimautslipp i 2050. Dette betyr 
at jo mer industrien produserer, jo lavere vil 
de globale klimautslippene bli.
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 Industrielle 
klimautslipp i Agder

I følge Miljødirektoratet slipper 
industrien på Agder ut 553 340 
tonn CO2 (2015). 78% (430 790 
tonn) av disse er kvotepliktig 

mens 22% (122 550 tonn) er ikke 
kvotepliktige CO2-utslipp. Klima-
veikart Agder har som målsetting 
å se på ikke-kvotepliktig sektor.

Klimautslippene fra ikke-kvote-
pliktig sektor kommer fra bruk av 

fossile hydrokarboner. Den største 
kilden er kull og koks som brukes i 
produksjonsprosessen. Industrien 
selv peker på følgende måter å 
redusere klimautslippene på:
1. Erstatte kull ved å bruk av an-
dre teknikker/prosesser som for 
eksempel bruk av hydrogen.
2. Karbonfangst og lagring (CCS) 
gjennom at fossilt CO2 som kom-
mer ut fra prosessen blir fanget og 
lagret under jorden slik at CO2 ikke 
kommer ut i atmosfæren.
3. Bruk av biokull som fører til at 
karbonet som gir CO2-utslipp ikke 
er fossilt men fornybart. 
4. Bruke punkt 2 og 3 i kombina-
sjon ved å deponere (fjerne fra 
kretsløpet) fornybart CO2. (Det er 
denne kombinasjonen som ifølge 
industrien selv vil gi negative klima- 
utslipp).

Bedrift Type Kommune Utslipp 
 (t CO2)

Elkem Solar Produksjon av andre uorganiske 
materialer

Kristiansand 44 170

Saint Gobain Produksjon av andre uorganiske 
materialer

Lillesand 43 400

Glencore Produksjon av ikke-jernholdige  
metaller ellers

Kristiansand 16 200

Elkem Carbon Produksjon av ikke-jernholdige  
metaller ellers

Kristiansand 15 800

Sum Ikke-kvotepliktig sektor 119 570

AV IKKE-KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP KOMMER 119 570 TONN (98%) FRA FIRE BEDRIFTER
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Slik kan kommunene 

 bidra
Det er enighet i Agder om at også 

prosessindustrien er viktig for lands-
delen, og at denne heller bør videre-
utvikles enn avvikles. På den måten 

kan vi utnytte det betydelig overskuddet 
av fornybar kraft som regionen har til ny 
grønn vekst. Utfordringene med industri-
elle klimautslipp ligger først og fremst hos 
industrien selv, men kommunene er viktige 
for at felles mål om utvikling av industrien 
blir oppfylt gjennom et åpent samarbeid og 
en nær dialog mellom aktørene. 

Det foreslås tre områder hvor kommunene 
særlig vil kunne være viktige medspillere til 
industrien:

1. Støtt veikartet
Skal industrien nå de målene de har satt seg 
i sitt eget veikart trenger de politisk støtte. 
Det er behov for at nasjonale rammevilkår 
blir tilrettelagt slik at industrien kan nå sine 
mål. Agder er en industriregion og derfor er 
det spesielt viktig at man politisk støtte in-
dustrien inn mot nasjonale myndigheter. Skal 
veikartet bli realisert er det behov for utvikling 
og uttesting av nye teknologiske løsninger. 
For at dette kan skje må sentrale myndig-
heter utforme nødvendige rammevilkår og 
virkemidler. Politisk lokal og regional støtte 
kan være avgjørende i en slik sammenheng. 

2. Arealplanlegging
Mange kommuner i Agder har et godt sam-
arbeid med sine lokale industribedrifter når 
de utformer sine arealplaner. Et godt samar-
beid er viktig for utviklingen av eksisterende 
industri. Dette kan gjelde tilrettelegging for 
bruk av overskuddsvarme eller spesielle 
behov for ny eller endret infrastruktur som 
datafiber, vann, strøm og vei. 

Med økt fokus på bedre utnyttelse av res-
sursene vil det være viktig at det i tilknytning 

til eksisterende industri er tatt høyde for 
muligheter for nye tilknyttede virksomheter 
i umiddelbar nærhet av de eksisterende. 
Dette bør kommunene forsøke å ta hensyn 
til i sin arealplanlegging. Tilrettelagt areal-
planlegging gjelder ikke bare eksisterende 
industri, men gjelder også muligheter for 
nye etableringer i nærhet av de etablerte 
bedriftene. Regionens store kraftoverskudd 
gir lokale muligheter for nye kraftintensive 
industrier som prosessindustri eller data-
senter. Det forutsetter at det er tilrettelagt 
næringsarealer for dette. 

3. Avfallshåndtering
Kommunen eller interkommunale reno-
vasjonsselskap har bare ansvar for privat 
husholdningsavfall, slik at industribedriftene 
selv er ansvarlig for sin avfallshåndtering. 

Den industrielle utviklingen globalt går 
mot økt gjenvinning av materialer i ulike 
typer avfall. Derfor er det viktig at bedriftene 
i Agder har fokus på dette. God og effektiv 
avfallshåndtering kan i mange tilfeller gi 
eksisterende og nye industrivirksomheter 
tilgang til innsatsfaktorer for ny verdiskaping. 

Industrien selv ser alt utslipp under 
ett, uavhengig av kvotepliktig og 
ikke-kvotepliktig sektor.
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Klimasats Formålet er å fremme klimatiltak i kommuner og 
fylkeskommuner ved å støtte prosjekt som medvirker til reduserte 
utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.
Les mer

Tilskudd til klimatilpasning Målet med ordningen 
er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpassing og har 
søknadsfrist 15. februar hvert år.
Les mer

Ulike miljøtiltak Det finnes også en rekke tilskuddsord-
ninger for andre miljøtiltak.
Les mer

Enova er et statsforetak med formål å bidra til reduserte 
klimagassutslipp og økt innovasjon innen energi- og klima-
teknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom programmer 
som tilbyr finansiell støtte rettet mot de områdene hvor det kan 
dokumenteres størst effekt.
Les mer

Klimatilpasning.no Nettsiden har en omfattende oversikt 
over ulike temaer som er relevante for kommunene. Verktøyene 
skal gjøre kommunene i stand til å begrense eller unngå ulemper 
som følge av klimaet og å utnytte nye muligheter.
Les mer

Miljøkommune.no Veiviser i kommunal miljøforvaltning og 
gir oversikt over oppgaver kommunen skal, bør eller kan løse ut fra 
sin rolle og myndighet.
Les mer

Miljøstatus.no Miljøstatus er et samarbeid mellom flere  
statlige etater hvor Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør. Nettsiden 
gir detaljert oversikt over en lang rekke temaer på miljø- og klimafeltet.
Les mer

Støtteordninger InformasjonHJEM
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 13. mars 2019
Saksnr.: 201812282-12
Saksbehandler Anne Karen Aunevik

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 19.03.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 26.03.2019

Reglementer for folkevalgte organ og for delegering fra bystyret til rådmannen

Sammendrag
Prosjektgruppa for politiske reglementer («PA3») har utarbeidetforslag til følgende
reglementer: felles saksbehandlingsreglement, reglement for bystyret, klagenemnda,
kontrollutvalget og formannskapet, samt reglement for delegering fra bystyret til rådmannen.
Programleders forslag harmonerer med forslaget fra prosjektgruppa.

Prosjektgruppa vil lage forslag til reglementer for de resterende folkevalgte organene til
fellesnemndas neste møte. Programleder tror det vil forenkle behandlingen at disse mer
overordnede reglementene behandles først. Fellesnemnda har ikke myndighet til å vedta
reglementene. Programleder vil legge fram fellesnemndas forslag for det nye bystyret i
konstituerende møte 9. oktober 2019.

Forslag til vedtak

1. Fellesnemnda godkjennerforslag til saksbehandlingsreglement, reglement for bystyret,
formannskapet, klagenemnda, samt reglement for delegering fra bystyret til rådmannen.
Fellesnemndas forslag til reglementer legges fram for bystyret i det konstituerende møtet
9.oktober.

2. Fellesnemnda ber sekretariatet for kontrollutvalget om å utarbeide forslag til reglement
som kan legges fram for fellesnemnda før det endelig skal behandles av nytt bystyre.

3. Programleder utarbeider rutiner og veiledere som tydeliggjør hva som er prinsipielle
saker. Samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjonen blir tema i
folkevalgtopplæringen.

Camilla Dunsæd
Programleder Kjell A Kristiansen

Prosjekteier organisasjon, personal og stab

Vedlegg:
1. Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansand kommune
2. Reglement for bystyret
3. Reglement for delegering fra bystyret til rådmannen
4. Reglement for formannskapet
5. Reglement for klagenemnda
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1. Bakgrunn for saken 
Fellesnemnda vedtok politisk struktur og organisering i møte 27. februar 2018. I samme 
møte vedtok fellesnemnda at programleder skulle legge fram forslag til navn og 
oppgavefordeling etter at administrativ organisering var klar, samt at det skulle nedsettes en 
arbeidsgruppe med tre politiske representanter og noen representanter fra administrasjonen 
for å utarbeide forslag til reglementer for de politiske utvalgene i samarbeid med 
programleder.  Administrativ struktur ble besluttet 25. september 2018, og prosjektet startet 
umiddelbart etter det. Arbeidet er organisert som et politisk-administrativt prosjekt.  
Prosjektgruppas første leveranse var forslag til navn og ansvarsdeling mellom 
hovedutvalgene, og ble vedtatt av fellesnemnda 29. januar 2019. På bakgrunn av dette 
vedtaket har prosjektgruppa jobbet videre med neste leveranse, som er utarbeidelse av 
reglementer for bystyret og de politiske utvalgene.  
 
Prosjektgruppa har nå klar forslag til de første reglementene. Det kommer reglementer for de 
resterende folkevalgte organene i fellesnemndas neste møte. Programleder tror det vil 
forenkle behandlingen at disse mer overordnede reglementene behandles først. 
 
Reglementene er utarbeidet i nært samarbeid med kommuneadvokaten, og de er bygd opp 
etter samme mal.  Programleders forslag harmonerer med forslaget fra prosjektgruppa.  
 
Saksframstillingen redegjør for noen av de diskusjonene som har vært i prosjektgruppa 
relatert til de ulike reglementene med tilhørende paragrafer, samt noen av programleders 
vurderinger.  
 
I noen av reglementene vises det til kommuneforlagets portal for delegering der man skal 
spesifisere den delegerte myndigheten, merket med rød skrift. Administrasjonen skal fram til 
sommeren gå gjennom lovverket og foreslå hvilken myndighet de forskjellige hovedutvalg 
skal ha. De konkrete oppgavene som er regulert i lov, vil vises i kommuneforlagets 
elektroniske delegeringsportal, og det legges lenke i reglementet. Dette er praksis i flere 
andre kommuner1. Hvis gjennomgangen avdekker behov for politisk forankring vil 
programleder komme tilbake til det i egen sak til fellesnemnda.   
  
2. Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansand kommune 
 
§ 1 Overordnede prinsipper 
Prosjektgruppa anbefaler at alle saksbehandlingsregler som er felles for både bystyret og 
hovedutvalgene legges inn i eget reglement. Reglementet vil gjelde andre folkevalgte organ. 
Særregler som gjelder for bystyret eller andre reglementert, tas inn i de respektive 
reglementene. Ellers vises det til felles saksbehandlingsreglement. Dette forenkler 
oppdatering og opplæring. 
 
§2 Møter:  
Det foreslås årlig møteplan, og ikke halvårlig slik det blant annet er i dagens Kristiansand. 
Prosjektgruppa anbefaler årlig møteplan fordi det gir forutsigbarhet og kan lettere sikre at de 
folkevalgte kan planlegge deltakelse på andre møter, for eksempel i eksterne nettverk og 
samarbeid. 
 

                                                

1 www.aurskog-holand.kommune.no søk på delegeringsreglement  

www.odda.kommune.no under politisk  

www.kristiansund.kommune.no Helt nederst under reglement og retningslinjer  

www.fauske.kommune.no Politikk og innsyn, og under Informasjon til folkevalgte  
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I reglementet står det at «Rådmann har møte- og talerett i alle folkevalgte organer unntatt 
kontrollutvalget. Møterett m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter». 
Etter gjeldende kommunelov er det kun medlemmene som i kraft av sitt verv har møte- og 
talerett i saker som behandles, men kommune/bystyret kan selv velge å gi for eksempel 
medlemmer av lovpålagte råd møte- og talerett i møtene.  De lovpålagte rådene er eldreråd, 
råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd2. I neste møte vil fellesnemnda få 
reglementer for de lovpålagte rådene til behandling. Programleder anbefaler at diskusjonen 
om de skal gis møte – og talerett i bystyret og noen av hovedutvalgene utsettes til reglement 
for de lovpålagte rådene skal behandles. 
 
§3 Forfall til møte:  
Forfall meldes kun til politisk sekretariat, ikke til leder. 
 
§4 Opptreden:  
Prosjektgruppa anbefaler bestemmelser om opptreden, og har foreslått formuleringer hentet 
fra dagens kommuner.  Begrepet «høvisk» er ikke en del av dagligtalen for mange, men det 
har vært vanskelig å finne annet begrep som er dekkende.  
 
Prosjektgruppa er enig om at det også bør stå noe om antrekk/kleskode. Programleder har 
valgt samme formulering som domstolene, «alminnelig pent antrukket». Når krav til kleskode 
står i saksbehandlingsreglementet gjelder det for alle folkevalgte organ. Det kan være et 
alternativ at denne bestemmelsen kun gjelder for bystyret, slik at det kan åpnes for mer 
uformell kleskode i andre utvalg. 
 
§5 Taushetsplikt:  
Prosjektgruppa ønsker det bør stå eksplisitt at representantene skal undertegne 
taushetserklæring.  
 
§6 Møtets åpning 
Dagens kommuner har ulik praksis når det gjelder å kunne forlate salen etter at møtet er satt. 
Prosjektgruppa har vært i tvil, og drøftet dette med arbeidsutvalget 26.februar. Praksis i 
dagens Kristiansand er at det går an å forlate plassen for å gjøre nødvendige ærend. Denne 
praksisen reduserer behovet for pauser.  
 
Programleder foreslår likevel at fra møtet er lovlig satt og til dets slutt kan ikke noen av 
forsamlingens medlemmer forlate salen for et kortere eller lengre tidsrom uten at dette er 
klargjort med møtelederen. Dette er blant annet praksis i Søgne. Forslaget begrunnes med 
at det gir verdige rammer for møtet.   
 
§8 Inhabilitet:  
Det er et viktig prinsipp at det er organet selv som avgjør habilitetsspørsmålet, uten at 
vedkommende medlem deltar.  
 
§9 Møteledelse og ordskifte:  
Prosjektgruppa har vært opptatt av at det blir verdige og formelle rammer rundt møtene, og 
har tydeliggjort i reglementet hvordan møtene skal avholdes.  Det har vært særlig viktig å få 
nedfelt at medlemmene skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen.  
 
Denne paragrafen gir også mandat for hvordan møteleder håndterer brudd på § 4. Forslaget 
er at organet kan avgjøre med simpelt flertall om noen skal utestenges fra møtet.  
 
Denne paragrafen sier ikke noen om forhåndsbestemt fast taletid, siden prosjektgruppen 
mener det bare bør være bystyret som har det. Bestemmelse om taletid står derfor bare i 
reglementet for bystyret. 

                                                
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-forskrift-om-rad-for-eldre-for-personer-med-
funksjonsnedsettelse-og-for-ungdom/id2623250/ 
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§10 Forslag:  
Prosjektgruppa mener at det kun er organets medlemmer som skal ha forslagsrett, med 
unntak av rådmannen bør ha forslagsrett i formannskapet.  
 
§11 Avstemming:  
Programleder foreslår i denne paragrafen at bare de medlemmer som er til stede i salen i det 
øyeblikk saken tas opp til avstemming, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før 
avstemmingen er ferdig, og de plikter å stemme. Dette harmonerer med praksis i alle dagens 
kommuner. Men det er ulik praksis når det gjelder tilstedeværelse i forkant. Programleder 
foreslår her den praksisen som er i Søgne, nemlig at det er et vilkår for å kunne være med 
på avstemmingen at medlemmet har vært tilstede under organets forutgående behandling av 
saken, eller at medlemmet på annen måte har satt seg tilstrekkelig inn i saken.  Den siste 
setningen moderer bestemmelsen slik at det kan utøves skjønn.  
 
§13 Spørsmål/forespørsler/interpellasjoner:  
Prosjektgruppa anbefaler at taletid på første innlegg ved interpellasjoner settes til 3 min. Når 
denne begrensningen står i felles saksbehandlingsreglement vil den gjelde både bystyret og 
alle folkevalgte organ. Hvis fellesnemnda mener denne begrensningen kun skal gjelde 
bystyret, flyttes avsnittet til §5 i reglement for bystyret. 
 
Prosjektgruppa anbefaler å begrense tid brukt til interpellasjoner. Programleder foreslår 
derfor at de interpellasjoner som man ikke rekker i et møte, gjøres om til skriftlige spørsmål.  
 
§15 Protokoll: 
Programleder har satt inn et avsnitt om protokolltilførsel, da dette har vært praktisert noe ulikt 
i dagens kommuner. 
 
§16 Mindretallsanke: 
Prosjektgruppa anbefaler at det bør være lav grense for å kunne be om mindretallsanke, slik 
at mindretallet lettere kan få behandlet saker en gang til. Derfor foreslås det at minst ¼ av de 
møtende representanter er tilstrekkelig og ikke en tredjedel slik det praktiseres i noen andre 
kommuner.  
 
§17 Klagebehandling: 
Prosjektgruppa anbefaler at klager over enkeltvedtak som er fattet av utvalget, behandles av 
utvalget før oversendelse til ekstern klageinstans, for eksempel fylkesmannen. Alternativet er 
at administrasjonen foretar forberedende klagebehandling før oversendelse direkte til 
klageorganet. Her har kommunene ulik praksis, og det kan variere mellom fagområder 
hvordan det praktiseres. 
 
§18 Kontakt mellom politisk og administrativt nivå:  
Prosjektgruppen synes det er positivt at reglementet har egen paragraf om kontakt mellom 
politisk og administrativt nivå. Innhold og praksis må følges opp av veiledere, rutiner og 
folkevalgtopplæring.  
 
 
 
 
3. Reglement for bystyret 
 
§3 Arbeids- og ansvarsområde:  
Bystyres ansvar og rolle er i stor grad definert i kommuneloven. 
 
Bystyrets ansvar for å vedta mandat for elevombud ble behandlet som egen sak i 
fellesnemnda 5.mars. 
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§5 Særlige saksbehandlingsrutiner for bystyret: 
Dagens Kristiansand har gode erfaringer med å kunne sende skriftlige spørsmål til ordfører 
mellom møtene, og prosjektgruppa anbefaler at denne ordningen videreføres.  
 
Kommuneloven har egne bestemmelser for når økonomiplan eller årsbudsjett skal behandles 
i bystyret. Lovteksten er gjengitt i reglementet. 
 
Det er kun i bystyret man kan stemme ved å reise seg, og det er kun i bystyret man har 
elektronisk votering. 
 
§6 Åpen spørretid: 
Dette er en ordning som kan sikre at innbyggere og interessenter kan stille spørsmål. 
Reglementet foreslår rammer for denne typen spørsmål. 
 
 
4. Reglement for delegering fra bystyret til rådmannen 
 
§1 Formål med delegeringen 
Formålsparagrafen slår fast det overordnede generelle prinsippet om rådmannen får delegert 
myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning hvis ikke bystyret selv 
har bestemt noe annet. Se også §3. 
 
§2 Arbeids- og ansvarsområde:  
Rådmannen skal ha forslagsrett i formannskapet. Dette er det eneste folkevalgte organet 
hvor det foreslås at rådmannen har forslagsrett.  
 
§3 Generell myndighet:  
Prosjektgruppa har valgt å definere rådmannens myndighet generelt til å gjelde: «saker som 
ikke er av prinsipiell betydning», uten å utdype det eller å komme med eksempler. 
Programleder støtter forslaget. Hva som er saker av prinsipiell betydning, må politisk og 
administrativ ledelse ha en løpende vurdering av i det framtidige samarbeidet.  
 
Programleder kommer til å utarbeide skriftlige rutiner og/eller veiledere som tydeliggjør 
hvordan «prinsipielt» skal tolkes og praktiseres. Programleder vil foreslå at det det blir et 
sentralt tema i folkevalgtopplæringen, samt at det blir tydeliggjort i administrativt 
delegeringsreglement. 
 
§4 Myndighet på personalområdet: 
Forslaget er basert på ny kommunelov. Programleder vil peke på at det i departementets 
forarbeid til ny kommunelov var vektlagt å styrke det grunnleggende skillet mellom de 
folkevalgte og administrasjonen3. Det står blant annet at:   
Siden kommunedirektøren har ansvaret for administrasjonen både faglig og administrativt, er 
det nærliggende å ha ansvaret for de som er ansatt i administrasjonen, og for at de rette 
personene med den rette kompetansen blir ansatt. Videre peker utvalget på at det er den 
som leder administrasjonen som har best forutsetninger for å sikre og videreutvikle en 
velfungerende administrasjon. Som formelt ansvarlig for alt administrasjonen gjør, er det 
også nærliggende og en logisk konsekvens at kommunedirektøren får råderett til selv å 
administrere stillinger, blant annet ansettelser og oppsigelser. 
 
 
§7 Søksmålskompetanse:  
Prosjektgruppa anbefaler at fellesnemnda/bystyret peker på et politisk organ som kan opptre 
i ekstraordinære situasjoner, som anke til Høyesterett eller saker av prinsipiell karakter. 
Prosjektgruppa foreslår at denne rollen gis til næring- og eierskapsutvalget.  
 

                                                
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/ 

141



26/19 Reglementer for folkevalgte organ og for delegering fra bystyret til rådmannen  - 201812282-12 Reglementer for folkevalgte organ og for delegering fra bystyret til rådmannen  : Reglementer for folkevalgte organ og for delegering fra bystyret til rådmannen

 

6 
 

§9 Rapportering 
I tillegg til ordinære rapporteringer foreslår prosjektgruppa at administrative beslutninger kan 
legges fram for politiske organ til orientering, som en meldingssak. Programleder mener 
dette er en hensiktsmessig form på orientering i politiske organ om beslutninger i saker som 
er delegert. 
 
§10 Klagesaker 
Her foreslås det samme prinsipp som for politiske utvalg, ved at den som har fattet vedtak 
(her rådmannen), vurderer klagen før den sendes klageinstansen. I noen saker kan det være 
behov en politisk behandling av klagen, før eventuell oversendelse klageinstansen. Ved 
denne løsningen vil sikre en hensiktsmessig saksbehandling som involverer folkevalgte bare 
i de prinsipielle sakene, samtidig som klageren får en forsvarlig behandling av saken. 
 
 
5. Reglement for formannskapet 
 
§3 Arbeids- og ansvarsområder: 
Forslaget er basert på sak om ansvars- og oppgavefordeling som ble behandlet av 
fellesnemnda 29. januar 2019. Når det gjelder ansvar for NAV og flyktningepolitikk, vil 
prosjektgruppa understreke at det innebærer ansvar for de politiske spørsmålene som 
kommer innen disse områdene, men at budsjettansvaret ligger i de hovedutvalgene som har 
ansvar for de berørte tjenestene. 
 
Når det gjelder elevombud, vedtok fellesnemnda 5. mars at elevombudet skal levere årlig 
rapport til formannskapet (og til oppvekstutvalget). 
 
Prosjektgruppa har ønsket å gi rådmannen forslagsrett i formannskapet, noe som derfor er 
omtalt både i dette reglementet og i §2 i reglement for delegering fra bystyret til rådmannen. 
 
Programleder foreslår at formannskapet skal behandle forslag til reguleringsplan som er i 
strid med kommuneplan. Dette er praksis i dagens Kristiansand, og er en ordning som sikrer 
at de overordnede politiske hensyn blir ivaretatt.    
 
 
6. Reglement for klagenemnda 
Reglementet er i stor grad basert på kommuneloven. 
 
I dagens kommuner det ulik praksis. I Songdalen er formannskapet klagenemnd, i 
Kristiansand er det formannskapet klagenemnd i saker hvor vedtak som påklages er fattet av 
et politisk utvalg, og ellers er det egen klagenemnd. I Søgne er det også egen klagenemnd. 
 
Klagenemnda trenger ikke bestå av politikere. Den vil likevel være folkevalgt organ, siden 
medlemmene oppnevnes av bystyret. I dagens Kristiansand er det krav om at en av 
medlemmene må være jurist. 
 
Prosjektgruppa foreslår egen klagenemnd for ny kommune, og at den skal i bestå av 
politikere. Samtidig foreslås det at minst ett av medlemmene skal ha juridisk kompetanse. 
Dette er begrunnet i rettssikkerhetshensyn, slik at klagesaker ikke blir arena for politisk 
uenighet. 
 
Det er ekstra strenge habilitetsregler for klagenemnda. 
 
Klagenemnda er omfattet av felles saksbehandlingsreglement som andre folkevalgte organ, 
men har flere særbestemmelser som er tatt inn i dette reglementet. 
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7. Diverse oppfølgingstiltak  
 

7.1. Bystyrets behandling av reglementene  
Det er bystyret som skal vedta reglementene, det er ikke noe fellesnemnda har myndighet til. 
I praksis betyr det at programleder vil legge fram fellesnemndas forslag for det nye bystyret i 
konstituerende møte 9. oktober 2019. 
 
Når det vises til kommunelov, er det den nye kommuneloven. Store deler av den nye 
kommuneloven trer i kraft 1.juli 2019. Det vil fram mot høsten komme både forskrifter og 
veiledere som kan medfører behov for å endre på innholdet i reglementet. Programleder vil 
da ta dette inn i forslaget som fremmes for bystyret. 
 
Programleder har tatt inn kommunelovens bestemmelse om delegering og innstillingsrett 
med likelydende tekst til slutt i alle de andre politiske reglementene. Det gjelder at kun 
bystyret kan endre reglementet, og at det skal gjennomgås innen 31. desember året etter at 
bystyret er konstituert. I praksis vil de bety at nytt bystyre skal gjennomgå reglementene 
allerede i 2020. 
 
 

7.2. Reglement for kontrollutvalg 
Prosjektgruppa har også utarbeidet forslag til reglement for kontrollutvalget som er basert på 
blant annet Vest-Agder fylkeskommunes reglement. Men underveis i prosessen har 
sekretariatet for kontrollutvalget i dagens kommuner gitt klart utrykk for at forslag til 
reglement må komme fra det nye kontrollutvalget. Sekretariatet viser til at kontrollutvalget 
skal kontrollere rådmann og politiske vedtak og at det ville være feil om utvalget selv ikke får 
ta initiativ til eget reglement.  
 
Programleder velger derfor å ikke legge fram forslaget, men foreslår i stedet å be 
fellesnemnda gi sekretariatet for kontrollutvalget i oppdrag å utarbeide forslag til reglement 
som kan legges for fellesnemnda før det endelig skal behandles av nytt bystyre, på samme 
måte som reglement for andre folkevalgte organ.  
 
 

7.3. Reglementer for alle folkevalgte organ 
I følge ny kommunelov skal alle folkevalgte organ ha et reglement:  
§ 5-13.Reglement for folkevalgte organer 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter 

a) Organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet 
b) Tidsperioden organet er opprettet for 
c) Eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet 

Ny kommunelov definerer folkevalgt organ bredere enn dagens kommunelov. Dermed vil det 
bli nødvendig å lage flere reglementer enn det som opprinnelig var planlagt.  Valg – og 
honorarkomiteen (P5) skal gjøre en gjennomgang av råd og utvalg, og vil komme med 
anbefaling om hva som skal være folkevalgte organ i ny kommune. Den politisk –
administrative prosjektgruppen vil deretter lage forslag til reglement for alle disse. 
 
 
 

7.4. Reglement for oppgaveutvalg 
Prosjektgruppa har som en del av sitt mandat å utarbeide reglement for oppgaveutvalg, ihht 
gjeldende kommunelov. I ny kommunelov er det definert som folkevalgt organ, noe som i 
liten grad åpner for å prøve ut nye roller, dialogbasert politikkutvikling og samskaping på 
samfunnsutviklingsutfordringer. Dermed er det foreløpig uavklart hva som blir de juridiske 
rammene for denne formen for samarbeid. Det vil komme forskrifter og veiledere for dette 
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framover. Programleder foreslår derfor at reglement for oppgaveutvalg utsettes inntil det er 
mer avklart hva som blir juridiske rammer. 
 
 

7.5. Vedtaksmyndighet i arbeidsutvalg 
Ny kommunelov åpner for at kommunale utvalg kan opprette arbeidsutvalg. Utvalget kan gi 
lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning, hvis ikke bystyret har bestemt noe annet.  
 
Prosjektgruppa har vurdert om bystyret skal ha egen bestemmelse om at bystyret skal kunne 
delegere vedtaksmyndighet til et arbeidsutvalg. Prosjektgruppa mener det er tilstrekkelig slik 
dette står omtalt i kommuneloven, og at egen bestemmelse vil være lite hensiktsmessig. 
 
 

7.6. Folkevalgtopplæring, rutiner og veiledere 
I forbindelse med utarbeidelse av reglementene har det kommet fram flere ønsker om å 
utarbeide forslag til lokal veileder og/eller rutinebeskrivelse, samt innspill til innhold i 
folkevalgtopplæringen høsten 2019. Det gjelder blant annet: 
1. Saksbehandlingsreglene  
2. Hva som er saker av prinsipiell betydning, samarbeid mellom politisk og administrativ 

ledelse  
3. Håndtering og håndheving av taushetsplikt 
4. Kontakt mellom politisk og administrativt nivå. 

Programleder vil følge opp disse ønskene i dialog med arbeidsutvalget for fellesnemnda. 
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§1 Overordnede prinsipper 
Saksforberedelsen i Kristiansand kommune skal bygge på prinsippet om fullført 
saksbehandling.  
 
Samtlige saker som framlegges for bystyret/det aktuelle utvalg skal inneholde forslag til 
innstilling.  
 
Forslag til innstilling skal fremmes av de organer som har innstillingsrett.  

 

§2 Møter  
Kommuneloven kap. 11 har regler om saksbehandling i folkevalgte organer. 
 
Folkevalgte organer holder sine møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt 
taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 11-5. Vedtak om å behandle en sak for 
lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende offentlige 
interesser tilsier dette, se kommuneloven § 11-5 tredje ledd b). Debatt om dette foregår for 
lukkede dører hvis møteleder krever det eller bystyret vedtar det.  
 
Møter holdes i henhold til årlig møteplan som vedtas av det aktuelle folkevalgte organ. I 
tillegg kan det holdes møter når organet selv vedtar det, organets leder mener det er 
nødvendig eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. Organets leder sørger for 
kunngjøring og innkalling til det enkelte møte med opplysninger om tid og sted for møtet og 
om hvor dokumentene er utlagt.  
 
Organets leder setter opp saksliste for det enkelte møte jf. kommuneloven § 11-3.  
 
Innkalling og sakspapirer utsendes senest 7 dager før møtet til organets medlemmer og 
varamedlemmer og andre som etter vedtak skal tilsendes disse. Saker om økonomiplan, 
årsbudsjett og skattevedtak skal utsendes senest 14 dager på forhånd. Sakslisten til møtet 
og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for 
allmennheten.  
 
Møtet ledes av organets leder, eller i dennes fravær nestlederen. Har begge forfall/fravær, 
velges en setteleder ved flertallsvalg. Folkevalgte organers vedtak fattes i møter.  
 
Organet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede og har avgitt 
stemme i vedkommende sak.  
 
Rådmann har møte- og talerett i alle folkevalgte organer unntatt kontrollutvalget. Møterett 
m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter. Rådmannen kan la en av 
sine underordnede utøve denne retten på sine vegne.   

§3 Forfall til møte   
Organets medlemmer har møteplikt.  
 
Når medlemmer har forfall til et møte, innkalles varamedlemmer så vidt mulig i den 
nummerorden de er valgt - enten fra enkeltpartier eller grupper. Forfall skal snarest meldes 
politisk sekretariat, sammen med forfallsgrunn.  
 
Et medlem skal også melde ifra til ordfører/utvalgsleder på forhånd der det er grunn til å anta 
at en kan være inhabil ved behandlingen av en sak, slik at varamedlem kan innkalles.  
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Må noen p.g.a. lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder hun/han straks ifra 
om dette til møtelederen slik at varamedlem kan innkalles.  
 
Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i bystyret, kan vedkommende ikke fratre før 
påbegynt sak er ferdigbehandlet.  

§4 Opptreden 
Medlemmene plikter å opptre med verdighet og respekt i forsamlingen, samt være alminnelig 
pent antrukket. 
 
Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. 
Møteleder påser at dette overholdes. Bifalls- eller mishagsytringer er ikke tillatt.  
 
Et medlem som opptrer indisponert skal ikke delta i behandlinger av saker for organet.  
Møteleder har plikt til å bortvise slike personer fra møtesalen. Dersom det reises tvil om 
møteleders avgjørelse, skal forhandlingene avbrytes og spørsmålet om bortvisning avgjøres 
av organet i lukket møte. Den bortviste skal ikke delta i denne behandlingen. 
 

§5 Taushetsplikt  
Folkevalgte omfattes av forvaltningslovens § 13 og annen særlovgiving som gjelder 
taushetsplikt om: 
1) noens personlige forhold, eller  
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold  
som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 
opplysningen angår.  

 
Ved oppstart av hver valgperiode undertegner de folkevalgte representantene 
taushetserklæring. 

§6 Møtets åpning  
Ved møtets åpning foretas opprop for å konstatere hvem som er til stede og at organet er 
vedtaksført. Møtelederen erklærer møtet for lovlig satt dersom det lovmessige minsteantall er 
til stede (minst halvparten av representantene, kommunelovens § 11-9), og de formelle sider 
vedr. innkalling og saksliste er godkjent.  
 
Fra møtet er lovlig satt og til dets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate 
salen for et kortere eller lengre tidsrom uten at dette er klargjort med møtelederen.  
 
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet skal melde seg til møtelederen før 
de kan delta i møtet. Skjer frammøtet etter at en sak er tatt opp til avstemming, må 
medlemmet vente til neste sak på dagsorden før medlemmet kan ta del i forhandlingene.  

 

§7 Rekkefølgen for behandling av sakene  
Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noens forfall, eller andre saker relatert til 
saksliste eller forretningsorden, behandles dette først. Deretter behandles de saker som er 
nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der. Organet kan med vanlig flertall vedta 
annen rekkefølge.  
 
Forespørsler skal, uten hensyn til nummerorden, behandles etter de øvrige saker. Møteleder 
skal imidlertid ved møtets begynnelse gi orientering om mottatte forespørsler.  
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Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemming 
eller at organet vedtar å utsette behandlingen av den.  
 
Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til realitetsbehandling dersom 
møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.  

 

§8 Inhabilitet  
Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven §§ 6 – 10 og særregler i kommuneloven § 
11-10.  
 
Medlem som antar at det kan foreligge inhabilitet i en sak, skal snarest mulig ta spørsmålet 
opp med ordfører eller rådmannen/den aktuelle direktør.  
 
Det er organet selv som avgjør habilitetsspørsmålet, uten at vedkommende medlem deltar, 
jf. forvaltningsloven § 8, andre ledd. Den som erklæres inhabil i en sak tar ikke del i 
behandlingen av vedkommende sak.  

 

§9 Møteledelse og ordskifte 
Møtelederen leser opp den betegnelsen saken har fått i innkallingen. I tillegg refereres den 
innstilling som foreligger, samt eventuell dissens i det innstillende organ. Dersom det 
foreligger tilleggsdokumenter/-opplysninger i saken, skal det alltid informeres om dette.  
 
Etter at en sak er tatt opp til behandling, spør møteleder om noen vil ha ordet i saken. 
Medlemmene får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør 
møtelederen rekkefølgen mellom dem.   
 
Møteleder kan, når det anses å være av betydning for ordskiftet, tillate replikk og svar på 
denne i forbindelse med siste talers innlegg for å rette på misforståelser, komme frem med 
nye opplysninger, spørsmål eller svar på direkte spørsmål.  
 
Medlemmene skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Vedkommende skal 
holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal 
se til at dette blir gjort.  
 
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, medlemmene eller andre. Heller ikke er det 
lov å lage ståk eller uro som utrykk for misnøye eller bifall. Overtrer noen reglementets 
ordensbestemmelser eller pålegg av møtelederen, skal møtelederen advare vedkommende. 
Retter hun eller han seg ikke etter dette, kan møtelederen ta fra vedkommende ordet eller 
ved avstemning la utvalget avgjøre med simpelt flertall om vedkommende skal stenges ute 
fra resten av møtet.  
 
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde 
de bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side.  
 
Vil møtelederen selv ta del i ordskiftet mer enn ved ganske korte innlegg, skal han/hun 
overlate ledelsen av forhandlingene til et annet medlem.  
 
Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan organet bestemme at taletiden skal 
avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan det gjøres unntak for 
rådmannen og saksordfører som er valgt som talsmann for en partigruppe.  
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Sluttstrek på talerlista foreslås av møtets leder når en sak synes å være ferdig utdebattert. 
Samtidig med forslag om sluttstrek, kan de som mener de har noe mer å tilføye, tegne seg 
på talerlista.  

 

§10 Forslag  
Forslag kan ikke settes fram av andre enn organets medlemmer, med mindre særlig 
lovbestemmelse gir også andre rett til å sette fram forslag. Det eneste unntaket er 
rådmannen, som har forslagsrett i formannskapet (se reglement for formannskap, og 
reglement for delegering fra bystyret til rådmann).   
 
Det kan fremmes nye forslag i en sak som er oppe til behandling inntil saken er tatt opp til 
votering. Forslagene må ha sammenheng med den saken som behandles. Hvis ikke, må det 
anses som en ny sak. 
 
Forslag skal være skriftlig og leveres møtelederen. Forslaget skal være underskrevet av 
forslagsstilleren. Forslag kan gis muntlig dersom det gjelder valg, ansettelser eller om en sak 
skal realitetsbehandles eller utsettes. Møtelederen skal referere alle forslag før ordskiftet er 
avsluttet.  

 

§11 Avstemming  
Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemming. Fra da og til 
den er avgjort ved avstemming, må det ikke være mer ordskifte om den eller settes fram nye 
forslag om den. Heller ikke er det i dette tidsrommet anledning til å ta noen annen sak opp til 
behandling.  
 
Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemming, har 
rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemmingen er ferdig, og de plikter å 
stemme. Ved valg kan blank stemmeseddel brukes. Det er et vilkår for å kunne være med på 
avstemmingen at medlemmet har vært tilstede under organets forutgående behandling av 
saken eller at medlemmet på annen måte har satt seg tilstrekkelig inn i saken.  
 
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag 
om rekkefølge av stemmegivningen og eventuelt avstemmingsmåten. Blir det ordskifte om 
dette, skal møtelederen nøye se til at talerne bare holder seg til avstemmingsspørsmålet.  
 
Før endelig avstemming i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemminger, som ikke er 
bindende. Er den innstilling eller forslag det skal stemmes over delt inn i poster eller 
paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og 
deretter til slutt - i tilfelle også her etter prøveavstemming - over hele innstillingen eller 
forslaget.  

 

§12 Stemmemåten  
Avstemmingen iverksettes på en av disse måtene:  
 
a) Ved stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette.  
 
b) Ved at møteleder oppfordrer medlemmer som er mot et rekker opp den ene hånden. I 
bystyret kan avstemming også gjennomføres ved at medlemmer reiser seg. Kontraprøve 
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skal gjennomføres dersom møtelederen forlanger det eller noe medlem krever det.  I tillegg 
benyttes elektronisk votering i bystyret. 
 
c) Ved navneopprop.  
Denne avstemmingsmåten kan benyttes kun når det skal stemmes ja eller nei. Det 
fastlegges ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsettes så i 
alfabetisk orden. Navneopprop benyttes når møtelederen bestemmer det eller et medlem 
krever det og dette krav får tilslutning av minst 1/5 av kommunestyrets medlemmer.  
 
d) Ved sedler uten underskrift.  
Denne avstemmingsmåten kan kun benyttes ved valg eller tilsetting, og skal brukes ved slike 
avstemminger dersom noe medlem krever det.  

 

§13 Spørsmål/forespørsler/interpellasjoner  
Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten, jf. 

kommuneloven § 11-2, siste ledd. Spørsmål etter denne bestemmelsen kan stilles både på 

forhånd, og under selve møtet. 

En forespørsel (interpellasjon) som bare inneholder spørsmål og ønske om et svar, og som 

sendes til møtelederen på forhånd, skal behandles som spørsmål, jf. kommuneloven § 11-2 

fjerde ledd.  

Forespørsler som ønskes besvart i et berammet møte, skal være meldt skriftlig til organets 

leder senest 7 dager før møtet.  Forespørsel som fremmes direkte i møte, kan ikke forlanges 

besvart i samme møte.  

Interpellasjoner og forespørsler skal påføres saksliste og protokoll. 

Forespørsler som leder opp til debatt (interpellasjoner), må ha allmenn interesse og ikke 
omhandle enkeltpersoner eller saker som er til behandling. Leder kan avvise de 
interpellasjonene som ikke oppfyller kravene og gjøre dem om til skriftlige spørsmål. 
 
Interpellasjoner behandles ved slutten av møtet. Interpellasjonene som det ikke blir tid til i 
møtet, gjøres om til skriftlig spørsmål.  
 
Interpellanten og den som besvarer forespørslene kan gis ordet inntil 2 ganger hver, 
begrenset til 3 minutter for første innlegg og 2 minutter for andre innlegg. Andre kan ikke gis 
ordet mer enn en gang, begrenset til 2 minutter. Det er ikke adgang til replikkskifte.  
 
Dersom forslag fremmes sammen med interpellasjonen i forkant av møtet, eller i forbindelse 

med organets behandling av interpellasjonen, vil det være å anse som «ny sak» etter 

kommuneloven § 11-3 femte ledd, og det skal behandles deretter.  

Interpellasjoner med forslag til vedtak fremmet i forkant av møtet, skal behandles etter § 11-3 

første ledd eller § 11-2 andre ledd bokstav c) dersom 1/3 av medlemmene krever saken 

behandlet. 

 

§14 Deputasjoner 
Representanter for velforeninger, lag eller grupper, som vil møte for organet og uttale seg om 
en sak, skal melde fra om dette til organets leder senest dagen før møtet. Organet avgjør om 
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representantene skal tas imot. Blir det godtatt, gis representantene anledning til å møte det 
politiske utvalget. 
 
Når det gjelder bystyret, møter deputasjonen et utvalg av bystyrets medlemmer utenfor 
møtesalen. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigrupper være representert. Er 
ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør hun eller han tjeneste som leder i 
dette, ellers velger utvalget selv leder.  
 
Etter å ha hørt representantenes uttalelser og mottatt eventuelle skriftlige dokumenter, gir 
lederen av utvalget det aktuelle folkevalgte organet/bystyret en orientering om saksforholdet.  
 
Gjelder henvendelsen en sak som står på sakslisten, gis orienteringen når denne saken tas 
opp til behandling. I andre tilfeller, avgjør organet hvordan henvendelsen skal behandles. 

§15 Protokoll 
Det skal føres protokoll for organets møter. Denne føres under ledelse av møtelederen. 
 
Protokollen skal inneholde angivelse av hvert møte med møtested og tid, innkallingens dato, 
hvem som møtte og hvem som var fraværende, hvilke saker som ble behandlet, hvilke 
vedtak som ble truffet og avstemningsresultat, vedtaksforslag og voteringer. 
 
Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket inn i protokollen. Det 
samme gjelder for vedtak om at et medlem er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.  
 
For øvrig skal protokollen vise gangen i forhandlingene, fortløpende saksnummer for det 
enkelte kalenderår og hva saken gjelder (tittel).  
  
Krav om protokolltilførsel i forbindelse med behandling av en sak må fremmes i samme 
møte. Protokolltilførsel leveres skriftlig til møteleder. Møteleder, eller utvalget i tilfelle protest 
blir reist mot hans/hennes bestemmelser, kan med alminnelig flertall vedta å nekte 
protokolltilførsel dersom denne har en sjikanerende form, er unødig omfattende, eller ikke 
direkte er relatert til saken som er tatt opp til votering. Eventuell avvisning anmerkes i 
protokollen. 
 
Protokollen godkjennes som første sak i neste møte.  
 
Utskrift av protokollen sendes medlemmer og varamedlemmer og andre i henhold til avtale.  

§16 Mindretallsanke 
I saker hvor vedtak fattes i medhold av delegert myndighet fra bystyret eller overordnet 
folkevalgt organ og ikke annet fremgår av lov, kan minst ¼ av de møtende representanter, 
ordfører eller rådmann kreve at saken legges frem for det nærmeste overordnet organ. Krav 
om dette må settes fram før møtets slutt. 
 
Adgang til mindretallsanke gjelder ikke i saker som er innbrakt for organet ved 
mindretallsanke fra et underordnet organ. 

 

§17 Klagebehandling 
Klager over enkeltvedtak som er fattet av utvalget, behandles av utvalget før oversendelse til 

klageinstansen.  
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§18 Kontakt mellom politisk og administrativt nivå 
All kontakt mellom politikere og ansatte i kommunen skal gå via rådmannen eller den 

aktuelle direktør. Det skal gis lik informasjon fra rådmannen eller den aktuelle direktør til alle 

partier/hele hovedutvalget slik at alle partier har samme beslutningsgrunnlag fra 

administrasjonen for å kunne treffe avgjørelse 

§19 Gyldighet/endring  
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre  …… og trer i kraft fra denne dato.  
 
Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret.  
 
Reglementet skal gjennomgås innen 31. desember året etter at bystyret er konstituert. Det 
sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder 
inntil et nytt reglement er fastsatt.    
 
 
 

.  
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Reglement for bystyret i Kristiansand 
 

Programleders forslag til fellesnemndas møte 26.mars 2019 
 

Innhold 
§1 Formål ................................................................................................................................................. 1 

§2 Valg og sammensetning ..................................................................................................................... 1 

§3 Arbeids- og ansvarsområde ................................................................................................................ 1 

§4 Generelle sakbehandlingsregler ......................................................................................................... 2 

§5 Særlige saksbehandlingsregler for bystyret ....................................................................................... 2 

§6 Retningslinjer for åpen spørretid for innbyggerne ............................................................................. 2 

§7 Gyldighet/endring .............................................................................................................................. 3 

 

 
 

§1 Formål 
Bystyret har det øverste ansvar for kontroll med kommunen virksomhet. 

§2 Valg og sammensetning  
Bystyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i 
valgloven. Valget gjelder for 4 år. Bystyrets medlemstall er fastsatt til 71.   

 

§3 Arbeids- og ansvarsområde  
Bystyret er kommunens øverste politiske organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen så 
langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak/reglement.  Ordfører er møteleder.  
Bystyret ansetter rådmann.  
 
Bystyret skal selv vedta ( fra kommunelovens § 14-2):  

a) økonomiplanen og årsbudsjettet 
b) årsregnskapene og årsberetningene 
c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi 
d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) 
e) regler for finans og gjeldsforvaltningen (finansreglement). 

 
Bystyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan, samt 
planprogram for utarbeidelse av kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner 
med vesentlige virkninger. 
 
Bystyret har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de begrensninger som 
følger av kommuneloven § 11-13.  
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Bystyret vedtar mandat for elevombud. 
 

Oversikt over saker som tilligger bystyret fremgår her (link til kommuneforlagets 
delegeringsportal). 
 

§4 Generelle sakbehandlingsregler 
Kristiansand kommunes saksbehandlingsreglement gir nærmere regler for saksbehandlingen 
i folkevalgte organer, herunder bystyret.  
 

§5 Særlige saksbehandlingsregler for bystyret 
Forslag mellom bystyremøtene: 
Faste medlemmer av bystyret kan sende skriftlige spørsmål til ordfører mellom 
bystyremøtene. Disse skal sendes på epost, og svarfrist følges av forvaltningsloven. Både 
spørsmål og svar kan tilgjengeliggjøres for allmennheten på linje med andre 
bystyredokumenter. 
 
Avstemning: 
Når økonomiplan eller årsbudsjett skal behandles i bystyret, skal medlemmene ved den 
endelige avstemningen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. 
Hvis det er fremmet flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs 
avstemning, skal det deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer 
ved første gangs avstemning, jf. kommuneloven § 11-9. 
 
Stemmemåte: 
Avstemning kan iverksettes ved at møteleder oppfordrer medlemmer som er imot til å rekke 
opp den ene hånden. Avstemning kan også gjennomføres ved at medlemmer reiser seg. 
Kontraprøve skal gjennomføres dersom møtelederen forlanger det eller noe medlem krever 
det. I tillegg benytter medlemmene elektronisk votering. 
 
Taletid:  
I bystyret er settes ordinær taletid til 3 minutter pr. innlegg pr. representant pr. sak.  
Gruppeledere/hovedtalsperson eller saksordfører får ordinært ordet først i en sak til 5 
minutters innlegg. 
 
Møtelederen har anledning til å utøve skjønn ved praktisering av denne bestemmelsen.   

§6 Retningslinjer for åpen spørretid for innbyggerne 
Alle personer som er bosatt i Kristiansand kommune kan stille spørsmål til ordføreren. 
Medlemmer eller møtende varamedlemmer i bystyret og medlemmer av hovedutvalg kan 
ikke delta som spørrere.  
 
Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens 
innbyggere 
 
Etter at navneopprop er foretatt gjennomføres inntil 30 minutter åpen spørretid i 
bystyresalen. Ordningen gjelder ikke ved budsjettmøter.  
 
Spørsmål som ønskes besvart må være skriftlige, og være ordføreren i hende senest kl. 
12.00 to dager før møtet. Gruppelederne, pressen, rådmannen og direktørene sendes 
umiddelbart kopi av spørsmålene.  
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Foreligger det ingen spørsmål eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes bystyrets møte 
umiddelbart.  
 
Spørsmål til dagens sakskart godtas ikke. Det samme gjelder spørsmål om saker som 
gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (administrative saker). 
Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon avvises. 
 
Spørreren fremmer ordinært selv sine spørsmål i bystyret. Spørsmålene skal være korte. Det 
må ordinært ikke ta mer enn 1 minutt å stille dem og inntil 2 minutter å besvare dem. Det kan 
gis tid for inntil 2 korte replikker.  
 
I møteboken protokolleres  

Navn på spørreren  
Spørsmålet (hovedessensen)  
Hvem som besvarer.  

 
Ordningen med offentlig spørretid kunngjøres samtidig med annonsering av bystyrets møte.  
 
Oppstår det tvil om forståelse av disse retningslinjer avgjør ordføreren (møteleder) 
spørsmålet.  

 

§7 Gyldighet/endring  
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre  …… og trer i kraft fra denne dato.  
 
Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret.  
 
Reglementet skal gjennomgås innen 31. desember året etter at bystyret er konstituert. Det 
sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder 
inntil et nytt reglement er fastsatt.   
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Reglement for delegering av myndighet til 
rådmannen i Kristiansand kommune. 
 
Programleders forslag til fellesnemndas møte 26.mars 2019 

Innhold 
§1 Formål med delegeringen .................................................................................................................. 1 

§2 Arbeids- og ansvarsområde ................................................................................................................ 2 

§3 Generell myndighet ............................................................................................................................ 2 

§4 Myndighet på personalområdet ........................................................................................................ 2 

§5 Myndighet i økonomiske saker .......................................................................................................... 2 

§6 Rettslig representasjon ....................................................................................................................... 2 

§7 Søksmålskompetanse ......................................................................................................................... 3 

§8 Rådmannens fullmakter til å undertegne dokumenter...................................................................... 3 

§9 Krav til rådmannens rapportering ...................................................................................................... 3 

§10 Klagebehandling ............................................................................................................................... 3 

§11 Gyldighet/endring ............................................................................................................................ 3 

 

 

§1 Formål med delegeringen 
Kommunelovens utgangspunkt er at et folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å 
treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning hvis ikke bystyret selv har bestemt 
noe annet. Det folkevalgte organet beholder imidlertid myndigheten. Bystyret har fortsatt det 
overordnede ansvaret for kommunens vedtak og avgjørelser.  
 
Delegering av myndighet til rådmannen skal bidra til:  

 En hensiktsmessig og effektiv arbeidsdeling mellom folkevalgte organer og 
administrasjonen 

 Gi rom for at de politiske beslutningsorganer kan behandle saker som videreutvikler 
kommunen som organisasjon og som samfunn og at saker som i hovedsak er av 
formell eller gjennomførende karakter kan behandles av administrasjonen.  

 Gi administrasjonen nødvendig handlefrihet til å utvikle en effektiv organisasjon med 
vekt på å dekke innbyggernes behov innenfor vedtatte rammer og vedtak i folkevalgte 
organer.  

 At den fagkompetanse som ligger i administrasjonen utnyttes på en god måte for å 
utføre kommunens oppgaver  

 Sikre at de som henvender seg til kommunen får en rask og effektiv service og 
saksbehandling.  

 At kommunen kjennetegnes av høy grad av delegering 
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§2 Arbeids- og ansvarsområde 
Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon, jf. kommuneloven § 13-1. 

Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 

suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, jf. 

Kommuneloven § 13-1.  

Rådmannen har møte- og talerett i alle folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 

Rådmannen kan la en av sine underordnede utøve denne retten på sine vegne.  

Rådmannen har forslagsrett i formannskapet. 

§3 Generell myndighet 

I medhold av kommuneloven § 13-1, sjette ledd, gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i 

saker som ikke har prinsipiell betydning.  

Saker av prinsipiell betydning kan ikke delegeres til rådmannen, jf. kommuneloven § 13-1.  
Administrasjonen har et selvstendig ansvar for å vurdere om saken er prinsipiell eller ikke.   
Det må foretas en konkret vurdering av om en sak er prinsipiell (og skal behandles politisk) 
eller om den ikke er prinsipiell og kan behandles av administrasjonen. Det legges vekt på 
vedtakets prinsipielle betydning og dets konsekvenser.  
 
Rådmannen har adgang til å videredelegere sin myndighet. Videredelegeringen skal være 
skriftlig.  

 

§4 Myndighet på personalområdet 
Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er 
fastsatt i lov. (§ 13-1).  
 
Rådmannen delegeres all myndighet etter gjeldende Hovedtariffavtale og Hovedavtale, 
herunder lokale lønnsforhandlinger og godkjenning av sentrale særavtaler. Myndigheten 
omfatter også lønnsfastsettelse i alle stillinger innenfor budsjettets rammer.  

 

§5 Myndighet i økonomiske saker 
Rådmannens myndighet i budsjettsaker fremgår av eget økonomireglement.  

Rådmannen, eller den han/hun gir myndighet, har anvisningsmyndighet for Kristiansand 

kommune. 

§6 Rettslig representasjon 
Ordfører er i h.h.t. kommuneloven § 6-1 rettslig representant for kommunen og underskriver 

på kommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre. Bystyret gir rådmannen 

myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant. Det innebærer blant annet å 

motta forkynnelser på vegne av kommunen, jf. domstolloven § 191 og tvisteloven § 2-5.  

Rådmannen gis fullmakt til å møte på kommunens vegne i rettstvister der kommunen er part.  
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§7 Søksmålskompetanse 
Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte om kommunen skal gå til søksmål eller 

anvende rettsmidler til ivaretakelse av kommunens interesser og myndighet, hvis ikke annet 

er bestemt. Ordfører og det aktuelle utvalg skal holdes løpende orientert.  

Plikt til løpende orientering gjelder ikke i barnevernssaker.   

I ekstraordinære situasjoner, som anke til Høyesterett eller saker av prinsipiell karakter, skal 

rådmannen forelegge saken for næring- og eierskapsutvalget.  

Rådmannen delegeres myndighet til å anmelde straffbare forhold på vegne av kommunen, 

med mindre saken er av prinsipiell betydning. 

§8 Rådmannens fullmakter til å undertegne dokumenter  
Rådmannen har med hjemmel i kommuneloven § 6-1, myndighet til å underskrive på 

kommunens vegne.  

Bystyret gir rådmannen fullmakt til å underskrive på kommunens vegne i saker som i det 

vesentlige gjelder formuesverdier og personalsaker, herunder: 

 Avtaledokumenter 

 Kontrakter 

 Søknadsskjema 

 Gjeldsbrev 

 Skjøter 

 Garantier 

På samme måte som ved underskrift av ordføreren, må det foreligge nødvendig godkjenning 

ved vedtak i bystyret, formannskapet, folkevalgt organ eller ved administrativt vedtak. At 

dette er i orden skal være bekreftet ved underskrift (parafering) av direktør, kommunalsjef, 

eller saksbehandler for den aktuelle sak.  

§9 Krav til rådmannens rapportering   
Rådmannen skal gi jevnlig rapportering om saker truffet i medhold av delegert myndighet. 

Rapporteringen skal gis til vedkommende politiske utvalg som saken hører under eller til 

bystyret. Rapportering kan skje i form av årsrapportering, tertialrapportering, referatsaker, 

eller som orienteringssak (melding om administrative vedtak). 

§10 Klagebehandling 
Klager over vedtak som er fattet av rådmannen (administrasjonen) behandles av rådmannen 

(administrasjonen) før oversendelse til klageinstansen.  

§11 Gyldighet/endring  
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre  xx  i sak :        
 
Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret 
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Reglement for formannskapet  
 
Programleders forslag til fellesnemndas møte 26.mars 2019 

Innhold 
§1 Formål ................................................................................................................................................. 1 

§2 Valg og sammensetning ..................................................................................................................... 1 

§3 Arbeids- og ansvarsområde ................................................................................................................ 1 

§4 Generelle sakbehandlingsregler ......................................................................................................... 2 

§5 Gyldighet/endring .............................................................................................................................. 2 

 

 

§1 Formål  
Kommunelovens §5-5 bestemmer at kommunen skal ha et formannskap.  

Formannskapet for Kristiansand skal sikre strategisk retning, samhandling og koordinering 

av politikkområder i et overordnet og helhetlig perspektiv. 

§2 Valg og sammensetning  
Formannskapet består av 15 medlemmer og velges av bystyret.  
Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av og blant medlemmene 
bystyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, ellers som 
avtalevalg. 
 
Ordfører er møteleder, jf. kommuneloven § 6-1.  

§3 Arbeids- og ansvarsområde  
Formannskapets arbeids- og ansvarsområde er: 

 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og skattevedtak (, jf. 

kommuneloven § 14-3), samt tertialrapporter 

 Helhetlig og overordnet samfunnsutvikling, som blant annet ansvar for 

folkehelsepolitikk, samfunnssikkerhet, klima- og miljøpolitikk, levekårspolitikk, 

inkluderingspolitikk, likestillingspolitikk, flyktningepolitikk, sysselsettingspolitikk, NAV-

politikk, boligsosialt arbeid, alkoholpolitikk 

 Politikkområder med høy grad av strategisk samarbeid med andre samfunnsaktører, 

for eksempel regionalpolitikk, storbypolitikk, samferdselspolitikk, samt overordnet 

forskningspolitikk, digitaliseringspolitikk, innovasjonspolitikk og internasjonalt arbeid 

 Overordnede og tverrsektorielle planer, som for eksempel kommuneplan, 

kommunedelplaner og samfunnsutvikling 

 Forslag til reguleringsplan som er i strid med kommuneplan 

 Dialogmøter i lokalområder, demokratiutvikling og nærdemokratiske ordninger. 

 Elevombudet skal legge fram årlig rapport for formannskapet 
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Formannskapet treffer vedtak i saker som bystyret har delegert til formannskapet, og i saker 
som forelegges formannskapet og ikke er lagt til andre folkevalgte organer, ved delegering 
eller lov.  
 
Oversikt over myndighet som er delegert til formannskapet fremgår her  (link til 
kommuneforlaget delegeringsportal) 
 
Formannskapet innstiller til bystyret i saker innenfor ansvarsområdene og som ikke avgjøres 
endelig i formannskapet.  
 
Formannskapet behandler og avgjør overordnede saker som angår to eller flere 
kommunalområder, dersom ikke annet framgår av lov, eller bestemmelser gitt i medhold av 
lov.  
 
Rådmannen har forslagsrett i formannskapet. 

Hastesaker: I saker som skal avgjøres av bystyret selv, treffer formannskapet vedtak, når det 
er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å nå bystyret. En melding om 
vedtak som er truffet etter denne bestemmelsen skal legges frem i det neste møtet i bystyret, 
jf. kommuneloven § 11-8.  

§4 Generelle sakbehandlingsregler 
Kristiansand kommunes saksbehandlingsreglement gir nærmere regler for saksbehandlingen 

i formannskapet  (link til dette reglementet) 

§5 Gyldighet/endring  
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre  …… og trer i kraft fra denne dato.  
 
Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret.  
 
Reglementet skal gjennomgås innen 31. desember året etter at bystyret er konstituert. Det 

sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder 

inntil et nytt reglement er fastsatt.   
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Reglement for særskilt klagenemnd i 
Kristiansand kommune 
 
Innstilling fra programleder til fellesnemnda 26.mars 2019 
 

Innhold 
§1 Formål ................................................................................................................................................. 1 

§2 Valg og sammensetning ..................................................................................................................... 1 

§3 Ansvars- og arbeidsområde ................................................................................................................ 1 

§4 Forberedelse av saker ........................................................................................................................ 2 

§5 Klagenemndas møter ......................................................................................................................... 2 

§6 Krav til saksbehandlingen ................................................................................................................... 3 

§7 Saksomkostninger .............................................................................................................................. 3 

§8 Årsmelding .......................................................................................................................................... 3 

§9 Gyldighet/endring. ............................................................................................................................. 3 

 

 

§1 Formål 
Formålet med klagenemnda er å gi innkomne klager forsvarlig behandling, sikre riktige 

vedtak og trygge den enkeltes rettssikkerhet. 

§2 Valg og sammensetning 
Klagenemnda består av 5 medlemmer samt varamedlemmer som velges for den kommunale 
valgperiode. Klagenemnda velges av bystyret. Bystyret velger leder og nestleder. 
 
Nemnda skal sammensettes på en måte som gir den både faglig tyngde og politisk 
representativitet. Minst ett av medlemmene bør være jurist. Det skal også tas hensyn til de 
skjerpede inhabilitetsreglene i kommunelovens § 11-10. 

 

§3 Ansvars- og arbeidsområde 
Klagenemnda skal være kommunens særskilte klagenemnd i h.h.t. forvaltningslovens 
§ 28 annet ledd. Klagenemnden er klageinstans for alle enkeltvedtak truffet av 
administrasjonen eller folkevalgt organ (unntatt bystyret), med mindre annet følger av lov 
eller er vedtatt av bystyret.  
 
Et enkeltvedtak er etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstavene a og b, definert som en 

avgjørelse som treffes under utøvelse av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret 

er bestemmende for rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer. Det må 

avgjøres konkret i det enkelte tilfelle om et vedtak er enkeltvedtak eller ikke. 
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§4 Forberedelse av saker 
Rådmannen eller den han/hun bemyndiger har innstillingsrett til klagenemnda. 
 
Saksutredning og innstillingsrett i saker som skal behandles i klagenemnda må forberedes 
av saksbehandler som tilfredsstiller de skjerpede inhabilitetsregler i kommuneloven § 13-3.  
 
En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket er inhabil til å delta i 
klageinstansens behandling av vedtaket eller i forberedelsen av saken for klageinstansen, jf. 
kommuneloven § 11-10, tredje ledd. 

 

§5 Klagenemndas møter 
Klagenemndas møter holdes for åpne dører. Hvis taushetspliktbestemmelser, eller andre 
hensyn gjør det nødvendig, kan klagenemnda lukke møtet ved behandling av de saker/deler 
av saken dette gjelder for. 
 
Møtet holdes når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene (1 medlem) krever det. 
 
Møtet kunngjøres på en hensiktsmessig måte etter kommunelovens bestemmelser. 
 
Lederen setter opp saksliste for det enkelte møte, og sørger samtidig for å påse at de saker 
som er satt opp på sakslisten er tilfredsstillende utredet. Innkalling og sakspapirer sendes ut 
senest 5 dager før møtet til klagenemndas medlemmer og varamedlemmer og andre 
med møterett i en eller flere saker.  
 
Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være 
tilgjengelige for allmennheten. 
 
Møtene ledes av klagenemndas leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt 
møteleder ved flertallsvalg. 
 
Klagenemnda fatter vedtak i møte. Klagenemnda er vedtaksført når minst halvparten (2 
medlemmer) er til stede, og har avgitt stemme i vedkommende sak. 
 
Ordfører og rådmann har møte- og talerett i klagenemndas møter, så fremt de ikke er 
inhabile. 
 
Det skal føres møtebok for formannskapets møter. Denne føres under ledelse av 
møtelederen. 
 
Møteboken skal inneholde angivelse av hvert møte med møtested og tid, innkallingens dato, 
hvem som møtte og hvem som var fraværende, hvilke saker som ble behandlet, hvilke 
vedtak som ble truffet og avstemningsresultat, vedtaksforslag og voteringer. 
 
Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket inn i møteboken, Det 
samme gjelder for vedtak om at et medlem er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.  
 
For øvrig skal møteboken vise gangen i forhandlingene, fortløpende saksnummer for det 
enkelte kalenderår og hva saken gjelder (tittel).  
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Møtelederen eller formannskapet avgjør om det skal tillates noen protokolltilførsel. Eventuell 
avvisning anmerkes i møteboken. Møteboken godkjennes som første sak i neste møte.  
 
Utskrift av møteboken sendes medlemmer og varamedlemmer og andre i henhold til avtale.  
 

§6 Krav til saksbehandlingen 
Saksbehandlingen i klagenemnda skal følge de særskilte bestemmelser og krav som 
fremgår av kap. IV i Forvaltningsloven, og for øvrig de generelle bestemmelser som 
kommuneloven fastsetter. 

 

§7 Saksomkostninger 
Dersom klagenemnda tar klagen til følge og tilkjenner parten saksomkostninger etter 
forvaltningsloven § 36, skal kravet utbetales og dekkes av førsteinstansen i klagesaken.  
 
Før klagenemda tar stilling til spørsmål om saksomkostninger skal det foreligge en innstilling 
fra rådmannen om størrelsen påbeløpet.   

 

§8 Årsmelding  
Klagenemda skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til formannskapet.  

 

§9 Gyldighet/endring. 
Dette reglement er vedtatt av Kristiansand bystyre ……..     og trer i kraft fra denne dato.  
Endring av dette reglementet kan kun foretas av bystyret. Formannskapet skal avgi uttalelse 
til eventuelle endringsforslag.  
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 13. mars 2019
Saksnr.: 201903624-1
Saksbehandler Anne Karen Aunevik

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 19.03.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 26.03.2019

Møtetider politiske utvalg, godtgjøringer og velferdsgoder for folkevalgte i nye
Kristiansand

Sammendrag

Fellesnemnda vedtok i møte 27. februar 2018 atdet skulle etableres en valg- og
honorarkomite for nye Kristiansand med ansvar for å gjennomgå representasjon i råd og
utvalg, arbeidsbetingelser for folkevalgte og arbeidsformer i politiske organ. Denne valg- og
honorarkomiteen la fram forslag til reglement til fellesnemndas møte 18. desember 2018.
Forslaget hadde tatt utgangspunkt i gjeldende reglement i dagens Kristiansand kommune.
Fellesnemnda vedtok da å utsette saken, og i tillegg bad de om en grundigere redegjøring
for ulike alternative og foreslåtte løsninger.

Valg- og honorarkomiteen har utfra dette vedtaket utarbeidet en rapport som begrunner og
beskriver vurderinger som er gjort. I forbindelse med utarbeidelse av rapporten, har det vært
innhentet erfaringer fra andre kommuner, samt føringer som kommer i ny kommunelov.
Komiteen har på bakgrunn av dette funnet det nødvendig å revidere det opprinnelige
reglementet som ble lagt fram 18.desember. Revidert forslag er utarbeidet i samarbeid med
kommuneadvokaten. Det er satt er satt opp på annen måte enn den første versjonen, og noe
av innholdet er endret slik at regelverket harmonerer med ny kommunelov.

Programleders innstilling samsvarer med forslaget fra flertallet i valg og honorarkomiteen.

Forslag til vedtak

1. Fellesnemnda vedtar følgende møtetidspunkt:

a) Bystyret møtes månedlig på kveldstid, fra kl. 17.00 –22.00.

b) Formannskapet, by- og stedsutviklingsutvalget, næring- og eierskapsutvalget
møtes på dagtid, fra kl. 09.00.

c) Øvrige hovedutvalg (helseutvalget, kulturutvalget, oppvekstutvalget,
organisasjonsutvalget) møtes på dagtid, fra kl. 13.00. Tidspunktet kan endres hvis
enstemmig utvalg krever det. Hvis behov for endring ikke er enstemmig, må det
opp i valg- og honorarutvalgetfor beslutning.
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d) Hovedutvalgene avholder normalt inntil to møter i måneden. Det inkluderer 
temamøter og befaringer.  Hvert hovedutvalg vurderer behov og lager plan for 
egen møtevirksomhet. 

 
2. Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for møtegodtgjørelse og velferdsgoder 

for folkevalgte. 
 

3. Fellesnemnda ber programleder fremme sak om det som skal forskriftsfestes etter at 
nasjonale føringer er vedtatt. 
 

4. Fellesnemnda ber programleder fremme egen sak om pensjonsrettigheter for 
folkevalgte etter at nasjonale forskrifter er vedtatt. Inntil ny ordning er vedtatt 
videreføres ordningen som gjelder for dagens Kristiansand for nye Kristiansand.  
 

5. Fellesnemnda anbefaler at bystyret gjør en vurdering av godtgjøringsordningene sett 
i lys av arbeidsmengde innen utgangen av 2021. 
 

6. Fellesnemnda ber programleder utarbeide forslag til satser for partistøtte.  

 
Camilla Dunsæd  
Programleder Anne Karen Aunevik 
 Rådgiver 
 
Vedlegg: 
Prosjektrapport fra prosjektgruppe for politiske reglementer 
Forslag til reglement for godtgjøringer og velferdsgoder 
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1. Bakgrunn for saken 
Fellesnemnda vedtok i møte 27. februar 2018 at det skulle etableres en valg- og 
honorarkomite for nye Kristiansand med ansvar for å gjennomgå representasjon i råd og 
utvalg, arbeidsbetingelser for folkevalgte og arbeidsformer i politiske organ.  Valg- og 
honorarkomiteens mandat ble presisert i et senere møte. Det ble da avklart at komiteen 
skulle ha ansvar for: 

1. Utarbeide forslag til arbeidsbetingelser for folkevalgte, møtegodtgjørelser og 
frikjøpsordninger (møtegodtgjøringsreglement) 

2. Kartlegge og foreslår politisk representasjon i råd og utvalg etter sammenslåing 
3. Utarbeide forslag til møtetider   
4. Oppfølging spørreundersøkelse folkevalgte i dagens kommuner 

 
Følende personer ble i møte 27. februar oppnevnt til å sitte i komiteen: 

 Fra Kristiansand: Jørgen Kristiansen (KRF), Renate Hægeland (H), Stian Storbukås 
(FRP), Ivar Bergundhaugen (Venstre), Mira Svartnes Thorsen (MDG)  

 Fra Søgne: Astrid Hilde (AP), Tom Løchen (H) 
 Fra Songdalen: Johnny Greibesland (SP), Monika Hagen (AP) 

 
Valg- og honorarkomiteen la fram forslag til reglement til fellesnemndas møte 18. desember 
2018. Forslaget hadde tatt utgangspunkt i gjeldende reglement i dagens Kristiansand 
kommune.  Fellesnemnda vedtok da følgende: 
Fellesnemnda utsetter saken og ber valg- og honorarkomiteen nye Kristiansand om å 
redegjøre grundigere for ulike alternative og foreslåtte løsninger. Arbeidsutvalget anbefaler 
også at det redegjøres for andre kommuners modeller. 
 
Valg- og honorarkomiteen har utfra dette vedtaket utarbeidet en rapport som begrunner og 
beskriver vurderinger som er gjort. Rapporten vedlegges saken. I forbindelse med 
utarbeidelse av rapporten, har det vært innhentet erfaringer fra andre kommuner samt 
føringer som kommer i ny kommunelov.  Komiteen har på bakgrunn av dette funnet det 
nødvendig å revidere det reglementet som ble lagt fram 18.desember. Revidert forslag er 
utarbeidet i samarbeid med kommuneadvokaten. Det er satt er satt opp på annen måte enn 
den første versjonen, og noe av innholdet er endret slik at regelverket harmonerer med ny 
kommunelov.   
 
Programleders innstilling samsvarer med forslaget fra valg og honorarkomiteen. 
 
2. Møtetider 
Valg og honorarkomiteen har anbefalt følgende (dissenser i komiteen gjengis for hvert 
punkt): 

a) Bystyret møtes månedlig på kveldstid, fra kl. 17.00 – 22.00. Dissens: Leder 
Jørgen H. Kristiansen (KRF) anbefaler at bystyrets møter gjennomføres på 
dagtid. 

b) Formannskapet, by- og stedsutviklingsutvalget, næring- og eierskapsutvalget 
møtes på dagtid, fra kl. 09.00.  

c) Øvrige hovedutvalg (helseutvalget, kulturutvalget, oppvekstutvalget, 
organisasjonsutvalget) møtes på dagtid, fra kl. 13.00. Tidspunktet kan endres hvis 
enstemmig utvalg krever det. Hvis behov for endring ikke er enstemmig, må det 
opp i valg- og honorarkomiteen for beslutning. Dissens: Representant Renate 
Hægeland (H) foreslår i stedet: Oppvekstutvalget, helseutvalget, kulturutvalget 
møter er lagt til kveldstid og holder 2 møter pr. mnd., kombinert med at det legges 
til rette for årlig / halvårlig heldagsmøter, samt at utvalgene selv bør avklare 
møtetidspunktet etter konstituering. 
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d) Hovedutvalgene avholder normalt inntil to møter i måneden. Det inkluderer 
temamøter og befaringer.  Hvert hovedutvalg vurderer behov og lager plan for 
egen møtevirksomhet. 

 
Prosjektgruppas begrunnelse er innarbeidet i rapporten som følger saken. 
 
Programleder slutter seg til forslaget, men vil peke på at det er svært arbeidskrevende for 
administrasjonen å skulle avholde to møter måneden i hovedutvalgene. Det er derfor bra at 
det står «inntil» to møter, og at behovet for møter kan vurderes av det enkelte utvalg. Det 
første året kan det bli behov for flere befaringer og temamøter enn lenger ut i perioden når 
den nye kommunen blir mer og mer etablert, slik det også er beskrevet i forslag til 
folkevalgtopplæring som ble vedtatt av fellesnemnda 5.mars 2019. 
  
Forslag til møtetider følges opp av politisk sekretariat og det enkelte utvalg. 
 
3. Forslag til reglement for godtgjøringer og velferdsgoder 
Følgende tabell viser hvordan nytt reglement er bygd opp, og gjengir noe av det komiteen 
har vurdert i forslagene til reglement:  
 
Bestemmelser Grunnlag for forslaget 
Kap 1 Innledende bestemmelser  
§ 1 Formål 
 

Formål er hentet fra overordnet styringsdokument for nye 
Kristiansand, vedtatt 30 jan 2018. 

§ 2 Virkeområde 
 

 

§ 3 Folkevalgt og folkevalgt organ  
 

Har brukt kommunelovens bestemmelse 

§ 4 Gjennomgående representasjon Intensjonen er hentet fra sak om politisk organisering i nye 
Kristiansand, vedtatt 27 feb 2018 

Kap 2 Folkevalgtes godtgjøring  
§ 5 Generelt om godtgjøring Har brukt kommunelovens bestemmelser. 

 
§ 6  Godtgjøringssatser Se vurderinger i utvalgets rapport, kap 4: 

1. Godtgjøringsnivå «A» - 90% (kr. 1.228.514) av 
statsrådslønn (kr. 1.365.016) per 01.05.2018,  

2. Godtgjøringsnivå «B» - 80% (kr. 1.092.012) av 
statsrådslønn, og 

3. Godtgjøringsnivå «C» - 70% (kr. 955.511) av 
statsrådslønn.  

 
§ 7 Frikjøp  
 

Se vurderinger i utvalgets rapport, kap 5 

§ 8 Arbeids- og møtegodtgjøring  
 

Se vurderinger i utvalgets rapport, kap 5 

§ 9  Reduksjon av godtgjørelse ved 
fravær 

 

§ 10 Godtgjøring for politisk 
representasjon i ikke folkevalgte 
organer, oppdrag utenfor reglement 
og representanter for organisasjoner 
eller grupper i utvalg. 
 

Se vurderinger i utvalgets rapport, kap 5 

§ 11 Økonomisk tap (tapt inntekt) 
 

Rettigheten er basert på kommuneloven. Loven krever at 
det skilles mellom legitimert (dokumentert) og ikke 
legitimerte (ikke dokumentert) tapt inntekt.  
Nivået og forslag til gjennomføring er komiteens forslag. 
Ikke dokumentert tap er som i andre kommuner beregnes 
lavere enn legitimert tap, andre kommuner har mellom ¼ 
og en 1/3 av sats for legitimert tap. Komiteen foreslår 1/3. 
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Bestemmelser Grunnlag for forslaget 
§ 12 Utgifter   
 

Rettigheten er basert på kommuneloven. 
Nivået og satser er komiteens forslag. 

§ 13 Dokumentasjon og fremsettelse 
av krav, frister mv.   
 

Forslag følger ordinære regler for dokumentasjon. 
Komiteen har utarbeidet forslag tilpasset folkevalgtes 
situasjon. 

§ 14 Utbetaling mv Komiteen har foreslått ordninger som er praktiske både for 
folkevalgte og for administrasjonen. 

Kap 3 Velferdsgoder  
§ 15 Ettergodtgjøring  
 

Rettigheten er hovedsakelig basert på kommuneloven som 
bruker begrepet «vervet som hovedbeskjeftigelse».  
 
Komiteen foreslår å utvide rettigheten til å gjelde de som 
har frikjøp tilsvarende 10% eller mer av full stilling. 

§ 16  Pensjon Kommuneloven sier at bystyret selv kan vedta å opprette 
eller slutte seg til en pensjonsordning. Komiteen foreslår at 
man inntil statlige føringer er mer avklart, bruker samme 
ordning som i dagens Kristiansand. 
Se vurderinger i utvalgets rapport, pkt 5. 
 

§ 17 Sykepenger  
 

Rett til sykepenger for de som har folkevalgt verv som 
hovedbeskjeftigelse er basert på kommuneloven. 
 
Komiteen foreslår å utvide rettigheten til å gjelde de som 
har frikjøp tilsvarende 10% eller mer av full stilling. 

§ 18 Yrkesskade 
 

Rett til yrkesskade for de som har folkevalgt verv som 
hovedbeskjeftigelse er basert på kommuneloven. 
 
Komiteen foreslår å utvide rettigheten til å gjelde de som 
har frikjøp tilsvarende 10% eller mer av full stilling. 

§ 19 Permisjon  
 

Rett til permisjon for de som har folkevalgt verv som 
hovedbeskjeftigelse er basert på kommuneloven. 
 
Komiteen foreslår å utvide rettigheten til å gjelde de som 
har frikjøp tilsvarende 10% eller mer av full stilling.  

Kap 4 Avsluttende bestemmelser  
§ 20 Ikrafttredelse 
 

Det er nytt bystyre som må vedta reglementet. 
Fellesnemnda forslag kan legges fram som innstilling. 

§ 21 Endringer av reglement 
 

Det er bare bystyre som kan endre reglementet. 

§ 22 Delegasjon av myndighet til 
Valg- og honorarkomiteen 
 

Delegert myndighet fra bystyret til valg- og honorarutvalget 
må innarbeides i forslag til reglement for denne komiteen. 

 
Komiteen har hatt dissenser når det gjelder følgende saker: 
 

1. Støtte til opposisjonsleder: Leder Jørgen Kristiansen(KRF) fremmet forslag om at 
opposisjonsleder får 20% av lønnsnivå C. Representant Astrid Hilde (AP) fremmet 
følgende forslag om at gruppeleder av det største opposisjonspartiet skal få 30% av 
lønnsnivå C, med forutsetning av at denne innehar verv som gruppeleder, 
formannskap og nærings- og eierskapsutvalg – samt at dette også skal dekke 
deltakelse i bystyre og øvrige utvalg. I komiteen er det ikke flertall for å sikre 100% 
frikjøpt leder av største opposisjonsparti. Det ble derfor ikke tatt stilling til de ulike 
modellene som ble foreslått.   

 
2. Forslag om fast frikjøp på 10% av medlemmer hovedutvalg. Representant Renate 

Hægeland (H), Tom Løchen (H), Johnny Greibesland (SP), Monika Hagen (AP) 
foreslår at utvalgsmedlemmer får årlig fast godtgjøring beregnet utfra 1,5% av 
lønnsnivå C, og i tillegg møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 
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4. Oppfølging  
4.1. Forskrift 

Ny kommunelov har nedfelt at noen ordninger skal vedtas som lokal forskrift. Det gjelder: 
dekning utgifter, økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøringens lengde, permisjon.  
Det gjenstår å finne ut hvordan slike forskrifter skal utformes og hvordan 
beslutningsprosessen skal være, samt om det kan gi behov for endringer i forslag til 
reglement. Mest sannsynlig kan de relevante bestemmelsene i reglementet ha lik formulering 
som ny forskrift. Programleder velger derfor kun å legge fram forslag til reglement.  Forslag til 
forskrift legges fram for beslutning så snart rammer for arbeidet er mer avklart.  
 

4.2. Pensjon 
Vedrørende pensjon, så har valg og honorarkomiteen vært særlig opptatt av å få utredet 
pensjonsrettigheter for representanter med 10% fast godtgjøring.  Politiske føringer for 
offentlig tjenestepensjon er i endring, og det ventes nye forskrifter i løpet av 2019 som også 
vil omfatte folkevalgte. Dette er et komplisert regelverk. Programleder støtter derfor valg og 
honorar anbefaling om at det utarbeides egen sak om pensjonsrettigheter for folkevalgte 
etter at nasjonale forskrifter er vedtatt. Inntil nye vedtekter og føringer foreligger, støtter 
programleder komiteens anbefalinger om at nye Kristiansand viderefører ordningen som 
gjelder for dagens Kristiansand.  
 

4.3. Kostnadsberegning 
Komiteen har ønsket å lage økonomisk oversikt som viser kostnader før og etter ny 
kommune. Programleder er i ferd med å utarbeide felles regnskapstall for dagens tre 
kommuner for siste regnskapsår, og vil i løpet av  våren utarbeide et første forslag til budsjett 
for ny kommune, basert på vedtatt politisk struktur, reglementer og forslag til 
møtegodtgjørelse. Kostnader til de foreslåtte ordningene kan presenteres for fellesnemnda 
så snart de første beregningene foreligger. 
 

4.4. Videre saksgang 
Forslag godtgjøringer og velferdsgoder legges fram for nytt bystyre i konstituerende møte 
9.oktober 2019, og trer i kraft fra samme dato. KS er i ferd med å oppdatere veileder om 
økonomiske rettigheter for folkevalgte basert på ny kommunelov, og det kan medføre behov 
for å gjøre endringer når reglementet skal legges fram for endelig behandling i nytt bystyre 
9.oktober. 
 
Dette betyr at det blir 4 parallelle ordninger for godtgjøring i de tre siste måneden av 2019. 
Programleder skal utarbeide egen sak med forslag til hvordan det skal håndteres. Saken 
legges fram for fellesnemnda senest juni 2019. 
 
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å anslå hvordan arbeidsmengden vil fordele seg 
mellom hovedutvalgene, og hva arbeidsmengden blir i det enkelte hovedutvalg. 
Programleder anbefaler derfor at nytt bystyret allerede etter 2 år (innen utgang av 2021) 
vurderer om godtgjøringene ser ut til å avspeile arbeidsmengde, eller om det er behov for 
justeringer. 
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godtgjøringer og velferdsgoder 

 i ny kommune 
 

Prosjektrapport 

 

Prosjektrapport og forslag til reglement behandles i fellesnemnda 26.mars 2019 

 

 

Fra politisk prosjekt P5: Valg- og honorarkomite for nye Kristiansand: 

Jørgen H. Kristiansen (KRF), Renate Hægeland (H), Stian Storbukås (FRP), Ivar 

Bergundhaugen (V), Mira Svartnes Thorsen (MDG), Astrid M. Hilde (AP), Tom Løchen (H), 

Johnny Greibesland (SP), Monika Hagen (AP).  
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1.Bakgrunn  

1.1. Mandat og oppdrag fra fellesnemnda 
Fellesnemnda vedtok i møte 27. februar 2018 at det skulle etableres en valg- og 

honorarkomite for nye Kristiansand med ansvar for å gjennomgå representasjon i råd og 

utvalg, arbeidsbetingelser for folkevalgte og arbeidsformer i politiske organ.  Valg- og 

honorarkomiteens mandat ble presisert i fellesnemndas møte. Det ble da avklart at komiteen 

skulle ha ansvar for: 

1. Utarbeide forslag til arbeidsbetingelser for folkevalgte, møtegodtgjørelser og 
frikjøpsordninger (møtegodtgjøringsreglement) 

2. Kartlegge og foreslår politisk representasjon i råd og utvalg etter sammenslåing 
3. Utarbeide forslag til møtetider   
4. Oppfølging spørreundersøkelse folkevalgte i dagens kommuner 

 
Følende personer ble i møte 27. februar oppnevnt til å sitte i komiteen: 

 Fra Kristiansand: Jørgen Kristiansen (KRF), Renate Hægeland (H), Stian Storbukås 
(FRP), Ivar Bergundhaugen (Venstre), Mira Svartnes Thorsen (MDG)  

 Fra Søgne: Astrid Hilde (AP), Tom Løchen (H) 

 Fra Songdalen: Johnny Greibesland (SP), Monika Hagen (AP) 
 

I mai gjennomførte komiteen en spørreundersøkelse blant folkevalgte i dagens kommuner. 
Elektronisk skjema ble sendt til 291 personer. Undersøkelsen ble sendt til faste medlemmer 
og varamedlemmer til kommunestyret/bystyret i alle tre kommunene. I tillegg ble den sendt 
til lederne av lokallagene, og lederne i ungdomspartiene. En del av lokallagene er allerede 
slått sammen på tvers av kommunegrensene.  
 
Det var 95 som svarte, og de fordelte seg som følger: 

 28 kvinner og 67 menn 

 19 fra Songdalen, 51 fra Kristiansand og 25 fra Søgne 

 3 under 19 år, 18 mellom 20-39 år, 46 mellom 40-59 år og 28 over 60 år. 
 

Respondentene ble spurt om erfaringer og synspunkter på blant annet tidsbruk, motivasjon, 

saksforberedelser, godtgjøringsordninger, møtetid mm. Det er vist til undersøkelsen 

fortløpende i rapporten. 

Valg- og honorarkomiteen la fram forslag til reglement til fellesnemndas møte 18. desember 

2018. Forslaget hadde tatt utgangspunkt i gjeldende reglement i dagens Kristiansand 

kommune. Fellesnemnda vedtok da følgende: 

Fellesnemnda utsetter saken og ber valg- og honorarkomiteen nye Kristiansand om å 

redegjøre grundigere for ulike alternative og foreslåtte løsninger. Arbeidsutvalget anbefaler 

også at det redegjøres for andre kommuners modeller. 

Valg- og honorarkomiteen har utfra dette vedtaket utarbeidet denne rapporten. I forbindelse 

med utarbeidelse av rapporten, har det vært innhentet erfaringer fra andre kommuner samt 

føringer som kommer i ny kommunelov.  Komiteen har på bakgrunn av dette funnet det 

nødvendig å revidere det reglementet som ble lagt fram 18.desember. Revidert forslag til 

reglement for gdotgjøring og velferdsgoder følger saken som eget vedlegg til rapporten. 

Revidert forslag er satt er satt opp på annen måte, og det er gjort noen endringer av 

definisjoner og bestemmelser slik at det harmonerer med ny kommunelov.   
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2.2. Føringer fra fellesnemnda og andre politiske prosjektgrupper 
Valg og honorarkomiteen har lagt til grunn følgende mål fra overordnet styringsdokument.  
Den politiske organiseringen skal bidra til å fremme interesse og motivasjon for å delta i 
politisk arbeid.  
 
Denne målsettingene er innarbeidet som formålsformuleringer i revidert reglement. 
 
Fellesnemnda vedtok politisk struktur i møte 27. februar 2018. Ny kommune skal ha 
hovedutvalgsmodell med 6 hovedutvalg basert på fagsektor. Videre detaljering av 
ansvarsområder og navn på utvalgene ble vedtatt av fellesnemnda 29. januar 2019, og har 
vært grunnlag for komiteens vurdering av arbeidsmengde: 
 

Hovedutvalg Ansvarsområder 

Formannskapet:  Økonomiplan, Årsbudsjett, skattevedtak, årsberetning og årsregnskap – jfr. 
kommuneloven. 
 
Overordnede og tverrsektorielle planer, som for eksempel kommuneplan, 
kommunedelplaner og samfunnsutvikling 
 
Helhetlig og overordnet samfunnsutvikling, som blant annet ansvar for 
folkehelsepolitikk, samfunnssikkerhet, klima- og miljøpolitikk, levekårspolitikk, 
inkluderingspolitikk, likestillingspolitikk, sysselsettingspolitikk, boligsosialt 
arbeid, alkoholpolitikk, Nav og flyktningepolitikk 
 
Politikkområder med høy grad av strategisk samarbeid med andre 
samfunnsaktører, for eksempel regionalpolitikk, storbypolitikk, 
samferdselspolitikk, samt overordnet forskningspolitikk, digitaliseringspolitikk, 
innovasjonspolitikk og internasjonalt arbeid.  
 
Dialogmøter i lokalområder, demokratiutvikling og nærdemokratiske ordninger, 
jfr. vedtak i fellesnemnda 30. oktober 2017. 
 

Organisasjons- 
utvalget: 
 

Organisasjonsutvikling, omstilling og fornyingspolitikk i 
kommuneorganisasjonen 
Nærværspolitikk og inkluderende arbeidsliv 
Arbeidsgiverpolitikk, helhet og harmonisering 
Lønnspolitikk 
Partssamarbeid (PSU)  
Heltidskultur og likestilling 
Rekrutteringspolitikk – både rekruttere og beholde arbeidskraft 
Internkontroll og virksomhetsstyring 
Systemer og rutiner for innovasjons- og utviklingsarbeid 
 
Samlet budsjett for de tre stabsdirektørenes ansvarsområder: Organisasjon, 
personal og stab, Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap, Samhandling og 
innovasjon. 
 

Næring- og 
eierskapsutvalget: 
 

Næringspolitikk, inkludert samarbeid om utvikling av arbeidsplasser og 
sysselsetting i alle deler av næringslivet 
Eierskapspolitikk. Finansforvaltning 
Eiendomspolitikk, inkludert vedlikehold av bygg og anlegg 
Teknisk drift av vei, vann og renovasjon 
Parkering og småbåthavner 
Samarbeid med næringsaktører, kompetansemiljø og virkemiddelapparat. 
 

 
Helseutvalget 
 

Hovedutvalg for oppgavene som administrativt er lagt til direktør for helse og 
mestring, herunder blant annet helsetjenester for voksne, forvaltnings- og 
boligtjenester, hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og forebyggende 
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helsetjenester, institusjoner - bo- og omsorgssenter, psykisk helse- og 
rusarbeid, habilitering – UH, NAV , Utviklingssenter, flyktning - og Integrering, 
helsetjenester for barn og unge med utviklings og/eller funksjonshemming, bo 
og helsetilbud for enslige mindreårige flyktninger, seniorsentre, frisklivsentralen 
 
Helsepolitikk 
 

By- og 
tettstedsutvikllings-
utvalget:  
 

Hovedutvalg for oppgavene som administrativt er lagt til direktør for byutvikling, 
miljø og teknisk, herunder: plan- og byggesak (inkludert reguleringer, 
dispensasjoner, klager), kommuneplanens arealdel, samferdsel og mobilitet, 
tettsteds- og boligutvikling, geodata, park og friområder 
 
Arealpolitikk, utbyggingspolitikk, byutvikling, distriktspolitikk, transportpolitikk.  
 

Oppvekstutvalget 
 
 

Hovedutvalg for oppgavene som administrativt er lagt til direktør for oppvekst 
og læring, herunder blant annet barnevern, barnehager, skoler, 
skolefritidsordninger, voksenopplæring, PPT, helsetjenester for barn og unge, 
helsestasjon, skole-helsetjeneste, barne- og familietjenester, forebyggende 
tjenester for barn og unge, voksenopplæring 
 
Familiepolitikk, skolepolitikk, barnehagepolitikk, utdanningspolitikk 

Kulturutvalget 
 
 

Hovedutvalg for oppgavene som administrativt er lagt til direktør for kultur, 
frivillighet og innbyggerdialog, herunder blant annet kultur og kunst, idrett, 
frivillighet, kirken og trossamfunn, arrangementer, innbyggertorg, mm 
Kulturpolitikk, frivillighetspolitikk, idrettspolitikk, kunstpolitikk, estetiske 
utforminger i offentlige rom. 

 

I sak om politisk struktur og organisering 27. februar gjorde fellesnemnda flere andre vedtak 
som har konsekvenser for valg- og honorarkomiteens anbefalinger: 

 Gjennomgående representasjon som prinsipp, noe som betyr at utvalgsmedlemmene 
velges av og blant bystyrets medlemmer, og at alle bystyrerepresentanter skal være 
sikret mulighet for et verv i et av utvalgene med beslutningsmyndighet.  

 Næring og eierskapsutvalget – alle representantene velges fra formannskapet. 

 
I 2018 var det en politisk prosjektgruppe som jobbet fram forslag til nærdemokratiske 
ordninger. Da fellesnemnda behandlet forslagene i møte 27. november, vedtok de blant 
annet følgende som gir føringer for valg- og honorarkomiteens anbefalinger: 

 Fellesnemnda anbefaler at bystyret for nye Kristiansand vedtar at formannskap og 
hvert hovedutvalg lager en plan for befaringer og møter som sikrer kjennskap til hele 
den nye kommunen. 

 Fellesnemnda anbefaler at bystyret for nye Kristiansand vedtar at både formannskap 
og alle hovedutvalgene prøver ut oppgaveutvalg som samarbeidsform i neste 
valgperiode. 

 
Det pågår parallelt arbeid med å utarbeide reglementer for de politiske hovedutvalgene. 

Revidert reglement for godtgjøring og velferdsgoder er bygd opp etter samme mal som disse 

andre reglementene. 
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2.Nasjonale føringer og erfaringer fra andre kommuner 

2.1. Ny kommunelov om hvem som omfattes av ordningene 
I ny kommunelov1 står det følgende i kapittel 8 om folkevalgtes rettigheter og plikter: 

§ 8-3.Dekning av utgifter og økonomisk tap 
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og 
overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget 
gir selv forskrift om slik godtgjøring. 
Den som blir påført utgifter som følge av et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har 
krav på å få dekket utgiftene opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget 
gir selv forskrift om dekning av slike utgifter. 
Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, 
har krav på erstatning opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv 
forskrift om slik erstatning. Det skal fastsettes ulike satser for dokumenterte og ikke-
dokumenterte tap. I kraft fra første konstituerende kommune- eller fylkestingsmøte 2019. 
 
§ 8-4.Arbeidsgodtgjøring 
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt 
arbeid. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring. I kraft fra første 
konstituerende kommune- eller fylkestingsmøte 2019. 
 
§ 8-5.Godtgjøring ved frikjøp 
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at folkevalgte som frikjøpes, skal motta 
én fast godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt etter § 8-3 tredje ledd og 
arbeidsgodtgjøring etter § 8-4. I kraft fra første konstituerende kommune- eller 
fylkestingsmøte 2019. 

 

Når det gjelder hvem som kan defineres som folkevalgt, og dermed omfattes av ordningene, 

så sier ny kommunelov følgende:  

§ 5-1 Med folkevalgte menes i denne loven medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og 
personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt 
organ etter § 5-2. Personer nevnt i § 7-3 første ledd bokstav b og c og som er valgt inn i 
underordnet styringsorgan i kommunalt oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som 
folkevalgte. 
 

De folkevalgte organene i en kommune er definert i ny kommunelov: 

 Kommunestyret, formannskap, utvalg, arbeidsutvalg, kommunestyrekomiteer, 
representantskap og andre styringsorgan for et interkommunalt politisk råd, representantskap 
for et kommunalt oppgavefellesskap (fra §5-1) 

 Andre kommunale organ, som for eksempel styret for en institusjon, underordnet organ for et 
kommunalt oppgavefellesskap, styret for en institusjon, eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelser og ungdomsråd eller andre medvirkningsordninger (fra §5-2).  

 
Dette er en endring fra tidligere kommunelov, ved at flere organer nå er definert som 

folkevalgte, og dermed omfattes av godtgjøringsordningene. Komiteens reviderte forslag til 

reglement baseres på definisjoner i ny kommunelov.  

Ny kommunelov har nedfelt at noen ordninger skal vedtas som lokal forskrift. Det gjenstår å 

finne ut hvordan det skal tolkes, og om det kan gi behov for endringer i forslag til reglement. 

KS er i ferd med å lage veilder til ny kommunelov, og komiteen anbefaler å utsette 

prosessen med å lage forskrifter til veilederen er klar.  

                                                
1 http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/den-nye-kommuneloven/ny-

kommunelov-vedtatt-i-stortinget/ 
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Den nye kommuneloven angir klarere rammer og rettigheter for folkevalgtes 
arbeidsbetingelser enn tidligere. I revidert reglement blir dette understreket. Ett av formålene 
med reglementet er å sikre at folkevalgte får frikjøp, godtgjøring og andre arbeidsbetingelser 
som de har rett på i henhold til kommunelovens bestemmelser. 
 

2.2. Andre kommuner 
Valg og honorarkomiteen har innhentet reglementer fra noen andre kommuner: 

 Asker kommune  

 Bergen kommune Bystyresak 2015  

 Bærum kommune 

 Drammen kommune 

 Stavanger kommune 

 Trondheim kommune 

 Nye Tønsberg kommune 
 

Der har vist seg vanskelig å finne forskning og dokumentasjon på hvordan møtetider og 
godtgjøringsordninger påvirker folkevalgtes motivasjon. Å være folkevalgt i en kommune er 
et verv som krever mye tid og kan være belastende. De folkevalgtes motivasjon for å delta i 
lokalpolitikken styres gjerne av generell interesse for politikk og samfunnsspørsmål, ønske 
om å bidra til bedre samfunnsutvikling og generelt engasjement for lokalmiljøet2. Komiteen 
er opptatt av at det skal være mulig for alle å ta på seg politiske verv. 
 
Regjeringen understreker at motivasjonen påvirkes av mange andre faktorer3:  

Viktige motiver for å ta på seg et lokalpolitisk verv er engasjement og et ønske om å bidra i 

samfunnsutviklingen. Læring og mulighet til å bidra i spesielle saker eller for spesielle grupper, er 

også viktig. Opplevelsen av at deltakelsen utgjør en forskjell er vesentlig for trivsel og motivasjon. 

Den interne kulturen i kommunen har også betydning for de folkevalgtes opplevelse av rollen. Det 

handler om tillit, åpenhet og respekt mellom politikere, og mellom politikere og administrasjon.  

Kommunal Rapport har nylig gjennomførte en undersøkelse om gjenvalg blant 
lokalpolitikere, og da opplyser en tredel at de ikke kommer til å stille til gjenvalg i 20194. Av 
disse oppgir en fjerdedel at det for dårlig tilrettelagt for å kunne være med i lokalpolitikken.  
 
På bakgrunn av dette har komiteen vært svært opptatt av å lage ordninger som sikrer mest 
mulig bredde i bystyret. Det er særlig ønskelig å rekruttere flere fra privat næringsliv, flere 
ungdommer, flere småbarnsforeldre og flere med minoritetsbakgrunn. Komiteen har i sine 
anbefalinger vektlagt møtetider og godtgjøringsordninger som gjør det mulig å kunne 
kombinere vanlig jobb og familieliv med å være folkevalgt. 
 
Komiteen har også vært opptatt av å finne ordninger som totalt sett er minst mulig 
ressurskrevende, og samtidig kan sikre en forutsigbarhet for både representantene og 
administrasjonen. 

                                                
2 http://avisenagder.no/filarkiv/KS_rapport_Demokrati_og_styring.pdf 

3 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/politisk-organisering-og-politikernes-
rolle/gode-arbeidsbetingelser-for-de-folkevalgte/id2424168/ 
4 https://kommunal-rapport.no/meninger/leder/2019/01/mange-engasjerte-lokalpolitikere-gir-seg 
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3.Møtetidspunkt 

3.1. Dagens kommuner 
I Kristiansand har bystyret møter på kveldstid fra kl. 17.00. Når det gjelder hovedutvalgene 
er det ulike praksis. Tre utvalg har møte på dagtid (fra kl. 09.00): Kommunalutvalg, 
formannskap og byutviklingsstyret fra kl. 09.00, og møtene tar ofte hele dagen. Helse- og 
sosialstyret har møter tidlig ettermiddag, fra kl.14.00-18.00, med de to første timene som 
temamøte, og ordinær saksbehandling fra kl.16.00. Både kulturstyret og oppvekststyret 
starter møtene kl. 17.00 og har avsatt tid til kl. 20.00. De møtes månedlig.  
 
I Søgne har kommunestyret møter på kveldstid, fra kl. 17.30. Alle andre politisk utvalg har 
møter på dagtid, fra kl. 09.00 med unntak av administrasjonsutvalget begynner kl. 13.00. De 
møtes vanligvis en gang pr måned.  
 
I Songdalen har kommunestyret møter på kveldstid, fra kl. 18.00. Alle andre politiske utvalg 
har møter på dagtid som starter kl.12.30. De møtes en gang pr mnd.  
 
I spørreundersøkelsen som ble gjort blant dagens folkevalgte ble de spurt om møtetidspunkt 
i ny kommune. Når det gjelder bystyret, mente 43% at det burde ha heldagsmøte kl. 09.00-
16.00, mens 35% mente det burde være halvdagsmøter fra kl. 17.00-20.00. Når det gjelder 
hovedutvalgene, var det 70% som ønsket møter på dagtid, mens 30% ønsket kveldstid.  
 

3.2. Dagtid eller kveldstid 
Komiteen har drøftet fordeler og ulemper med å ha møter på dagtid og kveldstid, og det 
oppsummeres i følgende tabell: 

Møter på kveldstid (etter kl. 17) Møter på dagtid  

Fordeler Fordeler 

Lettere å kombinere politisk deltakelse med 
arbeid på dagtid, og dermed rekruttere flere fra 
privat næringsliv til politisk arbeid.  
 
For innbyggere som vil følge med og delta på 
møter og befaringer, er det enklere hvis møter 
ikke er i arbeidstida.  
 

Lettere å kombinere politisk deltakelse med 
familieliv, og dermed rekruttere 
småbarnsforeldre.  
I spørreundersøkelsen ville flest ha dagtid. 
For administrasjonen er dagtid enklest.   
For samarbeidspartnere er dagtid nødvendig for 
å kunne ha felles møter.  
 

Ulemper Ulemper 

Politisk arbeid vil ta mye av fritida på 
ettermiddag og kveld– gir lite tid til vanlig liv. 
Vanskelig å holde konsentrasjon hvis møtet 
varer sent utover kvelden. 

Kan bli vanskelig å rekruttere folkevalgte fra 
privat næringsliv, og fra karrierejobber. 
De folkevalgte organene kan få en overvekt av 
offentlig ansatte og innbyggere utenfor ordinært 
arbeidsliv. 

 

 

3.3. Møtelengde og møtehyppighet 
Mange innspill i spørreundersøkelsen handlet om kortere møter. Flere kommenterte at lange 
møter virker demotiverende for mange, og at hyppige og korte møter kan være mer effektivt 
enn få og lange.  
 
I dagens kommuner er det vanlig praksis at hovedutvalg og komiteer møtes ca. en gang per 
måned. Det varierer i saksmengde, og hvor lange møtene er. Komiteen tror det er fordeler 
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for de folkevalgte med hyppigere og kortere møter. For folk i ordinært arbeid, kan det være 
lettere å få fri en halv dag en gang pr mnd., og det kan være mer motiverende.  
 
Nye arbeidsformer som deltakelse i oppgaveutvalg og dialogmøter vil medføre behov for tid 
til mer enn saksbehandling i formelle møter. I tillegg har fellesnemnda vedtatt at hvert utvalg 
skal lage plan for befaringer og møter som sikrer kjennskap til hele den nye kommunen. Det 
vil kreve at det avsettes politisk tid til dette i tillegg til ordinær saksbehandling. 
 
På den annen side kan hyppige møter binde opp mye tid for både de folkevalgte og for 
administrasjonen. For de folkevalgte kan det gi lite tid til å utvikle egen politikk, da mye tid 
blir respondering på saker og møter som administrasjonen har forberedt.  
 
Avholdelse av politiske møter er tidkrevende for administrasjonen. Hyppigere møter vil gjøre 
det vanskelig å rekke saksforberedelser. Det tar også tid å planlegge, fasilitere og 
gjennomføre befaringer, temamøter og kontakt med innbyggere og samarbeidsaktører. Slike 
møter bør fylles med godt innhold, samt ha en form som oppleves positivt for alle parter. 
 

3.4. Anbefalinger om møtetidspunkt 
Komiteen har vurdert tidspunkt for bystyremøtene for seg selv. Bystyret skal favne alle og 
være tilgjengelig for innbyggerne, og flertallet i komiteen mener møtene bør være på 
ettermiddags- kveldstid. Ulike start-tidspunkt har vært vurdert, både 13.30, 16.00 og 17.00. 
Komiteen har kommet fram til at man anbefaler kl. 17.00 som start-tidspunkt. Det er samtidig 
behov for et definert slutt-tidspunkt, slik at møtene ikke blir for lange. Komiteen anbefaler at 
bystyremøtene ikke skal vare lenger enn kl. 22.00.  
 
Flertallet i komiteen mener at politiske møter i størst mulig grad bør være på dagtid. Når det 
gjelder hovedutvalgene er det litt forskjell i roller. Både formannskap, nærings- og 
eierskapsutvalg samt by- og stedsutviklingsutvalget vil ha mange saker og mye dialog med 
samarbeidspartnere. Møtene er ofte lange. Alle disse utvalgene bør derfor starte møtene fra 
morgenen, kl. 09.00.   
 
Når det gjelder øvrige hovedutvalg, var det litt ulike synspunkt i komiteen. Flertallet mente de 
burde ha møter på dagtid, men at det bør det være åpning for en viss frihetsgrad til å 
organisere seg selv, for eksempel hvilken ukedag de skal møtes på. Samtidig viktig at de 
som stiller til valg har forutsigbarhet. Derfor bør det være noen felles rammer, som at 
hovedutvalgene skal starte sine møter kl.13.00. Her bør det være åpning for mindre 
justeringer hvis hovedutvalget selv enstemmig ønsker det.  
 
Valg- og honorarkomiteen mener det er behov for hyppige møter i starten, siden kommunen 
er ny for alle, og det er mye å gjøre seg kjent med. Derfor bør det være et utgangspunkt at 
man planlegger for to møter i måneden, og så kan det legges inn fast befaring-besøk 
annenhver gang, ikke bare ha saksbehandling. I tillegg bør det legges til rette for årlige eller 
halvårlige heldagsmøter.  
 

Innstilling fra valg- og honorarkomiteen: 

1. Bystyret møtes månedlig på kveldstid, fra kl. 17.00 – 22.00. Dissens: Leder Jørgen 

H. Kristiansen (KRF) anbefaler at bystyrets møter gjennomføres på dagtid. 

2. Formannskapet, by- og stedsutviklingsutvalget, næring- og eierskapsutvalget 

møtes på dagtid, fra kl. 09.00.  

3. Øvrige hovedutvalg (helseutvalget, kulturutvalget, oppvekstutvalget, 
organisasjonsutvalget) møtes på dagtid, fra kl. 13.00. Tidspunktet kan endres hvis 
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enstemmig utvalg krever det. Hvis behov for endring ikke er enstemmig, må det 
opp i valg- og honorarkomiteen for beslutning. Dissens: Representant Renate 
Hægeland (H) foreslår i stedet: Oppvekstutvalget, helseutvalget, kulturutvalget 
møter er lagt til kveldstid og holder 2 møter pr. mnd., kombinert med at det legges 
til rette for årlig / halvårlig heldagsmøter, samt at utvalgene selv bør avklare 
møtetidspunktet etter konstituering. 
 

4. Hovedutvalgene avholder normalt inntil to møter i måneden. Det inkluderer 
temamøter og befaringer.  Hvert hovedutvalg vurderer behov og lager plan for 
egen møtevirksomhet. 

 

4.Nivå og beregningsgrunnlag 

4.1. Ulike beregningsgrunnlag 
Komiteen har sett på hva andre storbyer bruker som grunnlag for beregning av godtgjøring 
til ordfører. Ordfører i dagens Kristiansand har kr. 1 266 580. Følgende oversikt viser 
hvordan denne godtgjøringen er sammenlignet med noen andre større kommuner: 
 

 
 
Komiteen mener at ordførers godtgjøring i dagens Kristiansand er på et nivå som speiler 

størrelse og politisk styre sammenlignet med andre storbyer og store kommuner.  Det bør 

understrekes at Bergen har parlamentarisk styre, og at det antagelig ikke er helt 

sammenlignbart.  Stavanger er den kommunen med høyest ordførerlønn (kr 1 273 000), og 

de har egendefinert sats.  

De aller fleste kommuner har knyttet ordførers lønn opp mot enten statsråd eller 
stortingsrepresentant:  

• Bruk av statsrådslønn (kr 1 365 016 pr 01.05.18): Bærum 90%, Sandnes 85%, 
Drammen 85%, Asker 80% 

• Bruk av stortingsrepresentant (årslønn kr 956 463 pr 01.05.18) Bergen 114%, 
Trondheim 118%  

 
Komiteen har vurdert om ordførergodtgjøring bør sees i sammenheng med rådmannens 
lønn. I dagens Kristiansand har ordfører litt lavere godtgjøring enn rådmannens årslønn, 
som er kr 1 360 000. Det er enighet om at det ikke bør ikke være for stor avstand mellom 
rådmann og ordfører. Samtidig vi komiteen ikke anbefale at ordførers lønn skal være høyere 
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enn rådmannens, da de har ulike samfunnsoppdrag og ulike rammebetingelser for sine 
jobber. 
 
I tillegg kommer tapt arbeidsfortjeneste. Tapt arbeidsfortjeneste gjelder ikke heltidspolitikere 
og heller ikke de som får fast årlig frikjøp. Men alle som har godtgjøring og taper inntekt har 
ifølge ny kommunelov krav på erstatning opp til et visst beløp per dag. Denne erstatningen 
fastsettes i egen lokal forskrift av kommunestyret. Komiteen anbefaler at erstatningen tar 
utgangspunkt i en daglønn, som beregnes utfra 230-del av lønnsnivå C. Det er vanlig 
praksis å bruke 230 arbeidsdager som utgangspunkt for dagslønn.  
 
Kommunelovens §8-3, tredje ledd sier at: Det skal fastsettes ulike satser for dokumenterte og 
ikke-dokumenterte tap. 
Valg og honorarkomiteen anbefaler at satsen for ikke dokumenterte tap er en tredjedel av 

erstatning for dokumenterte tap. Noen andre kommuner har lavere sats, som en fjerdedel. 

4.2. Valg- og honorarkomiteens anbefalinger 
Det er enighet om at frikjøp og godtgjøringer bør følge et fast mønster slik at det ikke 
gjenstand for årlige politiske vurderinger. Komiteen har diskutert flere løsninger.  
 
Flertallet i komiteen anbefaler statsrådslønn som utgangspunkt for beregning, og at det 
differensieres med 3 nivå:  
 

Innstilling fra valg- og honorarkomiteen vedr beregningsgrunnlag og nivå: 
1. Lønnsnivå «A» - Ordførers godtgjøring. Beregnes 90% av statsrådslønn. Pr 

01.1.2019 er det kr. 1 266 580. Dissens: Representant Mira S. Thorsen (MDG) 
forslår å ta utgangspunkt i lønn for stortingsrepresentant. 
 

2. Lønnsnivå «B» - Varaordførers godtgjøring. Beregnes utfra 80% av statsrådslønn. 
Pr. 01.1.2019 kr. 1 076 593. 
 

3. Lønnsnivå «C» -  Frikjøp gruppeledere, medlem formannskap, medlem 
hovedutvalg, leder og nestleder hovedutvalg, medlem andre råd og utvalg samt 
utgangspunkt for beregning av møtegodtgjørelse. Beregnes ut fra 70% av 
statsrådslønn. Pr. 01.1.2019 er det kr. 949 935.  

 

4. Tapt arbeidsfortjeneste beregnes utfra 230-del av lønnsnivå C for dokumenterte 
tap, og en tredjedel av dette for ikke dokumenterte tap. 

 

5.Frikjøp, godtgjøringer og velferdsgoder 

5.1. Dagens kommuner 
Oversikt frikjøpsordninger dagens kommuner  

 Kristiansand Søgne Songdalen 

Heltidspolitikere Ordfører 
Varaordfører 
Opposisjonsleder 

Ordfører 
 

Ordfører 
 

Frikjøpsordninger 
for verv i 
hovedutvalg (ikke 
tapt 
arbeidsfortjeneste) 

Formannskap: 20%  
Kommunalutvalg 10% 
Leder hovedutvalg: 30% 
Leder by- og miljøutvalget: 
50% 
Medlem by- og 
miljøutvalget 30% 

Varaordfører 20% 
 
Leder tjenesteutvalget 20% 
 
Leder plan- og miljøutvalget 
20%  
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Kontrollutvalget: 2% 

Fast godtgjøring 
og tapt 
arbeidsfortjeneste 

Medlem hovedutvalg 1,5% Leder administrasjonsutvalg 
7% 
Leder kontrollutvalget 7% 
Medlem kommunestyret 3% 
Medlem hovedutvalg 3% 
Medlem 
administrasjonsutvalg 1% 
Medlem kontrollutvalget 1% 
 

Varaordfører 10% 
Leder kultur- og 
utviklingskomiteen 8% 
Leder tjeneste- og 
levekårskomiteen 8% 
Leder planutvalget 8% 
Leder kontrollutvalget 4% 

Godtgjøring + tapt 
arbeidsfortjeneste 

Øvrige 
bystyrerepresentanter og 
hovedutvalgsmedlemmer 

Medlemmer av kommunale 
nemnder/utvalg  
Medlem formannskap 

Øvrige medlemmer av 
kommunestyret, 
formannskap, komiteer og 
utvalg 

Partipolitisk arbeid Gruppeleder: frikjøp opp til 
maks 34% 

Ikke frikjøp gruppeleder Ikke frikjøp gruppeleder 

 

I spørreundersøkelsen ble dagens folkevalgte blant annet spurt om de synes godtgjørelsen 
står i forhold til innsatsen. Det var svært stor spredning i svar, fra altfor lite til altfor mye, og 
også ulike meninger om hvem som bør få mer eller mindre. De ble også spurt om i hvor stor 
grad de mente at frikjøps- og godtgjøringsordninger påvirker motivasjon. Da svarte de som 
følger: Stor grad 40%, middels 45%, liten grad 14%. 
 
Når det ble spurt om hvordan frikjøp til politisk arbeid bør fordeles, svarte 20% at de skulle 
gå til få med mye frikjøp: 20%, mens 64% mener det bør gå til mange med mindre frikjøp, 
15% svarte vet ikke. 
 

5.2. Antall heltidspolitikere 
I flere andre større bykommuner er det ulike ordninger for flere heltidspolitikere, for eksempel: 

 Stavanger har relativt mange folkevalgte som er heltidspolitikere. Det skyldes blant annet 
at de har relativt høyt partistøtte i form av frikjøpsordningen tilsvarende 100 % stilling av 
ordførerens lønn. For å oppnå frikjøp tilsvarende 100 % stilling, må en gruppe ha 
tilsvarende 7,75 representanter i bystyret.  For færre eller flere representanter, reguleres 
frikjøpsordningen tilsvarende, og det er det opp til det enkelte parti å bestemme selv 
hvordan det fordeles. Dette oppleves positivt, da de er lettere tilgjengelige og kan delta 
på mer enn uten denne ordningen. Det er ikke vedtatt hvordan dette blir i nye Stavanger. 
 

 Trondheim har frikjøpte kommunalråder i heltidsstillinger, i tillegg til ordfører og 
varaordfører. Kommunalråd er heltidspolitikere som opererer innafor alle politiske 
områder i kommunen. Kommunalråd har ikke instruksjonsmyndighet, men utøver sin 
rolle gjennom vedtak i formannskapet. Det er medlemmene i formannskapet som er 
kommunalråd. Kommunalrådene utgjør sammen med ordfører og varaordfører 

formannskapet, bygningsrådet, valgstyret og klagenemnd.  
 

I tillegg er det flere heltidspolitikere i kommuner med parlamentarisk styre, som Oslo og 
Bergen, men det regnes som mindre relevant å sammenligne seg med dem. 
 
Valg- og honorarkomiteen mener at både ordfører og varaordfører bør være heltidspolitikere. 
Når det gjelder heltidspolitikere utover disse to vervene, har komiteen drøftet fordeler og 
ulemper. 
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Flere heltidspolitikere Spre politiske verv på flere 

Fordeler Fordeler 

Kan gi mer profesjonelle politikere som får tid og 
rom for å sette politisk dagsorden.  
Kan gi større kontinuitet i samarbeidsrelasjon og 
strategisk nettverk, og være lettere med 
konsistent og mer systematisk interessearbeid 
regionalt og nasjonalt.  
For noen kan det også være lettere å få 
permisjon fra jobb i 100% enn å kombinere jobb 
og politisk arbeid. 

Flere vil man lettere få bredde i representasjon 
Flere synspunkt i sakene.  
Flere får erfaringer i politisk arbeid, noe som kan 
styrke lokaldemokratiet. 

Ulemper Ulemper 

Kan utvikle seg en politisk elite som bestemmer 
det meste 
Kan bli uinteressant å være «vanlig 
bystyrepolitiker» 

Kan gi administrasjonen mer makt. 
Kan være vanskeligere å få fram politiske 
talenter 

 

5.3. Frikjøp leder av største opposisjonsparti 
Komiteen har hatt en egen diskusjon om det bør åpnes for å ha en større frikjøp til leder av 
største opposisjonsparti slik at det til sammen blir 100%. I spørreundersøkelsen ble dagens 
folkevalgte spurt hva de mente om ordning med egen støtte til opposisjonsleder. Ca. 2/3 ville 
ha en ordning: ca. 1/3 ville ha 100%, 1/3 deltid og 1/3 nei.  
 
Fordeler og ulemper med ekstra frikjøp leder største opposisjonsparti er vurdert som følger:  

Frikjøp leder største opposisjonsparti på til sammen 100% 

Fordeler 

Kan gjøre det lettere for opposisjonen å få en samlet stemme, og at det dermed er enklere å drive 
opposisjons-politikk. Det er en styrke for lokaldemokratiet.  
Nasjonale myndigheter krever ofte at opposisjonen er representert sammen med posisjonen når 
kommunen deltar i formelle møter og forhandlinger. 
 
Det vil være vanskelig å kombinere vanlig arbeid med politiske arbeid i den gjenstående prosenten, 
så derfor bør frikjøpet sikre en 100% funksjon som opposisjonsleder. 

Ulemper 

Får allerede frikjøp for gruppeleder, formannskap, eierskaps- og næringsutvalg. Det bør være 
tilstrekkelig. 
Kan oppleves som et opposisjonsparti får mye makt på bekostning av andre opposisjonsparti.  
Vil være svært personavhengig om man klarer å fylle rollen på en god måte.  

 

Komiteen viser til at partileder for det største opposisjonspartiet vil få flere andre 

frikjøpsordninger, som for eksempel gruppeleder, representasjon formannskap og nærings- 

og eierskapsutvalg. Til sammen vil disse vervene utgjøre nesten 100%. De som ønsker 

frikjøp til leder største opposisjonsparti mener det enten kan gis som  fast frikjøp 100%, eller 

som et tilleggsfrikjøp på de resterende prosentene opp til 100% etter at andre verv var 

fordelt.  

Komiteen har innhentet eksempler fra andre kommuner og fylkeskommuner. I Bærum har 

det vært et viktig hensyn å styrke hele opposisjonen, og de har derfor samme godtgjøring til 

alle gruppeledere uavhenging av partistørrelse. De har ikke en utpekt opposisjonsleder. I 

nye Tønsberg har fellesnemnda vedtatt at opposisjonsleder skal ha 40% frikjøp (ordfører 

100% og varaordfører 50%), og i Agder fylkesommune skal fellesnemnda behandle forslag 

om at opposisjonslederen skal ha 70% frikjøp.  
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Leder Jørgen Kristiansen(KRF) fremmet forslag om at opposisjonsleder får 20% av 

lønnsnivå C. Representant Astrid Hilde (AP) fremmet følgende forslag om at gruppeleder av 

det største opposisjonspartiet skal få 30% av lønnsnivå C, med forutsetning av at denne 

innehar verv som gruppeleder, formannskap og nærings- og eierskapsutvalg – samt at dette 

også skal dekke deltakelse i bystyre og øvrige utvalg. 

I komiteen er det ikke flertall for å sikre 100% frikjøpt leder av største opposisjonsparti. Det 

ble derfor ikke tatt stilling til de ulike modellene som ble foreslått.   

 

5.4. Støtte til partipolitisk arbeid 
Det gis statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier på nasjonalt, regionalt og 
kommunalt nivå. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved 
sist foregående valg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til 
politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå5. 
 
Det er hjemlet i partilovens § 106 at kommunen skal finansiere de folkevalgte gruppene i 
kommunestyret. Støtten til de folkevalgte gruppene i fylkestinget og kommunestyret skal ytes 
forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget. I Kristiansand var den kommunale støtten 
til partigruppene i bystyret for 2018 på kr 618 101. Utbetalt økonomisk støtte for 2019 er kr 
632 714 (fjorårets beløp + 2,5 % prisstigning) med den samme gruppestøtten som før,  
kr 3 150 pr. partigruppe. Tillegget pr representant blir da kr 11 284. I Søgne ytes det støtte 
pr. stemme (ved siste kommunevalg) til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr. 
12,74, og i tillegg kr 1 301 i gruppestøtte og kr 1000 i representantstøtte. I Songdalen utgjør 
satsene kr 3 090 i gruppestøtte og kr 1 110 i representanttilskudd.  Tilskuddene regnes  ut i 
forhold til valgresultatet ved siste kommunestyrevalg.  
 
Noen kommuner prioriterer høy grad av støtte til partigrupper i tillegg til 
godtgjøringsordninger. Da kan partiene selv fordele midler, noe som kan gjøre det lettere å 
bruke tid på å gå inn i saker utenfor bystyresalen (som for eksempel i Stavanger slik det er 
beskrevet i pkt. 5.2.)  
 
Komiteen anbefaler frikjøp av gruppeleder for partier med representasjon i bystyret, jfr. 
ordningen i dagens Kristiansand. Frikjøpet bør stå i forhold til valgresultatet og antall 
representanter i bystyret. I dagens Kristiansand frikjøpes gruppeleder med grunnsats på  
18%, med tillegg av 2% pr. eget bystyremedlem, maksimalt 34%. Komiteen mener dette er 
en ordning som kan videreføres i ny kommune, men at maksimum bør økes til 40% nå som 
det totalt blir flere bystyrerepresentanter.   
 
Dette frikjøpet kan i spesielle tilfeller disponeres av partigruppene til andre formål enn frikjøp 
av gruppeleder hvis det gjøres som unntak i samråd med valg- og honorarkomiteen. Dette 
kan samtidig utvanne politisk lederskap, og er ikke en ordning som bør stå nedfelt i 
reglementet.  
 
Flertallet i komiteen mener at eksisterende ordninger for generelt partipolitisk arbeid og 
gruppelederstøtte er tilstrekkelige som partipolitisk støtte. Det må utarbedeides satser for 
støtte til partigruppene i ny kommune. Komiteen ønsker at programleder skal utarbeide et 
forslag basert på gjeldende ordninger i dagens kommuner.  
 

                                                
5 https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/Tilskudd-til-politiske-partier/id758018/  

6 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102 
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5.5. Frikjøp og godtgjøringsordninger medlemmer og ledere politiske utvalg 

Formannskapet 
Komiteen er enige om at alle medlemmer av formannskapet bør ha 20% fast årlig frikjøp. 

Det gjelder til sammen 13 av de 15 medlemmene i formannskapet. 

Ledere hovedutvalg 
Komiteen er enige om at ledere av hovedutvalg bør ha fast årlig frikjøp, men at prosentene 
bør være noe ulike, grunnet ulik saksmengde. Forslag til frikjøpsprosent: 

• Leder by- og tettstedsutviklingsutvalget 50 %  
• Leder havnestyret 20 %  
• Leder øvrige hovedutvalg, inkludert kontrollutvalg: 30 % 
• Nestleder hovedutvalg får 1,5 % i tillegg til frikjøp som utvalgsmedlem 

 
Komiteen har vurdert om kontrollutvalgets leder bør har 20% frikjøp, framfor 30% slik det nå 
foreslås. Det begrunnes med at det kan være mer riktig angivelse av tidsbruk, det kan være 
enklere å praktisere i form av en fast dag i uka, og at det være enklere å rekruttere motiverte 
personer. Vervet da får samme prosent som formannskapsmedlem, noe som kan være riktig 
nivå på arbeidsmengde. Samtidig kan det forventes mange saker i oppstarten av ny 
kommune, og det vil være behov for tid til å opparbeide gode arbeidsformer og rutiner. En 
høyere prosent er også et signal om at dette vurderes som et viktig verv som man ønsker å 
gjøre attraktiv for dyktige politikere. 
 

Bystyremedlemmer  
Deltakelse i bystyremøter kompenseres ved godtgjørelse på 0,3 % av lønnsnivå C pr møte 
og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste.  
 

Medlemmer hovedutvalg 
Når det gjelder kompensasjon for representasjon i hovedutvalg, har komiteen vurdert ulike 
løsninger, både om det skal gjøres i form av fast frikjøp, eller pr møte med møtegodtgjørelse 
samt tapt arbeidsfortjeneste, slik det gjøres i dagens kommuner. Fordeler og ulemper med 
disse alternativene er vurdert: 
 

Fast frikjøp Godtgjøring , samt tapt arbeidsfortjeneste 

Fordeler Fordeler 

Likebehandling likt arbeid – blir ikke avhengig av 
annen jobb for å få godtgjøring.  
Lettere å rekruttere studenter og personer 
utenfor arbeidslivet. 
Lettere å få bredde i politisk deltakelse. 
For administrasjonen blir det enklere å 
administrere. 
Folkevalgte kan bruke tid til andre ting enn 
politiske møter.  
Får sykepenger, er pensjonsgivende. 
Kan vitalisere hovedutvalgene at folkevalgte har 
avsatt tid. 
Sikrer spredning av politiske verv. 

Man får for møter man deltar på, godtgjøring 
samsvarer med innsats. 
Passer best for personer i ordinært arbeidsliv. 
Kan gjøre det mer attraktivt for personer med 
høy lønn. 
Mer fleksibelt med tanke på antall møter pr mnd. 
 

Ulemper Ulemper 

Kan risikere å rekruttere de som er opptatt av 
godtgjøring. 
Låser tidsbruken til dager og tider. 
Avspeiler kanskje ikke aktiviteten – antall møter. 
Kan gi skjevhet i politiske deltakelse. 
Kan bli urettferdig, små partier kan få mye 
frikjøp i forhold til valgresultat. 

Urettferdig for de som ikke har arbeid og rett på 
tapt arbeidsfortjeneste. 
De som ikke får tapt arbeidsfortjeneste vil få 
mindre utbetalt (f.eks. studenter og pensjonister) 
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Det er enighet i komiteen om fast frikjøp til medlemmer i formannskap (20%), by og 
stedsutvalget (30%), og kontrollutvalget (5%). 
 
Når det gjelder medlemmer øvrige hovedutvalg (helseutvalget, kulturutvalget, 
oppvekstutvalget, organisasjonsutvalget) vil komiteen anbefale fast frikjøp på 10%. Dette er 
relatert til forslag om to månedlige møter (se pkt. 3.4).  Det forutsettes da at medlemmene 
folkevalgte tar oppdrag som naturlig hører hjemme under vedkommende utvalg uten ekstra 
godtgjøring7, f.eks. representasjon på vegne av ordfører/hovedutvalg eller opptrer på vegne 
av kommunen, åpner konferanser, deltar på møter, studieturer o.l.  
 

Komiteen har prøvd å beregne de økonomiske konsekvenser av å legge om fra godtgjøring 

til fast frikjøp for hovedutvalgsmedlemmer: 

Alternative 
ordninger 

Beregningsgrunnlag Årlig pr 
medlem  

Årlig pr 
hovedutvalg  

Frikjøp 10% 
(to møter pr mnd.) 

10 % av kr 949 935 
10 medlemmer  
 

94 993 949 935 
 

Godtgjøring  
1 møte pr mnd. i 
10 mnd. 

Pr medlem frikjøp 0,15 % av kr 955 511  
kr 1 433 pr møte, 10 møter i året 
+ tapt arbeidsfortjeneste, maks dagsats 
hel arbeidsdag på kr 4 154 pr møte, 10 
møter i året. 
 
10 medlemmer 
 

55 870 
(maks) 

       558 700  
 

(hvis alle får tapt 
arbeidsfortjeneste) 

Godtgjøring  
2 møter pr mnd. i 
10 mnd. 

Pr medlem frikjøp 0,15 % av kr 955 511  
kr 1 433 pr møte, 20 møter i året (kr 
28 660) 
+ tapt arbeidsfortjeneste, maks dagsats 
hel arbeidsdag kr 4 154 pr møte, 20 møter 
i året  
 
10 medlemmer  
 

111 740 
(maks) 

 

       1 117 400 
 

(hvis alle får tapt 
arbeidsfortjeneste) 

 
På kommunenivå er det vanskelig å beregne, siden man ennå ikke vet hvem som blir 
rekruttert. Hvis nytt bystyre får mange representanter med lav lønn og som ikke har fast 
arbeidsinntekt, vil ordningen med 10% fast frikjøp være dyrere enn dagens ordninger med 
godtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste. Tapt arbeidsfortjeneste vil slå mer ut om alle møter 
flyttes til dagtid, særlig hvis møtene starter tidligere. Erfaringen fra dagens kommuner er at 
få tar ut tapt arbeidsfortjeneste, særlig hvis møtene er sent på ettermiddagen. Hvis 
hovedutvalgene øker aktiviteten og har flere møter, kan det være mindre kostnader med en 
fast frikjøpsordning.  Særlig hvis man regner inn reduserte administrative kostnader, siden 
fast frikjøp er enklere å gjennomføre i praksis. 
 

                                                
7 Bergen har egen betalingssats for folkevalgtopplæring, for befaringer og for representasjoner og 

verv i andre organ:  

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00255/Praktisk_informasjo_255725a.pdf og  

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2012199707-3509858.pdf 
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Varamedlemmer 
De faste, årlig godtgjøringene gjelder faste medlemmer. Når det gjelder varamedlemmer 
foreslår komiteen at godtgjøring knyttes til antall møter. Komiteen har tatt utgangspunkt i 
ordninger for dagens Kristiansand, og foreslår at varamedlem formannskap, hovedutvalg og 
kontrollutvalg for en godtgjørelse pr. møte gis en godtgjørelse på 0,3 % av lønnsnivå C, noe 
som utgjør kr 2 866 pr møte, og i tillegg tapt arbeidsfortjeneste. 
 

Øvrige styrer, råd og utvalg 
I øvrige råd og utvalg godtgjøres leder med fast, årlig godtgjøring på 0,75%. I tillegg kommer 
tapt arbeidsfortjeneste. 
 
For representanter i øvrige råd og utvalg gis det godtgjørelse pr møte på 0,15 % av 
lønnsnivå C, noe som utgjør kr 1 433 pr møte. I tillegg kommer tapt arbeidsfortjeneste.  
 
Dette gjelder for eksempel klagenemnd, havnestyret, valg og honorarkomite.  
 
I følge ny kommunelov defineres også noen flere utvalg som folkevalgte organ, for eksempel 
lovpålagte ordninger som seniorråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd som alle nå blir definert som folkevalgte organ. Komiteen anbefaler at de 
oppnevnte bruker-representantene godtgjøres på samme måte som de politiske 
representantene. Men med unntak av ungdomsrådet, hvor ungdommene godtgjøres med 
halvparten, dvs 0,075% av lønnsnivå C. Det gir kr 717 pr møte. Leder av ungdomsrådet får 
fast, årlig godtgjøring som leder andre råd og utvalg, men satsen er halvparten dvs 0,37%. 
 
Når det gjelder valg – og honorarkomiteen har det vært tradisjon i Kristiansand at denne 
ledes av varaordfører, og at den som hovedregel består av gruppeledere. Det betyr i praksis 
at vervet ivaretas innenfor den frikjøpsordningen de har. Komiteen anbefaler at denne 
praksisen videreføres. Hvis noen av representantene ikke er gruppeledere, får de 
godtgjøring på samme måte som representanter i øvrige råd og utvalg.   
 

 

5.6. Velferdsordninger 
I ny kommunelov er noen av folkevalgtes rettigheter nedfelt som følger:  

§ 8-7.Pensjonsordning 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en 
pensjonsordning for folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen. Kongen kan gi forskrift 
om slike pensjonsordninger. 
§ 8-8.Rett til sykepenger 
Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen eller 
fylkeskommunen. 
§ 8-9.Rettigheter ved yrkesskade 
Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen eller 
fylkeskommunen. 

 
Folkevalgte i dagens Kristiansand har rettigheter i Kristiansands kommunale pensjonskasse. 
De folkevalgtes rettigheter ble sist vurdert og endret av bystyret i 2014, sak 31/148. Da ble 
det blant annet vedtatt en innmeldingsgrense på 1/3 stilling som folkevalgt.   
 

                                                
8 http://kk-p360-
web/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.Simplified.2&recno=15010633&module=Case&subtype=2 
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Politiske føringer for offentlig tjenestepensjon er i endring, og det ventes nye forskrifter i 
løpet av 2019 som også vil omfatte folkevalgte. Dette er et komplisert regelverk. Valg og 
honorar anbefaler derfor at det utarbeides egen sak om pensjonsrettigheter for folkevalgte 
etter at nasjonale forskrifter er vedtatt. Da vil også modell for frikjøp i nye Kristiansand være 
klar. Komiteen er særlig opptatt av å få utredet pensjonsrettigheter for representanter med 
10% fast godtgjøring.  
 
Inntil nye vedtekter og føringer foreligger, anbefaler komiteen at nye Kristiansand viderefører 
ordningen som gjelder for dagens Kristiansand. 
 
Når det gjelder andre velferdsordninger har komiteen innarbeidet de rettighetene som er 
hjemlet i kommuneloven i det reviderte reglementet. Kommuneloven bruker 
«hovedbeskjeftigelse» som benevnelse for dem som skal omfattes av ordningene. Komiteen 
har foreslått at 10% stilling innarbeides gjennomgående som nivå for å kunne ha rett på de 
aktuelle godene. 
 

5.7. Anbefalinger frikjøps –og godtgjøringsordninger 
Komiteen anbefaler at man som hovedprinsipp sprer politiske verv og godtgjøringsordninger 
på flest mulig. Ordfører og varaordfører bør være fulltids stillinger. Øvrige folkevalgte får 
frikjøp utfra hvilke verv de har. Komiteens innstilling kan oppsummeres som følger: 
 

Utvalg Leder Nestleder Medlem 
Bystyret Ordfører  Varaordfører  Møtegodtgjørelse 0,3%  

og tapt arbeidsfortjeneste 

Formannskap Ordfører  Varaordfører  Fast årlig frikjøp 20% 

Næring- og eierskapsutvalg Ordfører  Varaordfører  Fast årlig frikjøp 10%  

By- og 
tettstedsutviklingsutvalget 

Fast årlig frikjøp 50% Fast årlig frikjøp 
31,5% 

Fast årlig frikjøp 30% 

Oppvekstutvalget 
Helseutvalg 
Kulturutvalget 
Organisasjonsutvalget 

Fast årlig frikjøp 30% Fast årlig frikjøp 
11,5% 

Fast årlig frikjøp 10% 
(NB: Dissens)* 

Kontrollutvalget Fast årlig frikjøp 30% Fast årlig frikjøp 
6,5% 

Fast årlig frikjøp 5% 

Havnestyret Fast årlig frikjøp 20%  Møtegodtgjørelse 0,15% 
og tapt arbeidsfortjeneste 

Varamedlemmer 
formannskap, hovedutvalg 
og  kontrollutvalg 

  Møtegodtgjørelse 0,3% 
og tapt arbeidsfortjeneste 

Andre råd og utvalg, for 
eksempel klagenemnd, 
17.mai komite, lovpålagte 
råd (ungdomsrådet får 
halvparten) 

Fast årlig godtgjøring 
0,75%, godtgjøring pr 
møte og tapt 
arbeidsfortjeneste 

 Møtegodtgjørelse 0,15% 
og tapt arbeidsfortjeneste. 
 

Gruppeledere Grunnsats 20 %, med tillegg på 2 % pr. eget bystyremedlem, maksimum 
40% 

 

Komiteen hadde dissens når det gjaldt fast frikjøp av medlemmer hovedutvalg: Representant 

Renate Hægeland (H), Tom Erik Løchen (H), Johnny Greibesland (SP), Monika Hagen (AP) 

foreslår at utvalgsmedlemmer får årlig fast godtgjøring beregnet utfra 1,5% av lønnsnivå C, 

og i tillegg møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 
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6. Økonomiske konsekvenser av sammenslåing 
Endringer i omfang av politisk virksomhet som vil gi forventede økonomiske konsekvenser 
kan foreløpig beskrives som følger: 
 

Tiltak som påvirker 
kostnadsbilde 

Endring 

Fra 3 til 1 ordfører, og fra 
1,3 til 1 varaordfører 
 

Reduseres med totalt 230% 

Totalt antatt 
by/kommunestyre-
representanter reduseres 
fra 105 til 71 

Blir totalt færre folkevalgte som skal ha godtgjøring for møter. 
Antall møter blir redusert med en tredjedel. 

Reduksjon i antall 
formannskapsmedlemmer 
og møter 

Antall medlemmer i formannskap reduseres fra 25 til 15, antall møter 
reduseres med ca. en tredjedel.  
 

Totalt antall møter i 
hovedutvalg reduseres 
 

Reduseres med ca. halvparten. Det har vært mindre møter i Søgne 
og Songdalen, så det kan antagelig ikke legges inn med en tredjedel 
 

Frikjøpsordninger 
hovedutvalgsledere 

Reduseres med totalt ca. 100% siden det blir færre ledere. Samtidig 
økes frikjøpsprosenten for noen utvalg på grunn av forventet økt 
saksmengde. 
 

Støtte gruppeleder Rammene økes siden antall valgte representanter øker. Omfang av 
endring vil avhenge av partigruppene størrelse, og hvor mange som 
får så store partier at de får maks frikjøp. Ordningen har bare vært i 
Kristiansand, så kan ikke forvente reduksjon totalt sett. 

Medlemmer hovedutvalg Totalt antall møter i hovedutvalg reduseres når det bare blir en 
kommune.  
Samtidig vil 10% frikjøp være en mer kostbar ordning enn noen av 
kommunene praktiserer i dag. 

Lovpålagte råd og utvalg Det blir reduksjon i antall medlemmer og møter. Samtidig omfattes 
flere av godtgjøringsordninger, så uavklart hva totalt kostnadsbilde 
blir. 

 
Det blir flere endringer i politisk representasjon og deltakelse som vil påvirke kostnadsbildet. 
Det er foreløpig ikke laget budsjett for politisk virksomhet i ny kommune. De første 
anslagene vil komme når rammene for de nye direktørområdene skal være klare i løpet av 
våren 2019.  Programleder v/ økonomidirektøren er i ferd med å utarbeide felles 
regnskapstall for dagens tre kommuner for siste regnskapsår, og vil i tillegg utarbeide et 
første forslag til budsjett for ny kommune, basert på vedtatt politisk struktur, reglementer og 
forslag til møtegodtgjørelse. Forslaget presenteres for fellesnemnda så snart det foreligger. 

7. Oppsummering av anbefalinger i rapporten 
Valg –og honorarkomiteens forslag til møtetider: 

 Bystyret møtes månedlig på kveldstid, fra kl 17.00 til kl.22.00. Dissens: Leder Jørgen 
H. Kristiansen (KRF) anbefaler at bystyrets møter gjennomføres på dagtid. 

 Formannskapet, byutviklingsutvalget, næring- og eierskapsutvalget møtes på dagtid, 
fra kl 9.00.  

 Øvrige hovedutvalg (helseutvalget, kulturutvalget, oppvekstutvalget, 
organisasjonsutvalget) møtes på dagtid, fra kl 13.  

 Hovedutvalgene avholder normalt inntil to møter i måneden. Det inkluderer 
temamøter og befaringer.  Hvert hovedutvalg vurderer behov og lager plan for egen 
møtevirksomhet. 
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Komiteen mener at frikjøp og godtgjøringer bør følge et fast mønster slik at det ikke 
gjenstand for årlige politiske vurderinger. Anbefalingen er at statsrådslønn brukes som 
grunnlag og at det skal differensieres med 3 nivå: 

 Lønnsnivå «A» - Ordførers godtgjøring. Beregnes 90% av statsrådslønn.  

Pr. 01.1.2019 er det kr. 1 266 580. Dissens: Representant Mira S. Thorsen (MDG) 

forslår å ta utgangspunkt i lønn for stortingsrepresentant. 

 Lønnsnivå «B» - Varaordførers godtgjøring. Beregnes utfra 80% av statsrådslønn. 
Pr. 01.1.2019 er det kr. 1 076 593. 
 

 Lønnsnivå «C» -  Frikjøp gruppeledere, medlem formannskap, medlem hovedutvalg, 

leder og nestleder hovedutvalg, medlem andre råd og utvalg samt utgangspunkt for 

beregning av møtegodtgjørelse. Beregnes ut fra 70% av statsrådslønn. Pr. 01.1.2019 

er det kr. 949 935.  

Tapt arbeidsfortjeneste beregnes utfra 230-del av lønnsnivå C.  

 
Komiteen anbefaler at man som hovedprinsipp sprer politiske verv og godtgjøringsordninger 
på flest mulig. Ordfører og varaordfører bør være fulltids stillinger. Øvrige folkevalgte får 
frikjøp utfra hvilke verv de har. Komiteens innstilling er: 

Utvalg Leder Nestleder Medlem 

Bystyret Ordfører  Varaordfører  Møtegodtgjørelse 0,3%  
og tapt arbeidsfortjeneste 

Formannskap Ordfører  Varaordfører  Fast årlig frikjøp 20% 

Næring- og eierskapsutvalg Ordfører  Varaordfører  Fast årlig frikjøp 10%  

By- og 
tettstedsutviklingsutvalget 

Fast årlig frikjøp 
50% 

Fast årlig frikjøp 
31,5% 

Fast årlig frikjøp 30% 

Oppvekstutvalget 
Helseutvalg 
Kulturutvalget 
Organisasjonsutvalget 

Fast årlig frikjøp 
30% 

Fast årlig frikjøp 
11,5% 

Fast årlig frikjøp 10% 
(NB: Dissens*) 

Kontrollutvalget Fast årlig frikjøp 
30% 

Fast årlig frikjøp 
6,5% 

Fast årlig frikjøp 5% 

Havnestyret Fast årlig frikjøp 
20% 

 Møtegodtgjørelse 0,15% 
og tapt arbeidsfortjeneste 

Varamedlemmer 
formannskap, hovedutvalg 
og  kontrollutvalg 

  Møtegodtgjørelse 0,3% 
og tapt arbeidsfortjeneste 

Andre råd og utvalg  
(ungdomsrådet får 
halvparten) 

Fast årlig 
godtgjøring 
0,75%, 
godtgjøring pr 
møte og tapt 
arbeidsfortjeneste 

 Møtegodtgjørelse 0,15% 
og tapt arbeidsfortjeneste. 
 

Gruppeledere Grunnsats 20 %, med tillegg på 2 % pr. eget bystyremedlem, 
maksimum 40% 

 
*Representant Renate Hægeland (H), Tom Erik Løchen (H), Johnny Greibesland (SP), 

Monika Hagen (AP) foreslår at utvalgsmedlemmer får årlig fast godtgjøring beregnet utfra 

1,5% av lønnsnivå C, og i tillegg møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 

Når det gjelder velferdsordinger har komiteen foreslått at 10% frikjøp innarbeides 

gjennomgående som nivå for å kunne ha rett på de aktuelle godene. 
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Reglement for godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i Kristiansand 
kommune 

 

Forslag fra valg og honorarkomiteen (P5) til fellesnemndas møte 26.mars 

Innholdsfortegnelse 

 

Kapittel 1 – innledende bestemmelser  

§ 1 Formål 

§ 2 Virkeområde 

§ 3 Folkevalgt og folkevalgt organ  

§ 4 Gjennomgående representasjon 

 

Kapittel 2 – Folkevalgtes godtgjøring 

§ 5 Generelt om godtgjøring  

§ 6 Godtgjøringssatser  

§ 7 Frikjøp som arbeidsgodtgjøring 

§ 8 Arbeids- og møtegodtgjøring  

§ 9 Reduksjon av godtgjørelse ved fravær 

§ 10 Godtgjøring for politisk representasjon i ikke folkevalgte organer, oppdrag utenfor reglement og 

representanter for organisasjoner eller grupper i utvalg 

§ 11 Økonomisk tap (tapt inntekt) 

§ 12 Dekning av utgifter   

§ 13 Dokumentasjon mv.   

§ 14 Utbetaling mv.  

 

Kapittel 3 – Folkevalgtes velferdsgoder  

§ 15 Ettergodtgjøring  

§ 16 Pensjon  

§ 17 Sykepenger  
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§ 18 Yrkesskade 

§ 19 Permisjon  

 

Kapittel 4 – Avsluttende bestemmelser 

§ 20 Ikrafttredelse 

§ 21 Endringer av reglement 

§ 22 Delegasjon av myndighet til Valg- og honorarkomiteen 
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Kapittel 1 – innledende bestemmelser  

§ 1 Formål 

Formålet med reglementet er et økonomisk rammeverk for godtgjørelse og velferdsgoder for 

folkevalgte i Kristiansand kommune.  

 

§ 2 Virkeområde 

Reglementet gjelder for folkevalgte i Kristiansand kommune, deres rettigheter til godtgjøring og 

velferdsgoder.  

 

§ 3 Folkevalgt og folkevalgt organ  

Med folkevalgte menes medlemmer av kommunestyret og andre personer som er valgt inn i et 

folkevalgt organ etter kommuneloven (2018) § 5-1 eller et annet kommunalt organ § 5-2.  

 

§ 4 Gjennomgående representasjon 

Hovedutvalgsmedlemmene skal hovedsakelig velges blant bystyrets medlemmer. Det er en rett, men 

ikke plikt, for bystyrets medlemmer å sitte i et politisk hovedutvalg. Bystyrets medlemmer kan reservere 

seg hvis arbeidsmengden og møtetider ikke er forenlig med private forpliktelser.  Bystyremedlemmer 

som ikke sitter i et politisk hovedutvalg kan oppnevnes til andre råd og utvalg av bystyret. Reglementet 

skal legge til rette for at folkevalgte kan påta seg verv som kan kombineres med ordinært arbeid.  

 

 

Kapittel 2 – Folkevalgtes rett til godtgjøring 

§ 5 Generelt om godtgjøring 

Alle folkevalgte har krav på godtgjøring for sitt arbeid1. Ingen folkevalgt kan motta en samlet godtgjøring 

utover 100 % for arbeid som godtgjøres i medhold av reglementet.  

Dersom et utvalg ikke har hatt møter i løpet av året har folkevalgte ikke rett til godtgjøring. Folkevalgte 

selv har ansvaret for å melde fra til NAV dersom godtgjøringen kan være i konflikt med offentlige 

ytelser.  

Godtgjørelse gir ikke rett til feriepenger.  

                                                           
1
 Kommuneloven (2018) § 8-4 
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§ 6 Godtgjøringssats  

Godtgjøringsnivået beregnes ut fra statsrådslønn som følger:   

1. Godtgjøringsnivå «A» - 90% av statsrådslønn,  
2. Godtgjøringsnivå «B» - 80% av statsrådslønn, og 
3. Godtgjøringsnivå «C» - 70% av statsrådslønn.  

 
Ved endring av statsrådslønnen justeres godtgjøringsnivået tilsvarende.   

 

§ 7 Frikjøp 

Ved frikjøp2 mottar den folkevalgte en fast godtgjøring som inkluderer arbeidsgodtgjøring etter 

kommuneloven § 8-4 og økonomisk tap (tapt inntekt) etter kommuneloven § 8-3. Frikjøpet står i forhold 

til ansvars- og arbeidsbyrden forbundet med vervet.  

Den folkevalgte har ikke krav på møte- og arbeidsgodtgjørelse eller tapt inntekt der arbeidet er en del av 

eller i forlengelsen av det frikjøpte verv. Herunder representasjon på vegne av ordfører/ hovedutvalg, 

åpning av konferanser, møtedeltakelse, arbeidsutvalg3, kurs, seminar, studieturer og lignende.  

Tvilstilfeller angående hva som inngår i arbeidsbyrden avgjøres av valg- og honorarutvalget.  

Dersom noen folkevalgte fungerer for ordfører/ varaordfører/ leder i 2 måneder eller mer gis den 

folkevalgte godtgjørelse som ordfører/ varaordfører/ leder for fungeringsperioden.  

Ordfører og varaordfører frikjøpes i 100% stilling. Ordfører godtgjøres med godtgjøringsnivå A, mens 

varaordfører godtgjøres med godtgjøringsnivå B. Godtgjørelsen dekker arbeidet i bystyret, øvrige utvalg 

og representasjon. Det gis ikke godtgjørelse for overtid.    

For øvrige folkevalgte godtgjøres frikjøpet som følger: 

Folkevalgt - tillitsverv Frikjøp (årlig godtgjøring i %) Godtgjøringsnivå: 

Gruppeleder * 20 % + 2 % per bystyremedl. Maks. 40 % C 

Formannskapet, medlem 20 % C 

Hovedutvalg,  By- og 
tettstedsutviklingsutvalget, leder 

50 % C 

Hovedutvalg, By- og 
tettstedsutviklingsutvalget, medlem 

30 % (nestleder tillegg med 1,5%)  C 

Hovedutvalg, Organisasjonsutvalget, 
oppvekstutvalget, helseutvalget, 
kulturutvalget, leder 

30 % C 

Hovedutvalg, Organisasjonsutvalget, 
oppvekstutvalget, helseutvalget, 

10 % (nestleder tillegg med 1,5%) C 

                                                           
2
 Kommuneloven (2018) § 8-5 

3
 Kommuneloven (2018) § 5-5 og § 5-6 
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kulturutvalget, medlem 

Havnestyret, leder  20 % C 

Havnestyret, medlem 5 % (nestleder tillegg med 1,5%) C 

Kontrollutvalget, leder 30 % C 

Kontrollutvalget, medlem 5 % (nestleder tillegg med 1,5%) C 

 
* Godtgjørelsen dekker arbeidet i bystyret. Nye grupper som etableres i valgperioden får ikke støtte.  

 

§ 8 Arbeids- og møtegodtgjøring 

For arbeid som ikke er omfattet av frikjøpsordningen i reglementets § 6 godtgjøres som utgangspunkt 

arbeidet per møte i forhold til vervets ansvars- og arbeidsbelastning4, herunder folkevalgte som er 

varamedlemmer i et folkevalgt organ. Ved arbeid som godtgjøres etter denne bestemmelsen har den 

folkevalgte krav på dekning av økonomisk tap (tapt inntekt) etter § 11.  

Vararepresentanter kan søke om ekstra godtgjørelse dersom frammøtet har vært spesielt stort gjennom 

året. Søknaden behandles av valg- og honorarutvalget. 

Dersom bystyret, formannskapet eller et hovedutvalg oppretter et arbeidsutvalg eller lignende gis 

vedkommende organ samtidig myndighet til å gi særskilt godtgjøring for arbeidet i arbeidsutvalget 

innenfor rammene av herværende reglement og arbeidsutvalgets eget budsjett. Godtgjøringen kan kun 

innvilges dersom arbeidet ikke omfattes av eller er i forlengelsen av et frikjøpt verv.   

Årlig fast godtgjørelse for lederverv:   

Folkevalgt – tillitsverv Arbeids- og møtegodtgjøring Godtgjøringsnivå 

Ungdomsråd, leder* 0,37 % C 

Øvrige styrer, nemnder, utvalg og råd, 
leder* 

0,75 % C 

* Har utover årlig fast godtgjørelse krav på arbeids- og møtegodtgjørelse og tapt inntekt per møte som 

angitt nedenfor.  

Arbeids- og møtegodtgjøring:  

Folkevalgt – tillitsverv Arbeids- og møtegodtgjøring Godtgjøringsnivå 

Bystyret 0,3 % per møte C 

Formannskap, varamedlem 0,3 % per møte C 

Hovedutvalg, varamedlem 0,3 % per møte C 

Ungdomsrådet, medlem  0,075 % per møte C 

Øvrige styrer, råd og utvalg 0,15 % per møte C 

Arbeidsgruppe* 0,15 % per møte C 

* Arbeidsgruppe opprettet av bystyret, formannskapet eller et hovedutvalg.  

Utover angitt arbeids- og møtegodtgjøring gjelder følgende:  

                                                           
4
 Kommuneloven (2018) § 8-4 
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- Skattetakstnemndene (sakkyndignemnda og sakkyndig ankenemnd)– kr. 10. per takst i tillegg.  
- Fremmøte for en enkelt sak settes til en halvdel av arbeids- og møtegodtgjørelsen for alle 

folkevalgte organ. 
 

§ 9 Reduksjon av godtgjørelse ved fravær 

For medlemmer av formannskapet og hovedutvalg skal godtgjørelsen ved ikke gyldig fravær med mer 

enn 10 % av møtene trekkes tilsvarende beløp for hvert møte som varamedlemmer har i 

møtegodtgjørelse. For alle øvrige verv reduseres godtgjøringen forholdsvis ved ikke gyldig fravær med 

mer enn 10 % av møtene.  

Fraværet beregnes ut fra møteaktiviteten for henholdsvis tidsrommet 01.01 – 30.06 og 01.07 -31.12 

hvert år. 

§ 10 Godtgjøring for politisk representasjon i ikke folkevalgte organer, oppdrag utenfor reglement og 

representanter for organisasjoner eller grupper i utvalg. 

Folkevalgte som velges inn i ikke folkevalgte organer som kommunens representant har krav på arbeids- 

og møtegodtgjøring samt tapt inntekt fra kommunen innenfor rammene av reglementet, dersom det 

ikke mottas godtgjøring fra vedkommende organ.   

For oppdrag som faller utenfor reglementet kan Valg- og honorarutvalget fastsette egen godtgjørelse 

innenfor rammene av regelverket der arbeidsbelastningen er særskilt stor. Godtgjøringen kan uansett 

ikke overstige maksimumsgrensen for samlet godtgjøring på 100 % for arbeid som godtgjøres i medhold 

av reglementet.  

Representanter for organisasjoner eller grupper som tiltrer folkevalgt organ med talerett og forslagsrett 

kan fremme krav på arbeids- og møtegodtgjøring i tråd med reglementets § 8, arbeids- og 

møtegodtgjørelse. Kravet dekkes av utvalget hvor representanten tiltrer.   

 

§ 11 Økonomisk tap (tapt inntekt)5 

Folkevalgte i kommunen har krav på erstatning for tap av inntekt som følge av tillitsverv i kommunen6. 

For arbeid som dekket av frikjøpsordningen har den folkevalgte ikke rett til å få dekket økonomisk tap 

(tapt inntekt).  

Dokumentert7 inntektstap for folkevalgte med fast inntekt/ næringsdrivende erstattes med inntil en dag 

(230-del) av godtgjøringsnivå C per dag. Det må sannsynliggjøres at ordinært inntektsbringende arbeid 

forsømmes for å ivareta tillitsvervet. For inntektstap attestert av arbeidsgiver har den folkevalgte utover 

ordinær lønn krav på å få erstattet tapt overtidslønn og annen ekstrafortjeneste.  For dokumentasjon, se 

reglementets § 13.  

                                                           
5
 Kommuneloven § 8-3(3) 

6
Dokumentasjonskravet følger av reglementets § 12, dokumentasjon og fremsettelse av krav mv.   

7
 Dokumentert inntektstap også kjent som legitimert tap, og ikke dokumentert tap også kjent som ulegitimert tap.  
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Ikke dokumentert, men sannsynliggjort, inntektstap for folkevalgte erstattes med inntil en tredjedel av 

satsen for dokumentert inntektstap (jf §11, annet ledd). Med inntekt forstås her også folkevalgte uten 

fast lønnet arbeid, som hjemmearbeidende, studenter, pensjonister, mv med krav som påføres fordi 

vedkommende ikke kan utføre sitt daglige arbeid, men som er vanskelig å dokumentere.  

 

§ 12 Skyss-, kost- og overnatting, utgifter 

Reiseutgifter til møter i bystyret, formannskap og øvrige utvalg dekkes.  

Den som har et kommunalt tillitsverv har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i 

forbindelse med vervet8. Det forutsettes at billigste reisemåte benyttes. Godtgjøringen gis etter samme 

satser og regler som for ansatte i kommunen.    

Folkevalgte som blir påført utgifter som følge av tillitsvervet, som eksempelvis utgifter til barnepass, 

stedfortreder, stell av syke og eldre og liknende, har krav på å få dekket de faktiske utgifter med inntil 

kr. 1000,- per dag9.  

For politisk ledelse (ordfører, varaordfører, hovedutvalgsledere og gruppeledere) dekkes utgifter til 

telefon og internettjenester med til sammen inntil kr. 12.000,- i året. 

 

§ 13 Dokumentasjon og fremsettelse av krav, frister mv.  

De folkevalgte og andre personer med økonomiske krav i medhold av reglementet er selv ansvarlige for 

å inngi kravet til politisk sekretariat for behandling.  

Alle krav på utgifter skal dokumenteres med billetter, fakturaer eller kvitteringer. Dersom 

dokumentasjonen ikke viser hvorfor utgiftene har påløpt må det redegjøres skriftlig sammen med 

kravet. Der dokumentasjon ikke kan fremskaffes skal det redegjøres for grunnen til dette ved 

fremsettelsen av kravet.  Den enkelte bekrefter med signatur (fysisk/ elektronisk) at det økonomiske 

kravet gir rett til utbetaling. Ved reiseregninger skal kommunens reiseregningssystem benyttes. 

Krav på tapt inntekt i medhold av reglementets § 11 dokumenteres for arbeidstakere ved bekreftelse fra 

arbeidsgiver som klart angir hvilket beløp som trekkes, herunder lønn, feriepenger og eventuelt 

pensjonsinnskudd. For selvstendige næringsdrivende dokumenteres krav på tapt inntekt ved utskrift av 

ligningsattest og attest fra revisor/regnskapsfører.  

Krav på utgifter, økonomisk tap (tapt inntekt) og arbeids- og møtegodtgjøring innsendes politisk 

sekretariat fortløpende, men senest innen 30.06 for første halvår og 31.12 for siste halvår.   

 

§ 14 Utbetaling mv.  

                                                           
8
 Kommuneloven (2018) § 8-3 første ledd 

9
 Kommuneloven (2018) § 8-3 annet ledd 
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Utbetaling av frikjøp i medhold av reglementets § 7 utbetales hver måned i sammenheng med 

kommunens lønnsutbetaling til ansatte. Alle øvrige krav fremsettes for politisk sekretariat fortløpende, 

og utbetales halvårlig i sammenheng med kommunens lønnsutbetaling til ansatte.  

 

Kapittel 3 – Velferdsgoder for de folkevalgte 

§ 15 Ettergodtgjøring  

Ordfører og varaordfører har rett til ettergodtgjøring ved fratredelse av vervet. Ettergodtgjøringen kan 

ikke gis utover alminnelig oppsigelsestid for ansatte i Kristiansand kommune på 3 måneder.  

Øvrige folkevalgte som har verv, eller en kombinasjon av verv, som utgjør a10 % stilling eller mer har 

rett til ettergodtgjøring ved fratredelse av vervet. Ettergodtgjøringen kan ikke gis utover 1 måned.  

Ettergodtgjøringen regnes fra fratredelse av vervet. Ettergodtgjøringen skal avkortes krone for krone 

mot annen inntekt, og mot ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. Pensjonsinntekter 

etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 anses ikke som inntekt10. Søknad om ettergodtgjøring 

behandles av valg- og honorarutvalget11. 

 

§ 16 Pensjon  

Folkevalgte i kommunen med verv, eller kombinasjon av verv, som godtgjøres for 1/3 av full stilling eller 

mer har rett til å bli meldt inn i kommunens pensjonsordning12. Frikjøpte folkevalgte under 

innmeldingsgrensen med tapt pensjonsforsikring hos hovedarbeidsgiver kan få det refundert fra 

kommunen.  

 
§ 17 Sykepenger  

Folkevalgte i kommunen med verv, eller kombinasjon av verv, som godtgjøres for 10 % stilling eller mer 

har krav på sykepenger fra kommunen på lik linje med ansatte i kommunen13.  

Kommunen sørger for at det utbetales full godtgjøring i arbeidsgiverperioden for de første 16 

sykemeldingsdagene. Fra den 17. arbeidsdagen skal kommunen dekke differansen mellom det den 

folkevalgte får utbetalt fra NAV (øvre grense 6G) og det den folkevalgte ville fått utbetalt i godtgjørelse.  

Kommunens retningslinjer for egenmeldinger og sykepengeattester mv. gjelder. 

 

§ 18 Yrkesskade 

                                                           
10

 Kommuneloven (2018) § 8-6 andre og tredje ledd. 
11

 Kommuneloven (2018) § 8-6 første ledd.  
12

 Kommuneloven (2018) § 8-7 
13

 Kommuneloven § 8-8. 
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Folkevalgte i kommunen med verv, eller kombinasjon av verv, som godtgjøres med 10 % stilling eller 

mer skal meldes inn i kommunens poliser for yrkesskadetrygd og eventuelt andre tilleggsforsikringer 

som ansatte i kommunen har rett til14.  

 

§ 19 Permisjon  

Folkevalgte i kommunen med verv, eller kombinasjon av verv, som godtgjøres med 10 % stilling eller 

mer har krav på permisjon15. Permisjon gis kun i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 

og 12-15. Søknad om permisjon behandles av valg- og honorarutvalget.  

Under permisjonen beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på 

den. Det gis full godtgjøring for den måned vervet gjenopptas.  

Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon 

ved barns og barnepassers sykdom skal kommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å beholde 

godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen.  

 

Kapittel 4 – Avsluttende bestemmelser 

§ 20 Ikrafttredelse  

Reglementet behandles i Fellesnemnda 26. mars 2019, og deretter ved første konstituerende 

bystyremøte i Kristiansand kommune 9. oktober 2019.  

 

§ 21 Endring av reglement 

Reglementet kan revideres av bystyret.  

 

§ 22 Delegering av myndighet til Valg- og honorarutvalget 

I medhold av kommuneloven § 5-3 gis Valg- og honorarutvalget fullmakt til å behandle alle saker og 

tvilstilfeller vedrørende tolkningen og forståelsen av de folkevalgtes rettigheter og plikter i medhold av 

reglementet, herunder blant annet 

a. Hvilke arbeidsoppgaver som inngår i frikjøpet, jf. § 7,  
b. Vararepresentanters søknad om ekstra godtgjørelse ved spesielt stort frammøte, jf. § 8 
c. Godtgjørelse for oppdrag utenfor reglement, jf. § 10 
d. Vurdering av ikke gyldig fravær, § 9 
e. Krav til ikke dokumentert tapt inntekt, jf. § 11, og  
f. Permisjonssøknader, jf. § 19. 

                                                           
14

 Kommuneloven (2018) § 8-9 
15

 Kommuneloven (2018) § 8-10 
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