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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND 
 
 
Dato: 19.03.2019 
Sted: Formannskapssalen    
Behandlede saker: 19/19-27/19 
Møtets varighet: Kl. 13.00 til 16.00 
Møteleder: Leder Harald Furre (H) 
 

 
 

 
 
Til stede: Forfall: 
Harald Furre (H) 
Astrid Margrethe Hilde (AP) 
Egel Terkelsen (FRP) 
Tom Erik Løchen (H) 
Johnny Greibesland (SP) 
Jan Erik Tønnesland (AP) 
Ida Grødum (H) 
Jørgen Kristiansen (KRF) 
Mette Gundersen (AP)  
Carl Petter Benestad (V) for  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stian Storbukås (FRP) 

 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
Programleder Camilla B. Dunsæd, nye Kristiansand 
Direktør for helse og mestring Brede Skaalerud, nye Kristiansand 
Direktør kultur, frivillighet og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell, nye Kristiansand 
Rådmann Kjell A. Kristiansen, Songdalen kommune 
Rådmann Kim H. Holum, Søgne kommune 
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand kommune 
Formannskapssekretæren 
 
 
 
Dessuten møtte: 
Nicolay Østeby, Kristiansand Ungdomsutvalg 
Joel Nziza, Songdalen Ungdomsråd 
 
 
 
Utdelt i møte: 
Skisser forslag til grafisk profil 
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ORIENTERING/DRØFTINGSSAKER: 
 
Legevakt i nye Kristiansand  

 Orientering og innledning ved Brede Skaalerud 

 Innspill fra fastleger i Søgne og Songdalen  

 Spørsmålsrunde fra medlemmer i Arbeidsutvalget 
 
Det utarbeides ny utredning med konsekvenser av legevaktsordning i vest. 
 
 
 
Veivalg for grafisk profil for nye Kristiansand  

 Arbeidet med grafisk profil er i skissefasen  

 Beskrevet ulike retningsvalg  

 Utdelt forslag / skisse til ny logo 

 Kort om bakgrunn for de forskjellige symbolene 

 Innspill og runde rundt bordet 
 
 
 
Orientering om prosess med sammenslåing av lovpålagte råd  
ved Torbjørn Urfjell, direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog  

 Besøk av representanter fra dagens ungdomsråd 

 Ungdomsutvalget møte og talerett i bystyret 
 
 
 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel – framdrift og ambisjonsnivå 

 Innledning ved Kjell Sverre Langenes 

 Fremdriftsplan 
 
 
 

----------------------------------------- 
 
 
19/19 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 26.02.19 
 

Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 26.02.19. 
(Enst.) 
 
 

 
 
 
20/19 Konkurranseutsetting renhold - 22 formålsbygg samt sommergarderober 

idrettshaller 
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Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Renholdstjenester som i dag er konkurranseutsatt på utgående avtale 

forberedes for fortsatt konkurranseutsetting med tilsvarende omfang og 
byggene som er i dagens avtale. 

(6/4) 
 
Forslag: 
AP fremmet følgende forslag: 
«Renholdstjenester som i dag er konkurranseutsatt på utgående avtale 
forberedes for kommunal drift.» 
 
Votering: 
Ved alternativ votering ble programleders innstilling vedtatt med 6 stemmer, 
mens 4 stemte for AP sitt forslag (AP/SP). 
 

 
 
21/19 Kommune- og Fylkestingsvalg 2019 - fordeling av kostnader mellom de tre 

kommunene 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
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. 

(Enst.) 
 
 

 
 
22/19 Kommune- og Fylkestingsvalget 2019 - avlønning av valgmedarbeidere 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
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 
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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 
(Enst.) 
 
 

 
 
23/19 Lønnsharmonisering i nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
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. 3,5 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.  

(Enst.) 
 
Votering: 
Partssammensatt utvalgs innstilling av 19.03.19 ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 
24/19 Videreføring av delegert håndhevingsmyndighet for 

parkeringsbestemmelser (stanse- og parkeringsforbudene) i Kristiansand 
kommune etter kommunesammenslåing 

 
Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at det søkes om delegert 

håndhevingsfullmakt og at det vil fortsatt håndheves slik Kristiansand 
kommune har gjort.   
 

2. «Nye Kristiansand kommune» bekrefter herved at delegert 
håndhevingsfullmakt gjelder 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. 

(Enst.) 
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25/19 Regionplan Agder 2030 - høring 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
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. 

(Enst.) 
 
4.  Fellesnemda anbefaler at høringsforslaget Regionplan agder utdyper 

følgende områder: fattigdomsbekjempelse/økte forskjeller/ utenforskap samt 
sosiale ulikheter i helse. 

5.  Fellesnemda anbefaler at høringsforslaget Regionplan Agder innarbeider en 
målsettning om heltidskultur. 

6.  Fellesnemda anbefaler at høringsforslaget Regionplan Agder innarbeider en 
satsing på person trafikk på jernbane. 

(9/1) 
 
Forslag: 
AP fremmet følgende forslag til nye punkter: 
«4.  Fellesnemda anbefaler at høringsforslaget Regionplan agder utdyper 

følgende områder: fattigdomsbekjempelse/økte forskjeller/ utenforskap samt 
sosiale ulikheter i helse. 

5.  Fellesnemda anbefaler at høringsforslaget Regionplan Agder innarbeider en 
målsettning om heltidskultur. 

6.  Fellesnemda anbefaler at høringsforslaget Regionplan Agder innarbeider en 
satsing på person trafikk på jernbane.» 

 
Votering: 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP sitt forsalg ble vedtatt med 9 mot 1 stemme (J. Kristiansen, KRF). 
 
 
PROTOKOLLTILFØRSEL 
Repr. Jørgen Kristiansen, KRF, fremmet følgende protokolltilførsel: 
«KRF kommer tilbake til forslagene i fellesnemnda.» 
 
 

 
 
26/19 Reglementer for folkevalgte organ og for delegering fra bystyret til 

rådmannen 
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Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda godkjenner forslag 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.  

 
 
Forslag: 
Venstre fremmet følgende forslag: 
«§ 4, «samt være alminnelig pent antrukket» strykes. Setningen tilføyes 

reglement for bystyret. 
§ 6,  andre avsnitt: «forsamlingens» erstattes av «organets», etter «organets» 

tilføyes (gjelder ikke bystyret). 
 
§ 9,  syvende avsnitt: Denne setningen strykes og tilføyes reglement for 

bystyret: «Vil møtelederen selv ta del i ordskiftet mer enn ved ganske korte 
innlegg, skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingene til et annet 
medlem». 

§ 11,  andre avsnitt, siste setning: 
«Det er et vilkår for å kunne være med på avstemningen at medlemmet har 
vært til stede under organets (gjelder ikke bystyret) forutgående behandling 
av saken». Parentes føyes til. 
Følgende strykes: «eller at medlemmet på annen måte har satt seg 
tilstrekkelige inn i saken». 

§ 13  nytt femte avsnitt: Spørsmål og interpellasjoner må bare omhandle én sak 
og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. 
Spørsmål og interpellasjoner kan ikke omhandle enkeltpersoner eller 
konkrete saker som er til behandling i bystyrets organer, eller har samme 
innhold som en allerede fremsatt interpellasjon som ennå ikke er besvart. I 
tvilstilfeller avgjør ordføreren om interpellasjoner og spørsmål kan stilles. 

§ 13,  sjette avsnitt endres til: Interpellasjoner behandles ved slutten av møtet. 
Interpellasjonene som det ikke blir tid til i møtet utsettes til neste møte og 
settes opp først på sakslisten, eventuelt sammen med andre utsatte saker. 
Interpellanten kan be om at interpellasjonen gjøres om til skriftlig 
spørsmål.» 

 
AP fremmet følgende forslag: 
«Endringsforslag i generelt reglement 
§2, Regler om ordførers møterett i utvalg tas med i reglementets §2 Jfr. 
kommunelovens § 6-1. 
Delegasjon til rådmann: 
Endring til regler om søksmålskompetanse §7. 
Ankesaker forelegges formannskapet.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble ikke votert over. 
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Venstres forslag følger saken uten votering. 
AP sitt forslag følger saken uten votering. 
 
 

 
 
 
27/19 Møtetider politiske utvalg, godtgjøringer og velferdsgoder for folkevalgte i 

nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
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 honorarutvalget for beslutning. 

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. 
 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble ikke votert over. 
 
 

 
 
 
 
Møtet hevet. 


