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Dato 9. august 2019
Saksnr.: 201712652-156
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 20.08.2019

Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.06.19

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.06.19.

Camilla B. Dunsæd
Programleder Anne Lise Holand Aabø

Formannskapssekretær

Vedlegg:
Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.06.19
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Egel Terkelsen (FRP)
Stian Storbukås (FRP)
Jørgen Kristiansen (KRF)
Johnny Greibesland (SP)

Ida Grødum (H)

Til stede fra administrasjonen:
Programleder Camilla B. Dunsæd
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand
Rådmann Kim H. Høyer, Søgne
Rådmann Kjell A. Kristiansen, Songdalen
Prosjekteier Torbjørn Urfjell, nye Kristiansand
Rådgiver Anne K. Aunevik, nye Kristiansand
Rådgiver Kjell Langenes, nye Kristiansand
Formannskapssekretær

Dessuten møtte:
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Presentasjon av forslag til folkevalgtprogram for nytt bystyre høst 2019 
ved Jan Inge Tungesvik, KS Agder 
 
Tre obligatoriske samlinger for bystyret 

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

 
 Samhandling mellom folkevalgte og administrasjon, 06.11.19 

Få frem det politiske handlingsrom i samhandling med administrasjonen, bygge tillit til 
administrasjonen – forstå rolledeling 

 
 Samhandling mellom folkevalgte og innbyggere og andre interessenter, 20.11.19 

Vise muligheter for å markere seg og gjøre en forskjell. Bevisstgjøre bruk av ulike 
medier, kontakt med ulike interessenter 

 
 
Deretter spørsmål og kommentarer. 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
2. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den 

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

(Enst.) 
 
 

 
 
63/19 17. mai i nye Kristiansand 
 

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

4



70/19 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.06.19 - 201712652-156 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.06.19 : Protokoll Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 11.06.2019

 

 3  

 
2. Fellesnemnda vedtar programleders forslag om: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
65/19 Eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand 
 

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

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

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

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

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

forurensningsregelverket 
o Forskrift om vann- og avløpsgebyr 

(Enst.) 
 
 

 
 
68/19 NAV-tjenester i innbyggertorg i nye Kristiansand 
 

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

overgangen til ny kommune 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
 
Saken tas etterretning. 
(Enst.) 
 
 
 

 
 
 
 
Møtet hevet. 
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Dato 8. august 2019
Saksnr.: 201716133-18
Saksbehandler Stine Busborg Sagen

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 20.08.2019
Fellesnemnda 27.08.2019

Veikart for bedre levekår - tilslutning til viljeserklæring

Sammendrag
I 2017 ble fylkeskommunene i Agder oppfordret av Sørlandstinget til å lede en langsiktig
levekårssatsing. Våren 2018 utarbeidet Oxford Research, på bestilling fra fylkeskommunene,
en rapport med anbefalinger til levekårssatsinger i Agder. Første konkretisering av denne
rapporten er «Veikart for bedre levekår». Veikartet er en tiltaksmeny som kommunene nå
oppfordres til å velge fra, for å oppnå mål om bedre levekår i Agder. For å understreke viljen
til å bedre kårene i regionen, har Sørlandsrådet foreslått at kommuner og fylkeskommunene
gjensidig forplikter seg igjennom en viljeserklæring. Ved å skrive under viljeserklæringen
slutterkommunen seg til «Veikartet for bedre levekår på Agder» og til å implementere tiltak i
2019 og 2020. Kommunene har underveis uttrykt en bekymring rundt Veikartets utforming
som en «tiltaksmeny». Dette på grunn av en risiko for en fragmentert innsats i regionen
heller enn en systematisk og helhetlig innsats som drar i samme retning. Kommunene har
allerede begynt felles satsinger for levekår, blant annet i regi av Folkehelseprogrammeti
Agder. Det er viktig for kommunene fortsatt å prioritere en helhetlig, langsiktig,
kunnskapsbasert og systematisk retning i levekårsarbeidet. Programleder anbefaler å tilslutte
seg viljeserklæringen, men uten forpliktelse til konkrete tiltak. Tilslutningen bekrefter
kommunens vilje til å jobbe systematisk og helhetlig med levekårssatsinger i regionen, og
videreføre og videreutvikle pågående fellessatsinger i tråd med temaområdene i
viljeserklæringen.

På oppfordring fra fylkeskommunen sendes likelydende sak i etterkant av vedtak i
Fellesnemda, til de tre kommunestyrer i Søgne, Songdalen og Kristiansand til orientering.

Forslag til vedtak

Fellesnemda slutter seg til viljeserklæringen.

Camilla Dunsæd Wenche Dehli
Programleder Prosjekteier samhandling og innovasjon

Vedlegg:
Viljeserklæring for å løse felles levekårsutfordringer i Agder
Forprosjekt: Veikart for bedre levekår –Agder
Kristiansand kommunes innspill til Veikart versjon 1.0
Veikart for bedre levekår 2.0 (https://levekaragder.no/).
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Bakgrunn for saken 
Agder har over tid ligget under landsgjennomsnittet på sentrale levekårsindikatorer. Gjennom 
Sørlandstinget har ordførere og stortingsrepresentanter fra Agder tatt initiativ til at regionen 
aktivt skal ta grep om levekårsutfordringene i form av en regional levekårssatsing. Målet med 
levekårssatsingen er å jobbe systematisk og målrettet med tiltak som fremmer gode levekår i 
regionen. Fylkeskommunene i Agder ble oppfordret av Sørlandstinget, til å lede 
levekårssatsingen i et partnerskap mellom stat, fylke og kommune (Sørlandstinget 24.mars 
2017). Levekårssatsingen forankres i Regionplan Agder 2030 med tilhørende handlingsplan 
og etablerte regionale strukturer (Viljeserklæringen 2019).  
 
Som første ledd i den helhetlige og langsiktige levekårssatsingen bestilte fylkeskommunene 
en forskningsrapport for å belyse: Agders viktigste levekårsutfordringer, tiltak som kan 
iverksettes for å bedre levekårene, tiltak man vet «virker», og hvordan regionen bør jobbe 
med levekårsutfordringene. Oxford Research og Arbeidsforskningsinstituttet fikk oppdraget 
og har utarbeidet «Forprosjekt: Veikart for bedre levekår – Agder».  
 
I følge fylkeskommunene i Agder skal Veikartet inspirere kommunene til aktiv handling og 
inneholder en rekke tiltak som kan igangsettes for å bedre levekårene i regionen. «Veikart for 
bedre levekår skal forsterke, synliggjøre og komplettere arbeid som gjøres for å bedre 
levekårene på Agder. Veikartet er ikke en uttømmende liste over alle pågående tiltak som 
foregår i Agder, men skal være til inspirasjon og være et utgangspunkt når kommunene skal 
jobbe for å bedre levekårene». (Brev fra Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune 21.mai 
2019). 
 
I januar 2019 mottok kommunene i Agder «Veikart for bedre levekår versjon 1.0». 
Fylkeskommunene i Agder ba kommunene gi innspill på veikartet og ba om tilbakemelding 
på supplerende tiltak fra kommunene. Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune mottok 
totalt 18 forslag til tiltak fra kommunene hvor 12 av dem ble vurdert til å være i tråd med 
kriteriene og dermed lagt inn i versjon 2.0 av veikartet. (https://levekaragder.no/). Veikartet 
inneholder alt fra omfattende forskningsbaserte satsinger med effektevaluering til mindre, 
lokalt utviklede tiltak.     
 
Kristiansand kommune understreket i sitt svar til Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune 
at kommunen i utgangspunktet opplever en slik oversikt over tiltak for å bedre levekår i 
Agder som problematisk med tanke på å oppnå en helhetlig og koordinert innsats rettet mot 
levekårene i regionen. «I stedet for å ytterligere spille inn tiltak [til veikartet], bør vi heller 
samles i regionen om noen få større, kunnskapsbaserte satsinger som medfører bedre måter 
å jobbe systematisk på rettet mot levekårsutfordringene. (…). Diskusjonen om veikartet som 
en «meny» hvor de ulike kommunene kan velge mellom en rekke ulike prosjekter, versus å 
målrette satsingen mot færre, men tyngre, felles satsinger i regionen bør drøftes i forbindelse 
med den videre prosessen. (Svarbrev m/vedlegg datert 5.april 2019). Det ble konkret 
foreslått å bruke «missions» eller oppdrag, der en går direkte fra en problembeskrivelse til å 
definere hvilke målbare forbedringer som ønskes oppnådd innen en fastsatt tidshorisont. 
Videreutvikling av Forprosjektet og kunnskapen om hva som virker best i lokal kontekst ble 
fremhevet, for kontinuerlig å styrke det faglige beslutningsgrunnlaget og oppnå levekårstiltak 
med hensiktsmessig retning for Agder-regionen. Kommunen opplevde ikke at det ble tatt 
høyde for disse innspillene i Veikart versjon 2.0. 
 
Flere kommuner spilte videre inn at det er hensiktsmessig at Regional Koordineringsgruppe 
(RKG) for folkehelse og levekår koordinerer levekårssatsingen, fremfor fylkeskommunene. 
RKG har fra før ansvar for å koordinere arbeidet med folkehelse, folkehelseprogrammet, 
levekår Agder og LIM-arbeidet på vegne av rådmannsgruppa Agder 2020. RKG er 
sammensatt bredt fra fylke, stat og kommune. I RKG deltar kommunalsjefrepresentanter fra 
Arendal, Kristiansand og regionrådene. I tillegg deltar fylkeskommunen, Fylkesmannen i 
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Agder og KS Agder. Rådgivere for likestilling, inkludering og mangfoldsplan, levekårssatsing, 
folkehelsestrategi og folkehelseprogrammet i Agder deltar på møtene som fagressurser.  
 
Etter mange kommuners ønske, er ordlyden i viljeserklæringen endret, slik at Regional 
koordineringsgruppe for levekår og folkehelse får den regionale koordinerende rollen for 
levekårssatsingen i fremtiden.  
 
Aktuell sak 
For å understreke viljen til å bedre levekårene i regionen, har Sørlandsrådet foreslått at 
Veikartet for bedre levekår skal suppleres med en viljeserklæring mellom fylkeskommune(r) 
og den enkelte kommune. Ved å skrive under på viljeserklæringen forplikter kommunene seg 
til å styrke innsatsen, prioritere og innarbeide konkrete tiltak i sine budsjetter og 
handlingsplaner som har til formål å medvirke til følgende temaområder:  
 

- Høy deltakelse i arbeidslivet 
- Flere heltidsstillinger 
- Færre lavinntektsfamilier  
- Redusert andel unge uføre 
- At flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning 
- Bedring av barn og unges psykiske helse.  

 
Ordlyden i viljeserklæringen er lik for alle kommuner, men den enkelte kommune velger selv 
hvilke tiltak den vil jobbe særskilt med. Fylkeskommunen i Agder ber om at vedlagte 
viljeserklæring behandles politisk i tråd med Sørlandsrådets ønske og at den enkelte 
kommune velger seg ut ett eller flere tiltak som iverksettes i 2019 og 2020. Signert 
viljeserklæring sendes til fylkeskommunen innen 19. september 2019. 
 
Vurdering 
Rådmannen i Kristiansand har gitt innspill til fylkeskommunene i Agder om at det er mest 
hensiktsmessig at Nye Kristiansand tar stilling til viljeserklæringen som skal gjelde etter 
2019. Sørlandstinget mener imidlertid at Veikartet for bedre levekår og viljeserklæringen bør 
forankres i nåværende kommunestyrer. Derfor fremmes denne saken både for Fellesnemda 
for Nye Kristiansand og kommunestyrene i de tre kommunene.  
 
I utgangspunktet vurderer programleder i Kristiansand Veikart for bedre levekår som 
problematisk. Det stilles særlig spørsmål med om regionen med Veikartet fører til den 
samlede innsatsen som trengs for å oppnå bedring av levekårene på Agder. Å forslå 
konkrete kommunale enkelttiltak vil være mot levekårssatsingens overordnet hensikt.   
 
Programleder i Kristiansand deler likevel Sørlandsrådets bekymring over levekårssituasjonen 
i Agder og vurderer det som viktig å støtte opp om initiativet til levekårssatsingen. Med gode 
styringsstrukturer som for eksempel RKG og kontinuerlig videreutvikling av 
kunnskapsplattformen kan initiativet rundt levekårssatsingen være en god begynnelse til 
sammen å fremme gode levekår i regionen. 
 
Kommunene driver i dag utviklings- og kvalitetsarbeid som kjennetegnes ved store, 
kunnskapsbaserte og langsiktige satsinger som sikter mot å bedre levekårene til 
befolkningen. Inkluderende læringsmiljø/ Forskningsbasert Læring I Kristiansand (FLIK)1, 
Nye Mønstre2 – innsats blant lavinntektsfamilier, Bedre tverrfaglig innsats (BTI)3 –
koordinering av tiltak til barn det er en bekymring for, og Traumebevisst omsorg4- 
kompetanseløft for ansatte som jobber med barn utsatt for traumer, er alle eksempler på 
                                                
1 https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/planer-og-prosjekter/flik/ og 
https://www.sogne.kommune.no/barnehage-og-skole/inkluderende-laringsmiljo/ 
2 https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-og-familie/nye-moenstre---trygg-
oppvekst/ 
3 https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/fagpersonell/bti/ 
4 https://rvtsmidt.no/kompetanseheving/utdanningsprogrammer/traumebevisst-omsorg/ 
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sånne satsinger. Satsingene er i øvrig koblet opp mot relevante forskningsmiljøer og effekt-
evalueres. Programleder mener at det er viktig for kommunen å fortsatt prioritere en 
helhetlig, langsiktig og kunnskapsbasert tilnærming til levekårsarbeidet, fremfor en 
tilnærmingen hvor målet er flest mulig enkeltstående levekårstiltak.  
 
Med dette som bakgrunn anbefaler programleder å tilslutte seg viljeserklæringen, men uten 
en utvelgelse av konkrete levekårstiltak fra Veikartet. Tilslutningen vil bekrefte kommunens 
vilje til fortsatt å jobbe systematisk og helhetlig med levekårssatsingen i regionen, og 
kommunen signaliserer ved tilslutningen intensjoner om å videreføre pågående 
fellessatsinger i tråd med temaområdene i viljeserklæringen.   
 
Programleder anbefaler ytterligere konkretisering av innsats og samarbeidsstrukturer i neste 
runde når ny kommune og ny fylkeskommune er etablert. 
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Viljeserklæring for å løse felles levekårsutfordringer i Agder  

 

 

Hensikt 

 

En helhetlig og langsiktig levekårssatsing vil kreve et samlet regionalt samarbeid. Innbyggerne er 

bosatt i en kommune og det er derfor viktig at arbeidet med å løse levekårsutfordringene er forankret i 

politisk ledelse. Fylkeskommunene tar et koordinerende ansvar for at satsingen blir målrettet, bygger 

på forskningsbasert kunnskap og regionale erfaringer samt synliggjør resultater fortløpende. 

Levekårssatsingen forankres i Regionplan Agder 2030 med tilhørende handlingsprogram og etablerte 

regionale strukturer. 

Bakgrunn 

 

En av Agderregionens største utfordringer er at den samlet sett ligger under landsgjennomsnittet på 

sentrale levekårsindikatorer. Et samlet Sørlandsting ga derfor i 2017 følgende utfordring til Aust-

Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune: 

«Sørlandstinget anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere en helhetlig og 

langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner».  

Det pågår allerede mye godt arbeid i Agder, men det er behov for å styrke samarbeidet og legge til 

rette for kunnskapsdeling og spredning av gode resultater mellom kommunene. Oxford Research har 

på oppdrag fra begge fylkeskommunene utarbeidet rapporten "Veikart for bedre levekår i Agder". 

Rapporten er utgangspunkt for operasjonalisering og konkretisering av Veikart for bedre levekår.  

Det anbefales et veikart med fire spor: 1: barn i barnehager, 2: barn i grunnskole 3: ungdom og 4: unge 

voksne. Tiltak iverksettes i den enkelte kommune basert på viljeserklæringen. 

Roller og ansvar 

 

Regional Koordineringsgruppe (RKG) levekår og folkehelse tar den regionale koordinerende rollen. 

Kommunene viderefører det gode arbeidet som allerede gjøres innenfor områdene som skissere under. 

Satsingen er langsiktig og forankres i samarbeidsavtalene mellom kommuner og fylkeskommuner.  

Kommunene innretter sitt arbeid med fokus på:  

 Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare grupper utsatt for diskriminering) 

 Flere heltidsstillinger 

 Færre lavinntektsfamilier 

 Redusert andel unge uføre 

 At flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning 

 Bedring av barn og unges psykisk helse 

 

Viljeserklæring 

 

[Navn på kommune] slutter seg til Veikartet for bedre levekår på Agder. Partene bekrefter med dette å 

bidra aktivt ved å prioritere felles innsats, samarbeide om, dele og spre erfaringer og resultater i Agder 

for å nå felles mål om bedre levekår i hele Agder. Kommunen vil i 2019 og 2020 satse på 

implementering av følgende tiltak [Navn på tiltak], [Navn på tiltak] og… 

Tid/sted  

 

Sign. kommune      Sign. fylkeskommune(r)     
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Forord 

Oxford Research har i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet gjennomført et oppdrag for Vest-
Agder Fylkeskommune i perioden februar – april 2018. Oppdraget er et forprosjekt med mål om å 
danne grunnlaget for en bred levekårssatsing på Agder.  

Oppdraget har hatt et eksplorativt og formativt tilsnitt hvor vi har forholdt oss til en referansegruppe 
med representanter fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, KS-Agder, Fylkesmannen i Aust- og 
Vest-Agder, UiA, Kristiansand og Arendal kommuner. Avveiinger og fokus på forprosjektet er blitt 
til i dette samspillet mellom prosjektteam, oppdragsgiver og referansegruppen.  

Foreløpige funn og progresjon i arbeidet ble underveis også forelagt rådmannsgruppen Agder 2020 i 
slutten av februar. I tillegg har prosjektteamet presentert arbeidet på Sørlandsrådets møte i Mandal, 4. 
april 2018, med innspill fra politisk ledelsesnivå i kommuner og fylkeskommuner.  

I sum er oppdraget et forprosjekt som:  

 presenterer et utsnitt av viktige levekårsutfordringer 

 foreslår et begrenset antall tiltakskategorier basert på kunnskap om ”hva som virker” 

 fremmer overordnede anbefalinger om veien videre   

Forprosjektet gir en ramme som med videre arbeid kan dra i samme retning med eksisterende 
levekårsarbeid. Her mener vi anbefalingene i rapporten spiller på lag med andre planer og prosjekter 
som LIM, Agderprosjektet, FLIK, Folkehelsesatsingen, og forsøksprosjektet til NAV, VAF og UiA i 
Vennesla.    

Vi håper rapporten kan danne grunnlaget for en fruktbar satsing i det videre. 

 

Med vennlig hilsen, 
 
 
Kristian R. Boysen 
Prosjektleder 
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Oppsummering 

Levekår har vært på agendaen i den sørlandske offentligheten i flere tiår. Noen utfordringer har vært 
vedvarende på Agder. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av relativt lav sysselsetting med høyt innslag 
av deltid, mange i yrkesaktiv alder som er uførepensjonister, og mange som står på terskelen til 
uførepensjon (se kap. 2). Dette er uttrykk for et utenforskap og en levekårsproblematikk som ingen 
kommune på Agder kan mene seg uberørt av. 

I et langsiktig perspektiv er det generell enighet i forskningsmiljøer om at langsiktige tiltak har størst 
effekt når målgruppen er i en formativ alder. Denne rapporten anbefaler intervensjoner som strekker 
seg fra tidlig i livsløpet; med barn i tidlig oppvekst (se kap. 3.1) til utsatt ungdom og unge voksne (se 
kap. 3.2).  

Rammen som foreslås for dette er en tiltaksmeny som kommuner kan slutte seg til. Tiltaksmenyen har 
fire hovedspor. Hvert av disse kommer med noen evidensbaserte tiltakskategorier, identifisert 
gjennom metastudier, forskningsrapporter og evalueringer. Disse må tas videre, spisses og til syvende 
og sist finne sin lokale kontekst i den enkelte kommune som ønsker dem. I det følgende gis en 
kortfattet kommentar og gjennomgang med anbefalinger for hvert av sporene. 

Spor 1: Barn i tidlig oppvekst  

Tidlig deltakelse i barnehage har særlig effekt blant marginaliserte og utsatte grupper. Økonomiske 
virkemidler som for eksempel gratis kjernetid har hatt effekt når det gjelder økt deltakelse i barnehager 
overfor marginaliserte grupper. Dette gjelder særlig lavinntektsgrupper – både med minoritets- og 
majoritetsbakgrunn.  

 Barnehagedeltakelsen bør styrkes, spesielt blant de barna som i dag ikke deltar og som er i 
utsatte eller marginaliserte grupper. Tiltak som kan øke deltakelsen kan være økonomiske 
insentiver, informasjons- og veiledningsprogram.  
 

 Et knippe kommuner på Agder burde melde sin interesse som aktive deltakere i 
Utdanningsdirektoratets nasjonale eksperiment med fullskala gratis barnehage og SFO. Dette 
må gjøres innen november 2018.  

Spor 2: Grunnskole 

Det er flere positive erfaringer fra andre områdesatsinger med å styrke skolen som arena i 
lokalsamfunn, nabolag og nærmiljø – eksempelvis Groruddalsens ”skolen som kunnskapssenter” og 
”obligatorisk forlenget skoledag”. Flere studier i USA av særskilte satsinger på skolen som 
nærmiljøsenter viser positive effekter, blant annet på reduksjon i frafall, mindre tilbøyelighet til 
avvikende atferd, og styrking av sosial kapital. 

 Man bør satse på skolens rolle som et nærmiljøsenter; som arena i lokalsamfunn, og nabolag 
– både i den ordinære skoledriften, samt utvikling av skolens rolle i aktiviteter utover skoletid. 
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Tiltak for å styrke foreldresamarbeid, forsøk med inkluderende ikke-obligatoriske aktiviteter 
utenom skoletid, samt forsøk med forlenget skoledag bør vurderes.  

Spor 3: Frafall i videregående skole 

Kunnskapssenter for Utdannings (KSU) systematiske kunnskapsoversikt viser en rekke  
tiltakskategorier med effekt på frafall.  

 Igangsetting av tiltak mot frafall bør vurderes opp mot tre hovedkategorier: tiltak rettet mot 
oppmøte og atferd; tiltak i form av veiledning og oppfølging av risikoutsatte elever; og tiltak i 
form av kurs som forberedelse til neste utdanningsnivå.   

Spor 4: Sosialfaglig oppfølging 

”Supported employment” (SE) er en egen modell med internasjonalt nedslagsfelt som har vist positiv 
effekt på ulike aldersgrupper. Forsøk med SE-modellen i Norge (blant annet på Agder) har vist 
lovende resultater.  

 Losfunksjonene Lindesneslosen og skolelosen bør styrkes og samles under én ’Agderlos’. 
Målet bør her være at losfunksjonene kan skaleres opp og spres til flere kommuner i regionen. 
Kommuner kan her ha egne ansatte hospiterende i de pågående losfunksjonene.  
 

 Man bør se på muligheten for om UiA kan bidra til å skape et kompetansemiljø for Supported 
Employment-modellen.  
 

 Man bør vurdere muligheten for å styrke og spre eksisterende aktiviteter på sosialt 
entreprenørskap og samskaping, eksempelvis Gateentreprenørene i Arendal, Med Hjerte for 
Arendal – eller andre initiativ som har vist gode resultater.  
 

Veien videre etter forprosjektet 

Det gis anbefalinger til hvordan arbeidet kan tas videre. Perspektiver og tentative forslag til 
fylkeskommunens koordinerende rolle, forankring av satsingen og dens planlegging presenteres i 
rapportens siste kapittel. For at prosessen skal drives fremover er det blant annet viktig at: 

 Det nedsettes en arbeidsgruppe som tar for seg hvordan tiltakskategoriene kan videre 
planlegges, spisses og operasjonaliseres. Det bør her vurderes hvor og når det er 
hensiktsmessig å benytte den i søknader om midler.  
 

 Satsingen forankres i kommunene, eksempelvis gjennom en erklæring som demonstrerer 
betydelig engasjement, motivasjon og vilje til kollektiv satsing, og som eksplisitt forplikter seg 
til et overordnet program. 
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1. Bakgrunnen til forprosjektet 

 
Levekår er en av Agder-regionens største utfordringer. Mange års innsats har ikke vesentlig endret 
dette bildet i positiv retning. Regionen ligger samlet under det nasjonale landsgjennomsnittet på en 
del levekårsstatistikker. Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune fikk følgende 
oppdrag av Sørlandstinget i mars 2017:  
 
«Sørlandstinget anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere en helhetlig og langsiktig levekårssatsing i et part-
nerskap mellom stat, fylke og kommuner». 
 

I etterkant har fylkeskommunene samlet innspill fra rådmannskollegiet, frivillig sektor og 
representanter fra regional stat. Forankring, samt systematisk og forskningsbasert arbeid har vært 
sentralt i innspillene fra aktørene. De har videre fremhevet viktigheten av å gripe tak i de områdene 
hvor utfordringene og mulighetene er størst, samt at motivasjonen til å iverksette tiltak er til stede i 
kommunene.   

1.1 Om oppdraget  

Denne utredningen er å betrakte som et prosjekt som sorterer under det eksisterende levekårsarbeidet. 
Det er med andre ord ikke en altomfattende plan for levekårsarbeid. Det er heller ikke et 
forskningsprosjekt med primærdatainnhenting, men snarere et utredningsoppdrag som baserer seg på 
eksisterende kunnskapsgrunnlag og allerede erkjente levekårsutfordringer. 

Oppdraget er et forprosjekt som:  

 presenterer et utsnitt av viktige levekårsutfordringer; 

 foreslår et begrenset antall tiltakskategorier basert på kunnskap om ’hva som virker’; 

 fremmer overordnede anbefalinger.  

Som forprosjekt vil denne rapporten ha som formål å være et underlagsdokument for 
fylkeskommunene og kommunene i arbeidet med å sette ut i livet en levekårssatsing med Agder som 
nedslagsfelt.   
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1.1.1 Levekår – forprosjektets utgangspunkt 

Litteraturen om levekår er mangslungen. Denne rapporten går ikke inn i noen lengre diskusjon rundt 
begrepet, men nøyer seg med å ta utgangspunkt i Erik Allardts klassiske studie om velferd fra 1975, 
hvor ”Att ha, att vara, att älska” var de tre dimensjonene1:  

 Å ha (levekår) – Økonomiske og materielle faktorer som inntekt, boligstandard, sysselsetting, 
helse, utdanning – målbare objektive forhold.  

 Å være (livskvalitet) – det som posisjonerer oss inn i tilværelsen som fritidssysler, anseelse, 
politiske ressurser. 

 Å elske (livskvalitet) – vennskaps- og familierelasjoner.  

De to sistnevnte dimensjonene kan bredt forstås som livskvalitet. Denne rapporten tar utgangspunkt 
i levekår som ”å ha” – den første dimensjonen. Det er målbare objektive forhold som sysselsetting og 
utdanning som er hovedanliggendet og utgangspunktet for denne utredningen.  

Regionplan 2020 har definert flere mål for regionen og dets kommuner, j.fr ”Det gode livet: Agder 
for alle”. Et premiss satt for dette oppdraget i utlysningen var levekår forstås i tråd med at 

(…) innbyggerne er i arbeid, lever selvstendige liv og får utnyttet sitt potensial. Det pågår mye arbeid med fokus på 
levekår i Agder. Områdesatsingen skal styrke muligheten til at flere kommer i jobb og at andel barn i familier med 
vedvarende lav inntekt reduseres, gjennom blant annet å styrke lokalsamfunnet. For å lykkes, er det særlig viktig at 
flere fullfører og består videregående opplæring, og at andelen av befolkningen med høyere utdanning øker.  
 

Vi har i dette oppdraget latt dette være veiledende for forståelsen av levekår.  

 

1.1.2 En Agdertilnærming til områdesatsing 

I dette forprosjektet har vi sett hen til områdesatsinger som referanseramme. Vi tar her kortfattet for 
oss hvordan en satsing med hele Agder som nedslagsfelt kan forholde seg til de typiske 
storbysatsingene.   

Det finnes her et stort begrepsmangfold. Hva skiller områdeløft eller områdesatsing fra generell 
stedsutvikling? Stedsutviklingsprosesser foregår kontinuerlig rundt om i kommuner og lokalsamfunn 
enten det er for å oppgradere fysiske omgivelser, skape mer liv i sentrumsområder eller tilrettelegge 
for sosiale møtesteder for ulike befolkningsgrupper (Brattbakk m.fl. 2017). Metoder for å gjennomføre 
prosessene er også velkjente. Stedsanalyser, kartlegginger og lokale medvirkningsprosesser er felles i 
de fleste stedsutviklingsprosjektene. Likevel skiller områdeløft seg fra generell stedsutvikling hvor 

                                                 
1 Her skissert opp etter Hans Kjetil Lysgårds forklaringer på Allardts dimensjoner – fra en presentasjon laget for Sørlands-
rådet, april 2018.  
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hensikten som oftest er å gjøre stedet bedre å bo i for lokalbefolkningen, mer levedyktig for 
næringslivet og mer attraktivt for befolkningen for øvrig.  

Områdeløft har en overordnet velferdspolitisk begrunnelse som stedsutvikling mangler: områdeinnsats 
skal kompensere for ulikhet i levekår og sosiale muligheter for innbyggere i ulike deler av en by eller 
kommune (Christensen 2016). 

Videre er områdeløft en helt konkret metodikk som omhandler en nærmiljøsatsing; å styrke visse 
kvaliteter i et nabolag eller avgrenset lokalsamfunn. Det kan for eksempel handle om å skape 
møteplasser – inne og ute / fysiske og sosiale – ruste opp de fysiske omgivelsene, eller styrke relasjoner 
mellom beboere, mellom beboere og ulike lokale-, offentlige-, private og sivilsamfunnsaktører, eller 
relasjoner mellom disse.  

En områdesatsing har et litt bredere fokus – både geografisk og tematisk – ved at et større område er 
nedslagsfelt og at man bringer inn flere aspekter, og ligger tettere på en levekårssatsing der man styrker 
infrastruktur eller mer generelle velferdsordninger til større grupper i befolkningen. 

For å illustrere forskjellen mellom de to begrepene kan vi trekke på Groruddalssatsingen som et 
eksempel. I denne satsingen har man gjennomført en områdesatsing for hele dalen som består av fire 
bydeler med en befolkning på størrelse med Trondheim. Her ble det i de første 10 årene av satsingen 
blant annet gjennomført større samferdselstiltak, styrket innsats i alle skolene og gratis kjernetid i 
barnehagene.  

I den nye satsingen fortsetter man – og styrker innsatsen – med tiltak innen oppvekst- og 
skolesektoren som retter seg mot hele dalen. Samtidig valgte man seg ut ett nabolag i hver av de fire 
bydelene hvor man satte i gang såkalte områdeløft. Dette ble gjort for å konsentrere innsatsen i noen 
utvalgte områder hvor man så at behovene var ekstra store, og med et fokus på beboermedvirkning 
og styrking av nærmiljøkvalitetene.     

Konklusjoner  

 Vi finner at mikronivået i stedsutvikling og områdeløftstrategier er for spisst for en helhetlig 
satsing som omfatter Agder som region. Det er imidlertid flere elementer i områdesatsinger 
som er relevante. 

 Vi anbefaler at Fylkeskommunene og kommunene på Agder fokuserer på en områdesatsing 
som i større grad tar for seg velferdsordninger, tjenesteutvikling og konkrete initiativ innen 
oppvekst og skole.  
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1.2 Metodisk tilnærming  

Utredningsarbeidet har i hovedsak vært utført i perioden februar/mars, 2018. Anbefalingene i 
rapporten er basert på: 

 En analyse av kommunenes skår på et knippe sentrale levekårsstatistikker sett opp mot 
landssnittet;  

 Forståelse av utfordringer som berører landsdelens kommuner; 

 Eksisterende kunnskapsgrunnlag om hvilke typer tiltak som virker; 

 Erfaringer fra andre områdesatsinger; 

 Pågående levekårsarbeid i regionen. 

Oxford Research og Arbeidsforskningsinstituttet har basert arbeidet på desk studier og kvalitativ 
datainnsamling gjennom intervjusamtaler og møtevirksomhet. Rapporten gjør ikke bruk av direkte 
sitater, og refererer heller ikke til informanter eller deres stillinger og verv. Videre har man benyttet 
seg av kvantitative levekårsdata fra revideringen av Regionplan 2020, og betydelig mengde registerdata 
fra NAV og skoleportalen.  

For det pågående levekårsarbeidet har man sett på eksisterende planverk, rapporter og 
prosjektdokumenter. Til grunn for tiltaksporteføljen ligger relevante metastudier og 
forskningsrapporter og evalueringer.   

Prosjektteamet presenterte tiltakskategoriene for Sørlandsrådet under et politisk verksted i Mandal 4. 
april. Diskusjonene på dette møtet har også i noen grad bidratt til innholdet i rapporten.  

Nettbaserte ressurser angis i fotnoter, mens litteratur er satt til en litteraturliste til sist i rapporten.  
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2. Utfordringsbildet på Agder  

Levekår og likestilling har vært på agendaen i den sørlandske offentligheten i flere tiår. Noen 
utfordringer har vært gjengangere i diskusjonen. Bildet er særlig problematisk på feltene: 

 Sysselsetting og deltid. Dette bildet har vært slik lenge, se for eksempel Ellingsen 20102. 

 Avhengighet av sosiale ytelser 

 Oppvekst og utdanning 

Vi skal i det følgende gi et kort riss av situasjonen og dermed legge vekt på de problematiske sidene, 
samt hvordan flere av situasjonsbeskrivelsene står i et samspill med hverandre. For hvert felt vil vi 
først presentere situasjonen for de to fylkene samlet og sett i forhold til landsgjennomsnittet. Deretter 
vil vi presentere data på kommunenivå så langt dette lar seg gjøre. Gjennomgangen vil avsluttes med 
en rangering av kommunene i forhold til de aktuelle problemfeltene og der det er best statistikk 
tilgjengelig. 

 

2.1 Sysselsetting 

2.1.1 Generelt lav sysselsetting, særlig for kvinner 

Sysselsettingen har falt nasjonalt de siste årene. Det gjelder generelt, og i Agder og Aust-Agder spesielt. 
I 2008 var andelen sysselsatte for begge kjønn samlet 15-74 år på landsbasis 72 prosent, og har i 2017 
falt til 67 prosent. Tallene for Aust-Agder er 68 mot 61 prosent og Vest-Agder 71 mot 65 prosent. 
Fallet i Vest-Agder kom seinere og brattere enn i landet som helhet og i Aust-Agder. 

Sysselsettingen blant kvinner i samme aldersgruppe er på landsbasis knappe 65 prosent. Andelene er 
62 prosent i Vest og drøye 59 prosent i Aust. Alle tall er hentet fra SSBs Arbeidskraftundersøkelse3. 

2.1.2 Høy deltidsandel 

På landsbasis er 37 prosent av kvinnene i alderen 20-66 år deltidsarbeidende, en andel som er tre 
ganger høyere enn blant menn. I Vest-Agder er andelen blant kvinner 47,4 prosent, i Aust på 47,8 
prosent. Andelen på deltid blant menn er bare ett prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Når 
en befolkning med en generelt lav andel sysselsatte i tillegg har et stort innslag av deltidsarbeidende, 
blir bidraget til verdiskapningen tilsvarende svakt. I fem av Agders 30 kommuner er andelen med 

                                                 
2 https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/sorlandet-fortsatt-paa-etterskudd 
 
3 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku 
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deltid på over 60 prosent, ytterligere 16 kommuner har andeler på mellom 50 og 60 prosent. Tallene 
her er hentet fra SSBs indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene4. 

2.1.3 Lave inntekter 

Som en funksjon av sysselsetting og deltidsarbeid blir gjennomsnittlig inntekt for særlig kvinner langt 
under gjennomsnittet. Gjennomsnittsmannen i Norge hadde i 2016 en bruttoinntekt på 523 000 
kroner, mens kvinnen hadde 359 000 kroner. Menn i Aust-Agder tjener 496 000, mot 492 000 i Vest. 
Denne forskjellen har tidligere vært i Vest-Agders favør. Menn i Vest-Agder har faktisk redusert sin 
nominelle inntekt fra 2015-2016, og tjener nå bare litt mer enn i 2014. Kvinner i Aust og Vest tjener i 
snitt 326 000 og 325 000 i året. Avstanden mellom kvinner og menn i Agder er dermed mindre enn i 
de to foregående årene, mens Agderkvinnenes avstand til landsgjennomsnittet holder seg stabilt. Også 
her er tallene hentet fra SSBs indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene. 

 

2.2 Avhengighet av sosiale ytelser 

2.2.1 Arbeidsavklaringspenger (AAP) 

Denne ytelsen gis til folk som i høy grad er i et forstadium til å få uførepensjon, til tross for mange 
forsøk på å utnytte den såkalte restarbeidsevnen bedre. Vi ser særlig på andelen unge (under 30 år) 
som har en slik ytelse, fordi man her har en betydelig risiko for at mange i gruppen vil være 
uførepensjonister i mange tiår. Mange vil egentlig aldri ha hatt andre enn svært korte opphold på 
arbeidsmarkedet i løpet av livet. I desember 2017 hadde 3,3 prosent av landets befolkning i denne 
alderen AAP, mot 5,5 prosent i Aust-Agder og 4,3 i Vest-Agder. I seks av regionens 30 kommuner er 
andelen over 6 prosent. Tallene er hentet fra NAV statistikk5. 

2.2.2 Uførepensjon 

Også her interesser vi oss for andelen blant relativt unge, siden dette er trygdemottakere som 
erfaringsmessig vil være det livet ut. Vi ser imidlertid på andelen 30-39 år siden vi her har et mye 
mindre innslag av folk som har vært tilstått uførepensjon allerede fra 18 år pga medfødte eller tidlig 
ervervede helseproblemer og funksjonsnedsettelser. På landsbasis var 3,6 prosent av denne 
aldersgruppen uførepensjonister i september 2017. I Vest var andelen 5,6 prosent, mot 6,6 prosent i 
Aust. Åtte av Agders 30 kommuner hadde andeler på det dobbelte av landsgjennomsnittet (7,2 

                                                 
4 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/likekom  
 
5 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-
+statistikk/Arbeidsavklaringspenger 
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prosent) eller over. Ytterligere 10 kommuner hadde en andel på mellom 6 og 7,1 prosent. Tallene er 
hentet fra NAV statistikk6. 

Samlet ser vi en kombinasjon av: 

 Relativt lav sysselsetting med høyt innslag av deltid 

 Mange i yrkesaktiv alder som allerede er uførepensjonister og som vil være uførepensjonister 

i mange tiår framover 

 Mange som står på terskelen til uførepensjon 

 

2.3 Oppvekst og utdanning 

2.3.1 Barnehage 

Agder henger ikke så kraftig etter resten av landet i utbyggingen av barnehagetilbudet som tidligere. 
På landsbasis har 91 prosent av alle barn 1-5 år plass i en barnehage. Aust-Agder 0,6 prosentpoeng 
over landssnittet, mens Vest-Agder ligger under med 89,8 prosent. I begge fylker er det flere 
kommuner som ligger lavere slik vi skal se. Men den etter hvert beskjedne andelen som ikke er i 
barnehage er ofte den gruppen som har størst utbytte av å delta, det vil si barn av foreldre med lav 
utdanning og/eller fra minoriteter. Det begynner å bli en økende forskningsmessig konsensus om 
barnehagenes utjevnende virkning7. Vi viser seinere at det er en del kommuner som er i en posisjon 
der en særlig høy andel barn kan være i en slik situasjon. Tallene er hentet fra SSBs barnehagestatistikk8. 

2.3.2 Skoleresultater 

En god indikator for framtidige utsikter for utdanning og deltagelse på arbeidsmarkedet er de såkalte 
grunnskolepoengene, det vil si karakterene fra siste år i ungdomsskolen. I gjennomsnitt fikk norske 
elver 41,4 grunnskolepoeng i 2017. Tallene for de to Agderfylkene ligger temmelig nøyaktig på dette 
snittet. Gjennomsnittet skjuler kommunale og enda mer lokale variasjoner, men avviket fra 
landssnittet er langt mindre tydelig her enn for tallene for sysselsetting og utenforskap. Tallene er 
hentet fra SSBs utdanningsstatistikk for grunnskoler9 og «Skoleporten»10. De største variasjonene i 

                                                 
6 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-
+statistikk/Uforetrygd 
 
7 https://www.forskningsradet.no/prognett-
vam/Nyheter/Oppvekstvilkar_betyr_mye/1254031598438/p1232443453173 
 
8 https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager 
9 https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/kargrs 
10 
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/grunnskolepoeng/nasjonalt?enhetsid=00&vu
rderingsomrade=11&underomrade=12&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1 
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grunnskolepoeng er mellom jenter og gutter og etter foreldrenes utdanning. Dette reflekteres også i 
Agdermaterialet omtrent på samme måte som for bildet på landsbasis. 

Det finnes belegg for å si at små skoler, og skoler med elever som i snitt presterer svakere, lettere vil 
overvurdere sine elevers faglige nivå, og omvendt11. Hvorvidt og i hvilken grad denne situasjonen vil 
gjenfinnes i (deler av) Agderfylkene er ikke kjent. 

2.3.3 Frafall i videregående skole (VGS) 

I perioden 2011-2016 var det på landsbasis 73 prosent av elevene som fullførte VGS på normert tid 
(58 prosent) eller over normert tid (15 prosent). Tallene for Agderfylkene varierer i liten grad fra disse. 
Et paradoks for Agder er at prestasjonene på ungdomsskolen og frafallet i VGS ikke avviker så mye 
fra landet ellers som den mye lavere deltakelsen på arbeidsmarkedet og forbruket av trygdeytelser 
skulle tilsi. Tallene er hentet fra SSBs utdanningsstatistikk for videregående skoler12. 

Et annet paradoks er at man på den ene siden har normale frafallsrater i VGS, mens andelen registrert 
for lovbrudd er godt over snittet. Dette vises når man ser på kriminalitetsbildet blant de unge. I Norge 
som helhet ble 41 av 1000 i alderen 18-20 år siktet for lovbrudd i 2016, i alderen 21-24 år var andelen 
34 per 1000. Ratene for Vest-Agder var henholdsvis 49 og 41 per 1000 samme år, mot 55 og 42 i 
Aust-Agder. 

På landsbasis har andelen siktede gått ned fra over 60 per 1000 for 18-20 åringene ti år tidligere (nå 41 
per 1000). For de litt eldre er nedgangen fra rundt 50 per 1000 til altså nå 34 per 1000. Mye av det 
samme bildet tegner seg for Agderfylkene, mens nedgangen er langt tydeligere for særlig Oslo. Våre 
tall for kriminalitet er hentet fra SSBs kriminalstatistikk for etterforskede lovbrudd13. 

 

2.4 Kommunene med størst utfordringer 

Nedenfor har vi samlet noen indikatorer på levekårsproblemer og sett hvordan de faller ut på 
kommunenivå. Vi har også gjort en tentativ indeksering basert på antall problemer og til dels 
problemenes omfang. 

Indikatoren sysselsetting tar utgangspunkt i samlet sysselsetting for begge kjønn. Kommuner som 
har et negativt avvik fra landsnittet på mer enn 5 prosent er markert med grått, og får 1 negativt 
levekårspoeng. 

                                                 
11 https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/karakterpraksis-i-grunnskoler 
12 https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen 
13 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde 
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Indikatoren deltid er basert på andelen av sysselsatte kvinner 20-66 år gamle som jobber deltid. Avvik 
på mer enn 10 prosentpoeng over landsgjennomsnittet er markert med grått, er avviket over 20 
prosentpoeng er markeringen mørkblått. Grå skåre får 1 negativt levekårspoeng, mørkblå 1,5. 

Lav sysselsetting har sin motsats i andelen på Arbeidsavklaringspenger (AAP). Vi er særlig 
interessert i de unges situasjon. Hvis andelen er høyere enn halvannen gang landssnittet for dem under 
30 år, markeres feltet med grått og 1 negativt levekårspoeng. 

Tilsvarende er andelen unge med uførepensjon interessant. Vi har her altså valgt andelen i alderen 
30-39 år fordi man her reduserer innflytelsen av de som mottar slik pensjon fra fylte 18 år og ofte på 
grunn av et medfødt eller tidlig ervervet medisinsk problem. Andeler som er høyere enn halvannen 
gang landsgjennomsnittet markeres grått (1 poeng), er andelen det dobbelt av nasjonalt snitt eller mer 
markeres mørkblått (1,5 poeng). 

Andelen i barnehage er både en likestillingsindikator og en indikator på oppvekstkår. Her markerer 
vi med grått kommuner som har en andel av barn i barnehage som ligger 5 prosent under 
landsgjennomsnittet. 

Grunnskolepoeng: Her har vi en laget en indikator for hvert kjønn, og negative levekårspoeng gis 
der snittet er mer enn 2 poeng lavere enn landsgjennomsnittet 

I det videre vises hvor hver kommune i henholdsvis Vest- og Aust-Agder ligger i forhold til 
landssnittet på de overnevnte indikatorene. 
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2.4.1 Kommuner i Vest-Agder 

Kommune Sysselsetting Deltid kvinner 
20-66 år 

AAP 18-
29 år 

Uførepensjon 
30-39 år 

Barnehage Grunnskole-
poeng gutter 

Grunnskole-
poeng jenter 

SUM 

Audnedal        3,5 

Farsund         5 

Flekkefjord        2 

Hægebostad        3,5 

Kristiansand         

Kvinesdal        3 

Lindesnes        2 

Lyngdal        3 

Mandal        3,5 

Marnardal        4 

Sirdal        1 

Songdalen        4 

Søgne        3 

Vennesla        4 

Åseral        2,5 

Kriterier  10 og  20 
prosentpoeng 
over 
landssnittet 

1,5 ggr 
landssnitt, 
samme 
alder 

1,5 og 2 ggr 
landssnitt 
samme alder 
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2.4.2 Kommuner i Aust-Agder 

Kommune Sysselsetting Deltid kvinner 
20-66 år 

AAP 18-29 
år 

Uførepensjon 
30-39 år 

Barnehage Grunnskolepoeng 
gutter siste 3 år 

Grunnskolepoeng 
jenter siste 3 år 

SUM 

Arendal        3 

Birkenes        2 

Bygland        3 

Bykle         

Evje og Hornnes        2 

Froland        5,5 

Gjerstad        5 

Grimstad        3 

Iveland        3 

Lillesand        1 

Risør        6 

Tvedestrand        5 

Valle        2 

Vegårshei        1,5 

Åmli        5,5 

Kriterier  10 og  20 
prosentpoeng 
over landssnittet 

1,5 ggr 
landssnitt, 
samme 
alder 

1,5 og 2 ggr 
landssnitt 
samme alder 
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2.4.3 Resultatene på kommunenivå 

Statistikken på deltid og unge uføre er nært gjennomgående negativt avvikende fra landdsnittet – på 
tvers kommunene i Aust- og Vest-Agder.  

I Aust-Agder er det særlig Risør, Gjerstad, Froland, Tvedestrand og Åmli som peker seg negativt ut. 
I Vest-Agder synes den samlete problembyrden mindre, men Farsund peker seg negativt ut sammen 
med Songdalen, Vennesla og Marnardal. Noen av de kommunene som viser svak levekårsskår på 
denne enkle indeksen, er relativt små. Både Åmli og Marnardal har færre enn 3000 innbyggere.  
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3. En tiltaksmeny for Agder 

I dette kapittelet fremmer vi en tiltaksmeny for Agder. I tråd med levekårsproblematikken beskrevet i 
foregående kapittel, har vi lagt vekt på tiltak mot to brede målgrupper:  

 Små barn i tidlig oppvekstfase, altså i barnehagealder (kapittel 4.1). 

 Ungdom og unge voksne som er i faresonen i forhold ved ikke å få fotfeste i arbeidslivet 
(kapittel 4.2). 

 
Tiltakskategoriene som foreslås er å regne som intervensjoner tidlig i livsløpet. Sentralt for flere av 
tiltakskategoriene er også et deltakelsesaspekt med vekt på marginaliserte og utsatte grupper, samt 
modeller for sosialfaglig oppfølging og inkluderingsarbeid.   

I gjennomgangen vises det fortløpende til norsk og internasjonal forskning som understøtter 
tiltakskategoriene. En oppsummerende tiltaksmeny og tilhørende anbefalinger er samlet til sist 
kapittelet.   

 

3.1 Tiltak for barn i tidlig oppvekstfase 

3.1.1 Deltakelse i barnehage 

Det er allment antatt at tidlig intervensjon gir best resultater i det lange løp. Den mest nærliggende 
arenaen for slike tiltak er barnehagen. Barnehagenes effekt for barn i mer marginale posisjoner er 
påvist i flere norske undersøkelser. 

En interessant undersøkelse av følgene av at kommuner valgte forskjellig tempo i 
barnehageutbyggingen på 1970-tallet, påpeker at barn vokst opp i kommuner som satset på tidlig 
barnehageutbygging har store effekter seinere i livet av denne utbyggingen. De har lavere drop-out 
rate i videregående skole, de har mindre behov for sosialhjelp, de går lengre i høyere utdanningsløp, 
er sjeldnere på uføretrygd osv. (Havnes og Mogstad 2009, se også Mogstad og Rege 2009 for en 
oppsummering av kunnskap på feltet).  

Agderkommunene har historisk sett vært blant de siste i landet til å bygge ut fullskala barnehagetilbud, 
og den nevnte undersøkelsen impliserer klart at dette må ha hatt effekter på grupper som i dag er i 30-
årene. I følge disse undersøkelsene, har etterslepet i barnehageutbyggingen på Agder hatt en betydelig 
selvstendig effekt på for eksempel det høye forbruket av uførepensjon blant Agders unge. 
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3.1.2 Agders barnehagetiltak 

Oxford Research og Arbeidsforskningsinstituttet er kjent med Agderprosjektet14. I regi av UiS og UiA 
får 50 barnehager i Agder et særskilt opplegg for femåringer som skal forberedes til skoledebut året 
etter. Dette er et interessant prosjekt som foreløpig er på utprøvingsstadiet. Det har møtt kritikk uten 
at vi skal ta stilling til den her.  

Vi ønsker oss imidlertid at man fokuserer på tiltak for mindre barn: Statistiske analyser i regi av 
Folkehelseinstituttet peker i retning av at barn fra innvandrerhjem og barn fra hjem der en eller begge 
foreldre har psykiske og sosiale problemer, har stor gevinst i at omsorgen i perioder overlates til andre 
voksne (Schjølberg mfl. 2008). Dette gjelder også for kompetanseutviklingen blant barn av foreldre 
med liten utdanning. Den nevnte undersøkelsen baserer seg på barns språklige nivå allerede ved 
treårsalderen. Det er derfor gode grunner til å se på tiltak som balanserer barns 
tilknytningsproblematikk med barns kognitive behov og dermed se på tiltak som sikrer at flest mulig 
er i kontakt med barnehagen allerede fra halvannet til toårsalderen.  

Det må skapes insentiver for slik tidlig, men ikke nødvendigvis omfattende, barnehagedeltakelse for alle 
barn. Motsatt må kunne man også diskutere insentiver som dreier foreldre med lav tilknytning til 
arbeidsmarkedet i motsatt retning. 

En interessant modell er tiltaket med gratis kjernetid i barnehagene slik det springer ut av 
Groruddalsatsingen. Dette tiltaket – men antagelig bredere utformet og rettet mot enda mindre barn 
– kan diskuteres som en sentral ingrediens i en satsing på Agder. 

 

3.1.3 Gratis kjernetid 

Gratis kjernetid (20 timer per uke) i barnehager startet som et prosjekt innenfor Groruddalssatsinga 
som omfattet i utgangspunktet alle barn i førskolealder (3-, 4-, og 5-åringer) i utvalgte bydeler i Oslo, 
men har senere blitt behovsprøvd knyttet til lavinntekt og utvidet til alle bydelene. I bydeler som 
regnes som særlig utsatt har inntektsgrensen blitt satt noe høyere for å favne flere grupper. Ordningen 
har blitt eksportert til alle landets kommuner som en nasjonal ordning som en behovsprøvd variant 
til lavinntektsfamilier og barn med særskilte behov. I tillegg har man innført en moderasjonsordning 
der barnefamilier med lav inntekt får moderasjon knyttet til inntektsnivå15.  

Det overordnede målet med gratis kjernetid er å bedre levekår ved at barnehagen forbereder barna til 
en god skolestart og at god skolestart øker sjansen for et godt utdanningsløp og dermed bedre 
muligheter på arbeidsmarkedet. Denne tankegangen er i tråd med erkjennelsen av hvor viktig det er 
med «tidlig innsats», noe som de senere årene har fått økt oppmerksomhet basert på 

                                                 
14 http://www.uis.no/forskning/barnehage/agderprosjektet/om-agderprosjektet/ 
 
15 https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/ 
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forskningsresultater fra en rekke fagfelt. At barn starter tidlig i barnehagen bidrar til bedring av 
språkferdigheter og skoleresultater. Evalueringer av ordningen i Oslo viser at bruken av barnehagen 
blant 4- og 5-årige barn med innvandrerbakgrunn økte med 15 prosent16. Dessuten viser  
evalueringene at det er færre barn med lave resultater på leseprøver blant barn som har gått flere år i 
barnehage, og at barn med innvandrerbakgrunn som har benyttet tilbudet om gratis kjernetid gjør det 
bedre i lesing og regning på første og andre skoletrinn. Deltakelse i barnehage bidrar også til at 
foreldrene treffer barnehageansatte og andre foreldre og slik øker deres deltakelse og 
samfunnsforståelse. Et svært viktig punkt er dessuten at mødrene kan ta del i arbeid eller utdanning 
mens barna er i barnehagen, og slik styrke deres forsørgerevne og deltakelse i samfunnet  

I arbeidet med å sikre likeverdige tjenester for alle grupper er tilgjengelighet et stikkord. En erfaring 
fra Groruddalssatsingen er at mange grupper opplever ulike former for barrierer for å faktisk ta i bruk 
eksisterende tjenester.  

Fire ulike barrieretyper ser ut til å spille inn (Lund 2014); 

 Kunnskapsmessige barrierer 

 Mentale barrierer 

 Praktiske barrierer 

 Økonomiske barrierer 

For det første kan kunnskapsmessige barrierer som for eksempel manglende språkkunnskaper og 
manglende samfunns- og systemforståelse. En del trenger dessuten å lære hvilken betydning tjenestene 
faktisk kan ha og hvordan de kan bedre livssituasjonen. Dessuten kan mentale barrierer i form av 
forventninger til seg selv og andre, og ikke minst lav selvtillit og lav mestringsfølelse påvirke hva som 
oppleves som mulig og overkommelig å få til. Praktiske barrierer er en tredje hindring som gjør at mange 
ikke benytter seg av eksisterende tilbud. Det kan for eksempel handle om omsorgsoppgaver for barn 
og familiemedlemmer som gjør det vanskelig å delta. Videre kan det handle om geografisk avstand til 
tjenestene som kan vanskeliggjøre deltakelse for noen, eller sosial kontroll som kan være et hinder for 
deltakelse, særlig for enkelte kvinner. Økonomiske barrierer kan gjøre at en del tilbud er vanskelige å ta i 
bruk for lavinntektshushold. Erfaringene fra Groruddalen tilsier imidlertid at flere enn antatt er villige 
til å betale hvis tilbudet oppleves som attraktivt nok.  

I arbeidet med å utvikle tjenestene sine har bydelene i Groruddalen særlig jobbet med å (1) rekruttere 
brukere fra grupper som i liten grad benytter seg av relevante tilbud, og (2) i større grad tilpasse 
tjenestene til ulike forutsetninger i befolkningen (Lund 2014).    

Knyttet til gratis kjernetid har man brukt ulike strategier for å overkomme slike barrierer da man så at 
for mange var ikke det å redusere den økonomiske barrieren (gratis kjernetid) tilstrekkelig i seg selv, 
men det var nødvendig å jobbe aktivt med ulike rekrutteringsstrategier. Valg av informasjonskanaler, 
kommunikasjonsform og ulike former for oppfølging har vist seg å ha stor betydning. Å jobbe 

                                                 
16 Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling (2016) Groruddalen. Glimt fra Groruddalssatsingen 2007-2016. I samarbeid med 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). www.oslo.kommune.no/groruddalssatsingen 
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oppsøkende opp mot aktuelle målgrupper med direkte muntlig kommunikasjon har vist seg effektivt17. 
Ordinære tjenestesteder har dessuten informert aktivt om andre tilbud enn deres egne. Dessuten er 
det viktig å bygge tillit over tid. Dette kan oppnås gjennom personlig kontakt, utstrakt bruk av 
oppsøkende virksomhet og at man kan forholde seg til den samme personen over tid.  

3.1.4 Forsøk med gratis barnehage og SFO 

Utdanningsdirektoratet har lansert et forskningsprosjekt om forsøk med gratis barnehage og SFO for 
de barna som har lavest deltakelse. Det skal gjennomføres et forsøk med tidshorisont på 6 år. 
Kommuner som kunne være interessert i å delta i forsøket kan melde sin interesse før november 2018. 
Dette vurderes som et interessant tiltak for flere kommuner på Agder. 

 

3.2 Tiltak for ungdom og unge voksne  

3.2.1 Skolen som arena i lokalsamfunn, nabolag og nærmiljø 

Familien er den klart viktigste primære sosialiseringsarenaen for barn og unge, mens skolen er den 
viktigste sekundære sosialiseringsarenaen. Begge disse arenaene er godt studert både internasjonalt og 
nasjonalt, og kunnskapsgrunnlaget er omfattende. Foreldrenes og familiens ressurser – oftest omtalt 
som sosial bakgrunn – har altså størst betydning for barn og unges livssjanser og mulighetsrom. Den 
primære sosialiseringsarenaen som utgjøres av hjemmesfæren betyr altså definitivt mest.  

Spørsmålet blir dermed hvor stor betydning sekundære sosialiseringsarenaer som skole og nabolag 
har, og den relative fordelingen mellom disse. Skolens rolle for barn og unges utvikling og sosiale 
mobilitet er et godt etablert og svært omfattende forskningsfelt. Nabolagets eller lokalsamfunnets rolle 
er mindre studert, men det foreligger etterhvert en god del forskning på feltet og forskningsfeltet er i 
sterk vekst. Relasjonen mellom skole og nabolag er også relativt lite studert, selv om det finnes noen 
studier også her.  

                                                 
17 Annen forskning som understøtter dette er eksempelvis:  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/gratis-kjernetid-i-barnehage-i-oslo/ 

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2016/gratis-kjernetid-i-barnehager-i-oslo.pdf 

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/evaluering-av-forsok-med-gratis-kjernetid-i-barnehage 

https://forskning.no/meninger/kronikk/2016/03/speedordning-av-kontantstotten-har-liten-effekt-pa-likestilling 

https://forskning.no/2015/03/kontantstotte-ga-ingen-babyboom 
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I utdanningssystemer som det norske hvor de fleste barn og unge går på nærskolen sin er skole og 
nabolag ofte sterkt sammenvevd. Her spiller skolen en sentral rolle i lokalsamfunnet, og nabolagets 
øvrige institusjoner, organisasjoner og lag har som regel tette bånd til skolen. 

Barn og unge er i formativ alder og tilbringer som regel mye tid i nabolaget: de lever sine liv lokalt. 
Derfor er nærmiljøet en særlig viktig arena for denne aldersgruppen. Samtidig har mange barn og unge 
en mer organisert og digital oppvekst (Bakken 2016) hvor mye tid tilbringes på skolen i ordinær 
undervisning og skolefritidsordninger, økende grad av organiserte fritidsaktiviteter og mer tid hjemme 
med dataspill og sosiale medier. I de unges hverdag er likevel skole, fritidsaktiviteter og den digitale 
verden ofte tett sammenvevd med nabolaget og vennene som bor der. 

Erkjennelsen av skolens betydning i lokalsamfunnet er økende og i flere områdesatsinger ser vi 
strategier for å styrke skolens relasjon til lokalsamfunnet og skolens rolle som et nærmiljøsenter med 
aktiviteter utover skoletid og som en møteplass også for foreldre og andre grupper i lokalsamfunnet. 
I Groruddalssatsingen har Utdanningsetaten i Oslo kommune vært involvert blant annet i prosjekter 
som ”skolen som kunnskapssenter og inkluderende møteplass” og ”obligatorisk forlenget skoledag”18. 
Dette har blant annet handlet om å styrke samarbeidet med barnehager, barnevern og helsetjenesten 
lokalt. Som del av Tøyensatsingen har man styrket skolefritidsordningen (SFO, kalt AKS i Oslo) som 
har gitt et kvalitativt mye bedre tilbud og samtidig styrket båndene til ulike lokale aktører som også er 
viktige for barna utover skoletid. En del fritidstilbud er innlemmet i skolefritidsordningen (Brattbakk 
m.fl. 2015).  

I USA har man mye erfaring med å gjøre skolene til viktige nærmiljøsentre. Såkalte ”Magnet-schools” 
er et eksempel på slike særskilte satsinger på skolen i et lokalsamfunnsperspektiv19. I USA fungerer 
ofte ungdomsskolen i praksis som et lokalsamfunnssenter for unge. Utover et faglig tilbud, tilbyr 
nesten alle skolene en rekke ikke-obligatoriske aktiviteter innenfor musikk, akademiske temaer eller 
sport (Andersen m. fl. 2018). Ved å delta i slike aktiviteter, så forventes en rekke positive bieffekter, 
som at disse unge sjeldnere hopper av skolen, får en sterkere tilknytning til skolen eller økt 
”lokalpatriotisme”, og at det styrker de unges sosiale kapital (styrker og utvider ens sosiale nettverk).  
I en oversiktsstudie viser Feldman og Matjasko (2005) til en rekke andre funn fra forskningen på slike 
organiserte aktiviteter, der det hevdes at ungdom som deltar blant annet har:  

 Høyere sannsynlighet for emosjonell og fysisk velvære som voksne; 

 Mindre tilbøyelighet til avvikende atferd på skolen, og bedre betingelser for å lykkes på 
skolen; 

                                                 
18 Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling (2016) Groruddalen. Glimt fra Groruddalssatsingen 2007-2016. I samarbeid med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). www.oslo.kommune.no/groruddalssatsingen og for en kort omtale (på engelsk), 
se rapporten Area-based policies in urban areas: how to promote good living conditions for children and youth (Norway, 2012). Part 
II, s. 9. 
19 Se for eksempel Archbald 2004, samt National Centre for Community Schools (US) http://www.nccs.org/ og følgende tekster: 
https://nces.ed.gov/pubs95/web/95741.asp og 
http://www.montclair.k12.nj.us/WebPageFiles/1271/Clubs%20and%20Extracurricular-09%2010.pdf  
https://www.nfhs.org/articles/the-case-for-high-school-activities/#chapter2 
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 Mindre tilbøyelighet til kriminell atferd som ung. Men gutter som heller deltar i uorganisert 
aktivitet på f.eks. en ungdomsklubb med lite overoppsyn fra voksne, står i fare for å delta 
i mer ”antisosial atferd”. 

Videre har det amerikanske National Education Policy Center (NEPC) og Learning Policy Institute 
(LPI) gitt ut rapporten ”Community Schools as an Effective School Improvement Strategy: A review 
of the evidence.” (2017).20 Dette er en metastudie basert på 143 forskningsstudier på skoler med 
nærmiljøsatsinger. Rapporten presenterer en rekke oppsummerte funn, blant annet at: 

 Forlenget skoledag og ikke-obligatoriske aktiviteter utenom skoletid assosieres med bedre 
skoleresultater, oppmøte og velvære. De studiene som har vært mest solide metodisk, har vist 
sterkest effekt. 

 Familie- og foreldresamarbeid assosieres også med bedre skoleresultater, oppmøte og velvære. 
Dette viser seg også tillitsskapende mellom elever, foreldre og ansatte, noe som har positiv 
effekt på skoleresultater. 

 Skoler med mer omfattende næmiljøsatsinger har utjevnende effekter – reduserte forskjeller 
mellom grupper.  

Essensen i styrking av skolen som arena i nærmiljøet er koblinger mellom lokale ressurser i nabolag, 
nærmiljø og lokalsamfunn, og  idrett og frivilligheten. Basert på det ovenstående burde 
tiltakskategoriene ikke-obligatoriske aktiviteter utenom skoletid og forelenget skoledag være vel verd 
å vurdere for kommuner i en Agdersatsing.  

 

3.2.2 Frafallsproblematikk 

Tidligere forskning om frafall i Norge har analysert elev/registerdata for å finne årsaker til frafall 
(Kunnskapssenter for utdanning, 2015). Analysene gir et godt innblikk i hvorfor så mange faller fra 
og hvilke grupper som er spesielt utsatt. Likevel er det ikke innlysende ut ifra denne forskningen hvilke 
tiltak som er mest effektive og som beslutningstakere og praksisfeltet bør investere tid og penger i. 

Markussen (2010) og Kunnskapssenter for utdanning (2015) har gruppert de tiltakene som er prøvd 
ut i Norge og Norden for å redusere frafall.  De identifiserer fem tiltaksgrupper:  

 Tiltak som retter seg mot rådgivning og karriereveiledning. 

 Innslag av praksis i yrkesutdanninger. 

 Alternative opplæringsløp for ungdom som er i faresonen og trenger spesiell oppfølging. 

 Omfattende reformer, som Reform 94 og Kunnskapsløftet i 2006, og intervensjonspakker. 

 Kompetanseheving for lærere og andre aktører med tilknytning til skolen. 

                                                 
20 https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Community_Schools_Effective_REPORT.pdf  
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Ifølge Markussen (2010) er det ikke tilstrekkelig grunnlag i eksisterende forskning i Norge til å 
konkludere med sikkerhet at en av tiltaksformene er mer effektiv enn andre. For å for å få ut hva som 
virker best, trenger en mer målrettede intervensjoner som følges med metodisk robuste målinger av 
effekter av tiltak (for eksempel eksperimenter).  

Kunnskapsdepartementet har i regi av «Program for bedre gjennomføring» finansiert gjennomføring 
av eksperimenter knyttet til fire ulike tiltak. Disse eksperimentene er kommet litt over halvveis, men 
det er for tidlig å si noe om hva de fører til av effekter. Det eksperimentet som Oxford Research 
gjennomfører sammen med Hemil-senteret og Nordlandsforskning, gir visse signaler om at et spesifikt 
tiltak (Nærværsteam21) rettet mot elever som står i fare for å droppe ut kan ha noe for seg. De øvrige 
tiltakene som prøves ut gjennom «Program for bedre gjennomføring» er intensivopplæring i 
matematikk på 8. trinn og i Vg1 studieforberedende, intensivopplæring i matematikk i Vg1 innen 
yrkesfag (Vest-Agder deltar) og uttesting av en modell for identifisering, kartlegging og oppfølging av 
elever i risikosonen (Aust-Agder deltar). 

 

Internasjonale studier på frafall 

Wilson m.fl. (2011) har gjort en metastudie av 152 effektstudier av høy vitenskaplig kvalitet fordelt på 
følgende tiltakskategorier; Community service, Vocational training Mentoring, counselling, College-oriented 
programming, Skills training, School, class restructuring, Case management, Supplemental academic services, 
Alternative school, Multiservice package, Attendance monitoring.  

Metastudien viste at tiltak rettet mot redusert frafall har en positiv og signifikant effekt. Samtlige 
referanser i rapporten undersøker program med et vidt spekter av intervensjoner og tiltak, som krever 
implementering over tid eller større endringer i skolen eller skolemiljøet. Wilson m.fl. (2011) antyder 
at det er uklokt å tro at kortere og mindre intensive tiltak vil kunne oppnå en gunstig effekt.  

Rapporten til Wilson m.fl. (2011) har to hovedkonklusjoner: 

 Ingen av de skisserte tiltakskategoriene beskrevet over fremsto som klart bedre enn noen av 
de andre. 

 Implementeringskvalitet påvirket i stor grad de målte effektene av tiltakene. 

Dette betyr at implementeringskvalitet på intervensjoner og tiltak betyr mer for effekt enn 
tiltakskategori (Wilson m.fl., 2011). Studien anbefaler at myndigheter, skoleeiere og skoleledere 
utvikler eller velger tiltak som det er mulig å gjennomføre på en vellykket måte gitt lokal kontekst, 
ressurser og kompetanse. Alle tiltakene må ha god nok forankring i de lokale kontekstene de skal 
prøves ut, og de må – ikke minst – følges grundig opp av alle involverte parter (Kunnskapssenter for 
utdanning, 2015). 

                                                 
21 For en nærmere beskrivelse, se https://complete.w.uib.no/intervensjonane/naervaersteam/  
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ICF International har gått gjennom 58 forskjellige studier, og basert på dette fant de sju 
tiltakskategorier med dokumentert effekt for å redusere frafall: 

 Familieinvolvering 

 Veiledning 

 Alternative utdanningsløp 

 Samarbeid skole-lokalsamfunn 

 Undervisning som bruker IKT og er yrkesrettet 

 Gode læringsmiljø 

 Elevsentrert læring 

ICF International finner effekt av tiltak som inneholder veiledning, og anser slike tiltak som gunstige 
fordi de ikke er spesielt ressurskrevende. 

Funn fra systematisk kunnskapsoversikt  

Kunnskapssenter for utdanning (2015) har gjennomført en systematisk kunnskapsoversikt over tiltak 
som kan være med på å hindre frafall i videregående opplæring. I deres gjennomgang er det tre 
hovedkategorier av frafallstiltak som utkrystallisert seg22: 

 Tiltak rettet mot oppmøte og atferd. 

 Tiltak i form av veiledning og oppfølging av risikoutsatte elever. 

 Tiltak i form av kurs som forberedelse til neste utdanningsnivå. 

Felles for alle de tre tiltakskategoriene er at de omtaler frafall som et komplekst problem. Fordi det 
overskrider tradisjonelle skiller og ansvarsområder, må det angripes systematisk. Mange elever får 
motstridende signaler om betydningen av utdanning – i vennegruppen, i nabolaget, hjemme og på 
skolen. Derfor er det viktig at tiltak som settes i gang på skolen gir et konsistent budskap til elevene 
om at hele skolen står samlet bak ønsket om at eleven skal lykkes, det vil si fullføre og bestå. Mange 
av tiltakene etablerer også relasjoner mellom skolen og lokalmiljøet. Aller viktigst er det kanskje å 
forstå at tiltak mot frafall er omsorgstiltak. Mange elever er ”vant” til å bli oppfattet som et problem. 
Derfor må ikke frafallstiltakene sende signaler til eleven om at han eller hun er et problem som 
”systemet” skal ordne. 

I sitt arbeid har Kunnskapssenter for utdanning (2015) også sett nærmere på hvorfor noen tiltak lykkes 
og andre ikke. Gjennom analysen ble det identifisert fem hovedtema som kan regnes som helt klare 
forutsetninger for å lykkes: 

 Vellykkede tiltak tar hensyn til at det må etableres sterke og tillitsskapende relasjoner. 

 Tiltak som lykkes har klart å etablere sammenheng mellom forvaltningsnivåer. 

 Tiltak som har effekt har bred tilslutning blant alle som deltar i tiltaket. 
                                                 
22 Innen hver av disse kategoriene gis det eksempler på spesifikke tiltak innen hver kategori. Disse kan tjene som en 
inspirasjonskatalog for arbeid på feltet. 
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 Preventiv innsats har effekt, det vil si at man griper inn tidlig, før problemet har fått utvikle 
seg. 

 Vellykkede tiltak er systematiske – både i planlegging, gjennomføring og evaluering. 

Disse forholdene er igjen direkte knyttet til implementeringskvaliteten. Dersom denne er god, er det 
langt mer sannsynlig at tiltaket får en effekt.  

 

3.2.3 Sosialfaglig oppfølging med skreddersøm 

Norske erfaringer i NAV 

Hva slags innhold og utforming bør sosialfaglig oppfølging og inkluderingsarbeid rettet mot utsatt 
ungdom ha for å fungere best mulig? Hva er viktige elementer i det lokale oppfølgingstilbudet? Hva 
skal til for å lykkes med inkludering i skole eller arbeid? 

Det er ingen god start på voksenlivet å være uten arbeid og noe meningsfullt å gjøre. Ungdom er 
derfor en prioritert gruppe både hos NAV og hos andre instanser. Utfordringene knyttet til 
inkludering av unge som faller utenfor, blir større dess lenger de går ledige. Dette viser både erfaringer 
i prosjekter som har inngått i NAVs satsing på utsatt ungdom, og forskning fra flere hold. Det er 
derfor svært viktig å kunne raskt bistå unge som står i fare for å falle ut av skole eller arbeid, med å 
finne mening og innhold i hverdagen, en plass innenfor fellesskapet og muligheter for selv å bidra til 
det. 

Arbeidsforskningsinstituttet har evaluert et pågående utviklingsarbeid knyttet til oppfølging av utsatt 
ungdom i NAV i 15 ulike prosjektområder i både store og små kommuner, deriblant Kristiansand. 
Prosjektene var alle forankret i det lokale NAV-kontoret selv om NAV-kontorene i ulik grad har vært 
direkte aktive i prosjekttiltakene. Sentrale samarbeidsaktører var oppfølgingstjenesten, videregående 
skoler, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og ulike kommunale instanser. Målgruppe var ungdom i 
alderen 14-25 år som stod i fare for å utvikle rusmiddel- eller atferdsproblemer, eller som stod i fare 
for å falle ut eller allerede hadde falt ut av videregående opplæring. 

Omtrent 2100 ungdommer har fått bistand gjennom disse utviklingsprosjektene. To av tre deltakere 
var menn. Omtrent 14 prosent var innvandrere, men det er store variasjoner mellom prosjektene. 47 
prosent av deltakerne har vært i aldersgruppen 16-19 år. Det store flertallet av ungdommene har ikke 
fullført videregående skole. Mange sliter med psykiske vansker av ulik art eller andre problemer. 
Andelen helt ledige deltakere synker fra 37 prosent før, til 6 prosent etter prosjektdeltakelse. 34 prosent 
av deltakerne hadde tilknytning til VGS før deltakelse, men var i ferd med å falle ut. 28 prosent av 
deltakerne er full- eller deltidselever i VGS etter. 14 prosent er i ordinært arbeid etter deltakelse. 
Andelen av deltakere i NAV-tiltak øker fra 7 prosent til 27 prosent.   

Viktige virkemidler i arbeidet med utsatt ungdom ser blant annet ut til å være kombinasjoner av 
motivasjons- og mestringsarbeid med rask og målrettet skreddersydd sosialfaglig oppfølging inn i 
tilrettelagte skoletilbud, kombinasjoner av arbeid og skole, eller ordinære arbeidsforhold. For å lykkes 
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ser det i tillegg ut til å være viktig med god forankring av lokalt samarbeid mellom sentrale instanser, 
etablering av konstruktive samarbeidsmodeller lokalt, og godt og tett samarbeid med videregående 
skoler og arbeidsplasser. Det tverrfaglige samarbeidet (stat-kommune) omkring utsatt ungdom ser ut 
til å fungere bedre etter etableringen av NAV enn før. Samtidig viser evalueringen utfordringer med å 
yte tilstrekkelig sosialfaglig oppfølgingsarbeid overfor utsatt ungdom fra NAV-kontoret. 

AFI-forskerne har oppsummert erfaringene i en rapport23 og et tipshefte24. Heftet beskriver hva NAV-
medarbeidere kan gjøre for å nå utsatte ungdommer tidlig og for å hjelpe dem på en konstruktiv måte 
i retning av ordinær skole eller arbeid. Heftet bygger på erfaringer fra NAVs egne utviklingsprosjekter 
og egen forskning. I heftet trekkes det fram faktorer som kan være nødvendige å tenke gjennom før 
man starter et arbeid rettet mot unge i risiko, faktorer som er viktige i utformingen av et slikt arbeid, 
og ikke minst faktorer som er viktige i den daglige oppfølgingen av de unge. De viktigste ingrediensene 
som trekkes frem i arbeid med utsatt ungdom er:  

 Lokal forankring – fortrinnsvis høyt i systemet lokalt, og med kombinasjonen av statlige, 
fylkeskommunale og kommunale instanser. 

 Formalisert og regelmessig samarbeid på ledernivå. 

 Lokale arenaer for tverrfaglig samarbeid på saksnivå i NAVog mellom NAV og andre. 

 Utvikle samarbeidsånd og uformelle relasjoner – kjennskap og kunnskaps om hverandre i 
samarbeidsrelasjoner. 

 Oppfølging i tverrfaglige team med sosialfaglige og relasjonelle ferdigheter. 

 Kompetanse i bruk av arbeidsplasser som middel for skolegjennomføring og ordinær 
ansettelse. 

Tipsheftet løfter blant annet frem Supported Employment tilnærmingen, og at det er gjort gode 
erfaringer med losmodeller: ”[Losmodellen] fremstår som god fordi den utføres mens ungdom er i 
ordinære løp, kan strekkes over lang tid, og ytes når behovet er der.” Kompetanse på Supported 
Employment løftes frem som et tiltak for skolegjennomføring og ordinær ansettelse av ungdom og 
unge voksne med betydelige bistandsbehov.  

3.2.4 ’Supported employment’ i losfunksjoner 

Utsatt ungdom og unge voksne har høyere arbeidsledighet og avhengighet av velferdsgoder enn resten 
av befolkningen. De har det derfor vanskeligere i møte med konkurransen på arbeidsmarkedet. 
Virkemidler som oppmuntrer og myndiggjør mennesker kan hjelpe dem med å etablere seg i det 
ordinære arbeidsmarkedet. Modellen for Supported Employment (SE) har vist positive resultater med 

                                                 
23 Frøyland, Kjetil; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Fossestøl, Knut. (2016). Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV, Tiltak, 

metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder. 
(AFI-rapport 2016:01). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 
24 Maximova-Mentzoni, Tatiana; Frøyland, Kjetil. (2016). Oppfølging av ungdom i NAV, Tipshefte med forskningsbaserte anbefalinger 
(AFI Rapport 2016:01a). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. 
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hensyn til å fremme og øke deltakelsen i arbeidslivet25. Dette er en arbeidsintensiv tilnærming med høy 
grad av individuell kontakt med brukerne. Tilnærmingen har også sin egen metrikk og måleverktøy.  

Supported Employment modellen har et stort internasjonalt nettverk av profesjonelle praktikere, og 
det finnes blant annet en sertifisert kursing/utdannelse for dette ved Oxford University. Modellen har 
utenfor Norge hatt en eldre målgruppe enn i Norge.  

Også på dette feltet har det i det siste årene vært gjennomført interessante tiltak i Agder. Tanken er at 
for å få sårbar ungdom ut i utdannings- og arbeidsliv må det etableres skreddersydde tiltak der 
ungdommen har bred kontakt med «loser» eller andre som kjenner dem godt.  

I Agder er den mest kjente tiltaksleverandøren kjent som Lindesneslosen, som ble utprøvd i perioden 
2014-17, og som nå fortsetter i ordinær drift finansiert av kommunene i den fremtidige storkommunen 
Lindesnes og Vest-Agder Fylkeskommune. Lindesneslosen har som mål å få ungdom tilbake på skolen 
og/eller ut i arbeid, med et langsiktig mål om reduksjon i unge på AAP, og reduksjon i antall unge 
uføre. Målgruppen er utsatt ungdom 15-25 år. Mange i målgruppen har vært preget av ulike 
nederlagserfaringer, dårlig selvfølelse, belastende sosial arv og stigma, oppmøteproblematikk, samt 
rus- eller psykiske utfordringer.  

Losene bidrar til tverrsektoriell samordning ettersom de er i kontakt med et bredt spekter av etater 
som barna allerede har vært fanget opp av – fra barnevernet til skolen. Lederen for Lindesneslosen er 
fysisk samlokalisert på en videregående skole, og i styringsgruppen sitter både rektor, NAV-
representant og oppvekstlederne i de samarbeidende kommunene, Mandal, Lindesnes og Marnardal. 

I kjølvannet av Lindesneslosen har det også blitt startet en utprøving av Skolelos fire steder i landet 
som benytter samme tilnærming, men med en noe yngre målgruppe; 12-21 år.    

Lindesneslosen har vært følgeevaluert av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. I 
Underveisrapport 2 fra første kvartal i 2017 sies det blant annet at: 

Losene har lykkes godt med å bygge tillit til ungdommene, men har også lykkes som pådriver i samarbeidet med andre 

instanser i enkeltsaker. Vi har inntrykk av at samarbeidet med både NAV, de videregående skolene og ungdomskolene 

har gått bra, og at samarbeidsinstansene erfarer at Lindesneslosen yter en bistand som de selv ikke har kapasitet til, og 

ofte heller ikke kompetanse til å utøve. Lindesneslosen har også arbeidet mye ut mot lokalt næringsliv, og har fått på 

plass samarbeid med lokale arbeidsgivere om flere i målgruppa26.   

Underveisrapporten sier også at modellen Lindesneslosen kan forbedres med større systematikk. 
Innvirkning på uførestatistikken er fremdeles for tidlig å uttale seg om, men det konkluderes med at 
tiltaket ser ut til å gi viktige forebyggende bidrag for unge.  

                                                 
25 European Union of Supported Employment: Verktøykasse, s. 46. http://www.euse.org/content/supported-employment-
toolkit/EUSE-Toolkit-2010-Norwegian.pdf  
26 Effekt- og Følgeevaluering av Lindesneslosen. Underveisrapport 2, s. 6. Endelig rapport er ventet mot slutten av 2018 
/ begynnelsen av 2019.  
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Vi foreslår at denne typen skreddersøm videreutvikles, oppskaleres og spres på Agder. Det er viktig å 
være klar over at dette er en ressurskrevende tilnærming der man må operere med langsiktige og 
realistiske mål. Utgangspunktet er at mange av de unge vil ha så vidt mange «huller» i sin primære 
sosialisering at denne «sekundære sosialiseringen» må bli omfattende. Det er også klart at man her ikke 
vil kunne gå etter «quick fix»-løsninger, men må gå smalere inn mot en målgruppe med sammensatte 
og alvorlige problemer. 

 

3.2.5 Sosialt entreprenørskap og samskaping 

Som tidligere nevnt bidrar losfunksjonene til tverrsektoriell samordning ettersom de er i kontakt med 
et bredt spekter av etater i forvaltningen.  

Det  finnes også gode initiativer som tilrettelegger for samarbeid mellom forvaltning og sivilsamfunn. 
Her er det god grunn til å se hen til til prosjekter som Med Hjerte for Arendal27, og 
Gateentreprenørene. Man bør se videre på de prosjektene som bidrar til en mer integrert forvaltning, 
og hvordan disse kan styrke samhandling mellom nivåer; mellom det offentlige og frivilligheten. 

 

3.3 Den avgjørende implementeringen  

Et gjennomgående trekk i litteraturen er stadige anbefalinger om at tiltakene må ha god nok forankring 
i de lokale kontekstene hvor de skal prøves ut, og de må følges skikkelig opp av alle involverte parter. 
I mange nyere, systematiske kunnskapsoversikter blir det påpekt at implementeringskvalitet helt klart 
er en faktor som medvirker til at intervensjoner får effekt med målbare resultater.  

I en litteraturgjennomgang av forskning om implementering framhever Fixsen m.fl. (2005) at 
implementering egentlig er prosesser hvor man tar i bruk kunnskap fra forskning i praksis. Det vil si 
at implementering består av flere aktiviteter i lokale kontekster. En forutsetning for vellykket 
implementering kan for eksempel være at de som arbeider i systemene må forandre både holdninger 
og handlinger. Implementering kan innebære at organisasjoner må restruktureres, og vil i mange 
tilfeller innebære at personer med ulike ansvarsområder må samarbeide for å nå organisasjonens mål. 
Derfor er implementering et sett av komplekse aktiviteter, og det er ikke mulig å gi en universell 
oppskrift på hvordan det kan gjøres. Basert på en gjennomgang av 377 studier, påpeker Fixsen m.fl. 
(2005) likevel at følgende overordnede kriterier må være til stede for å lykkes med 
implementeringsprosessen: 

 Håndplukker praktikere og gir dem grundig opplæring, kyndig veiledning og jevnlige 
tilbakemeldinger. 

                                                 
27 Førstnevnte har vært gjenstand for følgeforskning av Agderforskning (Guribye 2016).   

 

43



71/19 Tilslutning til viljeserklæring - 201716133-18 Tilslutning til viljeserklæring : Forprosjekt_Levekaarsrapport-fra-Oxford-Research

Forprosjekt: Veikart for levekårssatsing - AgderVeikart for levekårssatsing - Agder 
  

27 
 

 Mobiliserer de ressursene som trengs, sikrer infrastruktur i organisasjonen og vurderer både 
prosess og resultat. 

 Sikrer at de som skal gjennomføre tiltakene får være med på å velge ut og evaluere tiltakene. 

 Utnytter økonomiske rammer fleksibelt. 

Dette er i tråd med anbefalinger hos Wilson m.fl. (2011) som konkluderer med at myndigheter, 
skoleeiere og skoleledere må utvikle eller velge program som forholder seg til den lokale konteksten 
og de tilgjengelige ressursene. I relasjon til dette er det viktig å tenke gjennom graden av kompleksitet  
i tiltakene. Det kan være fristende å gå i gang med tiltakspakker som inneholder mange elementer, i 
håp om at man dekker flere av de mulige årsakene til utfordringen. Til tross for dette er det likevel 
ikke sikkert at tiltakspakker er mer effektive enn enklere tiltak.  

Mer ”altomfattende” intervensjoner kan bli for komplekse. Man undervurderer ressursbehovene – 
både hva som trengs av kompetanse og økonomi. Ut fra en vurdering av implementeringskvalitet kan 
derfor enklere intervensjoner være mer effektive, det vil si at det kan være lettere å iverksette og følge 
opp enklere tiltak. I enkle tiltak er det også lettere å fastslå hva det er som har effekt enn i de mer 
komplekse tiltakene. Det som ofte skjer i større tiltakspakker, er at man blir usikker på hvilket element 
av mange mulige som faktisk gir effekt. Enklere intervensjoner kan også ha den fordelen at de er 
mindre ressurskrevende enn mer komplekse intervensjonspakker. 

 

3.4 Oppsummerte anbefalinger og tiltaksmeny 

På bakgrunn av gjennomgangen over fremmes følgende anbefalinger:  

 Barnehagedeltakelsen bør styrkes, spesielt blant de barna som i dag ikke deltar og som er i 
utsatte eller marginaliserte grupper. Tiltak som kan øke deltakelsen kan være økonomiske 
insentiver, informasjons- og veiledningsprogram. 
 

 Et knippe kommuner på Agder burde melde sin interesse som aktive deltakere i 
Utdanningsdirektoratets nasjonale eksperiment med fullskala gratis barnehage og SFO. Dette 
må gjøres innen november 2018.  
 

 Man bør satse på skolens rolle som et nærmiljøsenter; som arena i lokalsamfunn, og nabolag 
– både i den ordinære skoledriften, samt utvikling av skolens rolle i aktiviteter utover skoletid. 
Tiltak for å styrke foreldresamarbeid, forsøk med inkluderende ikke-obligatoriske aktiviteter 
utenom skoletid, samt forsøk med forlenget skoledag bør vurderes.  
 

 Igangsetting av tiltak mot frafall bør vurderes opp mot tre hovedkategorier:  
 

o tiltak rettet mot oppmøte og atferd;  
o tiltak i form av veiledning og oppfølging av risikoutsatte elever;  
o og, tiltak i form av kurs som forberedelse til neste utdanningsnivå.   
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 Losfunksjonene Lindesneslosen og skolelosen bør styrkes og samles under én ’Agderlos’. 
Målet bør her være at losfunksjonene kan skaleres opp og spres til flere kommuner i regionen. 
Kommuner kan her ha egne ansatte hospiterende i de pågående losfunksjonene. Dette vil 
kreve at en kommune selv finner ett eller flere årsverk til formålet, mot at de selv får 
kompetanse på kort sikt – og på mellomlang sikt – resultater i egen kommune.  
 

 Man bør se på muligheten for om UiA kan bidra til å skape et kompetansemiljø for Supported 
Employment-modellen. Per i dag er det kun HiOA - OsloMet som tilbyr en utdanning på SE-
modellen, med 20-30 plasser i året, og det er rift om disse plassene.  
 

 Tiltaksleverandørene under Agderlosen bør også kunne bidra enda sterkere i tverrfaglige 
samarbeidsfora som NAV, barnevern, rustjenester, oppfølgingstjenester, samt 
flyktningetjenester, og kunne bidra prosjekter som gir akademiske bidrag til Supported 
Employment-modellen fra praktikeres ståsted.  
 

 Man bør vurdere muligheten for å styrke og spre eksisterende aktiviteter på sosialt 
entreprenørskap og samskaping, eksempelvis Gateentreprenørene i Arendal, Med Hjerte for 
Arendal – eller andre initiativ som har vist gode resultater.  
 

På neste side presenteres tiltaksmenyen i tabellisert form.  
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  Spor 1: Barnehage Spor 2: Grunnskole Spor 3: VGS – frafall Spor 4: Sosialfaglig oppfølging  

Evidens Tidlig deltakelse i bhg har særlig 

effekt blant marginaliserte og 

utsatte grupper.  

Økonomiske virkemidler som for 

eksempel gratis kjernetid har hatt 

effekt når det gjelder økt deltakelse i 

barnehager overfor marginaliserte 

grupper.  

Dette gjelder særlig 

lavinntektsgrupper – både med 

minoritets- og majoritetsbakgrunn. 

Den samme positive effekten ser 

man av å innføre gratis SFO ved 

flere barneskoler i Oslo. 

Positive erfaringer fra andre 

områdesatsinger med å styrke skolen 

som arena i lokalsamfunn, nabolag 

og nærmiljø – eksempelvis 

Groruddalsens ”skolen som 

kunnskapssenter” og ”obligatorisk 

forlenget skoledag”.  

Flere studier i USA av særskilte 

satsinger på skolen som 

nærmiljøsenter viser positive 

effekter, blant annet på reduksjon i 

frafall, mindre tilbøyelighet til 

avvikende atferd, og styrking av 

sosial kapital.  

Metastudier – især 

Kunnskapssenter for Utdannings 

(KSU)  systematiske 

kunnskapsoversikt  viser en rekke  

tiltakskategorier med effekt på 

frafall.  

 

Supported employment (SE) – en egen 

modell / tilnærming med internasjonalt 

nedslagsfelt har vist positiv effekt på 

ulike aldersgrupper. 

Forsøk med SE-modellen i Norge 

(blant annet på Agder) har vist lovende 

resultater.   

Mulige tiltaks-

kategorier 
 Informasjonsprogram, 

veiledning, økonomiske 

insentiver med sikte på å 

øke deltakelse i kommuner.  

 UDIRs forsøk med gratis 

SFO og barnehage. 

 Styrking av 

foreldresamarbeid, og 

koblinger mellom skole, 

idrett og frivillighet. 

 Forsøk med forlenget 

skoletid, og ikke-

obligatoriske aktiviteter 

utenom skoletid. 

Tiltak spesielt innrettet mot: 

 Oppmøte og atferd,  

 Veiledning og oppfølging 

av risikoutsatte elever,  

 Motiverende kurs for 

videre utdanning.  

 Oppskalering og spredning av 

Lindesneslosen og Skolelosen, 

og en hospiteringsordning 

som understøtter dette. 

 Styrke gode initiativ på sosialt 

entreprenørskap og 

samskaping. 

Implementering  Implementeringsforskning viser en rekke kriterier som bør hensyntas i gjennomføring av tiltak, blant annet: kyndig opplæring og veiledning av praktikere, 

tilstrekkelig ressursmobilisering, monitorering nært aktivitetene og fleksibilitet i utnyttelsen av økonomiske rammer.  
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4. Hvordan kan forprosjektet tas videre? 

Som vist avslutningsvis i det foregående kapittelet er implementering og prosess et kritisk punkt for 
hvorvidt tiltak lykkes eller ikke. Sentralt for en satsing med Agder som nedslagsfelt, er derfor følgende 
forhold: 

 Organiseringen av videre arbeid  

 Fylkeskommunens rolle  

 Forankring og oppfølging av tiltakene i satsingen 

I de påfølgende underkapitlene gis anbefalinger og tentative forslag til hvordan forprosjektet kan tas 
videre på kort sikt.  

4.1 Satsingens tilhørighet og fylkeskommunens rolle 

Sørlandstinget omslutter alle forvaltningsnivå på tvers av Aust- og Vest-Agder, og spenner samtidig 
på tvers av det politiske og administrastive nivået. Det er Sørlandstinget som har bedt 
fylkeskommunen lede og koordinere en helhetlig levekårssatsing.  

Veikart for levekårssatsing - Agder er å betrakte som et prosjekt som sorterer under de øvrige 
levekårsmålene referert til i Regionplanen. Sørlandsrådet er i denne sammenhengen regionens politiske 
samordningsorgan for oppfølgingen av Regionplanen, mens Rådmannsgruppen Agder er 
styringsgruppen for planen. Sistnevnte bør også være styringsgruppe for Veikart for levekårssatsing - 
Agder. Fylkeskommunen bør i sin kommunikasjon av satsingen vise klart hvordan den sorterer under 
’moderprosjektet’ – altså det eksisterende levekårsarbeidet i regionen.  

Som koordinator bør Fylkeskommunen ha oversikt over hvilke tiltak som implementeres hvor. Med 
andre ord må Fylkeskommunen være innehaveren av oversikten over satsingen, og foreløpige 
resultater bør tilflyte dette nivået. Videre bør fylkeskommunen ha en dedikert ressurs til formålet.  

Denne ressursen bør fremfor alt ha oversikten over hvilke tiltak som implementeres hvor, og data på 
resultater bør tilflyte dette nivået. Den bør også være en rådgivende kapasitet til Rådmannsgruppen 
Agder, ha oversikt over fleksible tilskuddsmidler og annen finansiering og tilgjengelige midler til bruk 
i satsingen.   

For illustrere dette viser figuren på neste side overordnet informasjonsflyten i satsingen. De stiplede 
linjene viser altså ikke hierarkiske styringslinjer. Hvert spor i tiltaksmenyen bør ha en 
primærkontakt/ledende aktør som kjenner nærmere status på implementering og gjennomføring. 
Primærkontaktene/ledende aktører bør være personer som tilrettelegger for erfarings- og 
informasjonsutveksling, ettersom læring og erfaring først og fremst genereres i den enkelte kommune 
og lokalitet.  

Om hensiktsmessig er det også mulig å se for seg en regional koordineringsgruppe på 
kommunalsjefnivå – etter modell fra ehelsesatsingen (RKG).
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4.1.1 Forankring 

Kommunenes eierskap til satsingen er et kritisk punkt for implementering og gjennomføring. Det er 
krevende å se at en større satsing på levekår i regionen vil kunne bringe inn midler uten at 
fylkeskommunene og kommunene først:  

 demonstrerer betydelig engasjement, motivasjon og vilje til kollektiv satsing; 

 eksplisitt forplikter seg til et overordnet program. 

En viljeserklæring/levekårserklæring fra hver enkelt kommune kan være en måte å gjøre dette på. 
Denne må som et minimum ha ordlyd som erkjenner hvilke utfordringer kommunen ønsker å ta tak 
i, og som uttrykker vilje til å prioritere med eksisterende ressurser. Noen ressurser kan frigjøres med 
fleksible omdisponeringer – som for eksempel FLIK har vært et eksempel på. Andre ressurser kan 
skaffes til veie med regelverksendringer, noe NAVs foreslåtte systemendring med hensyn til bruk av 
overslagsbevilgning i skole er et eksempel på. Slike grep vil være en måte å kunne vise at kommunene 
har tro på satsingen, og slik utløse nye midler.   

 

4.1.2 Planlegging, spissing, operasjonalisering av tiltaksmenyen 

Rådmannsgruppen Agder bør nedsette en arbeidsgruppe som tar for seg hvordan tiltakskategoriene 
kan videre planlegges, spisses og operasjonaliseres. Det bør her vurderes hvor spiss planen bør være 
før det er hensiktsmessig å benytte den i søknader om midler.   

Man kunne se for seg to planleggingsfaser. Planlegging I kunne konkretisere tiltakskategorier ut fra 
situasjonen i kommunene. Planlegging II kunne gå lenger i operasjonaliseringen av disse. Her bør det 
utarbeides informasjon om monitorering ihht DFØs kriterier om programteori. 

Berøringsflater opp mot pågående programmer, eksempelvis Folkehelseprogrammet, Agderprosjektet, 
FLIK, og NAVs prøveprosjekt med bruk av overslagsbevilgning i skoler må hensynstas. Generelt 
mener vi sporene i tiltaksmenyen spiller på lag med disse.  

Arbeidsgruppen som nedsettes må ha legitimitet, være (tverr)faglig kompetent og være informert av 
pågående levekårsprogrammer. Det er naturlig å se for seg et kommunalsjefnivå i denne 
sammenhengen. Det er også nødvendig at Faggruppe Utdanning har en fremtredende rolle. Avhengig 
av størrelsen på denne arbeidsgruppen kan man vurdere mindre, ad-hoc arbeidsgrupper – en for hvert 
spor i tiltaksmenyen. Til syvende og sist vil disse måtte finne sine lokale innretning i den enkelte 
lokalitet i den enkelte kommunen. Dette kan ta lenger tid, og vil avhenge av hvilke kommuner som 
slutter seg til hvilke spor. Som et utgangspunkt for dette kan man tenke seg et programteoretisk kart 
over satsingene (og senere hver enkelt spor) med resultatnivåer.  

Generelt sett er monitorering og innsamling av data på kritiske indikatorer noe som ofte forsømmes. 
Til tider forveksles monitorering med behovet for eksterne evalueringer, og ikke sjelden tenkes det at 
bedømming av resultater er noe ”andre skal gjøre”. Monitorering samles og vurderes best av de som 
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er nærmest aktivitetene i tiltakene. Det er noe som må regnes som en del av den enkelte stilling – det  
må budsjetteres for. Hovedpoenget her er å understreke at monitorering er svært viktig. Det er ikke 
et motsetningsforhold mellom monitorering og ekstern evaluering, snarere er det slik at det første styrker 
det siste. Satsingen bør evalueres på region-nivå. 

 

4.1.3 Tentativ plan for veien videre  

Tabellen under summerer opp endel av momentene gjennomgått ovenfor.  

Fase Kommentarer 

Forprosjekt En ramme, en meny av kunnskapsbaserte tiltakskategorier. 

Juni (Sørlandstinget / 
Sørlandsrådet)  

Gjennomslag for viljeserklæring. Arbeidsgruppe for planlegging ned-
settes. 

Planlegging I Involverer aktørene og ekspertisen som sitter nærmere de operative 
tjenestene (Faggruppe utdanning), spissing av menyen 

Forankringsfase  Kommuners viljeserklæring: demonstrerer vilje til kollektiv satsing, 
forplikter seg eksplisitt til en overordnet plan (tiltaksmeny). 

Planlegging II Dypere operasjonalisering av tiltaksmenyen. Kommuners tilslutning 
til konkrete enkelttiltak fra tiltaksmenyen – mer presise krav til kom-
munen, alt etter valg av tiltak. 

Søknadsprosess Identifiserte departementer og direktorater (KMD, ASD, BLD, Buf-
dir, m.fl.). 

Implementeringsfase Utrulling av tiltak i kommuner. 
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4.2 Konseptualisering av satsingens bærekraft: Et økosystem for bedre 
levekår 

Måten man (sam-)arbeider om utvikling av gode levekår på er sentralt, og ofte avgjørende for om hva 
man gjør (tiltakene) vil fungere eller ikke. Etter inspirasjon fra Virkemidler for regional FoU og 
innovasjon (VRI) og regionale vekstsatsinger kan man tenke på konteksten tiltak for forbedrede 
levekår foregår innen som egne «økosystem». En slik måte å ramme inn levekårsarbeid på, vil kunne 
utforskes videre etter satsingen.  

Idéen er at tiltak lykkes bedre dersom de inngår i et aktivt og integrert «økosystem» som motiverer og 
støtter opp gjennom implementering, gjennomføring og gevinstrealisering. Implisitt i modellen er en 
anerkjennelse av at «stedet» og stedets aktører, hvor levekår og levekårstiltak utspiller seg, har 
betydning.  

Sentrale aktører i økosystem for gode levekår vil kunne variere, men bør baseres på de aktørgrupper 
som har interesser knyttet til de satsinger som er beskrevet tidligere i dokumentet.  

I en regional tilnærming vil det være sentralt å styrke koblingene og samarbeidet mellom dem og slik 
bidra til at tiltak får den ønskede effekt. Konkret vil man måtte avklare ulike egeninteresser, og 
innrette disse mot et felles mål, samt å følge opp de ulike tiltakene som iverksettes.    

Denne tanken om et økosystem rundt levekårsarbeid i Agder vil kunne være en hensiktsmessig måte 
å konseptualisere en satsing på.  
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Hei. 
Innspillsbrevet har følgende invitasjon:  
«Vedlagte Veikart for bedre levekår (versjon 1.0) er en oversikt over tiltak som fremmer bedre 
levekår. Tiltakene retter seg mot barn, ungdom og unge voksne, fordi vi vet at tidlig innsats er viktig.» 
 Det inviteres så til å supplere veikart 1.0 med  
1) Tiltak som kan vise til gode resultater   
2) Tiltak dere ønsker å prøve ut i samarbeid med andre kommuner og aktører 
 
Det er deretter lagt opp til følgende prosess: 

 Innspillene til Veikart for bedre levekår innarbeides i versjon 2.0.  

 Veikart 2.0 og viljeserklæring sendes tilbake til kommunene innen utgangen av mai 2019.  

 Viljeserklæringen med konkretisering av tiltak som kommunen vil iverksette behandles politisk 
og signeres.  

 Signert viljeserklæring fra den enkelte kommune sendes fylkeskommunen innen 19. september. 
 
I denne omgang oversendes tre innspill fra Kristiansand kommune, se vedlegg. Vi vil understreke et 
vesentlig poeng i innspillet fra Folkehelsenettverket som skriver at: «Vi er redd at en 
eksemplifiseringsliste som dette kan medføre fragmentert arbeid, hvor kommunene jobber enkeltvis 
og vi ikke når den overordnede målsetningen om en helhetlig og koordinert innsats rettet mot 
levekårene i regionen. I stedet for å ytterligere spille inn tiltak, bør vi heller samles i regionen om noen 
få større, kunnskapsbaserte satsinger som medfører bedre måter å jobbe systematisk på rettet mot 
levekårsutfordringene.». Dette er utdypet i notatet fra Eirik Abildsnes hvor han bl.a. viser til at EUs 
nye rammeprogram FP9 har foreslått å ta i bruk såkalte missions (oppdrag) som virkemiddel. 
Missions representerer en helt annen tilnærming enn «la de tusen blomster blomstre», noe som 
tilsynelatende er tilnærmingen det legges opp til i veikartet. Diskusjonen om veikartet som en 
«meny» hvor de ulike kommunene kan velge mellom en rekke ulike prosjekter, versus å målrette 
satsingen mot færre men tyngre felles satsinger i regionen bør drøftes i forbindelse med den videre 
prosessen.  
 
Når det gjelder forslag til tekst i vedlagte viljeserklæring foreslår vi at avsnittet 
«Roller og ansvar 
Fylkeskommunene tar den regionale koordinerende rollen. Kommunene forplikter seg til å bidra med 
ressurser for gjennomføring av prioriterte tiltak. Satsingen er langsiktig og det inngås avtaler mellom 
fylkeskommunene og den enkelte kommune om konkret samarbeid. Disse avtalene forankres i 
samarbeidsavtalene mellom kommuner og fylkeskommuner.»  
 
erstattes med følgende tekst: 
Roller og ansvar 
Regional Koordineringsgruppe (RKG) Folkehelse og levekår tar den regionale koordinerende rollen. 
Kommunene viderefører det gode arbeidet som allerede gjøres innenfor områdene som skisseres 
under. Satsingen er langsiktig og forankres i samarbeidsavtalene mellom kommuner og 
fylkeskommuner.   
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Med vennlig hilsen 
 
Svein Ove Ueland 
Konstituert oppvekstdirektør 
E-post: svein.ove.ueland@kristiansand.kommune.no  
Mobil: +47 908 41 127 | Kontor: +47 38 24 35 80  |  Sentralbord +47 38 07 50 00  |  
postmottak@kristiansand.kommune.no  | Besøksadresse: Rådhuskvartalet 

 
 
 
 
 
 
 
Fra: Schulze-Krogh, Ann Camilla <Ann.Camilla.Schulze-Krogh@austagderfk.no>  
Sendt: 31. januar 2019 11:56 
Emne: Veikart for bedre levekår - innspillsrunde 
 
Ber om at vedlagt brev sendes rådmann og ordfører. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Ann Camilla Schulze-Krogh  
Koordinator/Rådgiver 

 
 
Fylkesrådmannens kontor 
Regionalavdelingen 
Mobil: 97078592  
E-post: acsk@austagderfk.no  
innbyggerportalen: www.austagderfk.no 
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Dato 2. juli 2019
Saksnr.: 201910534-1
Saksbehandler Marit Eik

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 20.08.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 27.08.2019

Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 - høringsuttalelse fra nye
Kristiansand kommune

Sammendrag

Vest-Agder fylkeskommune har sendt forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen på
høring. Frist for høringsuttalelser er 15. september 2020.

Høringsfristen er satt før konstituering av nytt bystyre. Saken fremmes derfor til fellesnemda
og deretter til behandling i dagens tre kommuner med anbefaling om å tilslutte seg
fellesnemdas uttalelse. Saksfremlegg er utarbeidet av Kristiansand kommune i nært
samarbeid med Songdalen kommune og Søgne kommune.

Forslaget er en revisjon av gjeldende plan, Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-
2050. Planen vedtas av fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder.

Revisjonen har tatt sikte på å oppdatere gjeldende plan i samsvar med utviklingen siden
2011, med særlig vekt på tilpasninger til klimaforlikets nullvekstmål for personbiltrafikken. I
tillegg er samfunnssikkerhet og beredskap innarbeidet som nytt tema.

Hovedgrepene i forslag til revidert plan er:
Arealreservene, både for bolig og næring, er beregnet til å være tilstrekkelige i
planperioden. Det er derfor ikke lagt inn nye områder. Planforslaget vektlegger at
utbygging i all hovedsak skal skje innenfor definerte byggesoner. Bolig- og
næringsprosjekter med god kollektivdekning skal utnyttes før urørte arealer bygges
ut.
Av de 27 langsiktige utbyggingsområdene i gjeldende plan foreslås det at 14 områder
integreres i byggesonen, og 3 områder foreslås tatt ut. 10 områder beholdes som en
strategisk arealreserve.

o De 3 områdene som foreslås tatt ut av planen ligger i Birkenes og i Vennesla.
o Langsiktige boligarealreserveri nye Kristiansand erNodelandsheia øst,

Hamrevannområdet og Rosseland syd.
o Langsiktige næringsarealreserverer Lohnelier nord, Toftelandslier, Borheia,

Sørlandsparken nord og Rosseland.
Næringsvirksomhet lokaliseres etter ABC-prinsippet. Det vil si at virksomheter som
genererer mye persontransport og lite godstransport, lokaliseres slik at flest mulig kan
nå virksomheten uten bruk av personbil. Mens virksomheter med lite persontransport
og mye godstransport lokaliseres nær hovedtransportnettet.
Kollektivtrafikken gis prioritet i vegnettet.
Det tilrettelegges for videreutvikling av gange og sykkel som transportmiddel.
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 Det er foreslått innføring av en regional parkeringsnorm uten konkrete krav. Normen 
gir føringer om at det som hovedregel skal fastsettes maksimumskrav for parkering 
og avgiftsparkering i kommunesentra.  

 Infrastruktur prioriteres for kollektivtransport og nødetater i en beredskapssituasjon. 
 
Vurdering: 
Det er utfordrende for nye Kristiansand at endringer i Regional plan for 
Kristiansandsregionen sendes på høring i overgangen mellom dagens kommunestruktur og 
etablering av nye Kristiansand. Regional plan for Kristiansandsregionen er bindende for 
kommunenes arealplanlegging. I arbeidet med bygging av den nye kommunen er det 
vektlagt at de gamle kommunene ikke skal binde opp bystyret i den nye kommunen. Nye 
Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med 
overordnet arealstrategi og vil formelt starte arbeidet med kommuneplanens arealdel før 
sommeren 2020. Overordnet arealstrategi berører de samme forholdene som regional plan. 
Det ville derfor vært hensiktsmessig om planene ble utarbeidet parallelt. 
 
De tre kommunene i nye Kristiansand gav høringsinnspill til regional plan for 
Kristiansandsregionen da planprogrammet var på høring. Innspillene er bare delvis tatt til 
følge i planforslaget. Det kan begrunnes i ønske om en enkel revisjon. 
  
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 ble utarbeidet parallelt med 
kommuneplanen for Kristiansand 2011 (samfunnsdel og arealdel). Det er derfor godt 
samsvar mellom den regionale planen og kommuneplanen 2011. Den foreslåtte 
innstramminga er i samsvar med overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel 
for Kristiansand 2017. Det er også godt samsvar mellom regional plan 2011 og 
kommuneplanene i Søgne og Songdalen. 
 
Programleder støtter forslaget til plan som medfører en nødvendig innstramming av 
arealpolitikken i Kristiansandsregionen. Dette er nødvendig for å nå målet om nullvekst i 
personbiltrafikken og er i samsvar med det forberedende arbeidet som er gjort med sikte på 
byvekstavtale mellom kommunene og staten og ambisjonene i planprogrammet til 
kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi. Det er også godt samsvar 
mellom revidert regional plan og planprogrammet til kommuneplanen for nye Kristiansand 
når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Byggesonen er definert som eksisterende tettstedsstruktur og enkelte regulerte områder som 
ikke er fullført ennå (pr. 1.1.2019). Hamrevann-området er foreslått som langsiktig 
arealreserve. Programleder gjør oppmerksom på at en mindre del av Hamrevann-området, 
som ligger nærmest Lauvåsen er tatt opp til regulering og forventes sluttbehandlet innen 
årsskifte. Programleder legger til grunn at denne delen av Hamrevann-området vil inngå i 
byggesonen, forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent. Nodelandesheia øst, delfelt 1 er 
ferdig detaljplanregulert. Det foreslås at denne delen inngår i byggesonen, ikke i den 
langsiktige, strategiske arealreserven.  
 
Toftelandslier inngår i planforslaget som en strategisk arealreserve for næring. Søgne 
kommune har våren 2019 vedtatt arealdel av sin kommuneplan med unntak av de områdene 
det var innsigelse til. Ett av dem er innsigelse fra Songdalen kommune knyttet til forslaget om 
næringsområde for Bringeheia/Toftelandslier. Den 20.06.2019 var Songdalen og Søgne 
kommune innkalt til meklingsmøte hos fylkesmannen. Partene var enige om å sende denne 
saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Programleder ser 
ingen motstrid mellom området som langsiktig arealreserve og uenigheten om mellom Søgne 
og Songdalen kommuner om når området skal innarbeides i kommuneplanens arealdel.  
 
I planutkastet er Tangvall og Nodeland nå definert som bydelssentra som følge av 
kommunesammenslåingen. Senterstrukturen er for øvrig lik senterstrukturen som er fastsatt i 
kommuneplanene for Kristiansand, Søgne og Songdalen. I planprogrammet til 
kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi for nye Kristiansand framgår 
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det at kommunen vil gjennomgå dagens senterstruktur. Det innebærer at kommuneplanen vil 
kunne utfordre senterstrukturen, med tilhørende regional planbestemmelse, i regionalplan. 
 
For å sikre matjorda på en bedre måte anbefales det at retningslinjen punkt 1.4 om regionalt 
viktige jordbruksområder suppleres som foreslått i vurderingen i denne saken og at det 
utarbeides en. lokal veileder/matjordplan. 
 
Programleder er enig i at parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel for å oppnå målet om 0-
vekst i personbiltrafikken. Nye Kristiansand vil gjennomgå parkeringspolitikken ved 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og vil da vurdere hvor og for hvilke typer 
virksomheter det er hensiktsmessig å fastsette maksimumsgrenser for parkering. 
 
Ny teknologi, som autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil kunne påvirke trafikkbildet og 
arealpolitikken, er ikke tatt med i planforslaget. Temaet er relevant, men samtidig svært 
komplekst, med stor usikkerhet. Det anbefales et eget utredningsarbeid på området som 
oppfølging av planen. 
 
I tabellen i punkt 5.4. b) om parkering er sentrumsområdene; landsdels-, kommune- og 
bydelssenter slått sammen i en kolonne. Programleder anbefaler en større fleksibilitet til å 
lage tilpassede parkeringsbestemmelser etter konkrete vurderinger av ulike typer 
senterområder. 
 
Forslag til vedtak 

1. Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i 
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regional plan for 
Kristiansandsregionen 2019-2050, med forbehold knyttet til avgrensing av 
byggesonen i Hamrevann-området og delfelt 1 i Nodelandsheia øst. 

 
2. Nye Kristiansand kommune gjør oppmerksom på at det som del av 

prosessen med ny kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av 
gjeldende senterstruktur, som kan utfordre eksisterende senterstruktur og 
regional planbestemmelse for handel.  

 
3. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om 

matjordlag slik: I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal 
det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til 
forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon. 

 
4. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med 

autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken. 
 

5. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i 
denne saken. 

 
6. Nye Kristiansand kommune viser forøvrig til vurderingene i saken. 

 
Camilla Dunsæd  
Programleder Ragnar Evensen 
 prosjekteier for miljø og byutvikling 
 
Vedlegg: Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050, høringsforslag 2.5.2019 
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Bakgrunn for saken 
 
Gjeldende Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 ble vedtatt i 2011. Det ble da 
vedtatt at planen skulle revideres hvert 8. år.  
 
Regional plan for Kristiansandsregionen er utarbeidet etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser om regional planlegging. Planforslaget er utarbeidet av en prosjektgruppe i 
fylkeskommunene, men administrasjonen i kommunene som omfattes av planen, har gitt 
kommentarer og innspill underveis i arbeidet. Planen vedtas av fylkestingene og utdyper 
regionens bolig-, areal- og transportpolitikk innenfor nasjonale føringer og forventninger.  
 
Loven fastslår at Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Det innebærer at kommunene 
som er omfattet av planen, er forpliktet til å følge opp planens strategiske retning og 
retningslinjer i kommunenes overordnede planlegging. Fylkeskommunen og staten har i 
tillegg en samarbeids- og medvirkningsplikt overfor kommunenes bolig-, areal- og 
transportpolitikk.  
 
Planen inneholder også regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur, 
som er juridisk bindene for hvor i regionen det kan etableres handelsvirksomhet, med samlet 
bruksareal over 3000 m2, og tjenester. Planbestemmelsen tilsvarer den som er vedtatt i 
gjeldende plan. 
 
Planforslaget som er på høring er en revisjon av gjeldende plan. I arbeidet er det vektlagt å 
begrense endringene. De mest omfattende endringene innebærer: 
 statlig målsetting om nullvekst for personbiltrafikken inkluderes i effektmålene 
 innstramming av arealpolitikken for å redusere transportbehovet 
 felles rammer for parkeringspolitikken 
 samfunnssikkerhet og beredskap tas inn i planen 
På øvrige tema foreslås det kun mindre endringer i teksten. 
 
Tidligere behandling 
Bystyret i Kristiansand behandlet planprogram for revidering av regional plan for 
Kristiansandsregionen i møte 21.03.2018. Bystyret fattet dette vedtaket: 

1. Bystyret gir sin støtte til at det settes i gang arbeid med revisjon av regional plan for 
Kristiansandsregionen.  

2. Bystyret ber om at planprogrammet bearbeides i tråd med Rådmannens forslag.  
3. Framdriften i planarbeidet må sikre mulighet for god forankring og medvirkning. 

Kristiansand Ungdomsutvalg (KUU) spørres spesielt om synspunkter til planen  
4. Planarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og de nye 

kommunene, samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.  
5. Bystyret ber om at planen må beskrive hvordan ny teknologi og fremtidsrettede 

ordninger som eksempelvis autonome kjøretøy og delingsøkonomi i fremtiden vil 
kunne påvirke trafikkbildet og arealpolitikken.  

6. Bystyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket for å nå 
nullvekstmålet i personbiltrafikken, der eksempler på positive tiltak for å nå målet kan 
være reduserte kollektivsatser og økt frekvens.  

7. Bystyret ber om at planen må legge frem et tydelig prosjekt som omhandler hinderfri 
fremføring av buss gjennom hele Kvadraturen og videre til UiA, slik det også 
poengteres i utkastet til planprogram. 

8. I det videre arbeidet bør det sees nærmere på muligheter for utvikling av en løsning 
med lokaltog. 

 
Kommunestyret i Songdalen behandlet saken 21.03.2018 og fattet slikt enstemmige vedtak: 

1. Kommunestyret støtter at det settes i gang arbeid med å revidere den regionale 
arealplanen for Kristiansandregionen, den såkalte ATP-planen, som ble vedtatt i 
2011.  
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2. Kommunestyret mener at den gjeldende planen har fungert som et nyttig rammeverk 
for arealplanlegging både i Songdalen og i regionen for øvrig.  

3. Prosessen med å revidere den regionale arealplanen må så langt mulig koordineres 
med de pågående prosessene for å bygge nye Kristiansand kommune og samling av 
Agderfylkene. Dette vil bl.a. kreve aktiv involvering av kommunene  

4. Planarbeidet må bidra til at målsettingen om balansert vekst og utvikling gjøres 
gjeldende for hele Kristiansandsregionen – også utkantene.  

5. Følgende tekst i saksutredningen fjernes:  
a. Et nytt utbyggingsareal innenfor en kommune kan tas inn i arealplanen, men 

da bør et annet utbyggingsareal i kommunen som scorer dårligere i forhold til 
bl.a. punktene nevnt ovenfor, tas ut.  

6. Songdalen kommune er positive til å vurdere om planområdet er hensiktsmessig på 
kort og lang sikt. 

 
Kommunestyret i Søgne behandlet saken 22.03.2018 og fattet slikt enstemmige vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for 
Kristiansandsregionen.  

2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.  
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den 

nye regionen og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om 
byvekstavtale.  

4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og 
at disse forholdene ivaretas i det videre arbeidet.  

5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket 
for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå 
målet.  

 
Det vises for øvrig til saksutredningen, med endringer sammenlignet med saksutredningen 
under «forhold knyttet til Søgne»:  

 Lohnelier ut av kulepunkt 3  
 Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier  
 «bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes» 

 
Planforslaget 
Planforslaget er inndelt i 9 kapitler, hvor av Kapitlene 5 Areal og transportstrategi i 
Kristiansandsregionen, kapitel 8 Retningslinjer for forvaltning av ikke fornybare ressurser og 
kapitel 7 handlingsprogram er de mest sentrale. 
 
Kapitlene 1-4 omhandler overordnede føringer, bakgrunn, mål og forutsetninger for 
planarbeidet, kapitel 6 er konsekvensanalyse og kapitel 9 er referanser.  
 
Innholdet gjengis i korte trekk. 
 
Innledning (kap. 1) 
Her omtales rammer for planarbeidet gitt i Parisavtalen, Klimaforliket i Stortinget, målet om 0-
vekst i personbiltrafikken, hva som skal til for å nå målet, nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og byvekstavtaler. 
 
Bakgrunn (kap. 2) 
Omhandler evaluering av regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, nærmere 
omtale av byvekstavtaler og hvordan planen skal brukes.  
 
Av evalueringen framgår det at det i plankartet til gjeldende plan ble lagt ut 27 
utbyggingsområder som langsiktig arealreserve (3 senterområder, 11 boligområder og 13 
næringsområder). Utbyggingsområdene var ment å sikre arealreservene i 
Kristiansandsregionen frem til år 2050. Kommunene i Kristiansandsregionen har i stor grad 
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valgt å innarbeide og utvikle de nye utbyggingsområdene allerede ved første revisjon av 
kommuneplan etter at regional plan for Kristiansandsregionen ble vedtatt. Det er derfor store 
arealreserver i gjeldende kommuneplaner for kommunene i Kristiansandsregionen.  
 
Mål (kap. 3) 
Gjeldende plan stiller opp til sammen 24 overordnede mål, effektmål og premisser for 
planen. I forslaget til revidert plan er dette redusert til 19. Målhierarkiet i planforslaget er som 
følger (nye punkter er markert): 
 
Overordnede mål: 

 Effektivisere transportarbeidet i regionen 
 Effektivisere arealforbruket i regionen 
 Legge til rette for sikker og effektiv vegtransport 
 Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten 

 
Effektmål 

 Nullvekstmålet oppfylles i Kristiansandsregionen (nytt) 
 Godt fungerende kommune-, bydels- og lokalsentre (nytt) 
 Bedre samordnet areal- og transportpolitikk  
 Gode betingelser for regional næringsutvikling 
 Gode betingelser for rekreasjon 
 Legge grunnlaget for at hele befolkningen har tilgang til et variert handels- og 

tjenestetilbud 
 En mer enhetlig praksis knyttet til arealspørsmål 
 Gode betingelser for befolkningsvekst i hele regionen 

 
Premisser  

 Nullvekstmålet skal innarbeides i planen (nytt) 
 Beredskap ift hyppigere ekstremvær skal innarbeides i planen (nytt) 
 Planen skal være enhetlig på tvers av kommunegrensene samtidig som den åpner 

opp for ulik praksis mellom sentrale og perifere deler av regionen. 
 Allerede vedtatte utbyggingsprosjekter skal kunne realiseres. (nytt) 
 Regionens særpreg og felles verdier skal ivaretas. 
 Regionen skal kunne ta imot 45.000 innbyggere innen 2050. (justert i hht. oppdatert 

befolkningsprognose) 
 Kristiansandsregionen skal være en foretrukket region for verdiskaping, ved å tilby 

gode betingelser for et variert næringsliv. (nytt) 
 
Forutsetninger (kap. 4) 
Dette kapitelet omhandler vekst og verdiskapning, befolkningsutvikling, arealbehov for bolig 
og næring, transport, samfunnssikkerhet og beredskap og blågrønn struktur. 
 
Næringstransport er unntatt fra nullvekstmålet. Dette er gjort for at næringslivet fortsatt skal 
ha gode betingelser for vekst. Redusert personbiltrafikk vil øke fremkommeligheten for 
næringstransport. 
 
Befolkningsprognosene viser en litt lavere vekst enn det som lå til grunn for regional plan for 
Kristiansandsregionen 2011-2050. I prognosen som lå til grunn i 2011var det forventet 
165 000 innbyggere i Kristiansandsregionen i 2050. Tilsvarende prognose i 2019-planen er 
163 000 innbyggere. Bolig- og fortettingsanalysene viser at regionen har en stor 
boligarealreserve og et stort fortettingspotensial innenfor etablerte sentre. 
 
Planforslaget viser at det har vært bygget mye handelsareal de siste 10 årene og at det ikke 
forventes tilsvarende utbygging i årene fremover. Tilgangen på areal for dagligvare er også 
generelt god og regionen har også en god reserve for næringsareal knyttet til industri og 
lager.  
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Det et relativt lite tilbud av gode kontorlokaler i sentrumsområdene, og kvaliteten på sentralt 
plasserte kontorlokaler er varierende. Det kan skape press for etablering av kontorlokaler 
utenfor sentrene, i strid med ABC-prinsippet. Det er derfor viktig at kommunene sikrer at 
regionen kan tilby tilstrekkelig og egnede kontorlokaliteter med rett lokalisering og at en i 
planleggingen legger til rette for funksjonsblanding. 
 
I gjeldende regional plan fikk ny E39, Rv9 og Gartnerløkka-Breimyr særlig oppmerksomhet. I 
løpet av få år vil det overordnete veinettet i regionen langt på vei være utbygd med ny 
standard. På Gartnerløkka møtes E18, E39 og Rv 9, og det er i dag store 
kapasitetsproblemer. Utbygging av krysset på Gartnerløkka er særlig viktig, og vil også ha 
positive effekter for kollektivtransporten, beredskapssituasjonen i regionen og byutvikling i 
Kvadraturens nærliggende områder. 
 
For kollektivtransporten pekes det på to hovedutfordringer: sikre bussens fremkommelighet 
på hovedtrasséen, særlig mellom Hannevika og Bjørndalsletta, og at utbyggingsstrukturen 
styrker kollektivnettet. Kollektivkonsept 2030, som tar høyde for en dobling av bussreiser, er 
innarbeidet i planforslaget.  
 
For å oppnå nullvekstmålet, må reiser ved bruk av gange øke med ca. 40 % og 
sykkeltrafikken på 50 % frem til 2030. 

Det er i dag god tilgang på parkering i alle kommune-, bydels- og lokalsentrene i regionen. 
Den økende andelen el-sykler bidrar til økt behov for sykkelparkering. 
 
Sørlandsbanen har stort behov for oppgradering av infrastruktur og skinnegang. En 
sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil være et skritt i riktig retning. I 
utarbeidelsen av Regional plan for Kristiansandsregionen fra 2011 ble det utredet om 
strekningen Kristiansand - Vennesla og Kristiansand - Nodeland kunne benyttes til lokaltog. 
Dette er vurdert på nytt, og er fortsatt ikke ansett å ha nødvendig befolkningsgrunnlag. 
 
Kristiansand havn er en viktig nasjonal og internasjonal havn, og har stor betydning for 
regionen og landsdelen. Mulig flytting av containerhavna til havneområde nord vil føre til at 
store arealer på Lagmannsholmen blir tilgjengelig for transformasjon. 
 
Kristiansand lufthavn Kjevik har en viktig funksjon, og har et godt utbygd rutetilbud både 
nasjonalt og internasjonalt. Internasjonale forbindelser er avgjørende for det eksportrettede 
næringslivet i landsdelen. 
 
Klimaendringer med hyppigere ekstremvær gir økende risiko for flom og skred, økt havnivå, 
mer overvann og økt påvirkning på naturmiljøet. Dette må følges opp i den kommunale 
planleggingen. I en beredskapssituasjon skal kollektivtrafikken og utrykningskjøretøy 
prioriteres på vegnettet. 
 
Flest mulig av regionens innbyggere skal ha tilgang til et stort sammenhengende grøntareal 
uten å måtte bruke bil. Det er utarbeidet retningslinjer for regional grønnstruktur og for 
regionens fire store sammenhengende jordbruksområder (Tangvall, langs 
Songdalsvassdraget, langs Tovdalsvassdraget og ved Møglestu).  
 
Strandsonen er en ressurs for regionens innbyggere og skal være tilgjengelig for alle. 
Ubebygde områder i 100 metersbeltet og langs vassdragene Otra, Tovdalsvassdraget, 
Søgneelva, Grimevassdraget og Ånavassdraget søkes bevart som viktige natur-, kulturmiljø 
og friluftsområder. 
 
Areal og transportstrategi i Kristiansandsregionen (kap. 5) 

 Som hovedgrep skal arealer utvikles innenfor eksisterende tettstedstruktur med 
særlig fokus på å utvikle og styrke eksisterende sentre. Dette betyr at 
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fortettingspotensialet og sentralt plasserte bolig- og næringsprosjekter med god 
kollektivdekning skal utnyttes før urørte arealer bygges ut. Fortetting og 
transformasjon er spesielt ønskelig rundt regionens kommune-, bydels- og 
lokalsentre. 

 Utbygging skal i all hovedsak skje innenfor byggesonen definert som eksisterende 
tettstedsstruktur og enkelte regulerte områder som ikke er gjennomført ennå (pr. 
1.1.2019). 

 For å sikre at regionen har nok areal til framtidig bolig- og næringsområder, er det 
lagt inn en strategisk langsiktig arealreserve i plankartet (under). (områdenummer i 
kartet i parentes) 

o Strategisk arealreserver for bolig er Nodelandsheia 2 (5), Moseidmoen (6), 
Hamrevann (9), Birkeland vest (10), Birkeland syd (11) og Rosseland syd 
(27).  

o Strategisk arealreserver for næring er Lohnelier nord (15), Toftelandslier (16), 
Borheia (18), Sørlandsparken nord (22) og Rosseland syd (27) 

 

 
Figur 1 – plankart 
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Eksisterende og potensielle områder for næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller C-
områder etter hvor godt tilgjengelige de er med bil, kollektivtransport og for gående og 
syklister. Kartet viser anbefalt lokalisering av virksomheter i Kristiansandsregionen basert på 
virksomhetens funksjon. Retningslinjer for næringsarealer definerer lokaliseringen slik: 

o Arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter: A1- og A2-områder 
o Plasskrevende og transportrelaterte virksomheter: C og CB –områder 
o Virksomheter med allsidig virksomhetsgrad: B –områder 
 

 
Figur 2 – kart for lokalisering av næringsvirksomhet etter ABC-prinsippet 
 

 Tilrettelegging for at flere går og bruker sykkel, bør fortsette med fullføring av 
sykkelekspressveien fra Timenes til Kjosbukta og tilrettelegging for å kunne bruke 
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sykkel mellom kommune-, bydels- og lokalsentrene i regionen. Det må også 
tilrettelegges for sykkelparkering og gode og raske snarveier som kan benyttes hele 
året. 

 Buss er det bærende transportmiddelet for kollektivtrafikken. Jernbanen er et 
supplement. Langs fellesstrekningen for kollektivtrafikk (Hannevika – Rona) er det 
viktig med hinderfri tilrettelegging for buss. Dette gjelder i særlig grad strekningen fra 
Hannevika, gjennom Kvadraturen og Lund, via UiA og ut på Bjørndalssletta. For å 
øke andelen som reiser kollektivt, bør det legges til rette for en fortsatt utbygging av 
innfartsparkering. 

 Parkeringspolitikk er ett av flere virkemiddel for å hindre videre vekst i 
personbiltrafikken. Ved å begrense mulighetene for parkering i senterområder 
frigjøres arealer til gange, sykkel og kollektivtrafikk. Derfor bør også parkering i byer 
og tettsteder legges under bakken. Det innføres regional parkeringsnorm for nye 
tiltak, med minimumsgrenser for sykkelparkeringsplasser og maksimumsgrenser for 
personbilparkeringsplasser. Det blir opp til hver kommune å tilpasse 
parkeringsnormen til lokale forhold (jfr. retningslinjenes pkt. 5.4). 

 I tilfeller av ekstremvær vil veger og infrastruktur prioriteres for kollektivtransport og 
for nødetater ved behov.  

 Regionens fire store sammenhengende jordbruksområder skjermes mot utbygging.  
 Den regionale grønnstrukturen opprettholdes.  
 Vassdrag og strandsone forvaltes etter nasjonale prinsipper  

 

Handlingsprogram (kap. 7) 
 Kommunene i Kristiansandsregionen skal utarbeide areal og transportstrategi i sine 

kommuneplaner, inkludert hvordan kommunene skal tilpasse seg økt hyppighet av 
ekstremvær. 

 Det skal foreslås en felles strategi for fortetting og transformasjon i 
Kristiansandsregionen. Fortetting med kvalitet skal tillegges vesentlig vekt.  

 Oppdatering av kollektivkonsept 2030, herunder fremkommelighet for 
kollektivtrafikken, med særlig oppmerksomhet på strekningen Hannevika – 
Bjørndalssletta og innfartsparkering 

 Planen skal revideres innen 2030 
 

Retningslinjer for forvaltning av ikke fornybare ressurser (kap. 8) 
Dette kapittelet omhandler 

 Bevaring av verdifulle frilufts-, landbruks- natur- og kulturminneområder, regionalt 
viktige friluftsområder, fastsetting av langsiktig grense mellom utbyggingsområder og 
friluftsområdene Rossevannsmarka, Torridalsmarka, Bymarka i Kristiansand, 
Skråstadheia og Kvåsemarka (eksakte grenser defineres i den enkelte 
kommuneplan), regionalt viktige jordbruksområder og langsiktig byggegrense mot 
jordbruk, konkretisering av byggeområdene i kommuneplan, bevaring av 
strandsonen, langsiktig grense mot vann og vassdrag i kommuneplanene og hensyn 
til naturmangfold. 

 Retningslinjer for arealbruk som skal sikre at potensialet for fortetting, transformasjon 
og nybygging innenfor byggesonen (allerede utbygde by- og tettstedsområder) 
utnyttes for å styrke bruk av miljøvennlige transportformer og en 
samfunnsøkonomisk god utnyttelse av eksisterende sosial og teknisk infrastruktur, 
minstekrav til tetthet i sentrumsområder og langs kollektivtransportens regionale 
stamnett og krav om vurdering av alternative lokaliseringer og helhetlige 
kommunedel-/reguleringsplaner før de nye utbyggingsområdene (den strategisk 
arealreserven) tas i bruk. 

 Retningslinjer for næringsarealer med konkretisering av ABC-prinsippet. 
 Regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur – den eneste 

juridisk bindene delen av Regional plan for Kristiansandsregionen. Den har sitt 
utgangspunkt i kjøpesenterstoppen, som er opphevet, men politikken er videreført i 
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statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging. Bestemmelsene
innebærer

o forbud mot etablert eller utvidet handelsvirksomhet med et samlet bruksareal
på mer enn 3.000 m2, utenfor sentre definert i denne planen

o Forbud mot lokalisering av tjenesteyting med høy besøksfrekvens utenfor
byer og tettsteder. Sykehus og utrykningsetater er unntatt

o Fastsetting av senterstruktur med bestemmelse om hvilke typer virksomheter
som skal utvikles på ulike senternivåer

Figur 3 –regional senterstruktur
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 Retningslinjer for transportsystemet rettet mot tilrettelegging for kollektivtransport, 
sykkel, gange, utbygging av veinettet og normer for parkeringsbestemmelser. 

 

 
Figur 4 – parkering 
 

 Retningslinjer for energi i bygg som inkluderer tilknytningsplikt til fjern- og nærvarme, 
fornybar energi og energieffektivisering i bygg. 

 Retningslinjer for universell utforming 
 
Fylkesutvalgets vedtak om lademulighet for elbiler og elsykler 
Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak da det ble vedtatt å legge planen ut på høring: 

 Vest-Agder fylkeskommune ber om at arbeidet med å elektrifisere transportsektoren 
på Agder omtales og styrkes i den endelige planen.  

 Vest-Agder fylkeskommune ber om at parkeringsnormen for kommunene på Agder 
inkluderer en minimumsandel for ladestasjoner for både bil- og sykkelparkering. 

Det er ikke gjort endringer i høringsdokumentet som følge av vedtaket. 
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Vurdering  
 
Oppfølging av uttalelsene til planprogrammet og innspill til planarbeidet fra Søgne, 
Songdalen og Kristiansand 
Alle de tre kommunene støttet oppstart av planarbeidet. Samtidig var de opptatt av god 
medvirkning og at planarbeidet skulle koordineres med arbeidet med å bygge den nye 
kommunen og den nye regionen. For å oppnå dette ville det vært en fordel om regional plan 
ble utarbeidet parallelt med kommuneplanens overordnede arealstrategi. Det er utfordrende 
for nye Kristiansand at endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen sendes på høring 
i overgangen mellom dagens kommunestruktur og etablering av nye Kristiansand. Regional 
plan for Kristiansandsregionen er bindene for kommunenes arealplanlegging. I arbeidet med 
bygging av den nye kommunen er det vektlagt at de gamle kommunene ikke skal binde opp 
bystyret i nye Kristiansand. 
 
Innspill fra bystyret i gamle Kristiansand, om at planen må beskrive hvordan ny teknologi og 
fremtidsrettede ordninger som eksempelvis autonome kjøretøy og delingsøkonomi i 
fremtiden vil kunne påvirke trafikkbildet og arealpolitikken, er ikke tatt med i planforslaget. 
Temaet er relevant, men samtidig svært komplekst med stor usikkerhet knyttet til hvilke 
retninger som vil dominere utviklingen. Dette temaet fortjener et eget utredningsarbeid for å 
utforske krav til framtidig politikk på området og at dette bør gjøres i oppfølgingen av planen. 
 
De øvrige innspillene synes å være svart ut.  
 
Innstramming i arealpolitikken 
Programleder støtter forslaget til plan som medfører en nødvendig innstramming av 
arealpolitikken i Kristiansandsregionen. Dette er i samsvar med det forberedende arbeidet 
som er gjort med sikte på byvekstavtale mellom kommunene og staten.  
 
Sett fra et rent faglig ståsted kan det spørres om planen går langt nok i å stramme inn 
arealpolitikken. Byspredning er negativt av flere grunner. Byspredning genererer ikke bare 
mye motorisert transport, men gjør det også vesentlig mer kostbart å tilby attraktive alternativ 
til personbil for å løse det daglige transportbehovet. I tillegg bidrar til byspredning økte 
kostnader som følge av mer kommunal infrastruktur som skal driftes og vedlikeholdes, 
samtidig som antall innbyggere per løpemeter kommunal vei eller vannrør blir lavere. Større 
avstand mellom innbyggerne betyr også større avstand mellom brukerne av kommunale 
hjemmetjenester.  
 
Planen må ses i sammenheng med to viktige hensyn. I alle kommunene er det ferdig regulert 
en stor arealreserve der det er foretatt betydelige investeringer. I tillegg omfatter planen 
mange kommuner, og planen må ta hensyn til lokale forhold. Innenfor det handlingsrommet 
planen tegner, er det likevel stort rom for en mer kompakt by- og tettstedsutvikling enn det 
som har foregått til nå. Beregningene som er gjort i planarbeidet viser en arealreserve som 
er mer enn tilstrekkelig til ivareta behovet fram mot 2050.  
 
Strategisk arealreserve for bolig 
Nodelandsheia 2, Hamrevannområdet og Rosseland syd er i revidert planforslag lagt inn 
som strategisk arealreserve for bolig. Tidsperspektivet på planen er 2050. Det er derfor 
rimelig at det ikke åpnes opp for at alle områder bygges ut samtidig. 
 
Hamrevann-området er foreslått som langsiktig arealreserve. En mindre del av Hamrevann-
området, som ligger nærmest Lauvåsen er tatt opp til regulering og forventes sluttbehandlet 
innen årsskifte. Det legges til grunn at denne delen av Hamrevann-området vil inngå i 
byggesonen, forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent.  
 
Begrepet Nodelandsheia 2 var en arbeidstittel som ble brukt i 2011. Offisielt navn er 
Nodelandsheia øst og må rettes opp i planen. Det ble vedtatt en områdeplan for 
Nodelandesheia øst i 2013. Hele området: 450-500 boenheter og er den største ubebygde 
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boligreserven i Songdalen. Delfelt 1 ble samtidig detaljplanlagt for ca. 150 boenheter. Det 
forutsettes at delfelt 1, inngår i byggesonen, ikke i den langsiktige, strategiske arealreserven.  
 
Strategisk arealreserve for næring 
Langsiktige næringsarealreserver i nye Kristiansand er Lohnelier nord og Toftelandslier i 
Søgne, Borheia i Kristiansand og Rosseland i Songdalen.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av regional arealplan i 2011, var det en høyt prioritert sak for 
Songdalen å sikre Rosseland som område for handel, primært plasskrevende varer. Dette 
vises i gjeldende plankart samt i gjeldende planbestemmelse pkt. 4.11 der 
Rosseland/Brennåsen er omtalt som andre sentre. Det er imidlertid usikkert om dette er et 
like aktuelt arealbruksformål i framtiden. Dette er et forhold som må belyses i arbeidet med 
kommuneplanen for nye Kristiansand. Det anbefales likevel at statusen opprettholdes i 
revidert regional arealplan.  
 
Søgne kommune vedtok ny arealdel til kommuneplanen våren 2019. Områder med 
innsigelse er unntatt rettsvirkning. Ett av dem er næringsområde for Bringeheia/Toftelandslier 
hvor Songdalen hadde fremmet innsigelse. Den 20.06. 2019 var Songdalen og Søgne innkalt 
til meklingsmøte hos fylkesmannen. Partene var enige om å sende denne saken over til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Programleder ser ingen 
motstrid mellom området som langsiktig arealreserve og uenigheten om mellom Søgne og 
Songdalen kommuner om når området skal innarbeides i kommuneplanens arealdel. Det 
gjøres for øvrig oppmerksom på at Lohnelier nord (15) mangler i tegnforklaringen i kartet. 
 
Det er mye ledige kontorlokaler i Kristiansand sentrum, men det er flere som gir uttrykk for at 
det er et dårlig utbud av gode og arealeffektive kontorlokaler som oppfyller leietaker/ kjøpers 
krav. For totalrenoverte bygg er markedet godt. Kommunen søker i reguleringsplaner å legge 
til rette for funksjonsblanding og flere egnede kontorlokaler i sentrum.  
 
Senterstruktur og regionale planbestemmelser for handel (punk 4, side 41 i planforslaget) 
Senterstrukturen i planforslaget er i samsvar med senterstrukturen i gjeldene 
kommuneplaner for Søgne, Songdalen og gamle Kristiansand. Unntaket er at Tangvall og 
Nodeland nå er definert som bydelssentra som følge av kommunesammenslåingen. De 
regionale planbestemmelser definerer hvor mye handel det er tillatt å etablere innenfor de 
ulike typene av for senterområder. 
 
Nye Kristiansand kommune har startet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med 
overordnet arealstrategi og vil formelt starte arbeidet med kommuneplanens arealdel før 
sommeren 2020. I planprogrammet til samfunnsdelen framgår det at kommunen vil 
gjennomgådagens senterstruktur som grunnlag for fastsetting av en helhetlig senterstruktur 
herunder hvordan urbane kvaliteter, bolyst, og attraktive og bygde- og nærmiljø kan 
vektlegges. Det innebærer at kommuneplanen vil kunne utfordre senterstrukturen i 
regionalplan, som er i samsvar med dagens senterstruktur,  
 
Retningslinjer for forvaltning av ikke fornybare ressurser 
Kommunene i Kristiansandsregionen har revidert sine arealplaner etter at regional plan for 
Kristiansandsregionen ble vedtatt i 2011. Politikken som ligger i planen er derfor langt på veg 
innarbeidet i gjeldene kommuneplaner. Videre er det skjedd endringer i plan- og 
bygningsloven etter 2011. Enkelte av retningslinjene i planen synes derfor unødvendige og 
bør kunne forenkles.  
 
Matjord 
For å sikre matjorda på en bedre måte anbefales det at retningslinjen punkt 1.4 om regionalt 
viktige jordbruksområder suppleres slik: I planer som tillater omdisponering av 
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til 
forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon. Videre anbefales det 
det det som oppfølging av regional plan utarbeides en lokal veileder/matjordplan. 
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Parkeringsregulering og mobilitetsplanlegging 
Parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel for å oppnå målet om 0-vekst i 
personbiltrafikken. Kristiansand kommune har kommuneplanbestemmelser med maksimums 
tillatt parkeringsplasser i dag. Erfaringer fra reguleringsplanleggingen i Kristiansand viser at 
utbyggere heller ønsker færre enn flere parkeringsplasser enn maksimum fastsatt i 
kommuneplanbestemmelsene. Søgne og Songdalen har parkeringsbestemmelser uten 
definert maksimum antall parkeringsplasser. Det er naturlig at nye Kristiansand kommune 
gjennomgår parkeringspolitikken ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og vurdere 
hvor og for hvilke typer virksomheter det er hensiktsmessig å fastsette maksimumsgrenser 
for parkering. I tabellen i punkt 5.4. b) er sentrumsområdene; landsdels-, kommune- og 
bydelssenter slått sammen i en kolonne. Her bør det være noe mer fleksibilitet til å lage 
tilpassede parkeringsbestemmelser etter konkrete vurderinger av ulike typer senterområder. 
 
I retningslinjer for næringsarealer er det lagt inn krav om at det kreves mobilitetsplan for alle 
etableringer med flere enn 50 ansatte. Det bør presiseres i retningslinjen når dette kravet slår 
inn. Kristiansand kommune har kommuneplanbestemmelse med krav om mobilitetsplan ved 
etableringer av virksomheter med over 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 
1.000 m2 bruksareal. Kravet gjelder for alle nyetableringer på alle plannivå, fra utarbeiding av 
konsekvensutredning til søknad om bruksendring. 
 
Søgneelva og Songdalselva er ett og samme vassdrag, men har ulikt navn i dagens to 
kommuner. I plandokumentet er 100-metersbeltet til Søgneelva omtalt, mens Songdalselva 
ikke er nevnt. I forbindelse med kommunesammenslåingen jobbes det for at det offisielle 
navnet for Songdalselva/Søgneelva skal endres til Sygna. Det må gjøres en formell jobb med 
slik navneendring. Inn til denne endringen eventuelt blir gjennomført må også Songdalselva 
omtales i dokumentet. 
 
Universell utforming 
I nr. 7 - retningslinjer for universell utforming står det at minimum 70 % av alle boenheter skal 
ha universell utforming. Universell utforming av bolig er institusjonsstandard. Teknisk forskrift 
ivaretar dette kravet på en god måte. Retningslinjen bør derfor tas ut eller endres til krav om 
tilgjengelig boenhet.  
 
 
Marit Eik/Jan Erik Lindjord 
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1. Innledning

Parisavtalen er den første rettslige bindende klimaavtalen med reell del-
takelse fra alle land i verden. Avtalen ble vedtatt under klimaforhandlingene 
i Paris i 2015, og regnes som et gjennombrudd fordi alle land nå skal sette kli-
mamål de skal rapportere på. 

Norges klimapolitikk er basert på forlik inngått i Stortinget i 2008 og 2012, og 
er et resultat av at det er bred politisk enighet om at Norge skal ta et ansvar 
for reduksjon i klimagassutslipp gjennom en aktiv nasjonal politikk. Ett av tilt-
akene i klimaforliket er at ”veksten i persontransporten i storbyområdene skal 
tas med kollektivtransport, sykkel og gange”.

Målet om at all vekst i persontransport skal utføres med alternativer til per-
sonbil, nullvekstmålet, er nå et bærende prinsipp i all areal- og transport-
planlegging i større byområder. Målsetningen ble introdusert i Nasjonal trans-
portplan (NTP) 2014 - 2023, og er ytterligere forsterket i gjeldende NTP 2018 
- 2029. Nullvekstmålet betyr at trafikkveksten som følge av befolkningsvekst 
og voksende byregioner, fordeles på gange, sykkel og kollektivtrafikk. Person-
biltrafikken må altså holde seg konstant samtidig som befolkningen vokser. 
Næringstransport og gjennomgangstrafikk er ikke definert som en del av null-
vekstmålet. 

For å oppnå nullvekstmålet, må det gjøres flere tiltak samtidig. Det er åpen-
bart at de alternative transportformene til personbil må gjøres mer attraktive 
for å oppnå nullvekstmålet. Samtidig er det viktig at arealbruk og transport 
sees i sammenheng. Lokalisering og hvilken funksjon et areal har, er av stor 
betydning for hvor mye transport som genereres. Arealer med høy tetthet ge-
nererer mindre transport enn arealer med et spredt utbyggingsmønster. Dette 
er tydelig kommunisert fra Staten gjennom nasjonale forventninger til region-
al og kommunal planlegging og gjennom statlige planretningslinjer for samord-
net bolig-, areal- og transportplanlegging.

Staten bidrar til å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud i storbyom-
rådene ved å inngå forpliktende byvekstavtaler. Det er en forutsetning fra 
Staten at avtaleområdene har en forpliktende regional plan med nullvekst-
målet som målsetting.
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Utbyggingsalternativer
Arealplan for Kristiansandsregionen

Utkast pr. 17.1.2008

www.arealprosjektet.no
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Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet 
Februar 2009 

Visjon:
Knutepunkt Sørlandet benytter bare fornybar energi og utslippet av
klimagasser ligger på et bærekraftig nivå.

Vedtatt av arbeidsutvalget i Knutepunkt Sørlandet 19. februar 2009

Mulighetsstudie lokaltog Kristiansandsregionen

Februar 2009

Vedtatt juni 2011

Regional plan
for Kristiansandsregionen 2011-2050

VEST-AGDER 
FYLKESKOMMUNE

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

Denne siden viser noen av dokumentene som ble laget til første versjon av Regional plan for 
Kristiansandsregionen, vedtatt i juni 2011.
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2. Bakgrunn

Evaluering

Første versjon av Regional plan for Kristiansandsregionen ble vedtatt i juni 
2011. Planarbeidet startet i 2006, og ble utarbeidet etter en omfattende pros-
ess der både fylkeskommuner, kommunene i regionen, næringsliv, interesseor-
ganisasjoner og innbyggere deltok aktivt.

I plankartet ble det lagt ut 27 utbyggingsområder som langsiktig arealreserve 
(3 senterområder, 11 boligområder og 13 næringsområder). Disse utbygging-
sområdene var ment å sikre arealreservene i Kristiansandsregionen frem til år 
2050. 

Kommunene i Kristiansandsregionen har i stor grad fulgt opp utbyggingsmøn-
steret i planen, og har valgt å innarbeide og utvikle de nye utbyggingsom-
rådene allerede ved første revisjon av kommuneplan etter at regional plan 
for Kristiansandsregionen ble vedtatt. Det er derfor store arealreserver i gjel-
dende kommuneplaner for kommunene i Kristiansandsregionen. Dette utfor-
drer den regionale areal- og transportplanens langsiktige perspektiv. 

Byvekstavtale

Kristiansandsregionen ønsker å inngå byvekstavtale med staten. Tilpassing til 
nullvekstmålet er en sentral forutsetning for en slik avtale. For Kristiansands-
regionen betyr dette:

• Kollektivkonsept 2030 er innarbeidet i Regional plan for Kristiansands-
regionen

• Et byutviklingsprinsipp som styrker kollektivnettet, og legger til rette for 
at flere går og sykler

• Hinderfri fremføring av kollektivtrafikk
• At antallet kollektivreiser skal dobles
• En differensiert parkeringspolitikk i regionen1, inkl. innfartsparkering.
• Effektivisering av arealbruk (fortetting og transformasjon)
• Lokaliseringsprinsipper for næringsvirksomhet etter ABC2 – prinsippet

Hvordan planen skal brukes

Denne regionale planen er ikke juridisk bindende (med unntak av regional 
planbestemmelse om lokalisering av handel). Kommunene som er omfattet av 
planen er allikevel forpliktet til å følge planens strategiske retning. Tilsvaren-
de skal retningslinjene som planen gir følges opp i kommunenes overordnede 
planlegging.

Regional plan for Kristiansandsregionen skal legges til grunn for regionale 
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet 
i regionen. Fylkeskommunen og staten har i tillegg en samarbeids- og med-
virkningsplikt overfor kommunenes bolig-, areal- og transportpolitikk. Denne 
planen vedtas av fylkestingene, og utdyper regionens bolig-, areal- og trans-
portpolitikk innenfor nasjonale føringer og forventninger.

1. Planprogrammet gir føringer for at regionen skal ha en felles parkeringspolitikk. I retningslinjene er dette konk-
retisert i en parkeringsnorm som gjelder for regionen, og som må tilpasses hver enkelt kommune gjennom bestem-
melser i kommuneplanen.
2. Se arealstrategier for næring der ABC – prinsippet er forklart78
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3. Mål

Overordnet mål

Gjennom en felles forpliktende areal- og transportpolitikk skal det legges til 
rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Kristiansandsregionen. 

Planen skal:

• Effektivisere transportarbeidet i regionen
• Effektivisere arealforbruket i regionen
• Legge til rette for sikker og effektiv vegtransport
• Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten

Effektmål

De gevinster en ønsker å oppnå er:

• Nullvekstmålet oppfylles i Kristiansandsregionen
• Godt fungerende kommune-, bydels- og lokalsentre
• Bedre samordnet areal- og transportpolitikk
• Gode betingelser for regional næringsutvikling
• Gode betingelser for rekreasjon
• Legge grunnlaget for at hele befolkningen har tilgang til et variert handels- 

og tjenestetilbud
• En mer enhetlig praksis knyttet til arealspørsmål
• Gode betingelser for befolkningsvekst i hele regionen

Premisser

Premisser for planarbeidet er:

• Nullvekstmålet skal innarbeides i planen 
• Beredskap ift hyppigere ekstremvær skal innarbeides i planen
• Planen skal være enhetlig på tvers av kommunegrensene samtidig som den 

åpner opp for ulik praksis mellom sentrale og perifere deler av regionen.
• Allerede vedtatte utbyggingsprosjekter skal kunne realiseres.
• Regionens særpreg og felles verdier skal ivaretas.
• Regionen skal kunne ta imot 45.000 innbyggere innen 20503.
• Kristiansandsregionen skal være en foretrukket region for verdiskaping, 

ved å tilby gode betingelser for et variert næringsliv.

3. Jfr. befolkningsframskriving fra SSB høsten 2018, middelalternativet (MMMM)
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4. Forutsetninger

Vekst og verdiskaping

Et velfungerende og utviklingsorientert næringsliv er en forutsetning for vekst 
og verdiskaping. Kristiansandsregionen har mange private aktører og organ-
isasjoner som støtter opp under dette. Tilsvarende arbeider offentlige myn-
digheter for å stimulere til vekst og verdiskaping i mange ulike sammenhenger 
(f.eks. Business Region Kristiansand og VINN Agder) i Kristiansandsregionen.

For næringslivet er det særlig viktig med effektiv og rask transport både 
internt i og ut av regionen. Et godt vegnett i regionen og transportforbindelser 
til utlandet med fly og ferje er derfor vesentlig. I nullvekstmålet er nærings-
transport unntatt. Dette er gjort for at næringslivet fortsatt skal ha gode 
betingelser for vekst. Redusert personbiltrafikk vil øke fremkommeligheten for 
næringstransport.

God tilgang på næringsarealer med god lokalisering er vesentlig for et 
ekspansivt næringsliv. Tilrettelegging for virksomheter med mange ansatte 
og/eller mange kunder i sentra og knutepunkt er positivt for rekruttering av 
arbeidskraft, og gir god tilgjengelighet for kundene. Lager, logistikk og andre 
virksomheter med et stort transportbehov trenger god tilgang til arealer nær 
hovedtransportårer.

Befolkningsutvikling

Det største usikkerhetsmomentet i befolkningsframskrivinger er knyttet til 
hvordan innvandringsbildet vil utvikle seg. Usikkerheten henger sammen 
med økonomisk utvikling i Norge og Europa for øvrig, flyktningsituasjon og 
befolkningsutvikling ellers i verden. Norge har hatt høy arbeidsinnvandring, 
men innvandringstakten er synkende. Denne tendensen vil ifølge SSB 
antakelig fortsette i tiden fremover. Samtidig forventer blant annet FN at 
antall mennesker på flukt ulike steder i verden vil øke, på grunn av pågående 
konflikter, og på sikt også på grunn av klimaendringer.

Kristiansandsregionen er en forholdsvis liten region i nasjonal sammenheng. 
Siste tiår har imidlertid befolkningsveksten i regionen vært god, som følge av 
både innenlands og utenlands tilflytting.

Med utgangspunkt i befolkningsframskriving fra SSB vil befolkningen i Kris-
tiansandsregionen øke med ca. 40 000 personer til ca. 183 000 frem mot 2050 
når SSBs hovedalternativ (middels høy vekst MMMM) legges til grunn. Usikker-
heten i befolkningsframskrivinger øker jo lenger frem man spår, og spriket 
mellom lav og høy framskriving for Kristiansandsregionen frem mot 2050 er på 
hele 34 000 personer, jf. tabellen under:

Tabell 1. Befolkningsframskrivning 2050. 

Framskriving med ut-
gangspunkt i SSB (2018)

Scenario

Lav vekst (LLML) Middels vekst (MMMM) Høy vekst (HHMH)

Vekst 2018-2050 27 000 42 000 62 000
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Tabell 2. Boligreserve i Kristiansandsregionen. 

Framskriving 
2018 – 2050

Anslått boligreserve (regulerte boligområder, 
boligbyggeprogram)

Analyse

Kommune Boligbehov Perifer reserve 
(mindre sentrale 
områder med svak 
kollektivbetjening)

Sentral reserve (Sen-
trumsnære områder 
med god kollektivbet-
jening)

Fortettings- 
potensial

Planreserve 
+ fortetting-
spotensial

Differanse

Iveland 160 300 10 110 420 260

Birkenes 900 120 70 390 580 -320

Songdalen 1 300 820 160 290 1 270 -30

Lillesand 1 700 780 930 570 2 280 580

Vennesla 2 500 920 710 540 2 170 -330

Søgne 1 500 1 600 530 500 2 630 1 130

Kristiansand 12 700 6 700 6 400 3 700 16 800 4 100

Samlet 20 760 11 240 8 810 6 100 26 150 5 390
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Arealbehov bolig

Det har vært en ønsket politikk å ha store arealreserver til boliger i regionen. 
En høy boligreserve holder boligprisene lave, og det er relativt lett å komme 
inn på boligmarkedet både for unge og tilflyttere til regionen. I tillegg er det 
viktig å ha en viss overdekning av planlagte boligområder for å ta høyde for 
endrede markedsforutsetninger og gjennomføringspotensial. Ulempen ved å 
ha en for stor boligreserve, er at det utfordrer kommuenes mulighet til å styre 
arealutviklingen og utbyggingsrekkefølgen. Dette kan føre til byspredning og 
økt transport.

Kristiansandsregionen har reservert store arealer til fremtidig 
boligutbygging. Flere av disse boligområdene ble tatt inn i Regional plan for 
Kristiansandsregionen som ble vedtatt i 2011. En opptelling av regulerte og 
forventede boligområder i kommunene i Kristiansandsregionen, viser at det er 
en reserve på omtrent 20 000 boliger i regionen. Da er ikke uregulerte bolig-
områder i kommuneplanene med status framtidig (over 7 000 dekar) regnet 
med. Samlet sett må det antas at reserven vil dekke hele boligbehovet frem 
til 2050, selv dersom SSBs alternativ for høy vekst (befolkningsframskriving 
per 2018) slår til. Forventet boligbehov fremkommer ved å dele vekst i 
folketall på to.

I tillegg til den regulerte boligreserven, skjer det over tid fortetting og 
transformasjon. Dette representerer en boligreserve som er vanskelig å 
tallfeste, men som er svært viktig for by- og tettstedsutviklingen. For å 
få en oversikt over fortettingspotensialet i regionen er det derfor utført 
fortettingsanalyser i allerede utbygde områder rundt sentrene i regionen. 
Samlet sett dekker analysen om lag 20% av totalt, utbygd areal i regionen. 
Analysen legger til grunn at en vil akseptere en noe høyere utnyttingsgrad i 
regionens mest sentrale strøk, og viser at det bare i disse områdene i så fall 
kan være et potensial for 6 000 nye boenheter i planperioden. Metoden som 
er brukt er konservativ, slik at det faktiske potensialet sannsynligvis er større. 
Det er også sannsynlig at det vil fortettes i utbyggingsareal som ligger utenfor 
analyseområdet.

Tabellen til venstre (tabell 2) viser at det er en god potensiell reserve 
for boliger i regionen frem mot 2050. Tallene er anslag basert på 
reguleringsplaner, boligbyggeprogram og fortettingsanalyse. I eksisterende 
boligreserve er det ca. 9 000 boliger i sentrale strøk1. I tillegg har Kristiansand 
kommune en ambisjon om å doble antall innbyggere i Kvadraturen. Dette 
er det bare delvis tatt høyde for i estimatet for boligreserve. Uregulerte 
boligområder i kommuneplanene er ikke medregnet.

1 Sentrumsnære områder med god kollektivbetjening
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Figur 2. Årlig bygget gulvflate for næringsbygg i Kristiansandsregionen. 

Tabell 3. m2 gulvflate for næringsbygg i Kristiansandsregionen. Gjennomsnitt pr. år.

Tidsperiode 2000 – 2017 2008 - 2017
Industri, lager 30 000 38 700
Kontor 13 800 16 600
Handel 34 500 49 600
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Arealbehov næring

Oppføring og ombygging av næringsbygg er konjunkturavhengig. Det 
kommer tydelig frem av figur 2, årlig bygget gulvflate for næringsbygg i 
Kristiansandsregionen. Tabell 3 viser også at det er bygget mye handelsbygg i 
regionen de siste årene. I perioden 2008 – 2017 er det i gjennomsnitt bygget 
50 000 m2 gulvflate pr. år.  Det er særlig kjøpesentre som Ikea, Sandens, 
Sørlandssenteret og Avenyen som bidrar til økt handelsareal. I statistikken 
ligger også handel med dagligvarer, og det er god tilgang til dagligvarebutikker 
i hele regionen 

Det forventes ikke at den store økningen i handelsarealer som har vært de 
siste 10 årene fortsetter. I dag er det stor konkurranse i alle varegrupper i 
varehandelen i Kristiansandsregionen. Samtidig forventes det fortsatt økt 
konkurranse fra netthandel i årene fremover. På sikt kan dette føre til struk-
turelle endringer innen varehandelen.

Det er bygget relativt lite kontorareal i Kristiansandsregionen. I tallene for 
kontor ligger også kontorareal i tilknytning til f.eks. lager og industribygg. Det 
er altså bygget få «rene» kontorbygg.

I dag er det et relativt lite tilbud av gode kontorlokaler i sentrumsområdene, 
og kvaliteten på sentralt plasserte kontorlokaler er varierende. I denne situas-
jonen er det en åpenbar fare at det tillates kontorbygg utenfor sentrene for å 
dekke behovet. Det er derfor viktig at kommunene sikrer at regionen kan tilby 
tilstrekkelig og egnede kontorlokaliteter, og at en i planleggingen legger til 
rette for funksjonsblanding.

Regionen har en god reserve av næringsareal for industri og lager. Disse ar-
ealene ligger i all hovedsak utenfor sentrene i tilknytning til fjernvei.

Transport

Vegnett

Et godt vegnett er viktig for regionens innbyggere og næringsliv. E18 øst mot 
Oslo og E39 vest mot Stavanger er under utbygging, og vil i løpet av en 10-15 
års periode bli ferdigstilt med høy standard. Rv 9 nordover mot Hovden bygges 
i samme periode ut med «gul stripe». 

På Gartnerløkka møtes E18, E39 og Rv 9, og det er i dag store kapasitetsprob-
lemer. Utbygging av krysset på Gartnerløkka er særlig viktig, og vil også ha 
positive effekter for kollektivtransporten, beredskapssituasjonen i regionen og 
byutvikling i Kvadraturens nærliggende områder. Det er også planlagt en ytre 
ringveg nord for Kristiansand i tunnel fra Narvika til Breimyr. Denne ringvegen 
vil avlaste Gartnerløkka for gjennomgangstrafikk.

Viktige vegforbindelser i regionen er vist i kartet på neste side.
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Kollektivtrafikk

Buss er det bærende elementet i kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. 
Bussen har hatt en jevn økning av passasjerer de siste årene, og det forventes 
at denne trenden fortsetter. Dersom nullvekstmålet skal oppnås, må antall 
kollektivreiser dobles. Bussens fremkommelighet må også prioriteres, særlig 
på strekningen mellom Hannevika og Bjørndalssletta. Prioritering av bus-
sen i trafikken fremfor personbil er helt vesentlig for at bussen skal være et 
konkurransedyktig alternativ til personbil.

Regionen skal ha en utbyggingsstruktur som styrker kollektivtrafikken. Nye 
boliger og arbeidsplassintensive og besøksintensive virksomheter bør loka-
liseres i gangavstand til kollektivtilbud. Kollektivnettet fra kollektivkonsept 
2030 ligger fast. Utbygging utenfor denne strukturen kan ikke forvente et 
konkurransedyktig kollektivtilbud.

Det er i 2018 ca. 800 innfartsparkeringsplasser i Kristiansandsregionen, 
og flere av disse har daglig høyt belegg. Det forventes at behovet for inn-
fartsparkering vil øke i fremtiden.

Gange

I de fleste reiser er gange en del av reisen. For å oppnå nullvekstmålet, må 
reiser ved bruk av gange øke med ca. 40 % frem til 2030. Det er derfor vesent-
lig at det legges til rette for gange i byområdene.

I planleggingen av nye bygg og anlegg er det av stor betydning at det legges 
vekt på tilrettelegging av gode gangakser med korte forbindelser. 

Sykkeltransport

Det er utarbeidet en egen sykkelstrategi for Kristiansandsregionen som har 
en tidshorisont fra 2010 – 2020. For regional plan for Kristiansandsregionen er 
dette en strategi for utvikling av infrastrukturen som er særlig relevant. 

Siden de fleste sykkel- og gangturer foregår lokalt, utgjør kommunale 
temaplaner det viktigste verktøyet for å utvikle et sammenhengende lokalt 
gang- og sykkelnett. Kommunedelplaner for sykkel er utarbeidet i Vennesla 
(2014) og Søgne (2015), og for sykkelekspressvei i Kristiansand (2015). Arbei-
det med kommunedelplan for sykkel er igangsatt i Lillesand.

Som grunnlag for forhandlinger om en byvekstavtale ble det i 2014 utarbei-
det forslag til prioriteringer av sykkel- og gangetiltak i Kristiansandsregionen. 
Prioriteringene gir et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak som bidrar til å 
oppfylle nullvekstmålet.

Nullvekstmålet forutsetter at en betydelig del av trafikkveksten i regionen 
skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Dette innebærer en vekst i 
sykkeltrafikken på 50% frem til 2030. Det er viktig at satsingen på sykkel og 
kollektivtrafikk ses i sammenheng for å sikre at tiltakene som iverksettes gir 
best mulig effekt.

Undersøkelser viser at reiser under 3 km har størst sjanse for å bli gjort med 
sykkel. 
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Parkering

Tilgang på parkeringsplasser er en forutsetning for å kunne bruke bil til sine 
gjøremål. Gjennom parkeringspolitikken kan tilgangen til parkeringsplasser til 
en viss grad reguleres, men for eksisterende private parkeringsplasser er det 
begrensede muligheter for regulering. Det er i dag god tilgang på parkering i 
alle kommune-, bydels- og lokalsentre i regionen.

Kristiansandsregionen har til dels spredt utbygging, og personbil er viktig for 
mange for å få løst sitt transportbehov på en effektiv måte. Det er derfor en 
balansegang mellom restriktive parkeringstiltak og hva som oppleves som et 
tålbart inngrep folks hverdagsliv. 

I tillegg kan parkeringspolitikk være konkurransevridende. Handels-, service-, 
og opplevelsestilbud i et område uten parkeringsrestriksjoner kan velges på 
bekostning av tilsvarende tilbud i et område med parkeringsrestriksjoner. Det 
er derfor særlig viktig at parkeringspolitikken sees i sammenheng med region-
ens areal-, lokaliserings- og transportstrategi.

Sykkelparkering blir viktigere i folks transporthverdag etter hvert som flere 
velger sykkel som transportmiddel. Den økende andelen el-sykler bidrar også 
til økt behov for sykkelparkering.

Regionale transportfunksjoner

Sørlandsbanen brukes til pendling inn og ut av regionen, men også internt i 
regionen mellom Nodeland, Vennesla og Kristiansand. Det er viktig for Kris-
tiansandsregionen å ha et godt togtilbud til både Stavanger og Oslo, og at 
stasjonsfasilitetene for regionens tre togstasjoner er av god kvalitet. Sørlands-
banen har stort behov for oppgradering av infrastruktur og skinnegang. En 
sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil være et skritt i riktig 
retning.
I utarbeidelsen av Regional plan for Kristiansandsregionen fra 2011, ble det 
utredet om deler av Sørlandsbanen på strekningen Kristiansand - Vennesla og 
Kristiansand - Nodeland kunne brukes til lokaltog. Dette er vurdert på nytt, og 
er fortsatt ikke ansett å ha nødvendig befolkningsgrunnlag.

Regional kollektivtrafikk. Det finnes flere selskaper som opererer regionale 
bussruter både vestover, nordover og østover inn og ut av regionen. Dette er 
et viktig tilbud.

Kristiansand havn er en viktig nasjonal og internasjonal havn, og har stor be-
tydning for regionen og landsdelen.
Havna er i endring. Virksomheten på Silokaia er flyttet til havneområde nord, 
Kongsgård-Vige. På sikt kan ytterligere deler av virksomheten, containerhav-
na, bli flyttet. Dette fører til at store arealer på Lagmannsholmen blir tilg-
jengelig for transformasjon.

Kjevik lufthavn er Kristiansandsregionens og Sørlandets hovedflyplass. Kjevik 
lufthavn har en viktig funksjon, og et godt utbygd rutetilbud både nasjonalt og 
internasjonalt. Internasjonale forbindelser er avgjørende for det eksportret-
tede næringslivet i landsdelen.
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Samfunnssikkerhet og beredskap

Klimaet er i endring, og denne endringen må vi tilpasse oss. Ekstremvær blir 
hyppigere, og gir økende risiko for flom- og skred, økt havnivå, mer overvann 
og økt påvirkning på naturmiljøet. Dette må det tas hensyn til i all planlegging 
i Kristiansandsregionen, og må følges opp i den kommunale planleggingen. I en 
beredskapssituasjon skal kollektivtrafikken og utrykningskjøretøy prioriteres 
på vegnettet.

Blågrønn struktur

Grønnstrukturen er et nett av store og små natur- og vegetasjonspregede 
områder som vever sammen regionen og gir bebygde områder kontakt med de 
større friluftsområdene. Flest mulig av regionens innbyggere skal ha tilgang 
til et stort sammenhengende grøntareal uten å måtte bruke bil. Sammenhen-
gende grøntområder på tvers av kommunegrensene forutsettes bevart med 
grønne korridorer inn mellom bebygde områder. De grønne korridorene skal i 
størst mulig grad strekke seg fra hav til hei. Det er utarbeidet retningslinjer 
for regional grønnstruktur.

Vern av dyrket mark er en av de viktigste interessene i arealforvaltningen. 
Alle jordbruksarealer skal i utgangspunktet bevares. For regionens fire store 
sammenhengende jordbrukområder (Tangvall, langs Songdalsvassdraget, langs 
Tovdalsvassdraget og ved Møglestu) er det utarbeidet retningslinjer for areal-
forvaltning. Jordbruksområdene i plankartet er nøyaktig avgrenset.

Strandsonen er en ressurs for regionens innbyggere og skal være tilgjengelig 
for alle. Ubebygde områder i 100 metersbeltet og langs vassdragene Otra, 
Tovdalsvassdraget, Søgneelva, Grimevassdraget og Ånavassdraget søkes bev-
art som viktige natur-, kulturmiljø og friluftsområder. Kystkommunene kan 
legge til rette for økt tilgjengelighet for allmennheten for eksempel gjennom 
oppkjøp av strategiske arealer, opparbeiding av kyststier og etablering av 
småbåthavner. Det er vesentlig at tilrettelegging ikke går på bekostning av fri-
luftsliv, naturmiljø og biologisk mangfold.
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I 1999 presenterte Kristiansand kommune en 
byvisjon der arealutvikling og kollektivtransport 
sees i sammenheng. Bussmetroprinsippet ble 
innført. Bussmetroprinsippet betyr kort fortalt 
å utnytte arealene langs bussens hovedtrase der 
alle busser kjører, grunnlinjen, til byutvikling med 
høy utnyttelse, fortrinnsvis til arbeidsplasser. I 
tillegg tidsforskyves rutetidene til metrolinjene fra 
bydelene, slik at det kommer en buss “hele tiden“ 
langs grunnlinjen. Altså; hvor bussen kjører, 
hvordan den kjører og arealbruken langs traseen.

I dag, 20 år senere, er det kollektivkonsept 
2030 som er målsetningen for kollektivsystemet. 

Prinsippene fra 1999 er i stor grad de samme, 
men kollektivbetjeningen er utvidet til store deler 
av Kristiansandsregionen. Fellesstrekningen for 
kollektivtrafikk er mellom Hannevika og Rona, og 
her skal fremkommelighet for kollektivtrafikken 
prioriteres foran privatbilen. Det er busslinjer 
med høy frekvens mellom kommunesentre og 
bydelssentre i regionen.

Fortetting rundt sentre og i bydeler med god 
kollektivdekning motvirker byspredning og 
forsterker kollektivtilbudet. Denne areal og 
transportstrategien bidrar til å nå nullvekstmålet.
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5. Areal og transportstrategi i Kristiansandsregionen

Arealbruk

Hvor vi bor og arbeider legger sterke føringer for det totale transportbehovet 
i regionen. Ved å stimulere til å bygge boliger og arbeidsplasser ved fortetting 
og transformasjon, i tilknytning til kollektivknutepunktene, kan man på sikt 
redusere transportbehovet.

For å oppnå nullvekstmålet er det viktigste i et langsiktig perspektiv å forhin-
dre videre byspredning, og å lokalisere riktige funksjoner på rett plass.

Fortetting

Som hovedgrep skal arealer utvikles innenfor eksisterende tettstedstruktur 
med særlig fokus på å utvikle og styrke eksisterende sentre. Dette betyr at 
fortettingspotensialet og sentralt plasserte bolig- og næringsprosjekter med 
god kollektivdekning skal utnyttes før urørte arealer bygges ut. Fortetting 
og transformasjon er spesielt ønskelig rundt regionens kommune-, bydels- og 
lokalsentre.

Byggesone

Byggesonen er definert som eksisterende tettstedsstruktur og enkelte regul-
erte områder som ikke er gjennomført ennå (pr. 1.1.2019). Det er innenfor 
dette området utbygging i all hovedsak skal skje. Byggesonen er på plankartet 
vist med mørk farge på strategisk nivå.

Regulert arealreserve utenfor byggesonen.

I Krisitansandsregionen er det flere regulerte bolig og næringsområder utenfor 
den definerte byggesonen. Disse områdene kan utvikles i samsvar med gjel-
dende regulering.

Langsiktig arealreserve for bolig og næring.

For å sikre at regionen har nok areal til framtidig bolig- og næringsområder, er 
det lagt inn en strategisk langsiktig arealreserve i plankartet. Områdene er:

Tabell 4. Langsiktig arealreserve (uregulerte områder)

Arealreserver bolig Arealreserver næing
Nodelandsheia 2 (5) Lohnelier nord (15)
Moseidmoen (6) Toftelandslier (16)
Hamrevann (9) Borheia (18)
Birkeland vest (10) Sørlandsparken nord (22)
Birkeland syd (11) Rosseland syd (27)
Rosseland syd (27)
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Om lokalisering av virksomheter

Det er tilstrekkelig med næringsarealer i regionen. Det viktigste er å loka-
lisere næringsvirksomheter etter funksjon. Eksisterende og potensielle om-
råder for næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller C-områder etter 
hvor godt tilgjengelige de er med bil, kollektiv transport og for gående og 
syklister. Kartet til venstre viser anbefalt lokalisering av virksomheter i Kris-
tiansandsregionen basert på virksomhetens funksjon.

A – områder

Virksomheter som tiltrekker mange mennesker skal lokaliseres i A-områder, 
dvs. områder med god tilgjengelighet med kollektiv og ikke-motorisert trans-
port og lav tilgjengelighet med bil. Et typisk A –område har:

• Høy intensitet av ansatte og besøkende
• Høy kollektivfrekvens
• Strenge parkeringsrestriksjoner
• Gode betingelser for bruk av sykkel
• Stort tilbud av varer og tjenester
I Kristiansandsregionen er kommunesentrene og bydelssentrene klassifisert 
som A – områder. Kontorbedrifter skal som regel lokaliseres til A – områder.

C – områder

Virksomheter med få ansatte eller besøkende, men med høy avhengighet av 
bil for godstransport osv., kanaliseres til C-områdene. Disse kan lett nås med 
tungtransport, men trenger ikke å være så lett tilgjengelige med kollektive 
transportmidler. Et typisk C – område har:

• Beliggenhet nær hovedtransportaksene
• Parkeringsmuligheter
• Ingen krav til kollektivbetjening

B – områder

I en mellomkategori ligger B-områdene, som kjennetegnes av å være rela-
tivt godt tilgjengelige både med kollektiv transport og med bil. Kollektive 
trafikknutepunkter i sentrale byområder hører med til denne kategorien. I 
B-områdene vil det være gunstig å lokalisere virksomheter som har forholdsvis 
mange ansatte eller besøkende per arealenhet, men som samtidig er avhen-
gige av en del varetransport. Et typisk B – område har:

• Høy til middels intensitet av ansatte og besøkende.
• God tilgjengelighet med offentlig transport
• Parkeringsbegrensninger
• God tilgjengelighet med sykkel
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Transport

Sykkel og gange

Regionen og særlig Kristiansand har en forholdsvis høy andel reisende som 
sykler og går. Utviklingen de senere årene har vist at det virker å legge til 
rette for syklende og gående. Denne utviklingen bør fortsette og det bør 
prioriteres å fullføre sykkelekspressveien fra Timenes til Kjosbukta. Det bør 
samtidig legges til rette for å kunne bruke sykkel mellom kommune-, bydels- 
og lokalsentrene i regionen.

Sykkel og gange må ses i sammenheng med fortetting og transformasjon ved 
kollektivknutepunktene, slik at sykkel og gange blir det foretrukne transport-
middelet lokalt. Det må legges godt til rette for sykkelparkering ved fremti-
dige utbygginger av både boliger og arbeidsplasser. Det legges opp til et mini-
mum antall parkeringsplasser for sykkel ved planlegging av nye utbygginger

For å øke andelen gående, er det viktig å legge til rette for gode og raske 
forbindelser. I eksisterende bolig- og næringsområder kan kartlegging og 
opprusting av eksisterende forbindelser (snarveier) ha god effekt for å gjøre 
gåing mer attraktivt. Det er vesentlig at forbindelsene kan brukes hele året.

Kollektivtransport

I Kristiansandsregionen er buss er det bærende transportmiddelet for kollek-
tivtrafikken. Jernbanen er et supplement.

Kollektivtransporten er et vesentlig element i Kristiansandsregionens utbyg-
gingsstruktur. Denne planen legger opp til utbygging, fortetting og transfor-
masjon ved kollektivknutepunktene. På denne måten styrkes kollektivsyste-
met i regionen, samtidig som kollektivtilbudet til og fra sentrene øker.

Langs fellesstrekningen for kollektivtrafikk (Hannevika – Rona), er det viktig 
med hinderfri tilrettelegging for buss. Dette gjelder i særlig grad strekningen 
fra Hannevika, gjennom Kvadraturen og Lund, via UiA og ut på Bjørndalssletta. 
Dette er en strekning hvor de fleste bussruter trafikkerer og hvor busstrafikken 
er tett. Prioritering av kollektivtrafikken på denne strekningen forbedrer også 
bussens konkurranseflate mot personbil.

For å øke andelen som reiser kollektivt bør det legges til rette for en fortsatt 
utbygging av innfartsparkering, slik at de som har behov for det kan kjøre bil 
dit, sette fra seg bilen og reise kollektivt videre. Innfartsparkeringene bør 
etableres etter noen prioriteringskriterier: 

• Plasser som “fanger opp” biltrafikk fra områder med et svakere kollek-
tivtilbud

• Plasser som ikke brukes som ordinære parkeringsplasser for sentrumsom-
råder

• Plasser hvor flere transportformer møtes, for eksempel jernbane og buss
• Plasser hvor det kan sikres en god og trafikksikker kobling mot kollek-

tivtrafikken
• Plasser som har god tilgjengelighet med sykkel, inkludert sykkelparkering
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Parkering

Parkeringspolitikk er ett av flere virkemiddel for å hindre videre vekst i per-
sonbiltrafikken. Ved å begrense mulighetene for parkering i senterområder 
frigjøres arealer til gange, sykkel og kollektivtrafikk. Derfor bør også parkering 
i byer og tettsteder legges under bakken.

Denne planen legger opp til en regional parkeringsnorm for nye tiltak, der ho-
vedelementene er at det innføres minimumsgrenser for sykkelparkeringsplass-
er og maksimumsgrenser for personbilparkeringsplasser. Det blir opp til hver 
kommune å tilpasse parkeringsnormen til lokale forhold (jfr. retningslinjenes 
pkt. 5.4).

Beredskap

Klimaendringer og ekstremvær gjør at man må ha større fokus på hvor og 
hvordan man bygger. NVE har utarbeidet og oppdaterer kart som viser flom- og 
rasutsatte områder. Disse må tillegges stor vekt ved planbehandling av både 
bygg og infrastruktur. 

I tilfeller av ekstremvær vil veger og infrastruktur prioriteres for kolletivtrans-
port og for nødetater ved behov. 

Blågrønn struktur

• Regionens fire store sammenhengende jordbruksområder skjermes mot ut-
bygging.

• Den regionale grønnstrukturen opprettholdes.
• Vassdrag og strandsone forvaltes etter nasjonale prinsipper.

“Full prioritering av kollektivtrafikken 
gjennom hele Kvadraturen og videre til Uia 
er en premiss for å levere det transportvolum 
som nullvekstmålet krever i 2030”

- sitat fra “Kollektivkonsept 2030“
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Alternativ 1:Ekstrem fortetting Fordeling av befolkningsvekst

Alternativ 1 – fortetting. Stolpene viser befolkningsvekst fordelt på utbyggingsstruktur for hver kommune.

Alternativ 2:Fortetting Fordeling av befolkningsvekst

Alternativ 2 - balansert vekst. Stolpene viser befolkningsvekst fordelt på utbyggingsstruktur for hver kommune.

Alternativ 3:Spredt utbygging Fordeling av befolkningsvekst

Alternativ 3 - spredt utbygging. Stolpene viser befolkningsvekst fordelt på utbyggingsstruktur for hver kommune.
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6. Konsekvensanalyse

I denne reviderte regionale planen er det ingen nye utbyggingsområder. Ett av 
hovedgrepene i planen er å skyve nye utbyggingsområder frem i tid, og effek-
tivisere arealbruken i eksisterende utbyggingsområder gjennom fortetting og 
transformasjon. 

For å få frem konsekvensene av planen er den sammenlignet med to andre ut-
viklingsscenario med ulik fordeling av befolkningsveksten i hver kommune. Det 
er forutsatt en befolkningsvekst som følger SSBs MMMM-alternativ, fremskrevet 
til 2050.

I alternativ 1 «ekstrem fortetting» bygges forventede nye boenheter i sentrale 
deler av eksisterende byggesone, og nye arealer som fører til byspredning 
bygges ikke ut. Alternativ 2 representerer en utbygging innenfor rammene av 
planforslaget. Det legges opp til en moderat fortetting i tillegg til utbygging 
av regulert boligreserve. Den utvidete arealreserven tas i bruk til slutt i de 
kommunene hvor det er behov. Alternativ 3 «spredt utbygging» tar i bruk reg-
ulert boligreserve sammen med den utvidete arealreserven, uten å legge opp 
til fortetting i bebygde områder.

Det er gjort en enkel analyse av arbeidsreiser for de tre alternativene. Det er 
forutsatt at beboere i nye boenheter har samme arbeidsplassfordeling i re-
gionen som i 2015. I tillegg er forhold til kollektivtrafikk og teknisk og sosial 
infrastruktur vurdert.

Tabell 5. Beregnet total kjørelengde i km. til og fra arbeidsplass i alt.1-3. i 2050.

Gjennomsnitt, 
kun ny bef. etter 
2018-2050

Gjennomsnitt 
samlet 2050

Sum kj.lengde, 
bef per  2018

Sum kj.leng-
de, kun ny 
bef. 2018-
2050

Sum 
kj.lengde, 
tot 2050

Alt3 47,0 44,0 2747000 887000 3634000

Alt2 44,3 43,3 2747000 835000 3582000

Alt1 42,2 42,9 2747000 796600 3543600

2018 (43,0)  

Tabell 5 viser beregnet daglig kjørelengde til og fra arbeidsplass i 2050. I al-
ternativ 3 kjøres det daglig 50 000 km lenger til og fra jobb enn i alternativ 2. 
I løpet av årets 230 arbeidsdager blir dette til sammen 12 mill. km.
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Konsekvensvurdering:

For å bruke utbyggingsstruktur i en region for å få ned transportarbeidet, må 
det derfor tenkes svært langsiktig. Det meste av bygningsmassen i 2050 er 
allerede bygget i dag. Utbyggingsstrukturen i Kristiansandsregionen er i all 
hovedsak spredt, og det har historisk vært lite fokus på å bygge bymessig. 
Dette sees igjen på transportarbeidet i utbyggingsalternativene som er analy-
sert. Selv om det kan synes som lite forskjell i transportarbeid til og fra jobb 
i alternativene (Tabell 4. Beregnet total kjørelengde til og fra arbeidsplass i 
alt.1-3. i 2050.), blir det over år stor forskjell i transportbehov mellom alter-
nativene.

Alternativ 1 «ekstrem fortetting» fremstår som det beste alternativ sett i for-
hold til nullvekstmålet. I tillegg vil alternativ «ekstrem fortetting» gi mindre 
offentlige utgifter til investering og drift av infrastruktur. Alternativ 2 framstår 
som nest best vurdert opp mot nullvekstmålet. Det vil ha et lavere konflikt-
nivå enn alternativ 1 siden det ikke vil kreve like høy tetthet i sentrale om-
råder. Alternativ 3 er det alternativet som i minst grad bygger opp om nullvek-
stmålet, og er derfor vurdert som dårligst.

Det anbefales å effektivisere arealbruken i allerede bebygde områder med 
god kollektivbetjening. Fortetting rundt regionens kommune-, bydels- og loka-
lsentre gjør at flere får dekket sine daglige behov i kort avstand til sitt bost-
ed. Dette reduserer på sikt det totale transportbehovet, og det blir lettere å 
velge alternative transportformer enn privatbil.

Effektiv arealbruk (fortetting og transformasjon) har også andre positive ef-
fekter for samfunnet. Fellesskapets utgifter til offentlig transport blir mindre 
og flere får effekt av opprusting og drift av infrastruktur for gange og sykkel, 
veier, vann og avløp. Tilsvarende kan kapasitet i sosial infrastruktur som skole, 
barnehage og idrettsanlegg utnyttes mer effektivt. I sum tjener samfunnet på 
å effektivisere arealbruken samtidig som friluftsområder og biologisk mangfold 
opprettholdes.

Jo bedre regionen lykkes med å fortette rundt sentre og langs høyfrekvente 
kollektivlinjer, jo enklere er det å nå nullvekstmålet uten å ta i bruk restrik-
tive virkemidler.
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Tabell 6. Konsekvensvurdering

Tema / Alternativ 1: Ekstrem fortetting 2: Fortetting 3: Spredt utbygging
Forutsetninger Høy tetthet i eksisteren-

de senter/knutepunkt, 
i tillegg til en moderat 
fortetting langs hovedlin-
jene i fremtidig kollek-
tivsystem.

Moderat fortetting i 
eksisterende senter/
knutepunkt, i tillegg til 
utbygging av regulert 
boligreserve. Utvidet ar-
ealreserve prioriteres til 
slutt der det er behov.

 Utbygging av regulert 
boligreserve, deretter 
utbygging av utvidet 
arealreserve der det er 
behov. Ingen fortetting.

Gj. reiselengde arbe-
idsreiser pr. person for 
nye bosatte (T/R)

42,2 km 44,3 km 47,0 km

Samlet reiselengde 
arbeidsreiser for nye 
bosatte (T/R)

796 600 km 835 000 km 887 000 km

Sykkel og gange Kortere avstander gjør 
det lettere å velge sykkel 
og gange til gjøremål og 
arbeid.

Tilgjengelighet for sykkel 
og gange vil variere, men 
vil være god i fortetting-
sområdene og i den sen-
trale boligreserven.

Lengre avstander fa-
voriserer bilbruk

Forhold til kollektivkon-
sept 2030

Styrker eksisterende 
kollektivnett.

Ikke behov for nye 
kollektivlinjer.

Styrker i hovedsak eksis-
terende kollektivnett.

Behov for noen nye 
kollektivlinjer på sikt.

Behov for nye kollek-
tivlinjer inn i nye store 
utbyggings-områder, 
alternativt får ikke 
nye utbyggingsområder 
kollektivbetjening

Infrastruktur Kan i stor grad bruke 
eksisterende teknisk og 
sosial infrastruktur (veg, 
vann, avløp, skoler) fo-
rutsatt nødvendig kapa-
sitetsøkning.

Kan delvis bruke eksis-
terende teknisk og sosial 
infrastruktur (veg, vann, 
avløp, skoler) forut-
satt nødvendig kapa-
sitetsøkning.

Må bygges nytt.

Arealkonsum Lite. Bygging i eksister-
ende utbyggingsområder.

Moderat. Noe nytt areal 
tas i bruk.

Stort. Nytt areal tas 
i bruk utenfor byg-
gesonen. Byspredning.

Konflikt eksisterende 
bebyggelse

Potensielt høyt konflikt-
nivå.

Moderat konfliktnivå. Lavt konfliktnivå.
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7. Handlingsprogram

• Kommunene i Kristiansandsregionen skal innarbeide strategiene i denne 
planen i sine kommuneplaner, inkludert hvordan kommunene skal tilpasse 
seg økt hyppighet av ekstremvær.

• Det skal foreslås en felles strategi for fortetting og transformasjon i Kris-
tiansandsregionen. Fortetting med kvalitet skal tillegges vesentlig vekt. 

• Oppdatering av kollektivkonsept 2030, herunder
• Fremkommelighet for kollektivtrafikken, med særlig fokus på streknin-

gen Hannevika – Bjørndalssletta (prosjektet «Buss i sentrum» pågår).
• Innfartsparkering

• Planen skal revideres innen 2030
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8. Retningslinjer for forvaltning av ikke fornybare 

ressurser

1.1 Sammenhengende arealer
Verdifulle frilufts-, landbruks- natur- og kulturminneområder skal bevares mest mulig sammenhengende. 

1.2 Regional grønnstruktur
Regionalt viktige områder for friluftsliv (jfr. plankart) skal legges til grunn for den videre planlegging i den enkelte 

kommune.

1.3 Markagrense
I kommuneplanene skal det trekkes en langsiktig grense     mellom utbyggingsområder og friluftsområdene Ros-

sevannsmarka, Torridalsmarka, Bymarka i Kristiansand, Skråstadheia og Kvåsemarka. Eksakte grenser defineres 
i den enkelte   kommuneplan. 

1.4 Regionalt viktige jordbruksområder
Det tillates ikke ny utbygging innenfor regionalt viktige områder for jordbruk (jfr plankart).

Øvrige jordbruksarealer skal søkes bevart (jfr. temakart for landbruk). Ved planer om utbygging på disse arealene, 

skal det dokumenteres at alternative utbyggingsmuligheter og fortetting er vurdert.

1.5 Langsiktige grenser mot jordbruk
Ved Tangvall, Brennåsen/Rosseland, Nodeland og Lillesand skal langsiktig grense mot jordbruksarealene vises i 

kommuneplanen. 

1.6 Byggeområder
Byggeområder i denne planen er omtrentlige og må konkretiseres i den enkelte kommuneplan. Unntaket er mot 

regionens viktigste jordbruksarealer hvor grensene er eksakte. jfr. pkt 1.5.

1.7 Strandsone
100-metersbeltet langs sjøen skal søkes bevart som et viktig natur-, landskaps- og friluftsområde. Ubebygde ar-

ealer skal bevares med minst mulig menneskelige inngrep.

1.8 Vann og vassdrag
100-metersbeltet langs vann og vassdrag skal søkes bevart som et viktig natur-, landskaps- og friluftsområde. 

Kommunen skal i kommuneplan fastsette en byggegrense på 50 – 100 meter langs vann og vassdrag.

1.9 Naturmangfold
Ved videre detaljplanlegging må biologisk mangfold og naturtyper undersøkes og tas hensyn til.

 

2. RETNINGSLINJER FOR AREALUTNYTTELSE

Retningslinjene for arealutnyttelse gjelder ikke nord for Birkeland, Grovane, Skarpengland og Hortemo. Med tet-

thet menes gjennomsnittlig antall boenheter per dekar i et utbyggings-område når interne veier og lekeplasser 

ligger innenfor dette arealet, mens skoler, friområder og andre fellesfunksjoner ligger utenfor. 

2.1 Effektiv bystruktur
Potensialet for fortetting, transformasjon og nybygging innenfor byggesonen (allerede utbygde by- og tettsted-
sområder) skal utnyttes for å styrke bruk av miljøvennlige transportformer og gi en samfunnsøkonomisk god ut-
nyttelse av eksisterende sosial og teknisk infrastruktur. Høy utnyttelse og arealeffektive løsninger skal tilstrebes.

Planer og prosjekter skal utvikles med mål om å tilføre kvalitet til området og stedet de influerer. For å sikre ut-
vikling av gode steder skal planer og prosjekter baseres på analyser som identifiserer hvordan planen/prosjektet 
kan bevare eksisterende og tilføre nye kvaliteter til stedet. 

Berørte kommuner og myndigheter skal legge vesentlig vekt på nødvendigheten av fortetting og transformasjon 
for å sikre areal- og transporteffektiv planlegging i sin interesseavveining mellom ulike hensyn.

2.2 Minstekrav til tetthet i sentrumsområder og langs kollektivtransportens regionale stamnett
I sentrumsområder og innen 500 meter fra kollektivtransportens regionale stamnett, fra Vågsbygd til Rona, skal 

følgende normer legges til grunn:

4 boenheter/daa (eller TU=150 for næring)
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6 boenheter/daa (eller TU=200 for næring) ved beslag av jordbruksjord.

2.3 Nye utbyggingsområder
Nye utbyggingsområder vist ved sirkler i plankartet regnes som en strategisk arealreserve som ikke skal tas i bruk 
før alternativer innenfor eksisterende utbyggingsstruktur er utnyttet. Før nye utbyggingsområder tas i bruk må 
det derfor foretas en vurdering av alternativ lokalisering innenfor eksisterende utbyggingsstruktur. 

For nye utbyggingsområder som er vist i denne plan skal det utarbeides helhetlige kommunedelplaner eller reguler-

ingsplaner som tar med hele utbyggingsområdet. Disse planene skal stadfeste trasèer for kollektivtransporten, og 

gjennomsnittlig arealutnyttelse i planområdet. 

3. RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSAREALER 
Det skal kunne legges til rette for næringsutvikling i hele regionen med utgangspunkt i det enkelte steds for-
trinn. Lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene om rett virksomhet på rett sted, jf. pkt 
3.1-3.4 og temakart over ABC-områder. 

Det skal kreves mobilitetsplan for alle etableringer med flere enn 50 ansatte.

3.1 Arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter: A1- og A2-områder
Arbeidsplassintensive virksomheter har høy tetthet av arbeidsplasser eller mange besøkende/kunder. Kontorbed-

rifter, offentlig forvaltning, handel og service er arbeidsplassintensive virksomheter. Denne type virksomheter skal 
som hovedregel lokaliseres i sentre med god kollektivtilgjengelighet, mange innbyggere i gang- og sykkelavstand, 

lav parkeringsdekning med bil og høy med sykkel. 

3.2 Plasskrevende og transportrelaterte virksomheter: C og CB -områder
Arealkrevende virksomheter har stort behov for areal og tungtransport/biltransport, lav tetthet av arbeidsplasser 

og få kunder/besøkende. Produksjonsbedrifter, gods- og logistikkvirksomhet er arealkrevende virksomheter som 

ikke er avhengig av godt kollektivtilbud eller god tilgjengelighet for gående og syklende. Slike virksomheter skal 

som hovedregel lokaliseres i tilknytning til stam- og riksvei og ha god parkeringsdekning for bil. Virksomheter som 

benytter tog/skip/fly, bør lokaliseres i nærheten av trafikknutepunktene for den aktuelle infrastrukturen.

3.3 Virksomheter med allsidig virksomhetsgrad: B -områder

Allsidig virksomhetsgrad er en mellomkategori for virksomheter med middels arealbehov og middels tetthet 
av ansatte eller antall besøkende/ kunder. Håndverksbedrifter og andre kombinasjoner av lager og kontor er 
eksempler på virksomheter med allsidig virksomhetsgrad. Denne type virksomheter bør ligge integrert i bystruk-
turen, med kollektivtilgjengelighet, middels parkeringsdekning for bil, og høy parkeringsdekning for sykkel.

3.4 Sjørettet næringsvirksomhet
Næringsarealer med sjøtilknytning skal som hovedregel ikke omdisponeres til andre formål. 

4. REGIONAL PLANBESTEMMELSE FOR HANDELSETABLERING OG SENTERSTRUKTUR

Hensikten med planbestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk 
og miljøvennlig transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilg-

jengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- 

og tettsteds-utvikling og begrense klimagassutslippene. Det er også et mål å sikre at Kristiansandsregionens 

befolkning har tilgang til et bredt spekter av varer og tjenester. Bestemmelsen har en varighet på inntil 10 år.

4.1 Forbud mot etablering av handelsvirksomhet utenfor byer og tettsteder (jfr. pbl. § 8-5)

Det tillates ikke etablert eller utvidet handelsvirksomhet1  med et samlet bruksareal på mer enn 3.000 m2, 

utenfor sentre definert i denne plan (jfr. pkt. 4.4-4.5)

4.3 Forbud mot lokalisering av tjenesteyting utenfor byer og tettsteder
Det tillates ikke etablert eller utvidet offentlig tjenesteyting med høy besøksfrekvens, slik som NAV-tjenester, tinghus, 
skatte-kontor osv. utenfor kommunesentre, bydelssentre, lokalsentre og bygdesentre. (jfr. pkt 4.4-4.5).

Det tillates ikke lokalisert kino utenfor kommunesentre og bydelssentre. (jfr. pkt 4.4-4.5).

Unntatt fra denne bestemmelsen er sykehus og utrykningsetater.
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4.4 Senterstruktur
Senterstrukturen i Kristiansandsregionen er som følger:

Sentre for detaljhandel og tjenesteyting:

• Landsdelsenter: Kvadraturen med randsone.

• Kommunesentre: Tangvall (t.o.m 31.12.19), Nodeland (t.o.m 31.12.19), Vennesla, Birketveit, Birkeland 

og Lillesand

• Bydelsentre: Vågsbygd, Rona, Tangvall (f.o.m 1.1.20) og Nodeland (f.o.m 1.1.20).

• Lokalsentre: Flekkerøy, Voie, Hellemyr, Tinnheia, Justvik, Søm, Hånes, Hamresanden, Lund, Grim og 

Vikeland.

• Bygdesentre: Lunde, Kilen, Hægeland, Skarpengland, Skaiå, Vatnestrøm, Engesland, Herefoss og 

Høvåg.

Sentre for handel:

• Regional handelspark: Sørlandsparken (inkl. Sørlandsparken øst)

• Andre sentre: Brennåsen og Tingsaker

4.5 Avgrensing av sentre
Sentre skal gis en avgrensing (sentersone) i kommuneplanen som samsvarer med kart og intensjoner i 

regional plan.

4.6 Regionsenter
I Kvadraturen med randsone skal det legges til rette for viktige publikumsintensive fellesfunksjoner for landsdel-

en med høy besøksfrekvens. Viktige publikumsintensive fellesfunksjoner for landsdelen, som av plassmessige 

eller andre årsaker ikke kan lokaliseres i Kvadraturen med randsone, skal sekundært søkes innpasset langs 

kollektivtrafikkens stamnett mellom Hannevika og Sørlandsparken. I Kvadraturen med randsone legges det 

ikke begrensninger på etablering og/ eller utvidelse av handelsvirksomhet. 

4.7 Kommunesentre
Kommunesentre skal ha plass til et bredt spekter av handel, kultur, offentlig og privat service. Viktig publi-
kumsservice som bare gis på ett sted i kommunen skal legges til kommunesenteret. Når sentrumssone er 
avgrenset i kommuneplanen legges det ikke begrensninger på etablering og/eller utvidelse av handelsvirk-

somhet innenfor denne.

4.8 Bydelssentre
Viktige funksjoner på bydelsnivå skal lokaliseres i bydelssentre. Disse skal kunne inneholde detaljhandel og 

offentlig tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke bydelens behov. Inntil 20.000 m
2
 detaljhandel kan 

etableres uten dokumentasjon i henhold til pkt 4.12.

4.9 Lokalsentre og bygdesentre
Viktige funksjoner for lokalmiljøet skal lokaliseres i lokalsentre eller bygdesentre. Disse skal kunne inneholde 

detaljhandel og tjenestetilbud som er dimensjonert for å dekke lokalmiljøets eller bygdas behov. Inntil 3.000 m
2
 

detaljhandel kan etableres uten dokumentasjon i henhold til pkt 4.12.

4.10 Regional handelspark
Sørlandsparken er regional handelspark beliggende delvis i tidligere Vest-Agder og delvis i tidligere Aust- 

Agder. Handelsparken foreslås utviklet innenfor eksisterende arealgrenser.

For den delen som ligger i tidligere Vest-Agder (Sørlandsparken vest) tillates ikke etablert eller utvidet areal til 

detaljhandel utover det volum som er hjemlet i gjeldende reguleringsplaner per 01.01.2011.

For den delen som ligger i tidligere Aust-Agder (Sørlandsparken Øst) gjelder planbestemmelse i regional plan 

for senterstruktur og handel i tidligere Aust-Agder. 

4.11 Andre sentre

Rosseland/Brennåsen
Det tillates maksimalt etablert eller utvidet handelsvirksomhet på Rosseland/Brennåsen som samlet har et bruk-

sareal på 15.000 m2 BRA. For at denne bestemmelsen skal tre i kraft må det foreligge kommunedelplan for 

området som angir rekkefølgekrav knyttet til infrastruktur for kollektivtrafikken.

Tingsaker
For Tingsaker gjelder regional plan for senterstruktur og handel i tidligere Aust-Agder. 

4.12 Krav til dokumentasjon
Ved dimensjonering av områder for handel utover de areal grenser som er satt i regional planbestemmelse skal 
konsekvensene for eksisterende sentre belyses med basis i reisemotstand, reisevillighet og sentrenes 
attraksjonskraft. Det skal også utarbeides en trafikkanalyse som belyser trafikale konsekvenser av nye handel-
setableringer. Utredningene skal gjennomføres som del av kommuneplan/kommunedelplan.
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4.13 Definisjoner
Med handelsvirksomhet forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives 

eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er 

å oppfatte som handelsvirksomhet i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter en eller flere vare-

grupper. Som handelsvirksomhet regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som 
for eksempel en handelspark.

4.14 Unntak
Bestemmelsene i denne plan har ikke tilbakevirkende kraft i tilfeller hvor det allerede foreligger bygge-

tillatelse for handel. 

5. RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTSYSTEMET

5.1 Kollektivtransport
a)  I kommuneplanens arealdel skal kollektivtransportens regionale stamnett kartfestes. (jfr. figur side 23)

b) Veiholder skal sikre høyest mulig fremføringshastighet i kollektivtrafikkens regionale stamnett ved egne traseer 
(bussgater og kollektivfelt), aktive prioriteringstiltak og lignende. Så langt det er mulig skal det søkes å unngå rund-

kjøringer i kollektivtrafikkens regionale stamnett. Øvrige arealtiltak ved kollektivtrafikkens regionale stamnett skal 
ikke redusere fremføringshastigheten for kollektivtrafikken. 

c) I tilknytning til knutepunkter på kollektivtrafikkens regionale stamnett skal det etableres innfartsparkering for bil 
og sykkel.

d) I nye utbyggingsområder skal kommunedelplaner og reguleringsplaner i nødvendig utstrekning vise trasèer 

for kollektivtransport.

 

e) I nye utbyggingsområder skal det tilstrebes å legge til rette for at kollektivtilbud er på plass når første bygning 

tas i bruk.

 
5.2 Sykkel og gange
a) Det skal etableres et sammenhengende regionalt sykkel vegnett, hvor det særlig legges vekt på sykkelt-

ilgjengeligheten i landsdels-, bydels- og kommunesentra og i en avstand på 3 km fra disse. 

b) Det skal etableres gode parkeringsmuligheter for sykkel i alle sentra og ved offentlige bygg. 

c) Det skal sikres korte og direkte gangforbindelser til kollektivholdeplasser og lokale målpunkt.

d) I planleggingen skal behovet for utvikling av eksisterende og etablering av nytt nettverk for både gange og 

sykkel vurderes.

e) Så langt mulig skal gående, syklende og motoriserte transportformer separeres.

5.3 Veinett
a) Persontransporten internt i regionen skal primært løses ved effektivisering av eksisterende veinett, prioritering 
av kollektiv-trafikk, forbedring av kollektivtilbudet og gang- og sykkelveinett – og sekundært ved flere kjørefelt for 
bil og nye veiforbindelser. 

b) Det overordnede hovedveinettet, dvs. E18, E39, Rv 9, Rv41 (E18-Kjevik), Rv402 (Lillesand-Birkeland), Rv405 

(Mosby-Vennesla) og Rv 456 (Vågsbygdveien), skal videreutvikles og sikre gode tilknytninger til terminaler for havn, jern-

bane og flyplass.

c) En effektivisering av eksisterende veinett er ikke tilstrekkelig til at regionen skal få et godt nok veinett.  Planen 
legger derfor opp til en utvidelse av dagens E-39 Kvadraturen – Tangvall til 4 felt snarest mulig og ellers økt sikker-

het og fremkommelighet på det øvrige veinett i regionen. På lengre sikt, i planperioden etter 2020 må det bygges 

ny E18 / E39 utenom Kristiansand. 
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5.4 Parkering

a) Som en hovedregel skal kommunene gjennom bestemmelser til kommuneplanens arealdel sette maksi-

malkrav for personbilparkering og minimumskrav til sykkelparkering i sentrale områder med god kollekti-

vdekning og med god tilgjengelighet til service- og senterfunksjoner. 

b) Utformingen av parkeringsbestemmelsene vist i tabellen under er retningsgivende, og skal legges til grunn 

for lokale tilpasninger i kommuneplanenes bestemmelser om parkering. Avgrensing av sentrumsområder og 

eventuelle øvrige soner der det er hensiktsmessig, avklares i kommuneplanene, jf. planretningslinje 4.4 og 

4.5.

Tabell 7. Parkeringsnorm

Bil Sykkel Merknad

Per 100 m2 BRA Sentrumsområder 
(Landsdels-,kommune- 

og bydelssentre)

Lokalsentre og 
andre sentrale 

byområder

Øvrige 
områder

Alle områder  

Bolig (høy utn.)

Bolig (lav utn.)

(NB: per boenhet)

Kontor

Forretning

Industri og lager

Hotell/overnatting

Undervisning

Omsorg/sykehjem

 

c) For kontor og forretning samt boligprosjekt innenfor områder angitt som sentrumsformål skal som hovedregel 

minst 85% av parkeringsplassene ligge under terreng. Nedkjøringsramper bør fortrinnsvis plasseres inne i 

bygning. Arealeffektive løsninger, som fellesanlegg, parkering under bakken mv., skal i øvrige saker vektleg-

ges.

d) I sentrumsområder skal besøksparkering som hovedregel være avgiftsbelagt. 

6. RETNINGSLINJER FOR ENERGI I BYGG

6.1 Fjernvarme og nærvarme
Tilknytningsplikt for fjernvarme/nærvarme for ny bebyggelse skal vedtas i alle konsesjonsområder for fjernvarme/

nærvarme.

6.2 Energiforsyning basert på fornybar energi
I kommuneplaner og reguleringsplaner som omfatter nye byggeområder, bør det alltid inngå en utredning om hvor-

vidt det ligger til rette for satsing på fornybare energiformer som for eksempel fjernvarme, jordvarme, bioenergi og 

solenergi.

6.3 Energieffektivisering i bygg
I nye utbyggingsområder og ved fortetting skal kommunene vurdere å stille krav om lavenergi- eller passivhus.

7. RETNINGSLINJER FOR UNIVERSELL UTFORMING

7.1 Universell utforming i all planlegging.
Det skal stilles krav til universell utforming i all planlegging. Ved ny boligbygging skal minimum 70 % av alle boen-

heter ha universell utforming.
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Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse fra nye Kristiansand kommune

Sammendrag

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt nasjonale rammer for vindkraft på høring til
offentlige myndigheter, herunder alle kommunene, til energiselskap og frivillige
organisasjoner. Høringsfristen er 1.oktober 2019. Departementet ønsker innspill til NVEs
forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i
Norge. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det tas endelig
stilling til politikken for vindkraft på land.

Denne saken er utarbeidet av Kristiansand kommune i nært samarbeid med Songdalen
kommune og i samråd med Søgne kommune. Saken fremmes til Fellesnemda og deretter til
behandling i dagens tre kommuner med anbefaling om å tilsluttes seg fellesnemdas
uttalelse.

Utbygging av vindkraft på land versus utvikling av andre energikilder og energiforbruk er en
del av den store diskusjonen om bærekraftig utvikling og CO2-reduksjon, nasjonalt og
internasjonalt. Dette er en stor og viktig politisk diskusjon som det er krevende å gå inn.
Administrasjonen har valgt å begrense denne saken og kommunens uttalelse å synliggjøre
hvordan rammeplanen berører nye Kristiansand direkte, de regionalt viktige
friluftsområdenes betydning for befolkningen og den offshorerettete leverandørindustrien sitt
ønske om satsing på havvind. De store overordnede spørsmålene om vindkraft og andre
miljøkonsekvenser av vindkraft på land drøftes ikke.

I bestillingen fra OED til NVE framgår det at formålet med nasjonal ramme er å bidra til at de
beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. I NVEs forslag er det pekt
ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. NVEs
faglige forslag foreligger nå i form av en rapportdatert 1. april 2019 og et kart: Det fremgår
av høringsbrevet at det også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke
egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre
gode vindressurser. Den nasjonale rammen erstatterikke dagens konsesjonsbehandling.

To av de utpekte områdene ligger helt eller delvis på Agder, det er område Vest-Agder og
Rogaland (kapitel 52) og område Aust-Agder (kapitel 53).
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NVE vurdere de to områdene som de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i 
Norge, på tross at det i områdene er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant 
annet fugl og friluftsliv, samt værradarer i område Vest-Agder og Rogaland. NVE konkluderer 
ut ifra de overordnede analyser at det er lavere konfliktnivå i disse områdene enn i store 
deler av landet.  
 
Nye Kristiansand kommune er marginalt, direkte berørt av rammeplanen sammenlignet med 
øvrige deler av Agder. Nordlige deler av Songdalen og Kristiansand ligger innenfor de 
utpekte områdene på Agder. Deler av de utpekte områdene er imidlertid ekskludert for 
vindkraft med bakgrunn i innflyginssonen til Kristiansand lufthavn, Kjevik og nærhet til 
bebyggelse. De ikke ekskluderte områdene er i hovedsak myr og skogkledde heiområder 
200-350 m.o.h.  
 
Ingen områder innenfor de utpekte områdene på Agder er ekskludert for vindkraftutbygging 
på grunnlag av friluftsinteressene. Det skyldes at det bare er de statlig sikret friluftsområdene 
som er ekskludert. Etter vår vurdering er ikke eierform et godt kriterium for rangering av 
viktigheten av friluftsområder. Det er store friluftsinteresser også knyttet til områder som ikke 
er statlig sikret. Kristiansand kommune, vil etter 1.1.2020, ha i overkant av 110.000 
innbyggere og utgjør den absolutt største befolkningskonsentrasjonen. Friluftsområdene i 
indre Agder utgjør viktige friluftsområder for befolkningen i Kristiansand, både sommer- og 
vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i sterk konflikt med 
friluftslivsinteressene både for lokalbefolkningen og for befolkningen i Kristiansand og andre 
deler av Agder.  
 
Kristiansand har et stort offshorerettet leverandørindustrimiljø som ønsker å satse på 
industriutvikling basert på havvind. En slik utvikling vil kunne få stor betydning for lokalt 
næringsliv og bidra til utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene som utbygging av 
vindkraft på land har vist seg å medføre. 
 
Programleder anbefaler slik uttalelse. 
 
Forslag til vedtak 
 

Nye Kristiansand kommune viser til vurderingene i saken og anbefaler at 
kriteriene for ekskludering av areal til utbygging av vindkraft utvides til også å 
omfatte viktige friluftsområder, uavhengig av om arealene er statlig sikret. 
Kristiansand kommune, vil etter 1.1.2020, ha i overkant av 110.000 innbyggere 
og utgjør den absolutt største befolkningskonsentrasjonen på Agder. 
Friluftsområdene i indre Agder utgjør viktige friluftsområder, både sommer- og 
vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i konflikt med 
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friluftslivsinteressene for både for lokalbefolkningen og for befolkningen i 
Kristiansand og andre deler av Agder.  
 
Økt satsing på utvikling av havvind basert på kunnskapen innen offshorerettet 
leverandørindustrimiljø vil kunne få stor betydning for lokalt næringsliv og bidra til 
utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene som utbygging av vindkraft 
på land har vist seg å medføre. Nye Kristiansand kommune anbefaler at Olje og 
energidepartementet øker innsatsen på dette området. 

 
Camilla Dunsæd  
Programleder Ragnar Evensen 
 Påtroppende direktør for miljø- og byutvikling 
 
Vedlegg: 
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/ 
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Bakgrunn for saken 
Olje- og energidepartementet har sendt nasjonale rammer for vindkraft på høring til offentlige 
myndigheter, herunder alle kommunene, til energiselskap og frivillige organisasjoner. 
Høringsfristen er 1.oktober 2019. Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal 
ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. 
 
Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme 
for vindkraft på land. I oppdragsbrevet framgår det at Nasjonal ramme skal definere større 
områder der det kan ligge til rette for utbygging av vindkraft på land. Områdene skal velges 
ut med utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet. Det er et 
poeng å lokalisere vindkraft slik at det ikke er nødvendig å bygge mye nytt kraftnett. Dette 
skal så avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn. Formålet med nasjonal 
ramme er å bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. 
Rammen skal ikke være prosjektspesifikk, blant annet fordi de lokale variasjonene i 
vindressurser og miljøforhold er store.  
 
Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen (Meld. 
St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016). I 
energimeldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av 
lønnsom vindkraft i Norge", og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal 
ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land".  
 
NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019 og et kart: 
Forslaget inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land med 
forslag til det NVE mener er de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.  
 
NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Innledningsvis i arbeidet 
ble det foretatt eksklusjon (bortsiling) av verneområdet og områder med lite vind, tekniske 
restriksjoner, uegnet topografi, skred og særlig sårbare områder på enkeltarter mm. Etter 
eksklusjonen ble det gjennomført analyse av 43 områder. Det er publisert 21 temarapporter 
basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer fra 
konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter 
og andre kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i utarbeidelsen av 
rapportene. Arbeidet er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort 
av miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge. NVE konkluderer med at 
landbasert vindkraft i Norge er lønnsom uten støtte og bidrar til reduserte klimagassutslipp. 
 
På bakgrunn av analysen har NVE pekt ut 13 områder som de mener er de mest egnede for 
vindkraft på land i Norge. Det fremgår av høringsbrevet at det også innenfor de utpekte 
områdene vil det være områder som ikke egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med 
viktige interesser, eller som følge av mindre gode vindressurser. Videre framgår det at NVE 
har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til 
aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift. 
 
Rapporten er inndelt i 6 hovedtema:  

 introduksjon – bestillingen fra OED til NVE, rettslige føringer gjennom lover og 
internasjonale konvensjoner, NVE sine tolkinger og avgrensinger, metode og 
involvering av andre aktører 

 fakta om vindkraft i Norge – generelt om vindkraftproduksjon fra vindturbiner, status 
for utbygging av vindkraft i Norge, arealbruk i norske vindkraftverk, drivere for 
utbygging av landbasert vindkraft i Norge, havvind, reduksjon av klimagassutslipp, 
vindkraftens påvirkning på kraftsystemet og om konsesjonsprosessen, 

 miljø og samfunnsvirkninger,  
 metode for utpeking av områder, de mest egnede områdene for vindkraft, 

anbefalinger og diskusjon. 
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To av de utpekte områdene ligger helt eller delvis på Agder. Arealene langs kysten og 
villreinområdene i Setesdalsheiene er ekskludert tidlig i arbeidet og inngår ikke i de utpekte 
områdene.  
 
De utpekte områdene er grundig beskrevet i rapporten side 175-185 og gjengis kun i korthet. 
 

Områdenavn  Vest-Agder og Rogaland 

Størrelse  4392 km² 

Status  utpekt  

Begrunnelse  Vest-Agder og Rogaland har veldig gode produksjonsforhold for 
vindkraft, og er et av områdene vi har vurdert til å være mest egnet for 
ny produksjon i et kraftsystemperspektiv. I det utpekte området er det 
viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet fugl, 
friluftsliv og værradarer. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et 
lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et 
nasjonalt perspektiv framstår det utpekte området derfor som et av de 
mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.  

Egnede 
vindkraftverk  

Området er stort, og har i teorien plass til mange vindkraftverk av 
varierende størrelse. I nord kan det være aktuelt med større 
vindkraftverk enn i sør, der blant annet spredt bebyggelse kan 
begrense størrelsen. Området består av mange hei- og fjellområder 
med store og små daler mellom. Det er i hovedsak hei- og 
fjellområdene som er aktuelle for vindkraftutbygging.  

Berørte 
kommuner 

Gjesdal, Bjerkreim og Lund i Rogaland, Sirdal, Sirdal, Flekkefjord, 
Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Lyngdal, Lindesnes, Mandal, 
Marnardal, Åseral, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder og Evje og 
Hornnes i Aus-Agder.. 

 
NVE sin faglige vurdering  
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Områdenavn  Aust-Agder  

Størrelse  1950 km² 

Status  utpekt  

Begrunnelse  Det utpekte området har gode produksjonsforhold for vindkraft, og er 
et av områdene vi har vurdert til å være best egnet for ny produksjon i 
et kraftsystemperspektiv. I det utpekte området er det viktige miljø- og 
samfunnsinteresser knyttet til blant annet fugl og friluftsliv. Våre 
overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette 
området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv 
framstår det utpekte området derfor som et av de mest egnede 
områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.  

Egnede 
vindkraftverk  

Området er stort, og har i teorien plass til mange vindkraftverk av 
varierende størrelse. I nord kan det være plass til større vindkraftverk 
enn i sør, der blant annet spredt bebyggelse kan begrense størrelsen. 
Det er i dag begrenset nettkapasitet i distribusjonsnettet, og det kan 
dermed være behov for en ny transformatorstasjon i 
transmisjonsnettet hvis det skal bygges vindkraftverk. Det kan derfor 
være nødvendig å bygge ut relativt mye vindkraft for å kunne dekke 
kostnader for en eventuell ny transformatorstasjon. 

Berørte 
kommuner Fyresdal, Nissedal, Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, 

Froland, Iveland, Arendal, Grimstad i Aust-Agder og Kristiansand i 
Vest-Agder  

 
 
NVE sin faglige vurdering 
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Konsesjon 
Alle vindkraftverk med installert effekt over 1 MW eller flere enn fem vindturbiner må ha 
konsesjon i medhold av energiloven (1990). Det er NVE som er ansvarlig myndighet for å 
behandle søknader om konsesjon for vindkraftverk. Kommunene behandler søknader om å 
bygge mindre vindkraftverk på inntil 1 MW etter reglene i plan- og bygningsloven. Det er satt 
en begrensning på fem vindturbiner innenfor hvert prosjekt. 
 
Faglige innspill til utredningsarbeidet i tidlig fase 
NVE ba i juni 2018 om faglig informasjon av overordnet karakter knyttet til de 43 
analyseområdene.  
 
Kristiansand kommune, ved parkvesenet har gitt innspill til utredningsarbeidet med oversikt 
over viktige regionale interesser i Kristiansand, viktige naturvernområder vernet etter 
naturmangfoldloven, friluftsområder og markagrensen (markert som hensynsone friluftsliv) i 
kommuneplanen, samt orientering om dyrelivsfredningen som gjelder for store deler av 
utmarka i Kristiansand (kgl. Res.). 
 
Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder og flere av kommunene og organisasjonslivet 
på Agder gav innspill på interesser som må ivaretas vedrørende friluftsliv, vilt, 
sammenhengende naturområder, kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, flyplasser, 
reiseliv og kraftnett.  
 
Regionalt innspillsmøte 
21.mai arrangerte Olje og energidirektoratet regionalt innspillsmøte i Kristiansand. I møtet 
framkom det stor motstand mot NVE sine konklusjoner. Motstanden var begrunnet i blant 
annet i hensynet til trusselen på naturmangfoldet som framkommer i rapport fra FNs 
klimapanel og naturens betydning for å redde klima, de store fugletrekkene som kommer 
innover Agder, verna vassdrag, villrein, friluftsliv, heilandskapet, turistsatsing i indre Agder, 
lokalt sjølstyre og ønske om naturressursskatt. På møte deltok også representanter fra 
vindkraftindustrien som vektla betydningen av økt satsing på vindkraft i Norge. 
 
VURDERING 
Nye Kristiansand kommune er marginalt, direkte berørt av rammeplanen sammenlignet med 
øvrige deler av Agder. Øvre deler av Songdalen, fra Stupstad og nordover, og nordlige deler 
av Kristiansand, Foss og Erkleiv, ligger innenfor de utpekte områdene på Agder.  

 
 
Figur 1 Nye Kristiansand kommune - arealene nord for den grønne linja er utpekt område. Arealene i nye 
Kristiansand er marker med rød sirkel. Blå områder er eksklusjonsområder. Grønne områder er LNF-områder i 
kommuneplan for Songdalen og Kristiansand.  
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Deler av de utpekte områdene er imidlertid ekskludert for vindkraft av ulike hensyn. Deler av 
arealet i Kristiansand er ekskludert med bakgrunn i innflyginssonen til Kristiansand lufthavn, 
Kjevik og nærhet til bebyggelse. Også store deler av arealene innenfor det utpekte området i 
Songdalen er ekskludert med bakgrunn i nærhet til bebyggelse. 
 
I kommuneplanens arealdel er området i Songdalen avsatt som LNF-område, men med flere 
mindre områder avsatt til ulike byggeformål. Deler av området inngår i verna vassdrag, 
nedbørsfeltet til Søgneelva. De merka fotturløypene Nordmannsvegen og Dynestølvegen går 
gjennom de utpekte områdene (midt-Agder friluftsråd.). 
 
I dagens Kristiansand er arealet avsatt som LNF-område med hensynssone friluftsliv, 
betegnet som markaområde. Bromåsen er markert som utsiktspunkt. 
 
Kristiansand kommune, vil etter 1.1.2020, ha i overkant av 110.000 innbyggere og utgjør den 
absolutt største befolkningskonsentrasjonen i Agder. Friluftsområdene i indre Agder utgjør 
viktige friluftsområder for befolkningen i Kristiansand. I forslag til rammeplan er det kun de 
statlig sikra områdene som er ekskludert fra vindkraft på grunnlag av friluftsinteressene. Etter 
vår vurdering er eierform ikke et godt kriterium for rangering av viktigheten av friluftsområder. 
De statlig sikrede friluftsområdene utgjør bare mindre del av de viktige friluftsområdene. Det 
er store friluftsinteresser også knyttet til områder som ikke er statlig sikret. Miljødirektoratet 
som har hatt ansvar for temarapport friluftsliv og NVE som har utarbeida forslag til 
rammeplan har valgt å ikke ta hensyn til de mange innspillene fra fylkeskommunene, 
kommunene og organisasjonslivet på dette tema. De åtte kommunene ; Kristiansand, 
Vennesla, Søgne, Songdalen, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand samarbeider 
med andre aktører om sikring og tilrettelegging av regional viktige friluftsområder gjennom 
Midt-Agder friluftsråd. Dette er områder som er mye benyttet av befolkningen både sommer- 
og vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i sterk konflikt med 
friluftslivsinteressene for både lokalbefolkningen og for befolkningen i Kristiansand og andre 
deler av Agder.  
 
Kristiansand har et stort offshorerettet leverandørindustrimiljø som ønsker å satse på 
industriutvikling basert på havvind. En slik utvikling vil kunne få stor betydning for lokalt 
næringsliv bidra til utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene som utbygging av 
vindkraft på land har vist seg å medføre. 
 
Marit Eik 
Rådgiver  
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 28. juni 2019
Saksnr.: 201910643-1
Saksbehandler Marianne O Tronstad

Saksgang Møtedato
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 27.08.2019

Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår - lokal forskrift
Sammendrag
Ny kommunelov krever at noen av de folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår nedfelles i
forskrift: Dette gjelder dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-
4), ettergodtgjøring/ etterlønn (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10).

Offentlige og private institusjoner for de erverv, fag- eller interessegruppene forskriftene skal
gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg
før forskriften blir utferdiget (Forvl § 37, 3 ledd). I dette tilfellet anbefales det å sende
forskriften på høring til alle partier som stiller liste ved årets kommunevalg i tillegg til å legge
den ut på kommunenes nettside.

I følge Utredningsinstruksen (Instruks om utredning av statlige tiltak, fastsatt ved kongelig
resolusjon 19.02.16 med hjemmel i instruksjonsmyndigheten) pkt. 3.3 første ledd siste punktum,
skal høringsfristen ved forberedelse av statlige forskrifter normalt være tre måneder og ikke
mindre enn seks uker, med mindre «spesielle forhold gjør det nødvendig». En slik beslutning
skal treffes av øverste leder i det ansvarlige forvaltningsorganet. Beslutningen skal være
skriftlig og begrunnet og skal følge saken. I dette tilfellet bygger den nye forskriften på
allerede vedtatt reglementet som regulerer de samme forhold, og i tråd med ny kommunelov
befestes dette nå i en forskrift. Innholdet i forskriften oppfattes derfor som en kjent sak og
innholdet er av begrenset omfang. Det er viktig at forskriften vedtas i konstituerende møte
09.10.19 og det anbefales derfor 4 (fire) ukers høringsfrist.

Forslag til vedtak
Fellesnemnda vedtar å legge vedlagte utkast til Forskrift om folkevalgtes
rettigheter i Kristiansand kommune på høring til samtlige partier som stiller liste til
årets valg, samt nye Kristiansands nettside, med høringsfrist fire uker fra
annonsering.

Rådmannen legger forskriften frem for nytt bystyre, 09.10.19.

Camilla Dunsæd
Programleder Kjell A. Kristiansen

Prosjekteier Organisasjon, personal og stab

Trykte vedlegg:
1. Forskrift om folkevalgtes rettigheter i Kristiansand kommune.
Utrykte vedlegg:
2. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, reglement vedtatt 26.03.19.
3. Kommuneloven –kapittel 8.
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Sammendrag og konklusjon  
Rådmannen legger i saken fram forslag til lokal forskrift om folkevalgtes rettigheter i 
Kristiansand kommune. Forskriften er utarbeidet i tett samarbeid med kommunens 
advokattjeneste og må sendes på høring, jf. forvaltningsloven § 37 andre ledd. Rådmannen 
har tidligere lagt frem forslag til reglement for folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder, dette 
ble vedtatt 26.03.19, sak 201903624/29. 
Reglementet har ikke status som forskrift, og det var derfor ikke lovpålagt med høring før 
behandling i Fellesnemnda. Både forskrift og reglement må vedtas av bystyret i den nye 
kommunen. Rådmannens utkast til forskrift tar utgangspunkt det allerede vedtatte 
reglementet og ordlyden på bestemmelsene i forskriften er tiltenkt å være lik allerede vedtatt 
reglement.  
Rådmannen viser også til Fellesnemndas vedtak når det gjelder rammer, prinsipper og 
satser for godtgjøringer. I vedtakspunkt 4 (samme sak), ber Fellesnemnda om at det 
fremlegges en egen sak om pensjonsrettigheter for folkevalgte etter at nasjonale forskrifter er 
vedtatt. På dette tidspunkt er det så langt administrasjonen kjenner til ikke vedtatt noen nye 
nasjonale føringer. Gitt at det på et senere tidspunkt skulle foreligge noen føringer som i 
vesentlig grad strider mod innholdet i vedlagte forskrift må denne revideres.  
 
Bakgrunn for saken/saksopplysninger  
Det er vanlig praksis at kommunestyrer på slutten av sin kommunestyreperiode vedtar 
godtgjøringsreglement for neste periode, slik at dette er klart i godt tid før neste 
kommunestyreperiode tar til. For en helt ny kommune er ikke dette mulig. Kommunestyret i 
nye Kristiansand må selv vedta sitt eget godtgjøringsreglement, etter konstituering.  
 
I den nye kommuneloven er rettigheter og plikter for folkevalgte regulert i kapittel 8. Noen av 
disse rettighetene skal kommunestyret gi forskrift om. I forhold til nåværende kommunelov er 
dette nytt. Forskriftskravet gjelder retten til godtgjøring, retten til erstatning for tapt 
arbeidsinntekt og retten til kompensasjon for utgifter, jf. §§ 8-3 og 8-4. Også retten til 
ettergodtgjøring og retten til permisjon må vedtas som forskrift, jf. §§ 8-6 og 8-10.  
 
Bestemmelser om disse rettighetene er derfor regulert i forskriften rådmannen legger fram. 
Det er imidlertid ikke nødvendig å vedta noe i forskriftsform der dette ikke er uttrykkelig 
hjemlet i lov. Øvrige bestemmelser som regulerer folkevalgtes arbeidsvilkår kan derfor 
kommunestyret vedta som et reglement, dette ble vedtatt 26.03 og vil utfyller forskriften.  
Regulert i reglementet er blant annet bestemmelser om frikjøp av folkevalgte etter 
kommuneloven § 8-5.  
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at godtgjøringsreglementet for Kristiansand kommune 
gjelder fra og med det konstituerende kommunestyremøtet 09.10.2019. Kommunestyrene i 
Kristiansand, Søgne og Songdalen vil imidlertid eksistere fram til 31.12.2019, og alle 
folkevalgte beholder sine tidligere verv ut året. I perioden mellom 09.10.2019 og 31.12.2019 
vil det derfor etableres egne overgangsordninger som skal til behandling i hver enkel 
kommune slik at det unngås dobbel godtgjøring.  
 
Tidligere behandling  
Saken er ikke tidligere behandlet.  
 
Rådmannens vurderinger  
Rådmannen anbefaler at forslag til lokal forskrift sendes på høring til alle partier som stiller 
liste ved høstens kommunevalg. Forskriften legges også ut på kommunens nettside på 
alminnelig høring. Rådmannen anbefaler fire ukers høringsfrist, instruksen bygger på 
reglement for godtgjøring som Fellesnemnda allerede har vedtatt. Ordlyden i forskriften er 
tiltenkt å være lik som i det vedtatte reglementet.   
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Forskrift for godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i Kristiansand kommune 

 

Hjemmel: Fastsatt av bystyret, Kristiansand kommune, med hjemmel i kommuneloven, lov av 22.06.2018 nr. 83 kapittel 8, § 8-

3, 8-4, § 8-6 og § 8-10. 

  

Innholdsfortegnelse 

 

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser  

§ 1  Formål og virkeområde 

Kapittel 2 – Folkevalgtes godtgjøring 

§ 2  Generelt om godtgjøring  

§ 3  Godtgjøringssatser  

§ 4  Frikjøp som arbeidsgodtgjøring 

§ 5  Arbeids- og møtegodtgjøring  

§ 6  Reduksjon av godtgjørelse ved fravær 

§ 7  Godtgjøring for politisk representasjon i ikke folkevalgte organer, oppdrag utenfor reglement og 

representanter for organisasjoner eller grupper i utvalg 

§ 8  Økonomisk tap (tapt inntekt) 

§ 9  Dekning av utgifter   

§ 10  Dokumentasjon mv.   

§ 11  Utbetaling mv.  

Kapittel 3 – Folkevalgtes velferdsgoder  

§ 12  Ettergodtgjøring  

§ 13  Pensjon  

§ 14  Sykepenger  

§ 15  Yrkesskade 

§ 16  Permisjon  

Kapittel 4 – Avsluttende bestemmelser 

§ 17  Ikrafttredelse 
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Kapittel 1 – innledende bestemmelser  

§ 1 Formål og virkeområde 

Formålet med forskriften er et økonomisk rammeverk for godtgjørelse og velferdsgoder for folkevalgte i 

Kristiansand kommune.  

Utover forskriften reguleres godtgjøring og velferdsgoder av likelydende «Reglement for godtgjørelse for 

folkevalgte i Kristiansand kommune».  

 

Kapittel 2 – Folkevalgtes rett til godtgjøring 

§ 2 Generelt om godtgjøring 

Alle folkevalgte har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Ingen folkevalgt kan motta en samlet godtgjøring 

utover 100 % for arbeid som godtgjøres i medhold av forskriften.  

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.  

 

§ 3 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.   

 

§ 4 Frikjøp 

Ved frikjøp 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, arbeidsutvalg, 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.  

129



74/19 Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår - lokal forskrift - 201910643-1 Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår - lokal forskrift : Forskrift - godtgjørelse og reglement 12.07.19

3 
 

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 bystyremedlem C 

Formannskapet, medlem 30 % 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 

Havnestyret, leder  20 % C 

Kontrollutvalget, leder 30 % C 

 
* Godtgjørelsen dekker arbeidet i bystyret. Nye grupper som etableres i valgperioden får ikke støtte.  
 

§ 5 Arbeids- og møtegodtgjøring 

For arbeid som ikke er omfattet av frikjøpsordningen i forskriften § 4 godtgjøres som utgangspunkt 

arbeidet per møte i forhold til vervets ansvars- og arbeidsbelastning, 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 forskriften § 8.  

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:   

Folkevalgt – tillitsverv Arbeids- og møtegodtgjøring Godtgjøringsnivå 

Ungdomsråd, leder* 0,37 % C 

Øvrige styrer, nemnder, utvalg og råd, 
leder* 

0,75 % C 

Hovedutvalg, organisasjonsutvalget, 
oppvekstutvalget, helseutvalget, 
kulturutvalget, nærings- og 
eierskapsutvalget, havneutvalg, 
kontrollutvalget, medlem* 

1,5 % C 
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* 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, medlem og 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:  

- 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. 
 

§ 6 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. 

 

§ 7 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 tale- og forslagsrett 

kan fremme krav på arbeids- og møtegodtgjøring i tråd med forskriften § 5, arbeids- og 

møtegodtgjørelse. Kravet dekkes av utvalget hvor representanten tiltrer.   
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§ 8 Økonomisk tap (tapt inntekt) 

Folkevalgte i kommunen har krav på erstatning for tap av inntekt som følge av tillitsverv i kommunen. 

For arbeid som er dekket av frikjøpsordningen har den folkevalgte ikke rett til å få dekket økonomisk tap 

(tapt inntekt).  

Dokumentert 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 

forskriften § 10.  

Ikke dokumentert, men sannsynliggjort, inntektstap for folkevalgte erstattes med inntil en tredjedel av 

satsen for dokumentert inntektstap. 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.  

 

§ 9 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 vervet. 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 dag.  

For politisk ledelse (ordfører, varaordfører, hovedutvalgsledere og gruppeledere) dekkes utgifter til 

telefon og internettjenester med til sammen inntil kr. 12.000,- i året. 

 

§ 10 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 forskriften § 8 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.  
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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.   

 

§ 11 Utbetaling mv.  

Utbetaling av frikjøp i medhold av forskriften § 4 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 

§ 12 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 10 % 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 inntekt. Søknad om ettergodtgjøring 

behandles av valg- og honorarutvalget. 

 

§ 13 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 pensjonsordning. Frikjøpte folkevalgte under 

innmeldingsgrensen med tapt pensjonsforsikring hos hovedarbeidsgiver kan få det refundert fra 

kommunen.  

Dersom frikjøpet er på over 90% og under 100% utredes muligheten for avrunding til 100% med tanke 
på pensjon. Lønnen økes ikke.  
 
 

§ 14 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 kommunen.  

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. 
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§ 15 Yrkesskade 

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 til.  

 

§ 16 Permisjon  

Folkevalgte i kommunen med verv, eller kombinasjon av verv, som godtgjøres med 10 % stilling eller 

mer har krav på permisjon. 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 

§ 17 Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft når kommunestyret bestemmer.   
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Dato 2. juli 2019
Saksnr.: 201812282-82
Saksbehandler Marianne O Tronstad

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 20.08.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 27.08.2019

Reglementer og praktisk tilrettelegging for folkevalgte og partiene

Sammendrag
Politisk administrativ prosjektgruppe PA3 har gjennomgått ulike reglementer, retningslinjer og
praktiske ordninger i dagens kommuner og drøftet hva det er behov for i ny kommune.
Prosjektgruppas anbefalinger er at:

1. Kristiansand kommune tilbyr ikke kontorlokaler til partiene men anbefaler at
innbyggertorgene benyttes. Partier som ønsker faste kontorlokaler sørger selv for
dette.

2. Når det gjelder retningslinjer og ordninger for mobiltelefon og nettbrettanbefales det
at det utarbeides en standardavtale for disse ordningene. Disse avtalene gjøres kjent
for de folkevalgte ved oppstartav ny periode.

3. Det anbefales at etiske retningslinjer for folkevalgte inngår i prosess med utarbeidelse
av etiske retningslinjer for administrativt ansatte. Aktuelle tema som er særlig berører
folkevalgte bør komme tydelig fram i retningslinjene

Hvert kulepunkt redegjøres nærmere for under bakgrunn for saken.
Programleder støtter arbeidsgruppas anbefalinger

Forslag til vedtak

1. Kristiansand kommune tilbyr ikke faste kontorlokaler til partiene. Partier
som ønsker faste kontorlokaler sørger selv for dette.

2. De folkevalgte benytter kommunens standardavtalerfornettbrett, og evt.
mobiltelefon og PC-reglement. Dette gjøres kjent for de folkevalgte ved
oppstart av ny periode.

3. Etiske retningslinjer for folkevalgte inngår i prosess med utarbeidelse av
etiske retningslinjer for administrativt ansatte. Aktuelle tema som er særlig
berører folkevalgte bør komme tydelig fram i retningslinjene.

Camilla Dunsæd
Programleder Kjell A Kristiansen

Direktør personal, organisasjon og stab

Utrykt vedlegg:
Sak 29/19 –Møtetider politiske utvalg, godtgjøringer og velferdsgoder for folkevalgte i nye
Kristiansand.
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Bakgrunn for saken 
Politisk-administrativ prosjektgruppe for politiske reglementer har gjennomgått ulike 
reglementer, retningslinjer og praktiske ordninger for folkevalgte og partigrupper i dagens 
kommuner, drøftet hva det er behov for i ny kommune og kommer med sin anbefaling.  
 
Dette gjelder:  

1. Lån av kommunale lokaler til partikontor 
2. Retningslinjer og ordninger for mobiltelefon og nettbrett. 
3. Etisk reglement 

 
 
1. Partikontor 
I gamle Kristiansand har de minste partiene har fått disponere kontor vederlagsfritt, etter 
avtale med rådmannen. Det er kommunens eiendomsavdeling som har administrert dette. 
Det eksisterer ikke tilsvarende ordning i Søgne eller Songdalen. I dag er det fem partier som 
disponerer kontor vederlagsfritt: 

 Rødt og Miljøpartiet De Grønne: Tollbodgaten 22, 5. etasje (Knudsengården) 
 FrP og Demokratene: Kirkegata 12, 2. etasje (Knudsengården) 
 Pensjonistpartiet: Dronningensgate 23:  

 
Lokalene i Tollbodgaten 22 og Kirkegata 12 eies av kommunen og har fungert godt til 
formålet da lokalene er avskjermet fra øvrig kontormasse. For øvrig, i Tollbodgaten 22, 5. 
etasje er det ikke tilrettelagt med heis, det er ikke toalett i etasjen (må ned i 4.de) og heller 
ikke ventilasjon. Lokalene i Dronningensgt 23 er innleide lokaler med tidsbegrenset 
leieavtale.  
 
Som nevnt tidligere har det vært rådmannen som beslutter hvilke partier som har fått 
disponere denne typen kontorplass. Inkludert i ordningen er gratis tilgang på: kontorlokale, 
ekstern datalinje, strøm/ oppvarming og renhold (minimumsnivå). Det har ikke vært stilt 
møbler til disposisjon, dette har partiene ordnet selv.  
 
Prosjektgruppe PA3 mener ikke lenger skal være kommunens rolle å tilrettelegge for egne 
partikontor, og anbefaler derfor på prinsipielt grunnlag at ordningen ikke føres videre fra 
gamle Kristiansand til ny kommune. Prosjektgruppen mener det er partiene selv som skal 
sørger for eventuelle partikontor og kontor for gruppeledere. Programleder støtter denne 
anbefalingen. 
 
Prosjektgruppe PA3 viser til at fellesnemnda har vedtatt i sak om godtgjøring at den lokale 
partistøtten skal øke. Økt partistøtte fra kommunene kan bidra til å finansiere partienes leie 
av kontorlokaler.  
 
Prosjektgruppen viser også til muligheter som kommer når det skal etableres innbyggertorg 
på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen. Innbyggertorgene kan være aktuelle som arena for 
partienes møter med innbyggere, og det er også under vurdering om de skal kunne tilby 
noen åpne kontorplasser som kan disponeres av ulike målgrupper, herunder også politiske 
partier. Innholdet i framtidige innbyggertorg blir viktig utviklingsområde for den nye 
kommunen. Programleder skal legge fram egen sak for fellesnemnda i september om 
muligheter for innbyggertorgene. 
 
 
2. Ordninger for telefoni og internett, mobiltelefon og nettbrett 
Det er vedtatt i reglement for godtgjøringer og velferdsgoder at politisk ledelse, herunder 
ordfører, varaordfører, hovedutvalgsledere og gruppeledere, skal få dekket utgifter til telefoni 
og internettjenester med til sammen inntil kr. 12.000,- pr. år. Det er kun ordfører og 
varaordfører som får dekket utgifter til anskaffelse av mobiltelefon. 
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Prosjektgruppa anser det ikke nødvendig med et eget reglement for mobilabonnement og 
internett, men anbefaler at det utarbeides en avtale slik som i gamle Kristiansand, og som for 
effektuering krever signatur av den aktuelle politiker samt ordfører.  
 
Kristiansand kommune skal utarbeide eget pc-reglement som alle ansatte på skriver under 
på i forbindelse med inngåelse av nye arbeidsavtaler. Prosjektgruppa anbefaler at det 
samme pc-reglementet benyttes for politikerne når de får utlevert nettbrett.  
 
Prosjektgruppe PA3 anbefaler at regelverket som gjelder for bruk av utstyr tydeliggjøres. Det 
gjelder blant annet følgende:   

 Forsikringsordninger 
 Rutiner for anskaffelse av telefoner og nettbrett 
 Rutiner for håndtering av skader eller tap av utstyret samt eventuelt utkjøp etter endt 

periode.  
 Eventuelle regler for hva mobil og nettbrett skal benyttes til og ev. begrensninger 

(eks. støtte til hjertesaker over mobilregning, hva er greit å laste ned fra nett osv). 
 Pålogging til relevante kommunale systemer fra egen mobil/PC. 

 
Programleder tar med innspillene i arbeidet med oppdatering av reglementer og avtaler. 
 
Regelverk ved bruk av telefon og nettbrett gjøres kjent for folkevalgte ved oppstart av ny 
valgperiode. 
 
3. Etiske retningslinjer 
I forbindelse med kommunesammenslåingen skal det utarbeides felles etiske retningslinjer 
for ansatte. Det er viktig at kommunens verdier tydeliggjør både ansattes og de folkevalgtes 
rolle overfor både samfunnet og brukerne av kommunens tjenester.  
Arbeidet med harmonisering av etiske retningslinjer igangsettes sannsynligvis i løpet av 
høsten 2019, alternativt våren 2020. Prosjektgruppa mener de etiske retningslinjer for 
folkevalgte med fordel kan inngå i denne prosessen, slik at retningslinjene harmonerer med 
hverandre/ eller er likelydende.  
 
På oppdrag fra KS har Oslo Economics utarbeidet en veileder for etikkarbeid i kommuner. I 
tillegg har Transparency International høyt fokus på antikorrupsjon, åpenhet, ansvarlighet og 
integritet. Selv om det finnes gode retningslinjer i alle tre kommunene vil det være naturlig å 
se på anbefalinger fra blant annet disse aktørene i arbeidet med harmoniseringen av de etisk 
retningslinjene.   
 
Prosjektgruppen anbefaler felles etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i den nye 
kommunen, men ønsker at etiske dilemma som er spesielle for folkevalgte blir tydeliggjort. 
Aktuelle temaer som bør ha et særlig fokus kan være:  

 Gaver/ fordeler 
 Lojalitet, interessekonflikter, habilitet 
 Korrupsjon og misligheter, forebygging og håndtering i tråd med anbefalinger fra blant 

annet KS og Transparency International Norge 
 Uønsket seksuell oppmerksomhet 
 Utnyttelse av posisjon og ujevne maktforhold 

 
Programleder støtter denne anbefaling om at etiske retningslinjer for folkevalgte inngår i 
prosess med utarbeidelse av etiske retningslinjer for ansatte. Tema som er særlig berører 
folkevalgte bør komme tydelig fram, samme gjelder oppfølgingstiltak og internkontrollrutiner.  
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Dato 3. juli 2019
Saksnr.: 201907681-5
Saksbehandler Anne Karen Aunevik

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 20.08.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 24.09.2019

Revidert reglement for kontrollutvalget

Høringsforslaget til reglementer utarbeidet av den politisk administrative prosjektgruppe for
politiske reglementer («PA3»). Fellesnemnda behandlet saken i møte 30.04.19 og fattet
følgende vedtak (sak 42/19): Fellesnemnda oversender forslag for reglement for
kontrollutvalg til høring hos dagens kontrollutvalg, med høringsfrist 1.juni 2019.

Kontrollutvalgene i Kristiansand og Songdalen har i møte henholdsvis 18.06.19 og 19.06.19
behandlet forslag til reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand –høring. Kontrollutvalget i
Søgne har ikke hatt møte, men har fått forelagt sekretariatets forslag til høringssvar og fått
anledning til å gi en skriftlig tilbakemelding. Utvalget har enstemmig sluttet seg til
sekretariatets innspill/merknader. Likelydende vedtak er fattet i saken:
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med
sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt
høringsdokument.

Programleders forslag til revidert reglement er utarbeidet i samråd med kommuneadvokaten
på bakgrunn av høringsinnspillet.

I det følgende gis en oversikt over noen av de vurderingene programleder har gjort:

§ 1 Formål
Programleder mener det er viktig å vise til at kontrollutvalget skal føre den løpende kontroll
med kommunens virksomhet på bystyrets vegne og at utvalget er underlagt bystyrets
styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalget skal utføre de oppgavene som følger av
lov og forskrift. Kontrollutvalget kan ta opp ethvert spørsmål ved kommunens virksomhet
som er knyttet til utvalgets kontrollansvar. Kontrollutvalget har ikke adgang til å føre kontroll
med bystyret eller politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgt organ. Kontrollutvalget
kan likevel uttale seg hvis bystyret ellerannet folkevalgt organ er i ferd med å treffe eller har
truffet et ulovlig vedtak.

Sekretariatet ønsker å ta inn en presisering om at utvalgets kontrolltiltak ikke kun må
avgrenses i henhold til det som følger av lov og forskrift.

Programleder kan ikke slutte seg til dette og viser til at det vil reguleres nærmere i ny forskrift
om kontrollutvalg, hvilke kontrolltiltak som hører inn under kontrollutvalget. En henvisning til
at andre områder enn de som følger av lov og forskrift vil kunne medføre uklarheter om
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utvalgets ansvarsområde. Det er også slik at lov og forskrift setter relativt vide rammer for 
kontrollutvalgets virksomhet, og utvalget kan i stor grad selv skape innholdet i arbeidet. 
 
§ 3 Kontrollutvalgets ansvarsområde 
Kontrollutvalgets ansvarsområde i henhold til ny kommunelov § 23-2 tatt inn i bestemmelsen. 
Programleder er enig i sekretariatets innspill om at noe av teksten i forslagets § 3 er 
gjentakelse av avsnittene over, og har tatt ut det som anses overflødig.  
 
Sekretariatet har foreslått at det tas inn en tekst om at et velfungerende sekretariat er en 
forutsetning for at kontrollutvalget skal kunne utføre sin kontrollfunksjon på en god måte og 
at sekretariatet er direkte underlaget utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som 
utvalget gir. Det er også vist til at sekretariatsfunksjonen kan ivaretas på ulike måter og at 
Kristiansand kommune har valgt å løse dette gjennom eierskap i et interkommunalt selskap.  
 
Sekretariatet har også foreslått å ta inn en tekst om god kommunikasjon og samhandling 
mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon.  
 
Programleder er enig i at dette er viktige forutsetninger for et godt arbeid i kontrollutvalget, 
men mener at det ikke passer inn i reglementet for kontrollutvalget og viser til at 
kommuneloven § 23-7 har bestemmelser om sekretariatet. Programleder viser videre til at 
forskrift og veiledning vil gi utfyllende bestemmelser. For å unngå at reglement blir for 
omfattende og ordrikt, finner programleder at den foreslåtte teksten ikke tas inn i 
reglementet.   
 
§ 4 Kontrollutvalgets myndighet, oppgaver og uttalelser 
Programleder slutter seg til innspill om å ta ut bestemmelse om saksordfører. Kommunen 
skal ikke ha en ordning med saksordfører. 
 
Programleder slutter seg til innspill om å benytte begrepet «revisjonen» i stedet for 
«kommunerevisjonen» idet nye Kristiansand ikke har egen kommunerevisjon.  
 
Programleder finner det korrekt å benytte begrepet «risiko- og vesentlighetsvurdering» som 
er brukt i ny kommunelov § 23-3.  
 
Programleder slutter seg til innspill om å ta ut punktet om at kontrollutvalget skal gi innstilling 
til bystyret i alle andre saker enn de som formannskapet skal innstille i, idet bestemmelsen 
anses overflødig. Det samme gjelder opprinnelig forslag om utvalgets uttalelse til statlige og 
kommunale planer.  
 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett skal følge formannskapets innstilling og årsbudsjettet til 
bystyret. Kontrollutvalgets innstilling om budsjett innarbeides uendret i rådmannens 
budsjettforslag. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for kontrollutvalget i nye 
Kristiansand.  

 
Camilla Dunsæd  
Programleder  
  
 
Vedlegg: 

 Revidert reglement 
 Saksutskrift - Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – høring (med 

sekretariatets endringer/merknader)  
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 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – med sekretariatets merknader (spor 
endring)  

 Saksprotokoll - Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – høring – 
Kristiansand sak 37/19  

 Saksprotokoll - Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – høring – Songdalen 
sak 19/19  

 Melding om vedtak sak 37/19 
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Reglement for kontrollutvalg i Kristiansand 
kommune 
Programleders forslag til fellesnemnda 20.august 2019 
 

Innhold 
§1 Formål ................................................................................................................................................. 1 

§2 Valg og sammensetning ..................................................................................................................... 1 

§3 Kontrollutvalget ansvarsområde ........................................................................................................ 2 

§4 Kontrollutvalgets myndighet, oppgaver og uttalelser ........................................................................ 2 
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§10 Møterett ........................................................................................................................................... 4 

§11 Sekretariat ........................................................................................................................................ 4 

§12 Gyldighet /endring............................................................................................................................ 4 

 

§1 Formål 
Bystyret har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale virksomheten 
Kontrollutvalget skal føre den løpende kontroll med kommunens virksomhet på bystyrets 
vegn og er underlagt bystyrets styrings- og instruksjonsmyndighet 
  
Kontrollutvalgets myndighet og oppgaver følger av kommuneloven § 23-2. Kontrollutvalget 
skal utføre de oppgavene som følger av lov og forskrift. Kontrollutvalget kan ta opp ethvert 
spørsmål ved kommunens virksomhet som er knyttet til utvalgets kontrollansvar.  
 
Kontrollutvalget har ikke adgang til å føre kontroll med bystyret eller politiske prioriteringer 
som er foretatt av folkevalgt organ. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg hvis bystyret eller 
annet folkevalgt organ er i ferd med å treffe eller har truffet et ulovlig vedtak.  

 §2 Valg og sammensetning 
Kontrollutvalget består av 7 medlemmer som velges av bystyret. Bystyret velger selv en 
leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke 
være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett medlem 
skal velges blant bystyrets medlemmer, jf. kommuneloven § 23-1.  
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Valget gjelder for den kommunale valgperiode.  
 
Som hovedregel bør leder være medlem av bystyret og representere et av 

opposisjonspartiene. 

§3 Kontrollutvalget ansvarsområde 
Kontrollutvalgets oppgaver ihht kommunelovens § 23-2 er å påse at:  

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 

- det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og med selskaper 

kommunen har eierinteresser i 

- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 

- vedtak som bystyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget har et eget sekretariat. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen.  
 
Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt 
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor. Bystyret velger selv revisor. 
Vedtak etter kl. § 24-1ørste og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.  
 

§4 Kontrollutvalgets myndighet, oppgaver og uttalelser  

Myndighet  
Utvalget har innenfor sitt budsjett- og ansvarsområde avgjørelsesmyndighet i alle saker med 
mindre denne er lagt til andre gjennom lover eller andre vedtak. 
 
Utvalget avgjør selv hvilke protokoller, referatsaker og ettersynsrapporter som de vil ha seg 
forelagt. 
 
Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner 
nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 
 
Utvalgets leder har møte- og talerett i bystyret når utvalgets saker behandles. Utvalgets leder 

kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.  

 

Oppgaver 
Som et ledd i utvalgets oppfølging av revisjonsarbeidet skal revisjonens årlige 
virksomhetsplan forelegges utvalget for godkjenning. Utvalget skal gjennom året følge opp 
planen. Kommunerevisor skal rapportere avvik til utvalget. 
 
Årlige meldinger om kontrollutvalgets og revisjonens virksomhet skal forelegges bystyret til 
orientering. 
 
Hvis revisor oppdager eller på annen måte blir underrettet om misligheter skal 
revisor sende innberetning til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
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selskapskontroll. Planen skal vedtas av bystyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
Forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet. Planen vedtas av bystyret selv som kan delegere til kontrollutvalget 
å foreta endringer i planperioden. 
 
Revisor rapporterer resultat av forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget for behandling. 
 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse. 
 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan 

også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for 

å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. 

Bystyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i bystyret. (kl. § 23-2)  

 

Innstillinger og uttalelser 
Kontrollutvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi direkte innstilling til bystyret.  
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet til bystyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til bystyret. 
 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen etter 
at budsjettene er vedtatt av representantskapene for henholdsvis revisjonen og sekretariatet, 
som begge pr nå er organisert som interkommunale selskap. Kontrollutvalgets forslag skal 
følge formannskapets innstilling om årsbudsjettet til bystyret. Kontrollutvalgets innstilling om 
budsjett innarbeides uendret i rådmannens budsjettforslag. 

§5 Møteprinsippet   
Kontrollutvalget holder sine møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lov eller forskrift.  
 
Kontrollutvalget har ikke anledning til å benytte seg av fjernmøter eller skriftlig 
saksbehandling. 
 
Det skal føres protokoll over forhandlingene i kontrollutvalget. Utskrift skal sendes til 
utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, og revisor innen en uke. 
Særutskrift av saker sendes eventuelt til dem som er direkte involvert i de enkelte saker som 
er behandlet. 

§6 Møter, saksliste og innkalling  
Møte i kontrollutvalget skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 
bystyret og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 
 
Sakslisten for det enkelte møte settes opp av sekretariatet i samarbeid med lederen av 
utvalget. 
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Innkalling til møte med saksliste og saksdokumenter sendes til utvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, ordføreren og revisor. I tillegg sendes sakslisten til 
rådmannen, informasjonsavdeling og gruppelederne for de politiske partiene i bystyret.  
 
Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten, skal 
være tilgjengelig for allmennheten. 
 
Møtet i kontrollutvalget ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en 
særskilt møteleder ved flertallsvalg. 
 
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 
saklisten. 

§7 Vedtaksførhet  
Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært tilstede 
under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. 

§8 Endring av saksliste  
Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte sakslisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis 
ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. 

§9 Avstemminger   
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende. 

§10 Møterett  
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget. Ordføreren kan la seg 
representere ved et annet medlem av bystyret. 
 
Revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 

forlange sine uttalelser på møtet protokollert. 

§11 Sekretariat  
Bystyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 
tilfredsstiller utvalgets behov. 
 
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 

administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen. 

§12 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. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse 
til eventuelle endringsforslag.  
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Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok.  19/09996-3 
Arkivkode  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 37/19 
 
 
Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med 
sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt 
høringsdokument.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Fellesnemda fikk i møte 30.04.19 forelagt programleders forslag til reglement for kontrollutvalg i 
nye Kristiansand, og følgende ble vedtatt: 
 
Fellesnemnda oversender forslag for reglement for kontrollutvalg til høring hos dagens 

kontrollutvalg, med høringsfrist 1.juni 2019 

 

Kontrollutvalgene i Songdalen, Kristiansand og Søgne har i møte henholdsvis 08.05.19, 09.05.19 og 
13.05.19 fått forelagt forslag til reglement som innkommen post, og følgende fremgår av 
protokollene: 
 
Kontrollutvalget bemerker at høringsfristen er for kort ifht. vedtatt møte- og arbeidsplan for 

kontrollutvalget, og ber om at ny høringsfrist settes til 30.06.19 (evt. 31.08.19 som ønsket for 

Kristiansand). 

 

Med bakgrunn i vedtaket over ba sekretariatet på vegne av de tre kontrollutvalgene om at ønsket om 
forlenget høringsfrist blir imøtekomme, slik at sekretariatet kan legge til rette for en god 
høringsprosess. Sekretariatet bemerket i samme forespørsel at vi ikke kunne se at en evt. forlenget 
høringsfrist skal komme i veien for intensjonen om at reglement for kontrollutvalg skal være klar til 
sluttbehandling i det konstituerende møte i nytt bystyre 09.10.19. Programleder meddelte i epost 
datert 16.05.19 at høringsfristen forlenges og settes til 30.06.19.  
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Saksopplysninger: 
Det har vært uklarheter om hvem som skal ta initiativ til å lage forslag til reglement for 
kontrollutvalget, om det skal være sekretariatet for kontrollutvalgene i dagens kommuner eller 
programleder. I samråd med leder for fellesnemnda og en politisk prosjektgruppe er det enighet om 
at programleder utarbeider et forslag som ble lagt frem for fellesnemnda 30.04.19 før det sendes på 
høring til kontrollutvalgene i dagens kommuner. Forslag til høringsfrist var opprinnelig 01.06.19, 
men ble etter ønske fra kontrollutvalgene endret til 30.06.09. Deretter legges det igjen fram for 
behandling i fellesnemndas møte over sommeren. Fellesnemndas innstilling legges fram for nytt 
bystyre i det konstituerende møtet 09.10.19. 
Ingen av dagens kommuner (Søgne, Songdalen, Kristiansand) har reglement for sine kontrollutvalg. 
Forslaget er bygd på Vest-Agder fylkeskommune kontrollutvalg sitt reglement. Det kommer ny 
forskrift for kontrollutvalg. Hvis nye forskrifter blir vedtatt før oktober 2019 og tilsier at noe i 
reglementet bør endres, tas det med når reglementet skal fremmes for nytt bystyre 09.10.19. 
 
Kontrollutvalgets virksomhet er regulert i ny kommunelov kapittel 23 og ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift. I tillegg til minimumskravene gjennom lov og forskrift kan den enkelte kommune 
gi ytterligere føringer for å klargjøre rammene for og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver ved at 
bystyret fastsetter et reglement for utvalget. Reglementet kan blant annet inneholde retningslinjer 
for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for saksbehandlingen i utvalget og en angivelse 
av utvalgets oppgaver. Videre kan reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til 
budsjettbehandling og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet. Reglementet 
kan ikke fastsette retningslinjer som begrenser eller som er i strid med gjeldende regelverk for 
kontrollutvalget. 
 
Det er som regel kontrollutvalget som utarbeider forslag til reglement, med bistand fra sekretariatet. 
Reglementet for kontrollutvalget skal behandles i bystyret på tilsvarende måte som reglement for 
andre politiske utvalg. For å sikre at reglementet holdes oppdatert bør det gjennomgås og eventuelt 
revideres minst én gang i valgperioden. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Innledningsvis vil sekretariatet bemerke at det som regel er kontrollutvalget som utarbeider forslag 
til reglement, med bistand fra sekretariatet. Videre er sekretariatet på generelt grunnlag av den 
oppfatning at rådmann ikke bør utarbeide forslag til reglement for kontrollutvalget, da dette kan 
legge føringer for rammene og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver. Dette har sekretariatet påpekt 
ovenfor programledelsen både muntlig og skriftlig, uten at dette er blitt hensyntatt.  
 
Til selve utkastet til reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand vil sekretariatet under redegjøre 
for våre vurderinger og innspill kapittel for kapittel.  
 
Kommunen har ikke egen kommunerevisjon og da blir dette feil begrepsbruk. Foreslås endret til 
«revisjonen». 
 
§1 Formål 
Vi finner det mer naturlig at reglementet begynner med kontrollutvalgets myndighet framfor 
begrensingen av denne. Videre ser vi det som en fordel at det tas inn en presisering i forskriften om 
at utvalgets kontrolltiltak ikke kun må avgrenses i henhold til det som følger av lov og forskrift. Vi 
foreslår at teksten endres til: 
 
Kontrollutvalgets viktigste myndighet og oppgaver følger av kommuneloven § 23-2. 

Kontrollutvalget kan utføre andre typer kontrolltiltak enn de som følger av loven. Kontrollutvalget 
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kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller 

andre kommunale organer. 

 

Kontrollutvalget er bystyrets redskap, og det er bystyret som har det overordnede kontrollansvaret 

for den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg hvis bystyret eller annet 

folkevalgt organ er i ferd med å treffe eller har truffet et ulovlig vedtak. 

 

§2 Valg og sammensetning 
Når det gjelder valg og sammensetning av kontrollutvalget, støtter sekretariatet at utvalget bør bestå 
av 7 medlemmer. I de fleste tilfeller vil debatten i utvalget bli bedre og bredere med 7 medlemmer 
enn med 5 medlemmer som er lovens nye minstekrav, i tillegg vil utvalget være mindre sårbart ved 
forfall. 
 
Sekretariatet oppfordrer bystyret til å vurdere om det kan være hensiktsmessig at flere enn et 
medlem velges fra bystyret. Erfaring tilsier at utvalgets arbeid blir sterkere forankret i bystyret når 
det er flere som rekrutteres blant bystyrets faste medlemmer. 
 
Sekretariatet støtter at leder som hovedregel bør være medlem av bystyret og representere et av 
opposisjonspartiene.  
 
§3 Kontrollutvalget ansvarsområde 
Andre, tredje og fjerde avsnitt i dette kapitlet er noe gjentakelse i forhold til punktene i første 
avsnitt.  
 
Femte avsnitt bør utdypes noe, og sekretariatet har følgende forslag til formulering: 
 
Kontrollutvalget har et eget sekretariat. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 

administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen. Et velfungerende 

sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin kontrollfunksjon på en god 

måte. Sekretariatet er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som 

utvalget gir. Sekretariatsfunksjonen kan ivaretas på ulike måter, Kristiansand kommune har valgt å 

løse dette gjennom eierskap i et interkommunalt selskap. 

 

Også sjette avsnitt bør utdypes noe, og sekretariatet har følgende forslag til formulering: 

 

Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid 

om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor. Bystyret velger selv revisor. 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget (kl. § 24-1.). I tillegg til 

de lovpålagte oppgavene er revisjonen ansvarlig for å gjennomføre pålagte kontrolloppgaver og 

undersøkelser som kontrollutvalget bestiller. God kommunikasjon og samhandling mellom 
kontrollutvalg, sekretariat og revisor er en forutsetning for at kontrollutvalget effektivt kan utøve 

kontroll. Revisjonsoppdraget kan ivaretas på ulike måter, Kristiansand kommune har valgt å løse 

dette gjennom eierskap i et interkommunalt selskap. 

 

§4 Kontrollutvalgets myndighet, oppgaver og uttalelser 
Ref. ny kommunelov heter det ikke lenger overordnet analyse, men risiko- og vesentlighetsanalyse. 
 
Myndighet 
Er det tenkt at den nye kommunen skal ha en ordning med saksordførere, dette har ikke vært 
praktisert tidligere? 
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Innstillinger og uttalelser 
Noe uklart hva som menes med følgende tekst første avsnitt: «Kontrollutvalget skal innenfor sitt 

ansvarsområde gi innstilling til bystyret i alle andre saker enn de formannskapet skal innstille i.» 
 
Hvilke planer har man tenkt på i avsnitt tre: «Utvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi forslag 

til uttalelser som bystyret skal gi til statlige og kommunale planer som er av vesentlig betydning for 

kommunen.»? 
 
Sekretariatet har følgende forslag til formulering i fjerde avsnitt: 
 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen etter at 

detaljbudsjettene er vedtatt av representantskapene for henholdsvis revisjonen og sekretariatet som 

begge er organisert som interkommunale selskaper. 

 

Formuleringen i femte avsnitt gjelder vel ikke så lenge revisjonen er organisert som et IKS: 
«Kontrollutvalget avgir innstilling til bystyret i saker om ansettelse og oppsigelse av revisor.»? 

 

Ut over dette har ikke sekretariatet merknader til utkast til reglement. 
 
Vedlegg:  

- Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – med sekretariatets merknader 
- Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring 
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Kristiansand kontrollutvalg har behandlet saken i møte 18.06.2019 sak 37/19 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand og de 
endringer/merknader som sekretariatet har foreslått skal inngå i høringsuttalelsen.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med 
sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt 
høringsdokument. 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 20.juni.2019 
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Reglement for kontrollutvalg i Kristiansand 

kommune 
Programleders forslag til fellesnemnda 30. april 2019 

 

Innhold 
§1 Formål ................................................................................................................................................. 1 

§2 Valg og sammensetning ................................................................................................................... 21 

§3 Kontrollutvalget ansvarsområde ........................................................................................................ 2 
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Myndighet ......................................................................................................................................... 32 
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§7 Vedtaksførhet ................................................................................................................................... 54 
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§10 Møterett ......................................................................................................................................... 55 
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§12 Gyldighet /endring.......................................................................................................................... 55 

 

 

§1 Formål 
Vi finner det mer naturlig at reglementet begynner med kontrollutvalgets myndighet 
framfor begrensingen av denne. Videre ser vi det som en fordel at det tas inn en 
presisering i forskriften om at utvalgets kontrolltiltak ikke kun må avgrenses i henhold 
til det som følger av lov og forskrift. Vi foreslår at teksten endres til: 
 
Kontrollutvalgets viktigste myndighet og oppgaver følger av kommuneloven § 23-2. 
Kontrollutvalget kan utføre andre typer kontrolltiltak enn de som følger av loven. 
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 
 
Kontrollutvalget er bystyrets redskap, og det er bystyret som har det overordnede 
kontrollansvaret for den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg hvis 
bystyret eller annet folkevalgt organ er i ferd med å treffe eller har truffet et ulovlig vedtak. 
 
Kontrollutvalget er underlagt bystyrets styrings- og instruksjonsmyndighet og skal føre den 

Formatert: Skrift: Kursiv

Formatert: Skrift: Kursiv

Formatert: Gjennomstreking
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løpende kontroll med kommunens virksomhet på bystyrets vegne. 
 
Kontrollutvalget skal utføre de oppgavene som følger av loven, og skal ikke ha andre 
funksjoner enn dette. Kontrollutvalget kan ta opp ethvert spørsmålet ved kommunens 
virksomhet som er knyttet til utvalgets kontrollansvar. 
 
Kontrollutvalget har ikke adgang til å føre kontroll med bystyret eller politiske prioriteringer 
som er foretatt av folkevalgt organ. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg hvis bystyret eller 
annet folkevalgt organ er i ferd med å treffe eller har truffet et ulovlig vedtak. 

§2 Valg og sammensetning 
Kontrollutvalget består av 7 medlemmer som velges av bystyret. Bystyret velger selv en 
leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke  
 
være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett medlem 
skal velges blant bystyrets medlemmer, jf. kommuneloven § 23-1. 
Valget gjelder for den kommunale valgperiode. 
 
Som hovedregel bør leder være medlem av bystyret og representere et av 
opposisjonspartiene. 
 

§3 Kontrollutvalget ansvarsområde 
Kontrollutvalgets oppgaver ihht kommunelovens § 23-2 er å påse at: 

- kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
- det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og med selskaper 

kommunen har eierinteresser i det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

- vedtak som bystyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap 
blir revidert på en betryggende måte. 
 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger (forvaltningsrevisjon) av økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut 
fra kommunens vedtak og forutsetninger. 
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. 
 
Kontrollutvalget har et eget sekretariat. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen. Et velfungerende 
sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin kontrollfunksjon på 
en god måte. Sekretariatet er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og 
pålegg som utvalget gir. Sekretariatsfunksjonen kan ivaretas på ulike måter, Kristiansand 
kommune har valgt å løse dette gjennom eierskap i et interkommunalt selskap.  
 
Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt 
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor. Bystyret velger selv revisor. 

Formatert: Gjennomstreking

Kommentert [AEJ1]: Teksten i de tre avsnittene er 

gjentakelse av punktene over.  
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Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget (kl. § 24-1.). I 
tillegg til de lovpålagte oppgavene er revisjonen ansvarlig for å gjennomføre pålagte 
kontrolloppgaver og undersøkelser som kontrollutvalget bestiller. God kommunikasjon og 
samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisor er en forutsetning for at 
kontrollutvalget effektivt kan utøve kontroll. Revisjonsoppdraget kan ivaretas på ulike måter, 
Kristiansand kommune har valgt å løse dette gjennom eierskap i et interkommunalt selskap. 
 

§4 Kontrollutvalgets myndighet, oppgaver og uttalelser 

Myndighet 

Utvalget har innenfor sitt budsjett- og ansvarsområde avgjørelsesmyndighet i alle saker med 
mindre denne er lagt til andre gjennom lover eller andre vedtak. 
 
Utvalget oppnevner innenfor sitt ansvarsområde saksordfører for saker når utvalget innstiller 
til bystyret. 
 
Utvalget avgjør selv hvilke protokoller, referatsaker og ettersynsrapporter som de vil ha seg 
forelagt. 
 
Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner 
nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 
 
Utvalgets leder har møte- og talerett i bystyret når utvalgets saker behandles. Utvalgets leder 
kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne. 

Oppgaver 

Som et ledd i utvalgets oppfølging av revisjonsarbeidet skal kommunerevisjonens 
revisjonens årlige virksomhetsplan forelegges utvalget for godkjenning. Utvalget skal 
gjennom året følge opp planen. Kommunerevisor skal rapportere avvik til utvalget. 
 
Årlige meldinger om kontrollutvalgets og kommunerevisjonens revisjonens virksomhet skal 
forelegges bystyret til orientering. 
 
Hvis kommunerevisor revisor oppdager eller på annen måte blir underrettet om misligheter 
skal kommunerevisor revisor sende innberetning til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal vedtas av bystyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon, basert på overordnet analyse risiko- og vesentlighetsanalyse av 
kommunens virksomhet. Planen vedtas av bystyret selv som kan delegere til kontrollutvalget 
å foreta endringer i planperioden. 
 
Kommunerevisor Revisor rapporterer resultat av forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget for 
behandling. 
 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse. 
 
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 
dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan 

Kommentert [AEJ2]: Er det tenkt at den nye kommunen 

skal ha en ordning med saksordførere, dette har ikke vært 

praktisert tidligere? 

Kommentert [AEJ3]: Kommunen har ikke egen 

kommunerevisjon og da blir dette feil begrepsbruk. Foreslås 

endret til «revisjonen».  

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking
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Kommentert [AEJ4]: Ref. ny kommunelov heter det ikke 

lenger overordnet analyse, men risiko- og 
vesentlighetsanalyse. 
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også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for 
å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 
 
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. 
Bystyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i bystyret. (kl. § 23-2) 

Innstillinger og uttalelser 

Kontrollutvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi innstilling til bystyret i alle andre 
saker enn de formannskapet skal innstille i. 
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet til bystyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til bystyret. 
 
Utvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi forslag til uttalelser som bystyret skal gi til 
statlige og kommunale planer som er av vesentlig betydning for kommunen. 
 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen etter 
at detaljbudsjettene er vedtatt av representantskapene for henholdsvis kommunerevisor 
revisjonen og sekretariatet som begge er organisert som interkommunale selskaper. har 
avgitt innstilling til kontrollutvalget om kommunerevisjonens budsjett. 

Kontrollutvalgets forslag skal følge formannskapets innstilling om årsbudsjettet til bystyret. 
Kontrollutvalgets innstilling om budsjett innarbeides uendret i rådmannens årsbudsjett. 
 
Kontrollutvalget avgir innstilling til bystyret i saker om ansettelse og oppsigelse av revisor. 

§5 Møteprinsippet 
Kontrollutvalget holder sine møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lov eller forskrift. 
 
Kontrollutvalget har ikke anledning til å benytte seg av fjernmøter eller skriftlig 
saksbehandling. 
 
Det skal føres protokoll over forhandlingene i kontrollutvalget. Utskrift skal sendes til 
utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, og kommunerevisor revisor 
innen en uke. Særutskrift av saker sendes eventuelt til dem som er direkte involvert i de 
enkelte saker som er behandlet. 

§6 Møter, saksliste og innkalling 
Møte i kontrollutvalget skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, 
bystyret og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 
 
Sakslisten for det enkelte møte settes opp av sekretariatet i samarbeid med lederen av 
utvalget. 
 
Innkalling til møte med saksliste og saksdokumenter sendes til utvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, ordføreren og kommunerevisor revisor. I tillegg sendes sakslisten til 
rådmannen, informasjonsavdeling og gruppelederne for de politiske partiene i bystyret. 
Sakslisten til møtet og andre saksdokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten, skal 
være tilgjengelig for allmennheten. 
 
Møtet i kontrollutvalget ledes av utvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en 
særskilt møteleder ved flertallsvalg. 

Kommentert [AEJ5]: Noe uklart hva som menes med 

denne bestemmelsen? 

Kommentert [AEJ6]: Hvilke planer er det her snakk om? 
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Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 
saklisten. 

§7 Vedtaksførhet 
Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært tilstede 
under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. 

§8 Endring av saksliste 
Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte sakslisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis 
ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. 

§9 Avstemminger 
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende. 

 

§10 Møterett 
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget. Ordføreren kan la seg 
representere ved et annet medlem av bystyret. 
Kommunerevisor Revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. 

§11 Sekretariat 
Bystyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 
tilfredsstiller utvalgets behov. 
 
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 
at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen. 

 

§12 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. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse 
til eventuelle endringsforslag. 

Formatert: Gjennomstreking
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 19/09996 
Arkivkode  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 

Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 37/19 

 

 

 

Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring 

 

 

Kristiansand kontrollutvalg har behandlet saken i møte 18.06.2019 sak 37/19 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet redegjorde for utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand og de 

endringer/merknader som sekretariatet har foreslått skal inngå i høringsuttalelsen.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med 

sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt 

høringsdokument. 
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Fra: Alexander Etsy Jensen <Alexander.Etsy.Jensen@temark.no> 
Sendt: 20. juni 2019 11:12 
Til: Camilla Dunsæd 
Kopi: Harald Furre 
Emne: Melding om vedtak sak 37/19, Reglement for kontrollutvalg i nye 

Kristiansand - høring 
Vedlegg: Saksprotokoll KU-KRS, 18062019, Sak 37-19, Reglement for kontrollutvalg i 

nye Kristiansand - høring.pdf; Saksprotokoll sak 19-19 - Reglement for 
kontrollutvalget i Nye Kristiansand - Høring.pdf; Reglement for 
kontrollutvalg i Kristiansand kommune - Høringsutkast fra 
sekretariatet.pdf; Saksutskrift - Reglement for kontrollutvalg i nye 
Kristiansand - høring.pdf 

 
Nye Kristiansand kommune 
v/programleder 
 
Kopi: Leder av fellesnemda  
 
Det vises til deres henvendelse vedr. reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – høring datert 
08.05.19, samt svar på forespørsel om forlenget høringsfrist for reglement for kontrollutvalg i nye 
Kristiansand datert 16.05.19. 
 
Kontrollutvalgene i Kristiansand og Songdalen har i møte henholdsvis 18.06.19 og 19.06.19 behandlet 
forslag til reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – høring. Kontrollutvalget i Søgne har ikke 
hatt møte, men har fått forelagt sekretariatets forslag til høringssvar og fått anledning til å gi en 
skriftlig tilbakemelding. Utvalget har enstemmig sluttet seg til sekretariatets innspill/merknader.  
 
Likelydende vedtak er fattet i saken: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med 
sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt 
høringsdokument. 
 
Det vises videre til vedlagt saksutskrift hvor sekretariatets innspill/merknader fremgår, samt 
reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – med sekretariatets merknader (spor endring).  
 
På vegne av de tre kontrollutvalgene takker vi for anledningen til å komme med høringsinnspill, og 
håper at endringene/merknadene blir tatt med i det videre arbeidet.  
 
Fint med en bekreftelse på at dere har mottatt høringssvaret.  
 
Vedlegg: 

- Saksutskrift - Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – høring (med sekretariatets 
endringer/merknader) 

- Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – med sekretariatets merknader (spor 
endring) 

- Saksprotokoll - Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – høring – Kristiansand sak 
37/19 

- Saksprotokoll - Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand – høring – Songdalen sak 
19/19 

 
Med vennlig hilsen 
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Alexander Etsy Jensen 
Rådgiver 
 
Tlf: 91 82 75 45 
E-post: alexander.etsy.jensen@temark.no 
www.temark.no 
 
----------------------------------------- 

Temark 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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NYE KRISTIANSAND

1

Dato 13. august 2019
Saksnr.: 201912019-1
Saksbehandler Bjarte Austvik

Saksgang Møtedato
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 20.08.2019
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 27.08.2019

Høring - Forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Sammendrag

Kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand skal slås sammen fra 01.01.2020.
Det må i forbindelse med opprettelse av ny kommune vedtas ny forskrift som skal
gjelde i den nye kommunen fra 01.01.2020. I Pasient- og brukerrettighetsloven er det
i § 2-1 bokstav e fra 01. Juli 2016 lovfestet Rett til opphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Prosjekt A 7.3. har hatt i sitt mandat også å gjennomgå dagens kommunale
forskrifter vedrørende oppfølging av Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1e og
lage forslag til ny forskrift som skal gjelde i den nye kommunen. I prosjektgruppen
har vært deltagelse fra forvaltning i alle 3 kommunene.

Forslaget til forskrift bygger derfor på de 3 forskriftene som hver kommune har
vedtatt tidligere og arbeidsgruppen har forsøkt å gjøre den så enkel og brukervennlig
som mulig. Den foreslåtte forskriften samsvarer mest med tilsvarende forskrift i
Kristiansand i dag.

Forskriften legges på høring med frist 1. november 2019, jf Forvaltningsloven. Bystyret
vedtar forskriften etter høring.

Forslag til vedtak

Fellesnemda legger «Forskrift for Kristiansand kommune om tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagtfor heldøgns
tjenester m.m. jfr. LOV 2011-06-24-30 § 3-2a» på høring med frist 1. november
2019.

Camilla Dunsæd
Programleder Brede Skaalerud

Prosjekteier Helse og mestring
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Vedlegg: 
«Forslag til ny Forskrift for Kristiansand kommune om tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.  jfr. 
LOV 2011-06-24-30 § 3-2a» 
 
Bakgrunn for saken 
1. Juli 2016 ble følgende tatt inn i lovverket: 
 
I Pasient- og brukerrettighetsloven (Pbrl): 
§ 2-1 e.Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester 
Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig 
vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige 
og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
[Pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester, men som oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til vedtak om dette.]1 
 
 
I helse- og omsorgstjenesteloven (Khol): 
§ 3-2 a.Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det 
eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige 
helse- og omsorgstjenester. 
Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften 
skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, 
men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme 
i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen 
skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. 
[Kongen gir forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også 
omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor 
kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente 
av langtidsopphold. 
Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene etter andre ledd er oppfylt. Kommunen 
skal føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold etter 
andre ledd.] 
 
 
Vurderinger / konsekvenser om følge av forskriften: 
 
Gjeldende rett er at innbyggere / pasienter har rett på nødvendige og forsvarlige 
helse- og omsorgstjenestetilbud i kommunen de bor eller oppholder seg: 
Pbrl. § 2.1 bokstav a) «Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og 
omsorgstjenester fra kommunen.» 
 
Kommunenes praksis er at omsorgstjenestene forsøker så langt råd er å tilrettelegge 
tjenestetilbud opp mot innbyggernes hjem og bolig. Det er gjeldende rett at alle som 
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ønsker det skal få sine nødvendige omsorgsbehov dekket i hjemmet. (jfr. saken til 
Axel Jensen)  
Det forutsettes imidlertid at denne hjelpen vurderes som faglig forsvarlig og 
tilstrekkelig i forhold til forsvarlighetskravet (Khol § 4-1) 
 
Dersom pasienten eller verge/fullmektig mener at tjenestetilbudet i hjemmet ikke er 
forsvarlig søkes det gjerne om sykehjemsplass eller bolig med kortere responstid for 
helsepersonell.  
Noen ganger blir slike søknader avslått fordi helsehjelpen som tilbys i hjemmet 
fortsatt vurderes som faglig forsvarlig og tilstrekkelig eller at den med endringer / 
oppjusteringer kan bli det.  
 
Dersom bruker / verge mener at hjelpetilbudet i hjemmet er mangelfullt / ikke 
forsvarlig kan dette påklages til fylkesmannen. Dersom en får avslag på søknad om 
sykehjemsplass kan dette påklages til fylkesmannen.  
 
Retten til forsvarlig og tilstrekkelig hjelp gjelder uansett om en velger å bo hjemme. 
Det vil være ressursene og alternativene i de hjemmebaserte tjenestene som avgjør 
om det er mulig å opprettholde forsvarlig hjelp i hjemmet. Dersom hjemmetjenestene 
ikke greier å gi forsvarlig og tilstrekkelig hjelp i hjemmet oppstår det for den enkelte 
rett til sykehjemsplass eller lignende boligtilbud med heldøgns tjenester.  
 
Ut i fra gjeldende rett endrer forskriften altså ikke rettighetene til sykehjemsplass eller 
botilbud tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften og lovhjemlingen som ligger 
bak krever imidlertid at kommunene skal ha kriterier for å kunne sette pasienter og 
brukere opp i en oversikt over hvem som skal være inkludert i vurderingene når 
ovennevnte tjenestetilbud / plasser skal tildeles.  
 
En slik forskrift endrer altså ikke på rettigheter til forsvarlige og tilstrekkelige helse- og 
omsorgstjenester. Forskriften gir imidlertid de som ønsker det og søker om det, en 
mulighet til å stå på en «vurderingsliste» for slike institusjons- og botilbud.  
Kommunen kan slik sett få en oversikt over antall personer som p.t. har og får 
forsvarlig og tilstrekkelig hjelp hjemme, men som allikevel opplever at det hadde vært 
bedre å få en sykehjemsplass eller botilbud med heldøgns tjenester.  
 
Forskriften innebærer også merarbeid for Forvaltning og Koordinering med å 
kartlegge og vurdere slike saker og holde «vurderingslisten» oppdatert. Dette vil 
være en oppgave ut over de daglige aktivitetene med å vurdere saker i forhold til 
dagsaktuelle rettigheter. 
 

Vurderinger og anbefalinger fra prosjekt A. 3  

I delprosjektet fremkom ikke vesentlige innholdsmessige forskjeller i kommunenes 
tidligere forskrifter eller i praksis. En valgte derfor, med små språklige endringer, å 
foreslå den forskriften som ble vurdert som enklest å forstå for folk flest. 
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FORSKRIFT FOR KRISTIANSAND KOMMUNE OM TILDELING AV 

LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT 
TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER M.M. 

 
Hjemmel: Vedtatt i Kristiansand bystyre xx.mars 2019 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om 
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 a andre ledd.  

 
§ 1 Formål  
Forskriftens formål er å sikre at brukere får nødvendig og forsvarlig helse- og 
omsorgstjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a.  
 
Forskriften skal fastsette kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, samt beskrive hvordan kommunen skal følge 
opp brukere som venter på langtidsopphold.  
 
§ 2 Virkeområde  
Forskriften gjelder personer som kommunen har ansvar for å yte tjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.  
 
§ 3 Definisjoner  
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a annet ledd gjelder kommunens plikt til å 
gi forskrift langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester. I Kristiansand kommunen vil dette omfatte langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, herunder spesialavdelinger.  
 
Med langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester menes 
tidsubegrenset opphold der brukerens helsetilstand og behov for helse- og omsorgstjenester 
gjør at det ikke er sannsynlig at vedkommende vil flytte hjem eller få tilbud om lavere grad av 
helse- og omsorgstjenester.  
 
§ 4 Kriterier for rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester 
Brukere har rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste 
tilbudet som kan sikre brukeren nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester.  
 
Behovet for heldøgns pleie og omsorg må være av en så omfattende karakter at det er 
behov for langvarig heldøgns pleie og omsorg i institusjonen eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester.  
 
Følgende skal være vurdert: 

1. Boform, mulighet for tilpasning av bolig, alternativ boform 

2. Tjenester som kan settes inn i hjemmet, f.eks. rehabilitering, helsehjelp og praktisk 

bistand 

3. Korttids- opphold i institusjon 

4. Sosiale støttetiltak, f.eks. dagsenter 

5. Trygghetsskapende tiltak og velferdsteknologi 

6. Familiesituasjon og nettverk, særlige forhold knyttet til pårørendes belastning (ektefelle 

og barn) 

7. Om det er barn i familien det må tas hensyn til 

8. Brukers fysiske, psykiske eller sosiale funksjon og situasjon, blant annet knyttet til:  
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a. sykdomsbilde: hyppige innleggelser i spesialhelsetjenesten, kognitiv svikt og 
langtkommen demens, psykisk og fysisk helse  

b. sosial situasjon 

c. evne til egenomsorg: personlig hygiene, toalettbesøk, ernæring, 
legemiddelhåndtering, forflytning/ fallrisiko 

 
 Ved vurdering av de overnevnte punkter skal brukermedvirkning være gjennomført.  
 
§ 5 Tilleggskriterier for skjermet enhet  
I tillegg til kriteriene i § 4, gjelder følgende for skjermet enhet:  
- bruker skal ha en demensdiagnose  

- brukers behov for miljøterapeutisk tilrettelegging skal være større enn behovet for pleie, 
svarende til en langtkommen demenstilstand  

- bruker har behov for skjerming på en tilrettelagt avdeling/enhet  

- bruker har stort behov for forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen  
 
Skjermet enhet kan også være aktuell for bruker som i tillegg til overnevnte kriterier, har 
behov for tett oppfølging pga. vandring og/eller uro.  
 
§ 6 Venteliste  
Brukere som oppfyller kriteriene for langtidsplass, men som med forsvarlig hjelp kan ha et 
annet tjenestetilbud i påvente av langtidsopphold, skal få tilbud om å settes på venteliste.  
 
Søkere som står på kommunes venteliste har ikke automatisk krav på langtidsplass. De har 
heller ikke fortrinnsrett til langtidsopphold foran andre pasienter og brukere. Ved ledig 
langtidsplass skal bruker med størst hjelpebehov prioriteres. Hjelpebehovet avgjøres etter en 
samlet vurdering med utgangspunkt i kriteriene i § 4.  
 
§ 7 Oppfølgning av pasienter og brukere på venteliste  
Kommunen skal sørge for at brukere som står på venteliste tilbys nødvendig og forsvarlig 
helse- og omsorgstjenester i påvente av en langtidsplass.  
 
Kommunen skal holde oversikt over brukere som står på ventelisten og jevnlig vurdere deres 
behov for tjenester.  
 
§ 8 Saksbehandling og klage  
Kommunen skal fatte vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad om langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Dersom pasienter 
eller brukers rett på sykehjemsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester ikke kan innfris grunnet mangel på ledig plass eller bolig jf. § 6, skal det fastsettes 
vedtak om å settes på venteliste, samt vedtak om nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester i påvente av plass eller bolig.  
 
Vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder med 
hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.  
 
De ordinære saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og pasient- og brukerettighetsloven 
kommer til anvendelse.  
 
§ 9 Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 1.januar 2020. 
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Legevakttjenester i nye Kristiansand

Sammendrag

Kommunen har et lovpålagt ansvar for å tilby legevakttjenester. Dette skal ivareta
innbyggernes behov for øyeblikkelig helsehjelp, blant annet ved skade- og sykdomstilstander
som umiddelbart trenger allmennmedisinsk oppfølging.

I forbindelse med planleggingen av nye Kristiansand er legevaktstjenestene i ny kommune
vurdert. Det er utarbeidet en rapport som anbefaler at det bør etableres en felles legevakt på
Eg. Anbefalingen er begrunnet i faglige og økonomiske vurderinger. Å samle
legevakttjenester på en felles legevakt gjør det mulig å etablere en god tjeneste, med et
robust fagmiljø, der en kan tilby legevakttjenester hele døgnet på samme nivå uavhengig av
hvor folk bor. Legevakttjenester er krevende å bemanne, siden aktiviteten primært skjer på
kveld, helg og natt. Å samle alt i en felles legevakt er den beste løsningen for å sikre at en
kan rekruttere tilstrekkelig leger og sykepleiere.

Det er også utredet et alternativ med en legevaktordning lokalisert i området Søgne og
Songdalen. Da må det etableres en ny legevaktstasjon som driftes av kommunen. En
legevaktstasjon kan også bistå med utrykning på ulykker i åpningstiden med egen
legevaktbil. Det foreslås organisert som en legevaktstasjon sammen med en hovedlegevakt
på Eg, med felles ledelse og IKT-systemer. Det vil ha en høyere kostnad enn i dag, og vil
være krevende å bemanne. På dagtid på hverdager vil tilbud til innbyggerne om
konsultasjoner med øyeblikkelig hjelp, som i dag, ivaretas av fastlegene før kl. 16. Utenfor
åpningstiden vil hovedlegevakten dekke alle behov for legevakttjenester.

En legevaktstasjon i området Søgne og Songdalen har ikke tilstrekkelig pasientgrunnlag på
dagtid. Det anses derfor ikke nødvendig å åpne legevaktstasjonen kl. 8. Det anbefales at
legevaktstasjonen etableres med kun ett arbeidsskift, inkludert i helgene. Det betyr at en
også etablerer noe drift på dagtid i ukedagene før kl. 16. Stasjonen kan ha åpningstid inntil 9
timer alle dager f. eks. kl. 12-21. Å etablere en ordning med to skift frarådes på sterkeste,
detkrever dobbelt så mange ansatte i turnusen. To-skiftsordning er en kostbar løsning som i
dagens situasjon anses som svært vanskelig å bemanne, med stor andel ukurantarbeid på
kveld og helg. Å tilby heltidsstilling til de fleste vil medføre svært kostbare tiltak, og det vil
være lite å gjøre på dagtid. Det vises også til uttalelse fra allmennlegeutvalget, se vedlegg.
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Å etablere alternativet med en felles legevakt kan gi en samlet besparelse sammenliknet 
med dagens drift på 0,7 mill. kr. årlig. Alternativet med en legevaktstasjon med 9 timers 
åpningstid, vil ha årlige driftskostnader som er 5,5 mill. kr høyere enn dagens drift i Søgne, 
Songdalen og Kristiansand. Å etablere en legevaktstasjon med en to-skiftsvaktordning er 
anslått til å ha driftskostnader som er 10,7 mill. kr høyere enn i dag.  

En eventuell legevaktstasjon anbefales lokalisert på Tangvall i et egnet lokale. Ved 
etablering av dette påløper det engangs etableringskostnader på 2,4 mill. kr. for å etablere 
lokale og legevaktbil. 

Både alternativet med en felles legevakt og alternativet med legevaktstasjon med 9 timers 
åpningstid vil gi nye Kristiansand en god legevaktstjeneste, men en felles legevakt har de 
største faglige, driftsmessige og økonomiske fordelene. 

Programleder anbefaler primært en hovedlegevakt på Eg, sekundært en hovedlegevakt på 
Eg med en legevaktstasjon på Tangvall med inntil 9 timers åpningstid. 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand ved dagens legevakt på 
Eg, som dekker hele nye Kristiansand med alle legevakttjenester. 

2. De økonomiske rammer til legevakttjeneste reduseres med 0,7 mill. kr. per år.  
 

Alternativ innstilling: 
1. Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand ved dagens legevakt på Eg 
2. Det etableres en legevaktstasjon i vestre del av kommunen på Tangvall med 

 samme organisasjon og ledelse som hovedlegevakt, 
 legevaktbil tilgjengelig for utrykning når stasjonen er bemannet, og 
 åpningstid inntil 9 timer mandag-fredag, og 9 timer daglig i helg. 

3. Dagens økonomiske rammer til legevakttjeneste økes med 5,5 mill. kr. per år.  
Det planlegges med etableringskostnader for legevaktstasjon på 2,4 mill. kr. 

 
 

Camilla Dunsæd  
Programleder Brede Skaalerud 
 Prosjekteier helse og mestring 
 
Vedlegg: 

1. Sluttrapport – felles legevakt 
2. Uttalelse fra felles allmennlegeutvalg i Søgne, Songdalen og Kristiansand 
3. Budsjettbehov – legevakt i nye Kristiansand 

 
  

165



78/19 Legevakttjenester i nye Kristiansand - 201828055-2 Legevakttjenester i nye Kristiansand : Legevakttjenester i nye Kristiansand

3

Bakgrunn for saken

Bakgrunn for saken:
Kommunen har gjennom helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 et ansvar for å tilby øyeblikkelig hjelp-
tjenester ved ulykker og andre akutte situasjoner. Dette innebærer blant annet at alle som oppholder
seg i kommunen, skal få hjelp av en legevakt og medisinsk nødmeldetjeneste hele døgnet.

Retten til slik nødvendig helsehjelp er ifølge helsetilsynet en rett til hjelp når den er påtrengende
nødvendig, dvs. en hjelp for å avverge fare for akutt dødsfall, akutt betydelig helsetap eller avhjelpe
alvorlige smertetilstander. Dette kan blant annet være hjelp ved ulykker og akutte alvorlige
hendelser, men også allmennmedisinsk oppfølging av skade- og sykdomstilstander som umiddelbart
trenger oppfølging av fastlege eller legevakt.

Kravene til legevakt er beskrevet i akuttmedisinforskriften der formålet er å «…bidra til at
befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske
tjenester utenfor sykehus.»

Legevakttjenestene i dag

Bruk av legevakttjenesten i dag
Legevakttjenestene drives i dag svært forskjellig i Søgne, Songdalen og Kristiansand, og brukes også
forskjellig av publikum. Tall for bruk av tjenesten viser at innbyggerne bruker tjenesten 70-90 % mer i
Søgne og Songdalen enn i Kristiansand og Norge. Trenden har vært lik i mange år. Dette er tall som kun
inkluderer innbyggere, og forskjell i bruk mellom kommunene kan derfor ikke forklares med tilreisende
som f. eks. hytteturister på sommeren.

Dersom alle innbyggere i nye Kristiansand skal kunne benytte legevakttjenesten på samme måte som
i Søgne og Songdalen i dag, vil det samlet sett være meget kostbart.

Organisering av legevaktene i dag
Legevakttjenesten er i de tre kommunene organisert ulikt i dag. De tre kommunene har som resten
av Norge delt inn legevakttjenestene sine mellom dagtid på hverdager og kveld/natt/helg:

1. Legetjenester på dagtid - hverdager 0800-1600
På dagtid er det i utgangspunktet ikke legevakten, men fastlegene som har et ansvar for å gi
øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom til sin egne pasienter. I dag er det f. eks. slik at en innbygger i
Søgne som har fastlege i Kristiansand, da skal benytte sin egen fastlege i Kristiansand ved akutt
sykdom mellom kl. 8 og 16, dersom det er i fastlegekontorets åpningstid. Dette er regulert av
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NKI 2018: Responstid for 90 %
av ambulanseutrykninger
Kristiansand 18 minutter
Søgne 24 minutter
Songdalen 27 minutter
Birkenes 33 minutter
Lillesand 23 minutter
Vennesla 23 minutter

fastlegeforskriften §22. De fleste innbyggere får derfor ikke hjelp av legevakt på dagtid, men av sitt
fastlegekontor, når de har fastlege nært der de bor. De fleste fastleger har åpent mandag til fredag.

Personer som ikke har fastlegen tilgjengelig i nærområdet skal også få hjelp. Dette gjelder blant
annet besøkende, turister, gjestearbeidere og andre tilreisende. Songdalen og Søgne kommuner har
avtaler for dette med fastlegekontorer, mens i Kristiansand er det ansatt egen dag-lege på
Kristiansand legevakt for å bistå denne gruppen.

2. Legevakt-tjenester fra kl. 1600 på kveld og natt, samt alle lørdager, søndager og helligdager
Når ikke fastlegekontorene har åpent, har kommunene egen legevakt som gir publikum helsehjelp
ved oppstått sykdom og andre helseutfordringer som ikke kan vente til fastlegekontoret åpner.

Søgne og Songdalen kommuner har et interkommunalt samarbeid om legevakt på kveld og helg, og
et interkommunalt samarbeid med Kristiansand om natt kl. 23-08. Kristiansand kommune har et
interkommunalt samarbeid om legevakt på kveld, helg og natt med Lillesand og Birkenes kommuner,
og et interkommunalt samarbeid med Vennesla, Iveland, Søgne og Songdalen kommuner om natt.

Telefonmottak (legevaktsentral)
Når publikum skal kontakte legevakt, benyttes et eget nasjonalt legevaktnummer (116 117) 24 timer i
døgnet. Alle legevaktene i Norge er knyttet til samme telefonsystem gjennom nødnettet.

De tre kommunene har i dag hver sin legevaktsentral for mottak av telefoner. Forskriftskravet er at
80 % av alle samtaler skal besvares innen 2 minutter av personell med bachelorutdanning som f. eks.
sykepleiere. I Songdalen er det både sykepleiere og helsesekretærer på legevaktsentralen, mens i
Søgne er det kun helsesekretærer. I Kristiansand er det kun sykepleiere. På Kristiansand legevakt er
det etablert et prioriteringssystem - Manchester triage system (MTS). Dette er et faglig verktøy som
bidrar til å sikre at personellet kan gjøre gode vurderinger og ta riktige beslutninger for å hjelpe
publikum på telefon. Søgne og Songdalen legevakter benytter ikke slike beslutningsstøttesystemer.

Sykebesøk og utrykning av legevaktlege
Legevakten må også bistå med legetjenester utenfor legekontoret ved behov. I Søgne og Songdalen
benytter fastlegene da privatbil. I Kristiansand brukes en uniformert legevaktbil med utstyr, der egne
fastlønnede leger ivaretar utrykninger, og som også følger opp sykehjem og går på sykebesøk.

Legevaktlegene er del av den akuttmedisinske kjeden og supplerer ambulansetjenesten ved utrykning
på ulykker når det er nødvendig i hele legevaktdistriktet for nye Kristiansand, Lillesand og Birkenes.

Ambulansetjenester
Det ble i mai 2019 gjennomført et dialogmøte med Sørlandet sykehus (SSHF), der det fremkom at SSHF
ikke baserer sin ambulansekapasitet og plassering på at legevaktleger skal ha utrykningskapasitet og
kunne erstatte ambulansekapasitet i et område. Det fremkom også at SSHF ikke planlegger å gjøre
endringer i sin ambulansetjeneste direkte som følge av strukturendringer på legevaktene, men at de
har fokus på løpende risikovurderinger for å dimensjonere og
plassere sine ressurser der det er mest hensiktsmessig. Med de
forestående veiprosjektene i distriktet pekte SSHF på at de
vanligvis gjør vurderinger i forbindelse med større
anleggsprosjekter i veinettet.

En nasjonal indikator om responstider for ambulanser fra 2018
angir hvor lang tid det tar før 90 % av ambulanseutrykninger er
fremme på stedet i en kommune. Tall for kommunene i
distriktet viser at det er forskjeller mellom kommunene, men
indikatoren må leses med varsomhet. Det er mange forhold som påvirker responstider. Hvor
ambulansen befinner seg, trafikktetthet, kjøreavstander, veinett, samtidighetsutfordringer og
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demografi er eksempler på forhold som spiller inn. Helsedirektoratet anbefaler at ambulanser har en 
responstid på 12 minutter i tettbygd strøk og 25 minutter i områder med spredt bebyggelse. 
 

Forhold som påvirker valg av legevaktorganisering fra 2020 
 

Nye forskriftskrav i akuttmedisinforskriften og i spesialistforskriften 
1. januar 2020 er siste frist for å innføre et nytt forskriftskrav i akuttmedisinforskriften om krav til økt 

kompetanse for leger. Kravet blir nå at legevaktleger må ha godkjent vaktkompetanse. Det betyr at 

leger under utdanning og fastleger som mangler erfaring eller kurs, ikke kan jobbe alene som 

legevaktlege uten bakvakt. På grunn av dette er det vanskeligere å benytte både vikarer, turnusleger 

og nyutdannede leger på legevakt, slik mange kommuner i dag baserer seg på. Det betyr at 

fastlegenes kompetanse blir svært viktig å beholde på legevakt. 

Fra 1. mars 2019 er det krav om at fastleger og nye legevaktleger som ansettes skal være spesialist i 

allmennmedisin. Dette gir krav om at kommunene skal være en utdanningsvirksomhet og legge til 

rette for at leger som ansettes gjennomgår et 5-årig utdanningsløp. Kommunene må nå kunne tilby 

praksisplasser der legevaktlegene kan få praksis som fastleger i minst 2 år.  

Utfordring med rekruttering av fastleger 
Fastlegene har i lang tid gitt klart uttrykk for at fastlegeoppgavene har endret seg, og at de ikke lenger 

har kapasitet til å jobbe like mye på legevakt som tidligere. Kommunene registrerer at svært mange 

fastleger ikke ønsker å jobbe på legevakt. Fastleger kan pålegges å jobbe på legevakt, men høy 

vaktbelastning på legevakt, gjør at rekrutteringen til fastlegehjemler utfordres, noe vi ser tydelig i dag.  

Drift av legevakt kan ikke baseres på ordninger med at en enkelt fastlege tar en stor del av 

vaktbelastningen slik praksis er i Søgne i dag. Dette signaliseres tydelig fra yngre fastleger. 

Det er også mulig å bemanne legevakt med egne fastlønnede leger, men det er krevende å få 

stabilitet i slike legevaktstillinger. Et tre-årig prosjekt i Kristiansand viser dette, der mange slutter 

etter veldig kort tid. I gjennomsnitt slutter legene før de har vært ansatt i 10 måneder. Tiltak med 

heltidsstillinger, høyere lønn og attraktiv arbeidstid kan vurderes for å bedre på dette. 

Forhold som ikke kan videreføres som i dag 
Når tre kommuner slås sammen til en, er det flere forhold rundt legevaktdrift som uansett må endres. 

 Organisering og ledelse må samles og være felles - Dersom en skal etablere en legevakttjeneste 

for hele kommunen der innbyggere har samme tilbudet uavhengig av hvor en bor, er det påkrevd 

å ha samme organisering med felles ledelse, rutiner og IKT-systemer for hele legevakttjenesten. I 

dag benytter legevaktene i Søgne og Songdalen IKT-systemer til private fastlegekontorer, og dette 

er ikke i tråd med reglene. Dagens ordning med en samdrift gjennom private legesenterfirmaer i 

Søgne og Songdalen kan også gi økonomiske habilitetsutfordringer, og må unngås. 

 Nye lokaler for hovedlegevakt på Eg må etableres på lengre sikt - En hovedlegevakt må av 

praktiske grunner fortsette i dagens lokaler på Eg på kort sikt. Dagens lokaler har svakheter og er 

små, og det jobbes med en liten brakkeutvidelse for å følge opp arbeidsmiljøkrav. Det er uansett 

behov for nye lokaler for en hovedlegevakt. 

 Kun en legevaktadresse i Søgne/Songdalen – dersom en legevaktstasjon i nye Kristiansand vest 

skal etableres, videreføres det ikke på to lokasjoner som i dag. Det ville bli svært kostbart å 

drifte, og er krevende arbeidsmiljømessig. Legesentrene i Søgne og Songdalen har også 

signalisert tydelig at en helt ny leieavtale med helt andre økonomiske betingelser må på plass for 

å kunne vurdere videre legevaktdrift i lokalene. Begge legesentrene har gitt nye Kristiansand en 
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klar anbefaling om å etablere et kommunalt lokale til legevaktstasjon, men de kan eventuelt 

avtale utleie i en overgangsperiode. 

 Telefonmottak må samles - mottak av telefoner må uansett samles i en felles teknisk 

telefonsentral (116 117). Om telefoner skal besvares mer enn et sted, så kan det ikke skilles på 

hvilken del av kommunen samtalen kommer inn fra. Og for personell som skal besvare telefoner, 

er det krav om bachelorgrad, f. eks. sykepleiere. I Søgne og delvis i Songdalen driftes dette i dag 

uten slik kompetanse, der en nå kombinerer noen stillinger med fastlegekontor og legevakt. Når 

nye ansettes må en derfor nå ansette sykepleiere eller andre med bachelorkompetanse. 

 Fastleger fra hele kommunen må delta i samme vaktordning - Søgne og Songdalens fastleger 

kan ikke pålegges flere vakter enn andre fastleger i legevaktdistriktet. Lokalisering av fastlegers 

praksis gir ikke føringer for hvor en jobber på legevakt. Det betyr at en legevaktstasjon også kan 

bli bemannet med fastleger fra Kristiansand. Fastlønnede leger i noen stillinger kan også være en 

mulighet. 

 

Modeller for organisering av legevakt 
 

I prosessen med utredning av legevaktorganisering i nye Kristiansand, ble det høsten 2018 utarbeidet 
en rapport av en bredt sammensatt arbeidsgruppe fra de tre kommunene (se Vedlegg 1). 
Arbeidsgruppen vurderte flere modeller, og har gitt en enstemmig og klar faglig anbefaling om å 
etablere en felles hovedlegevakt uten legevaktstasjoner. Arbeidsgruppen pekte også på mulighet for 
å etablere legevaktstasjoner, men at dette ikke gir faglige og økonomiske gevinster på samme måte. 
I saksutredningen videre her er to hovedalternativer vurdert: 

1. Felles hovedlegevakt sentralt i kommunen som dekker alle legevakttjenester 

2. Felles hovedlegevakt, samt legevaktstasjon i vest i Søgne og Songdalen-området 

 

Begge alternativer kan ivareta tjenestebehovet for legevakt i nye Kristiansand og er mulige å 

realisere. Men kostnader, tjenestetilbudet, åpningstider og drift av tjenesten vil være forskjellig.  

Følgende momenter ble vektlagt i arbeidet med å vurdere de ulike alternativene: 

 Lovmessig krav til likt tilbud og tilgang til tjenesten til alle i kommunen uavhengig av bosted 

 Tilstrekkelig tilgang på personell 

 Kvalitet og faglig robusthet 

 Ledelse 

 Kjøreavstander 

 Bygningsmessige forhold 

 Økonomi 

 

Andre alternativer som har vært vurdert: 

Det har også vært vurdert om en ny modell med kveldsåpne legetjenester som en forlengelse av 

fastlegeordningen kunne ivareta noen av de tjenester dagens legevakter i Søgne og Songdalen gir. Det 

ble fremforhandlet et forslag med fastleger i Søgne og Songdalen om et kveldsåpent legetilbud kl. 16-

20 fra mandag til torsdag. Dette kan være et mulig nytt legetilbud for befolkningen, men det er 

kostbart og erstatter ikke behovet for legevakttjenester. Et kveldsåpent legetilbud er derfor noe 

annet enn legevakt, og er av denne grunn ikke vurdert videre her for hvordan legevakttjenester skal 

organiseres.  
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Alternativ 1 – Felles hovedlegevakt 

Alle behov for allmennlegetjenester når fastlegene ikke er tilgjengelig, kan samles på en felles 

kommunal legevakt på Eg. Dette innebærer at legevaktsentral og all medisinsk behandling samles. 

 Alle telefoner tas imot i samme legevaktsentral av sykepleiere som benytter prioriteringsverktøy. 

 På dagtid mandag til fredag ivaretas innbyggerne av fastlegene. Personer uten fastlege lokalt, 

kan benytte daglege ved Kristiansand legevakt eller fastlegekontor med ledig kapasitet. 

 Legevakt på kveld, natt og helg ivaretas av Kristiansand legevaktdistrikt, som da vil inkludere 

nye Kristiansand, Lillesand og Birkenes kommuner i et interkommunalt samarbeid. 

 Utrykning og sykebesøk ivaretas av utrykningslege med uniformert legevaktbil. 

Vurderinger 

Fordeler: 

 Samler personellressurser, med mulighet for å etablere et 

fagmiljø som kan rekruttere fastleger og annen viktig 

kompetanse til tjenesten. 

 Mulig å overholde nye faglige krav som innføres fra 2020. 

 Vil sikre en faglig robust og god legevakt som sikrer at 

legevakttjenestene brukes i tråd med intensjonene 

akuttmedisinforskriften og kommunens behov. 

 Likeverdig tilbud til publikum uavhengig av bosted. 

 Kostnadseffektivt. 

 Et robust og attraktivt fagmiljø. 

Ulemper: 

 Reiseavstanden blir 

lengre for noen av 

innbyggerne enn i dag. 

 Innbyggerne i Søgne og 

Songdalen kan oppleve 

at tilbudet om 

kveldstjenester 

reduseres noe. 

 Dagens lokale er ikke 

stort nok. 

 

Å ha en felles legevakt sikrer at innbyggerne i hele kommunen gis likeverdige tjenester og at nye 

faglige krav i akuttmedisinforskriften kan ivaretas. Dette er den beste modellen for en ressurseffektiv 

og robust legevakt, som sikrer et likt tilbud til alle innbyggere uavhengig av bosted.  Innbyggertallet i 

legevaktdistriktet er ikke stort nok til at det anses som hensiktsmessig å ha mer enn en legevakt. 

Nye kompetansekrav som innføres fra 2020 gjør at samling av kompetanse og drift på en felles 

lokasjon gjør det mulig å levere de lovpålagte tjenestene som legevakta skal gi. Dette er den beste 

løsningen for å sikre at en har god tilgang på kompetente leger og sykepleiere i tjenesten på lang sikt. 

Lokalet til dagens legevakt på Eg i Kristiansand er ikke stort nok, og det er behov for nye lokaler på litt 

sikt. Dette er et behov selv om man skulle velge en løsning med legevaktstasjoner. 

Alternativ 2 – Felles hovedlegevakt, samt legevaktstasjon i vest 

Det kan etableres en hovedlegevakt i kombinasjon med en legevaktstasjon som kan gi tjenester på 
kveld og helg lokalt der publikum er.  

De eneste kommuner som vi kjenner til som har noe som kan tilsvare en slik modell, er i Oslo og 

Bergen. Ingen andre kommuner og storbyer i Norge har valgt en løsning med egne legevaktstasjoner. 

Bergen kommune har kommunalt drevne bydelsstasjoner med 6 timers åpningstid 7 dager per uke, 

med en lege og to sykepleiere på jobb. Signalet fra Bergen kommune er at de har driftsutfordringer 

blant annet med å sikre bemanning på stasjonene, og at ordningen er kostbar.  

I nye Kristiansand vil en slik legevaktstasjon, f. eks. i vest, ha en avstand fra hovedlegevakt på 15-20 

km. Dette er i nasjonal målestokk svært korte avstander for oppsøking av legevakt. Pasientgrunnlaget 

i nye Kristiansand tilsier heller ikke behov for flere legevaktstasjoner. Og befolkningstettheten er 

større i øst enn i vest dersom det legges til grunn at det interkommunale samarbeidet med Lillesand 

og Birkenes skal videreføres. 
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Men dersom utgangspunktet er at Søgne og Songdalens befolkning ikke skal miste et eksisterende 

tilbud, er det en mulighet at en planlegger med å etablere en slik stasjon på vestsiden i nye 

Kristiansand. Etablering av en slik legevaktstasjon innebærer at: 

 Det etableres en hovedlegevakt som beskrevet i alternativ 1. 

 Telefonmottak samles ett sted. 

 Legevaktstasjonen blir integrert med hovedlegevakten og har felles organisering, ledelse og 

IKT-systemer. 

 Legevaktstasjonen kan i åpningstiden tilby tjenester med: 

o Legekonsultasjoner på kveld, i helger og på helligdager 

o Utrykning og eventuelt sykebesøk 

o Tilbud til tilreisende på dagtid - mandag til fredag 

 Utenfor åpningstid vil hovedlegevakten ivareta alle legevakttjenester i hele legevaktdistriktet. 

 Hovedlegevakten og legevaktstasjonen vil støtte hverandre ved behov. 

 

Tjenester på en legevaktstasjon 

Legevaktstasjonen kan tilby legevaktkonsultasjoner som i dag i Søgne og Songdalen, men det vil være 

hensiktsmessig at publikum må kontakte legevakten på telefon først for å få råd og veiledning. 

Publikum som anbefales å oppsøke legevaktstasjonen, kan gis et veiledende tidspunkt for oppmøte 

slik de får i dag i Søgne og Songdalen. 

Legevaktstasjonen kan trolig også avlaste hovedlegevakt noe i de tilfeller det er hensiktsmessig, ved 

at f. eks. publikum i andre deler av kommunen kan henvises dit når det er ledig kapasitet. 

På dagtid mandag til fredag har fastlegene slik som i dag et ansvar for øyeblikkelig hjelp til alle med 

fastlege lokalt. I dette tidsrommet kan det etableres en utrykningsberedskap ved en legevaktstasjon i 

åpningstiden, ellers vil hovedlegevakten dekke beredskapen. Tilbud til tilreisende på dagtid kan 

ivaretas av fastleger med kapasitet, ellers benyttes hovedlegevakt på Eg. 

Utrykning  

Legevaktstasjonens lege kan bidra med utrykning på ulykker og andre hendelser i hele åpningstiden, 

men kan ved behov få støtte fra hovedlegevakt, slik at etablerte beredskapsordninger benyttes 

optimalt. Utenfor legevaktstasjonens åpningstid, ivaretar hovedlegevakt alle oppdrag med utrykning, 

på samme måte som på nattestid i dagens ordning. Det er også mulig å benytte leger på dagtid fra f. 

eks. helsestasjon og sykehjem i en beredskap dersom legevaktstasjonen ikke har lege tilgjengelig. 

Det er undersøkt med fastlegekontorene om de på dagtid mandag til fredag er aktuelle for å være i 

en frivillig utrykningsberedskap mot en kompensasjon. Fastlegene på Tangvall og Nodeland gir ulike 

signaler for hvor og hvordan de kan bistå, og ikke alle fastleger ønsker å delta i en slik ordning. Det er 

derfor forbundet med usikkerhet om en slik ordning kan fungere. Prisforventningene fra noen av 

fastlegene er også meget høye, slik at kostnaden blir svært høy, og dette er derfor ikke vurdert videre 

nå.  

Bemanning av legevaktstasjonen 

Et viktig moment i å etablere en bærekraftig bemanningsplan, er at det blir mulig å lage 

turnusordninger med lav helge- og kveldsbelastning, for å kunne tilby attraktive stillinger og dermed 

bemanne stasjonen. Dersom det i turnusen kan planlegges med at det begrenses til ett skift på helg og 

helligdager, er det lettere å rekruttere leger og sykepleiere til stillinger. Dette er også helt nødvendig 

for å unngå at alle stillinger skal bli små deltidsstillinger, og at det samsvarer med politiske føringer om 

flest mulig heltidsstillinger. 
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For at dette skal være mulig, er det påkrevd at åpningstider må reduseres noe sammenliknet med 

dagens legevakter i Søgne og Songdalen. Legevaktstasjonen må også gis nok ressurser for å ha noe 

åpningstid på dagtid.  

Dersom fastleger skal inngå i turnus på en legevaktstasjon, vil fastlegene i sum få økt vaktbelastning, 

noe fastlegene er kritiske til. Allmennlegeutvalget som er gruppen med alle fastleger i de tre 

kommunene, har enstemmig oppfordret kommunen til å bruke andre legeressurser enn fastlegene, 

dersom nye Kristiansand kommune skal etablere legevaktstasjoner (Se vedlegg 2).  

Åpningstider på legevaktstasjon 

Dersom en skal etablere en legevaktstasjon med en bemanning der en så langt det er mulig kan 

oppnå heltidsstillinger og redusere kvelds- og helgebelastning, er det mulig å etablere dette slik:  

Ukedager Målgruppe Tjenester/åpningstid 

Mandag til fredag  

tilreisende Legevaktstasjon åpen inntil 4 timer før kl. 16 

innbyggere Fastlegene ivaretar legebehov 08-16 

alle Legevaktstasjon åpen 5 timer, eksempelvis 16-21 

Lørdag, søndag og helligdag alle Legevaktstasjon åpen 9 timer, eksempelvis 12-21 

Alle dager alle Utrykning fra legevaktstasjon i åpningstiden 
 

Lokaler 

Det er ved etablering av en legevaktstasjon behov for å ha én lokasjon, ikke to lokasjoner som i dag i 

Søgne og Songdalen. En legevaktstasjon bør plasseres der det er god tilgang for publikum, enten på 

Tangvall eller alternativt Nodeland. Utfra befolkningstetthet tilsier dette at Tangvall er mest optimalt.  

Det har vært dialog med de to legesentrene i Søgne og Songdalen om mulighet for å leie lokaler av 

dem til legevakt. Begge legesentre anbefaler primært at det etableres et helt nytt legevaktlokale.  

I en overgangsfase kan de ved behov tilby en leieavtale, men med andre økonomiske vilkår enn i dag.  

Det er på bakgrunn av dette meldt inn behov for nye lokaler til legevaktstasjon i Søgne eller 

Songdalen i arbeidet med lokalisering av tjenester, og videre detaljplanlegging med dette avventes til 

legevaktorganisering er vedtatt. Det er behov for lokaler som kan utformes som et legekontor med 

minst 150 m2, med parkering og god tilgjengelighet for publikum og ambulanse.  

Sikkerhet i arbeidsmiljøet 

Det må gjøres en sikkerhetsvurdering av hvordan en stasjon kan drives med et tilfredsstillende 

arbeidsmiljø. Med to personer på jobb på kveldstid, kan begge bli alene dersom lege skal rykke ut på 

et oppdrag. En risikovurdering må derfor utarbeides, der en vurderer behov for sikkerhetstiltak. Det 

må vurderes ulike tiltak med rømningsveier, kamera, låsemulighet på dører og annet for å ivareta 

sikkerhet, og om nødvendig styrke bemanning til tre personer på kritiske tidspunkter, som i Bergen. 

Vurderinger 

Fordeler: 

 Tjenester kan gis nær der 

publikum bor. 

 En legevaktstasjon kan 

avlaste hovedlegevakt 

noe på deler av døgnet 

og ivareta noen 

akuttfunksjoner. 

Ulemper: 

 Behov for å etablere nye legevaktlokaler. 

 Mer kostnadskrevende enn en felles legevakt. 

 Krevende å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig 

bemanning. 

 Krevende rekruttering, og kostbart med turnusordninger 

som fremmer rekruttering og sikrer heltidsstillinger, når 

arbeidstid primært er på kveld og helg.  

 Svært kostbart og vanskelig å drive dersom en skal ha 

åpningstider som krever to skift i helg. 
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Dersom det skal etableres både en hovedlegevakt og en legevaktstasjon i nye Kristiansand, må de 
etableres med felles ledelse under samme organisering.  
 
Det er både faglige og store driftsmessige utfordringer med å etablere og bemanne en legevaktstasjon 

med åpningstid 8-23 hver dag slik som legevaktene i Søgne og Songdalen har i dag, og dette frarådes.  

Med noe reduserte åpningstider, kan hovedlegevakten støtte en legevaktstasjon både i og utenfor 

åpningstiden med alle aktuelle legevakttjenester, slik at ressursene brukes mest mulig optimalt. 

Åpningstider for en legevaktstasjon anbefales derfor etablert slik at man optimaliserer turnus med 
ett skift i helg, og at det lages heltidsstillinger med attraktive arbeidstider som er mulig å rekruttere 
personell til. Dette vil bidra til å sikre at en legevaktstasjon ikke får driftsproblemer etter kort tid.  
Åpningstid kan da være inntil 9 timer per dag f. eks. fra 12-21.  
 
En legevaktstasjon kan etableres i et egnet lokale, primært på Tangvall, alternativt på Nodeland.   
 

Økonomiberegninger 

Legevakttjenesten i Kristiansand kommune har i 2019 et driftsbudsjett på 32 mill. kr. Dette dekker 

alle legevakttjenester i Kristiansand, men også noen legetjenester på kommunens ØHD-avdeling.  

I 2019 har Søgne og Songdalen 4,1 mill. kr. i driftsbudsjett til legevakt på dag og kveld. Det er i praksis 

dette som er til disposisjon fra 2020, og ut fra dette er det vurdert økonomibehov for alternativene. 

En felles hovedlegevakt - Redusert totalkostnad med 0,7 mill. kr. 

Dette alternativet er det klart mest kostnadseffektive. Denne modellen har noe lavere kostnader 

sammenliknet med dagens drift i de tre kommunene. Det blir behov for å øke legekapasitet noe på 

dagtid, og bemanningen på telefonsentralen må økes på kveld og helg for å kunne dekke dagens 

behov i Søgne og Songdalen. Totalt sett er det for alternativet estimert en økonomisk gevinst for nye 

Kristiansand på ca. 0,7 mill. kr. per år sammenliknet med i dag. 

Investeringsbehov for nytt legevaktbygg som kan erstatte dagens legevakt på Eg er en egen sak, og 

økonomibehov for det belyses ikke videre her. 

Hovedlegevakt med legevaktstasjon –15 timers åpningstid 8-23  - Økt totalkostnad med 10,7 mill. kr. 

Dersom en skal videreføre alle tjenester så likt som mulig som i dagens legevakter i Søgne og 

Songdalen, vil det være meget ressurskrevende økonomisk. I tillegg vil det bli en stor utfordring med å 

rekruttere leger, og dette vil øke kostnadene. Med full drift fra 8-23 alle dager i året, vil kostnadene for 

drift av en legevaktstasjon beløpe seg til 14,8 mill. kr. per år.  

Rent matematisk gir det ca. 4 ganger så høy timepris per innbygger sammenliknet med dagens drift 

på Kristiansand legevakt (Kristiansand kommune har i dag et nettobudsjett på 32 mill. kr. som dekker 

alle legevakttjenester 24 timer i døgnet til 93.000 innbyggere). 

For å etablere dette må de økonomiske rammene for legevaktdrift økes med 10,7 mill. kr per år.  

Hovedårsakene til at kostnadene blir så betydelige ved denne løsningen, er de store utfordringene 

med å drive med to skift i helgene, rekruttering av nok personell, at det meste av arbeidstiden er på 

kveld og helg, og at stillingsstørrelser må økes for å kunne tilby heltidsstillinger.  

I tillegg har de ansatte legene lønn langt høyere 6 x folketrygdens grunnbeløp, og dette gir store 

ekstrautgifter ved blant annet langtidsfravær og noen typer permisjoner. 

Hovedlegevakt med legevaktstasjon – minst 9 timers åpningstid – Økt totalkostnad på 5,5 mill. kr. 

En modell med noe reduserte åpningstider, har betydelig lavere kostnader, siden det kun er ett 
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arbeidsskift i helg. Dette reduserer kostnadene til heltidsstillinger betydelig. Gevinstene med å ha 

færre folk på jobb vises blant annet med lavere lønnskostnader og mindre vikarbehov. Kostnadene 

for drift av en slik legevaktstasjon beløper seg til 9,6 mill. kr. per år. 

For å etablere dette må de økonomiske rammene for legevaktdrift økes med 5,5 mill. kr per år. 

Etableringskostnader 

En engangs etableringskostnad på 2,4 mill. kr kommer i tillegg for å etablere lokaler og legevaktbil. 

Det er for øvrig flere store usikkerhetsmomenter knyttet til økonomiberegninger, siden flere ytre 

rammebetingelser er i endring. Det er ventet nye forskrifter, tariff- og rammeavtaler, samt andre 

tiltak i løpet av det neste året som kan påvirke hvordan fastlegeordningen driftes og finansieres, og 

nye krav til legevakt vil bli beskrevet i en ny veileder som er under utarbeidelse. 

Uavklarte økonomiske forhold 

Økt avlønning av leger på natt 

Kristiansand legevakt jobber med å avklare en sak om forståelse av legenes tariffavtale, der 

fastlønnede leger fører krav om samme lønn som fastleger på natt. Dersom tolkning av tariffavtalen 

medfører at fastlønnede leger får slik lønn, tilsier det en merkostnad på årsbasis på 3, 6 mill. kr. Dette 

er ikke tatt med i beregningene over siden saken ikke er avklart. Saken gjelder også kun drift på natt, 

og berører derfor i liten grad hvordan legevakten organiseres på dag og kveld. 

Arbeidsmiljøutfordringer på Eg 

Høsten 2019 blir det jobbet med en midlertidig utvidelse av legevaktlokalene på Eg med brakker, for 

å kunne ivareta arbeidsmiljøkrav til garderobeforhold, mangel på kontor og behandlingsrom. 

Investeringskostnader til dette er ikke avklart, og vil tas opp i budsjettprosessen for 2020. 

Anbefalt løsning 

Hovedanbefaling – en felles hovedlegevakt  

Arbeidsgruppen som vurderte aktuelle modeller for legevaktordning høsten 2018, har gitt en klar 

faglig anbefaling om etablere en felles legevakt. En felles legevakt kan dekke alle legevakttjenester i 

nye Kristiansand, og innbyggerantallet tilsier at en felles legevakt kan dekke behovene på en god 

måte. 

Med en felles legevakt vil innbyggerne i hele kommunen sikres lik tilgang til og likeverdige tjenester, 

og nye faglige krav i akuttmedisinforskriften kan ivaretas. Dette er den beste modellen for en 

ressurseffektiv og robust legevakt, som sikrer et likt tilbud til alle innbyggere uavhengig av bosted.   

Mulig alternativ – hovedlegevakt med legevaktstasjon 

Dersom tjenester med et legevakttilbud i Søgne og Songdalen skal etableres for å videreføre dagens 

tjenestetilbud lokalt i nye Kristiansand vest, kan det etableres en legevaktstasjon. Dette er mulig å 

etablere, men er krevende å drifte og bemanne, og har en mye høyere driftskostnad. Det kan også 

føre til at fastlegehjemler blir mindre attraktive dersom vaktbelastningen for fastlegene blir for høy, 

og rekruttering der kan da bli en reell utfordring. Det må også etableres et egnet legevaktlokale. 

En hovedlegevakt i kombinasjon med en legevaktstasjon, anbefales lagt under en felles ledelse i 

kommunen, der begge drives av kommunen. Og en legevaktstasjon bør ha en fast lokasjon, fortrinnsvis 

på Tangvall, alternativt Nodeland. 

Tilbudet bør etableres med kortere åpningstider enn i dagens ordning i Søgne og Songdalen, med 

maksimalt ett skift hver dag i helgene. Dette vil sikre at det kan etableres stillinger med heltidsfokus 

med arbeidstider som det er mulig å rekruttere personell til. Med litt kortere åpningstider på helg og 

kveld, men der en etablerer en tjeneste på dagtid, blir det også litt mindre krevende å rekruttere 
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både leger og sykepleiere. Åpningstidene vil likevel ha god kapasitet til å gi tjenester slik som i dag til 

publikum som bor og oppholder seg i dette området. 

Alternativer som frarådes 
Å etablere en legevaktstasjon med åpningstider fra 8 til 23 tilsvarende på legevaktene i Søgne og 
Songdalen i dag, frarådes på det sterkeste. Å rekruttere nok personell til stillinger blir med denne 
åpningstiden svært krevende, kostnadene med å bemanne legevaktstasjonen blir meget høye, og 
drift over tid er svært krevende. 
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1. Oppdragets innhold og oppsummerte anbefalinger 
 

Legevakttjenesten er en samfunnsviktig tjeneste som publikum er opptatt av. Innbyggerne og 

tilreisende skal få nødvendig hjelp når de trenger det, og publikum har selvsagt ønske om at tilbudet 

skal være lett tilgjengelig, gjerne nært opptil der de bor og oppholder seg. 

Kravene til og beskrivelse av legevakt er beskrevet i akuttmedisinforskriften der formålet er at: 

«Forskriften skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og 

koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.» 

Forskriften definerer akuttmedisin her til medisinsk oppfølging der «…rask medisinsk hjelp kan være 

avgjørende for pasientens liv og helse». 

I statlig rundskriv I-5/15 til akuttmedisinforskriften, gis det kommentarer om kravene til kommunal 

legevakt med blant annet: 

 «Legevakten skal håndtere/behandle henvendelser som ikke kan vente for ordinær 

behandling hos fastlege i kontortiden.» 

 «Fastlegen har ansvar for øyeblikkelig hjelp til egne listeinnbyggere i legekontorets 

åpningstid.[…..] Fastlegene ivaretar en viktig del av det akuttmedisinske arbeidet som 

skjer på kommunalt nivå 

Dette har vært et viktig utgangspunkt for oppdragets arbeid med å anbefale løsninger som kan gi nye 

Kristiansand en robust legevakt med høy kvalitet. 

Oppdraget har i en bredt sammensatt arbeidgruppe kommet fram til anbefalinger som er omforente. 

Både representanter fra alle 3 kommuner, og 3 fastlegerepresentanter fra hver sin kommune, er i 

arbeidets sluttfase enige om anbefalingene. 

Hovedfokus i vurderingene som anbefalinger bygger på har gjennomgående vært at nye Kristiansand  

bør etablere tjenester av høy kvalitet, og som er godt tilgjengelig uavhengig av hvor en oppholder seg 

i ny kommune. Dette innebærer at tilgang til tjenesten må være like god i alle deler av kommunen for 

så mange som mulig i alle bydeler. 

Hensynet til å sikre tilgang på høy kompetanse i tjenesten med leger og andre over tid har vært 

viktig, herunder også sikre at ikke det går på bekostning av fastlegetjenestene i kommunen.  

Å organisere en robust tjeneste faglig og med tilstrekkelig personell tilstede på en eller flere 

legevaktstasjoner, er viktig for pasientsikkerhet til publikum, og for at legevakten har et sterkt 

fagmiljø som fungerer godt hele døgnet. Og nye kompetansekrav til legevakt i nasjonale forskrifter 

tydeliggjør fokuset som legevakten må ha til kompetanse. 

Kommunen som skal organisere tjenesten, må også ta hensyn til gjeldende rammebetingelser for 

økonomi- og personalressurser. Legevakttjenestens størrelse og tilgjengelighet må balansere dette, 

og samtidig organisere tjenesten slik at den fungerer optimalt sammen med fastlegeordningen i alle 

deler av kommunen.  

En vanlig beskrivelse av legevakttjenesten er litt enkelt sagt at; 

legevakten skal være for alle, men ikke for alt. 
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Oppdrag og prosess 
I mandatet var oppdragets hovedleveranse definert til følgende: 

«Utarbeide forslag til en felles legevakt for nye Kristiansand».  

I oppdragsbeskrivelsen har følgende leveranser vært definert: 

1. Beskrive status i dag for legevaktene 
2. Beskrive fremtidens legevakttjeneste 
3. Beskrive aktuelle driftsmodeller for legevakt kveld/natt/helg 
4. Beskrive aktuelle driftsmodeller for legevakt på dagtid 
5. Belyse aktuelle muligheter for interkommunalt samarbeid 
6. Tilrettelegge saksgrunnlag for politisk behandling 

En arbeidsgruppe satt sammen av representanter fra alle kommuner, fastleger og verneombud, har 

gitt innspill til kommunerepresentantene i gruppen. Kommunerepresentantene har utarbeidet 

rapporten. 

Oppdraget har ut fra bestillingen i mandatet vurdert muligheter og utarbeidet følgende anbefalinger: 

Anbefaling - Legevakt på dagtid på virkedager mellom 8 og 16 
 

Det anbefales å etablere en dedikert daglegevaktordning 8-16 på ukedager for hele nye 

Kristiansand, lokalisert i kommunens hovedlegevakt.  

Dagens ordning ved Kristiansand legevakt med legevakt for tilreisende og utrykningsoppdrag på 

dagtid mandag til fredag, fungerer godt. Ordningen er ønsket av fastlegene, og har god kapasitet til å 

håndtere oppgaver med fremmøtte pasienter, utrykninger/sykebesøk og eventuelt bistå fastleger. 

Alternativet med at fastleger skal ha daglegevaktansvar, har få gevinster, og anbefales ikke 

Anbefalingen gir trolig noen gevinster i form av unngåtte kostnader og fordeler med å samle 

kompetanse. 

Anbefaling – Legevakt på kveld, helg og natt 
 

Det anbefales å etablere en sentral hovedlegevakt på Eg i nye Kristiansand fra 1/1-2020.  

Anbefalingen begrunnes i viktige gevinster som: 

 Best kvalitet totalt sett for tjenesten, blant annet på grunn av styrker med: 

o Et godt tilgjengelig tilbud som gis på lik måte hele døgnet for alle i hele kommunen. 

o Robusthet og beredskap, som sikrer at alle kan få hjelp når de trenger det. 

o Samlet kompetanse og et samlet fagmiljø, gjør at legevakten har bemanning med 

høy kompetanse og personell tilgjengelig for alle i kommunen 24 timer i døgnet. 

 Økonomiske gevinster og lavere kostnader tilsvarende ca 6 mill. kr. per år. 

 Mulighet for å sikre rekruttering av fastleger, legevaktleger og sykepleiere til 

legevakttjeneste. 

 Store driftsfordeler innen blant annet ledelse, bygg, og IKT. 

Alternativ med legevaktstasjoner 
Et alternativ er å etablere en hovedlegevakt sentralt, og med en eller flere kommunalt drevne 

legevaktstasjoner på østsiden og vestsiden av nye Kristiansand. Dette gir riktignok nærhet til 

tjenesten for publikum, men har ellers få gevinster per i dag, og anbefales derfor ikke. I tillegg er det 

også flere risikoområder med dette alternativet, bl.a. krevende drift og kostbar etablering av 

stasjoner.  
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Det kan også bemerkes at det er på østsiden av legevaktdistriktet (øst for Topdalsfjorden) som 

befolkningsgrunnlaget  er størst for en legevaktstasjon. 

Lokaler 

Det anbefales at det tilrettelegges for nye lokaler for kommunens hovedlegevakt sentralt i 

kommunen, uavhengig av hvilken modell eller organisering som velges. 

En viktig risiko som er beskrevet er at legevaktlokalet på Eg vil ha for liten kapasitet på lengre sikt. 

Dette vil også være situasjonen dersom en modell med legevaktstasjoner foretrekkes. Behov for nye 

lokaler bør det derfor tas høyde for i alle tilfeller, slik at det planlegges med nye lokaler på lengre sikt. 

 

Anbefaling – Utrykning og sykebesøk 
Det anbefales at legevaktutrykning og sykebesøk i nye Kristiansand etableres med egen 

utrykningsressurs/kjørelege. 

Ordningen som er etablert i Kristiansand i dag med egen uniformert legevaktbil fungerer godt, har 

flere kvalitetsgevinster, og har kapasitet til å øke til hele nye Kristiansand. Kjøreavstander vil bli 

lengre til enkelte deler av kommunen, men vi anser at ø.-hjelpstilbudet likevel vil være godt.  

Og ny E39 vil redusere reisetiden og denne ulempen blir da mindre. 

Ambulansestasjon i Søgne 
Det anbefales at nye Kristiansand etablerer dialog og samarbeid med Sørlandet sykehus HF, 

dersom SSHF ser behov for endringer i sin ambulansetjeneste. 

Sørlandet sykehus HF har ingen konkrete planer om å etablere en ambulansestasjon i Søgne i dag, 

men de vurderer behov for endringer fortløpende bl.a. ut fra kapasitetsbehov og endringer i 

veinettet. 

Anbefaling - Interkommunale samarbeid 
 

Det anbefales at nye Kristiansand inviterer til reforhandling av dagens samarbeidsavtaler i første 
halvår 2019 med Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner.  
 
Anbefalingen begrunnes med både økonomiske og faglige gevinster. 
 

Anbefaling – Organisering 
 

Det anbefales at legevakt samorganiseres i samme kommunalsjefområde som administrasjon av 

fastlegehjemler i ny kommune.   

Samorganisering med fastlegeadministrasjon synes svært viktig for å sikre nødvendig legebemanning 

på legevakt i ny kommune. 

Det bemerkes at kjørelegeordningen i Kristiansand delvis er finansiert av midler fra ØHD. 

Anbefaling – Videre arbeid og prosess 
Dersom anbefalingene skal gjennomføres, bør informasjon til publikum, ansatte og samarbeidsparter 

prioriteres høyt, spesielt siden endring i legevakt på kveld og helg vil gi merkbare endringer for 

publikum i Søgne og Songdalen. 

En god omstillingsprosess er også viktig for å ivareta både ansatte og fastleger.  
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2. Bakgrunn og prosess 
Oppdraget ble igangsatt i mai 2018 med oppstart i august 2018, og med plan om ferdigstilling innen 

desember 2018. 

Mandat for arbeidet 
En hovedleveranse var definert i mandatet og beskrevet i oppdragsbeskrivelsen: 

 «Utarbeide forslag til en felles legevakt for nye Kristiansand».  

I mandatet angis også behov for anbefalinger om:   

• «satellitter 
• lokalisering og kapasitet 
• ambulansesentral i Søgne? 
• plan for info til publikum bør legges dersom all legevakt skal samles 
• avhengighet til ØHD-senger i de 3 kommunene 
• rollen til kommuner som ikke er med i K3, men del av felles legevakt på Eg må avklares 
• saken må muligens politisk behandles» 

Leveranser 
Oppdraget har fullført følgende leveranser som del av denne rapporten: 

1. Beskrive status i dag for legevaktene 
2. Beskrive fremtidens legevakttjeneste 
3. Beskrive aktuelle driftsmodeller for legevakt kveld/natt/helg 
4. Beskrive aktuelle driftsmodeller for legevakt på dagtid 
5. Belyse aktuelle muligheter for interkommunalt samarbeid 
6. Tilrettelegge saksgrunnlag for politisk behandling (levert gjennom denne rapporten) 

Prosess 
Arbeidet har fulgt fremdriftsplanen og det er gjennomført 5 arbeidsmøter i oppdragsgruppen, der 

hele arbeidsgruppen deltok på 5 møter, i tillegg til 2 møter med kommunenes representanter. 

Oppdragsleder har også deltatt på møte med fastlegene i Søgne, samt at det er gjennomført et 

dialogmøte med Lindesnesregionens medisinske senter. 

Det er skrevet referat fra alle møter, og kommentarer til disse er innarbeidet i referatene. Et utkast 

av rapporten ble sendt til gjennomgang hos alle i gruppen, og presiseringer fra enkeltrepresentanter, 

er referert i rapporten. 

Deltakere i arbeidet - Oppdragsgruppe 
Følgende deltakere har vært med i arbeidet: 

Deltaker Rolle Deltagelse Antall møter 

Øyvind Haarr Oppdragsleder for nye Kristiansand Prosessleder 7 

Mette B. Nilsen Repr for Songdalen kommune Bidratt på leveranse 1-6 7 

Vegard Nilsen Repr for Søgne kommune Bidratt på leveranse 1-6 7 

Rolf Jarnes Repr for Kristiansand kommune Bidratt på leveranse 1-6 6 

Barbro Kjos Sekretær i oppdragsgruppen Bidratt på leveranse 1-6 7 

Robert Burman Legevaktoverlege Kristiansand legevakt Bidratt på leveranse 1-4 3 

Frank Andersen 

Dag S Ringen 
Fastlegerepresentant i Søgne Bidratt på leveranse 1-4 

2 

1 

Rune Hodne Fastlegerepresentant i Songdalen Bidratt på leveranse 1-4 4 

Christoffer Hæstad Fastlegerepresentant i Kristiansand Bidratt på leveranse 1-4 2 

Aase H F Ødegaard Verneombud Kristiansand legevakt Bidratt på leveranse 1-4 5 
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3. Legevakttjenesten nå og i tiden fremover - mål og behov 
Legevakttjenesten er en samfunnsviktig tjeneste som publikum er opptatt av. Innbyggerne og 

tilreisende skal få nødvendig hjelp når de trenger det, og publikum har selvsagt ønske om at tilbudet 

skal være lett tilgjengelig, gjerne nært opptil der de bor og oppholder seg. 

Kravene til og beskrivelse av legevakt i dag er beskrevet i akuttmedisinforskriften der formålet er at: 

«Forskriften skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og 

koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.» 

Forskriften definerer akuttmedisin her til medisinsk oppfølging der «…rask medisinsk hjelp kan være 

avgjørende for pasientens liv og helse». 

I statlig rundskriv I-5/15 til akuttmedisinforskriften, gis det kommentarer om kravene til kommunal 

legevakt med blant annet: 

 «Legevakten skal håndtere/behandle henvendelser som ikke kan vente for ordinær 

behandling hos fastlege i kontortiden.» 

 «Fastlegen har ansvar for øyeblikkelig hjelp til egne listeinnbyggere i legekontorets 

åpningstid.[…..] Fastlegene ivaretar en viktig del av det akuttmedisinske arbeidet som 

skjer på kommunalt nivå 

Å organisere en robust tjeneste faglig og med tilstrekkelig personell tilstede på en eller flere 

legevaktstasjoner, er viktig for pasientsikkerhet til publikum, og for at legevakten har et sterkt 

fagmiljø som fungerer godt hele døgnet. Og nye kompetansekrav til legevakt i nasjonale forskrifter 

tydeliggjør fokuset som legevakten må ha til kompetanse. 

Kommunen som skal organisere tjenesten, må også ta hensyn til gjeldende rammebetingelser for 

økonomi- og personalressurser. Legevakttjenestens størrelse og tilgjengelighet må balansere dette, 

og samtidig organisere tjenesten slik at den fungerer optimalt sammen med fastlegeordningen i alle 

deler av kommunen.  

En vanlig beskrivelse av legevakttjenesten er litt enkelt sagt at; 

legevakten skal være for alle, men ikke for alt. 

Legevakttjenesten har de siste årene vært i endring. I 2015 ble kravene til legevakt revidert gjennom 

akuttmedisinforskriften. Bruk av nødnett, nye krav til kompetanse og andre forhold kom inn. Nye 

døgntilbud (ØHD) er også tilkommet, og publikums forventninger til tjenestene har endret seg, 

parallelt med at fastleger i mindre grad enn før ønsker å jobbe på legevakt.  

Sykebesøk 
Mennesker som ikke har mulighet for å oppsøke legevakten selv, skal likevel få nødvendig helsehjelp der 

de oppholder seg. Legevakttjenesten må derfor kunne reise til pasienten når dette er nødvendig. 

NOU 2015: 17 Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader 

utenfor sykehus skisserer målsettinger for legevakters volumer av sykebesøk i fremtiden, bl.a.: «Det bør 

være en målsetning å utføre 20–40 sykebesøk per 1000 innbyggere per år.»  

Det pekes her på et behov for en økning i antall sykebesøk, sammenliknet med hvilket volum 

legevaktene generelt sett har i dag. Legevakttjenestene bør derfor om mulig planlegges slik at en slik 

målsetting om ønskelig kan nås. 

Reisetid 
Kort avstand til tjenesten er viktig for mange innbyggere. Å ha tjenesten nærme der man bor, 

oppleves å være av stor verdi for mange innbyggere. Opplevelse av avstand til legevakt er i 
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kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand, trolig mye preget av hva den enkelte er vant med, og 

endringer i tjenesten som hvor legevaktlokalet er, vil oppleves negativt dersom ikke det følger god 

informasjon med. Det pågår også endringer i veistrukturer på hovedveiene den nærmeste tiden, som 

gjør det naturlig å revurdere hvor slike tjenester bør lokaliseres. 

NOU 2015:17 drøfter om det burde innføres krav til maksimal reisetid til legevakt for publikum, og om 

det er hensiktsmessig å etablere et krav om 40 eller 60 minutters maksimal reisetid for 95% av 

befolkningen i en kommune. Kravet er ikke blitt etablert i forskrift, og vil trolig ikke komme. Men med 

et slikt krav ville trolig nye Kristiansand være i tråd med en slik anbefaling uavhengig av type 

legevaktmodell og lokalisering som velges.  

Kompetanse og rekruttering 
Kompetanse er helt sentralt for å kunne tilby en tjeneste av god kvalitet til publikum. Og tilstrekkelig 

personell med rett kompetanse må rekrutteres til tjenesten. Dette vil det for legevakten i nye 

Kristiansand være viktig å bygge attraktive løsninger for, slik at tilbudet til publikum kan gis på en 

stabil, robust måte med høy kvalitet. 

Kompetansekravene for personell har blitt skjerpet i akuttmedisinforskriften. Både for leger og øvrig 

personell kreves det nå relevant praksis og at de har gjennomgått visse kurs. For leger er det også 

kommet et nytt krav om at legevaktleger må ha spesifisert erfaring og kurs for å jobbe selvstendig.  

For tiden er det krevende å rekruttere personell til tjenesten, da spesielt leger med 

allmennmedisinsk spisskompetanse. Det er usikkert om denne utviklingen vil fortsette. Fastlegene 

er, og har i flere tiår vært en sentral ressurs for å bemanne legevaktene med leger, men 

fastlegerollen og -ordningen er i endring, og man ser at fastleger nå i mindre grad ønsker 

legevakttjeneste. Dette vil påvirke hvordan legevaktene organiseres og drives i nye Kristiansand.  

Nye former for organisering av tjenesten vil trolig også komme. Større enheter ser ut til å være en 

trend i blant annet modeller som helsehus og helsevakt, drift sammen med akuttmottak og i 

interkommunale samarbeidsordninger. Større kommuner som f. eks. Oslo og Bergen gjør også større 

endringer nå i måten de organiserer og driver legevakttjenestene på. 

Legevaktoverlege Robert Burman ved Kristiansand legevakt har utarbeidet et notat med beskrivelse 

av aktuelle utfordringer i et 5-års perspektiv, det vises til dette i eget vedlegg. 
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4. Status for dagens legevakter 

Innhold i legevakttjenestene 
En av legevakttjenestens primære rolle er å følge opp behov for helsemessig øyeblikkelig hjelp til 

publikum når ikke fastlegen er tilgjengelig.  Legevakttjenesten kan litt forenklet deles i 4 deler: 

1. Daglegevaktordning mandag-fredag 8-16 

2. Legevakt på kveld/helg/natt/helligdag (omtales videre som «kveldslegevakt») 

3. Sykebesøk og utrykning av lege ved ulykker og kriser 

4. Legevaktsentral – Legevaktens telefonmottak / kommunikasjonssentral 

Kravene til innholdet i legevakttjenesten er regulert i akuttmedisinforskriften. 

(https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231) 

Organisering og lokalisering 

Daglegevakt 

Daglegevakt ivaretar øyeblikkelig hjelp-bistand til alle som oppholder seg i kommunen på dagtid kl.  

08-16, som fastlegene ikke har ansvar for. Her har alle tre kommuner sin egen organisering i dag: 

Søgne:   Avtale med fastleger på Søgne legesenter om å dekke tjenesten, samt at de i praksis 

bruker samme tilnærming som kveldslegevakt fra kl. 15-16 på hverdager. 

Songdalen:  Avtale med fastleger på Songdalen legesenter om å dekke tjenesten. 

Kristiansand:   Egen daglege er ansatt på Kristiansand legevakt. Har også en daglegevaktavtale i bunn 

med fastlegene om å kunne jobbe som daglege, men per nå benyttes fastlønnede leger. 

Fastlegene med ledig kapasitet tar også imot henvendelser, men uten egen avtale om det. 

Kveldslegevakt 
Legevakt på kveld, natt og helg er i dag lokalisert i 2 legevaktdistrikter: 

 Kristiansand legevaktdistrikt, som inkluderer Kristiansand, Lillesand og Birkenes kommuner i 

et interkommunalt samarbeid. 

o Legevakta drives fra Kristiansand legevakt på Eg, i et kommunalt eiet bygg. 

o Kommunal tjeneste med interkommunalt samarbeid om natt med Vennesla, 

Iveland, Søgne og, Songdalen, der Kristiansand er vertskommune. 

 Søgne og Songdalen legevaktdistrikt, som inkluderer Søgne og Songdalen kommuner i et 

interkommunalt samarbeid. Søgne og Songdalen deler på hvilke dager hver av kommunene 

driver legevakt, og publikum reiser til den legevakten som er åpen den aktuelle dagen. 

o Søgne legesenter har ansvar for legevakt mandager, tirsdager, samt 2 av 3 helger. 

o Songdalen legesenter har ansvar for legevakt onsdager, torsdager, samt 1 av 3 helger. 

Åpningstid 
De tre legevaktene har oppsummert tilgjengelighet med disse åpningstidene: 

 Søgne Songdalen Kristiansand 

Daglegevakt man-fre 8-16 der påtroppende 
legevaktlege dekker fra 15-16 

8-16 der påtroppende 
legevaktlege dekker fra 1530-16 

8-16 

Åpningstid per ukedag Åpent: 8 t Åpent: 8 t Åpent: 8 t 

    

Kveldslegevakt/helg 16-23 to dager per uke  
2 av 3 helger 08-23, inkl  
fredag 16-23 

16-23 to dager per uke  
1 av 3 helger 08-23, inkl fredag 
16-23 

Kveld:16-23 
Helg:08-23 

Nattlegevakt 23-08 i Kristiansand 23-08 i Kristiansand 23-08 

Åpningstid legevakt 
Snitt per døgn alle ukedager 

Åpent gj.snitt: 
5,5 timer per døgn 

Åpent gj.snitt: 
3,8 timer per døgn 

Åpent gj.snitt: 
18,3 t/døgn 
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Utrykning/sykebesøk: 

Ivaretas av legevaktlege på jobb i Søgne og Songdalen, med 

privat kjøretøy.  

I Kristiansand er det egen kjørelege med uniformert 

legevaktbil som ivaretar denne tjenesten. 

Legevaktsentral 
Alle legevaktene har samme telefonisystem som publikum 

ringer inn til. Dette er et nasjonalt system som er knyttet til 

Nødnett. Det nasjonale legevaktnummeret 116117 er også 

tett integrert i dette systemet.  

Det er ikke praktisk mulig å ha mer enn 1 operativ 

legevaktsentral i hvert legevaktdistrikt, og i dagens ordninger fungerer dette slik: 

 Søgne har legevaktsentral for Søgne og Songdalen når de har legevakt på kveld og helg. På dagtid 

på virkedager har de legevaktsentral kun for Songdalen. De bruker ikke prioriteringsverktøy.  

 Songdalen har legevaktsentral for Søgne og Songdalen når de har legevakt på kveld og helg På 

dagtid på virkedager har de legevaktsentral kun for Søgne. De bruker ikke prioriteringsverktøy. 

 Kristiansand legevakt har legevaktsentral for Kristiansand hele døgnet for Kristiansand, 

Lillesand og Birkenes, samt for Vennesla, Iveland, Søgne og Songdalen 23-08 og alle dager i 

året. Prioriteringsverktøyet Manchester Triage benyttes som beslutningsstøtte for alle 

innkommende samtaler. 

Bruk av legevakttjenestene i dag 
Legevaktene i Kristiansand, Søgne og Songdalen, drives i dag forskjellig, og publikum mottar også 

tjenesten på litt ulik måte, eksempelvis ved at Søgne og Songdalen legevakter gir veiledende tid for 

oppmøte («timebestilling»), mens dette ikke gis i Kristiansand.  

Publikums vaner for og kultur for bruk av tjenesten, avstand til legevakt, befolkningssammensetning 

sosioøkononomisk, samt andel tilreisende vil påvirke hvordan publikum bruker legevakttjenestene. 

Daglegevaktbruk 
Daglegevakttjenesten er primært et øyeblikkelig hjelp-tilbud for at personer uten fastlege som 

oppholder seg midlertidig i kommunen kan få legehjelp på dagtid, og for skade og sykdom som ikke 

kan vente. Fastlegene har formelt sett ikke plikt til å bistå andre enn sine egne listepasienter på 

dagtid.  

Kommunene sine daglegevakttjenester kan også rykke ut og bistå ved ulykker og kriser.  

I både Søgne og Songdalen anslås det at daglegevakttjenesten utfører 1-5 konsultasjoner/oppdrag 

per dag. Antallet varierer fra dag til dag, og er vanskelig å ta ut korrekte statistikker på siden det 

delvis overlapper fastlegenes arbeid i Søgne og Songdalen. 

I Kristiansand er antallet cirka 20 konsultasjoner/oppdrag per dag, med noe variasjon mellom dagene.  

Konsultasjoner på kveldslegevakt 
Hvordan og i hvor stor grad publikum bruker legevakta, er jo et svært sentralt moment for å vurdere 

ulike alternativer for legevaktorganisering og lokalisering.  

 

For tall på konsultasjoner for bruk av legevakt, har vi funnet 3 sammenlignbare datasett som teller 

antall konsultasjoner på legevakt. 

Legevaktbil ved Kristiansand legevakt 
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Tabell 1: Samdata har eldre tall fra 2010 til 2015, og figuren over viser gjennomsnittet for årene 

samlet. Antall konsultasjoner kan ha endret seg noe til i dag, men tjenesten i seg selv er ganske lik i 

dag på alle tre legevakter, så vi finner ikke gode grunner til å anta at trendene har endret seg. Merk 

at denne tabellen gjelder innbyggere bosatt i den enkelte kommune. Kristiansand legevaktdistrikt 

ligger totalt sett omtrent på landsgjennomsnitt, mens Søgne og Songdalen legevaktdistrikt ligger 

drøyt 80% høyere i bruk enn landsgjennomsnitt. 

 

Tabell 2: En annen tabell fra 2017 viser antall konsultasjoner på hver legevakt. Tallene inkluderer 

både turister, personer med opphold i fritidsbolig og alle andre som ikke er bosatt i kommunene. 

Tabellen inkluderer ikke natt mellom 23 og 08, og heller ikke mandag til fredag 8-16.  

 

Tabell 1 

Tabell 2 
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Kontakter per innbygger per år 

 

Tabell 3: Statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for årene 2016, 2017 og 2018 

viser det samme. Her er alle typer legevaktkontakter, inkludert blant annet sykebesøk, telefonråd og 

konsultasjoner. Tabellen viser tall for pasienter med bosted i en kommune på behandlingstidspunkt. 

Oppsummert: 

Alle tre statistikker viser samme trend, som er at publikum bruker legevakttjenester i Søgne og 

Songdalen betydelig mer enn i Kristiansand og i landet for øvrig. 

 

Utrykning/hjemmebesøk 
Sykebesøk til personer som ikke selv kan reise til kveldslegevakt utgjør hovedandelen av oppdragene 

ved ambulerende legetjenester. Dette inkluderer besøk og oppfølging til hjemmeboende, personer 

på sykehjem og kommunenes ØHD-senger (ØHD = Øyeblikkelig hjelp døgntilbud, tidligere kalt KAD).  

Det bemerkes at kjørelegeordningen i Kristiansand i dag delvis er finansiert av midler fra ØHD. 

Utrykning på ulykker for å bistå ambulanse er også en del av denne tjenesten, og legen må kunne 

rykke ut med en kort responstid. 

Vi har ikke fått fram entydige statistikker over bruk av sykebesøk som tjeneste i de 3 kommunene. 

Men vi har oversikt over antall for Kristiansand, med ca. 2200 sykebesøk per år, som tilsvarer 6 

sykebesøk per dag i snitt, og ca. 20 besøk per 1000 innbygger per år i Kristiansand legevaktdistrikt.  

I Søgne og Songdalen rykker lege ut på en stor andel av AMK-alarmene. Også i Kristiansand rykker lege 

ut på mange AMK-alarmer(ca. 2 oppdrag hver dag). Legevaktlegene er uansett alltid i beredskap og er på 

medlytt for om utrykning ved AMK-alarmer er påkrevd. 

  

Tabell 3 
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Legevaktsentral 
Volumet av antall henvendelser fra publikum til legevaktsentralen er stort. Telefoner kommer primært 

fra publikum på det nasjonale legevaktnummeret 116117, fra direktenummer og samarbeidsaktører. 

Kristiansand legevakt har ca. 90.000 telefoner inn og ut årlig, og de har en svarprosent på ca. 78 % 

innenfor 2 minutter i 2018. Søgne og Songdalen legevakt hadde 7454 telefoner inn i 2017, med en 

svar prosent på 80,2 % innenfor 2 minutter. 

I Søgne og Songdalen bemanner 1 person legevaktsentralen i hver av de to kommunene kl. 8-16 på 

virkedager. På helg og kveld, er det 1 person som bemanner legevaktsentralen for begge kommunene. 

I Kristiansand bemannes sentralen hele døgnet hele året, med 2-3 personer. 

Samtaletiden varierer stort. Søgne og Songdalen har betydelig kortere samtaletid enn Kristiansand. 

Dette skyldes hovedsakelig at Kristiansand bruker prioriteringsverktøy i alle samtaler, og dette øker 

samtaletiden, men gir også muligheten til å prioritere mer effektivt. 

Akuttmedisinforskriften stiller krav om at operatører på en legevaktsentral må ha formalkompetanse 

på minimum bachelornivå, det tilsvarer f. eks sykepleier. Status for operatørenes kompetanse er: 

 Søgne – Ingen har bachelorkompetanse 

 Songdalen – noen har bachelorkompetanse 

 Kristiansand – alle har bachelorkompetanse 

Dette kompetansekravet er et systemkrav i forskrift, som må følges ved nyansettelser. Men personell 

som allerede er ansatt før kravet kom, kan beholde legevaktsentraloppgaver i Nye Kristiansand 

uavhengig av om man har bachelorgrad eller ikke. Slik situasjonen er i dag, må alle tre legevakter 

formelt ansette personell med bachelor-kompetanse, om de skal ha oppgaver med legevaktsentral. 

Økonomi 
Det er krevende å sammenlikne regnskapene for legevaktene, for å se på ressursbruk. Dette 

skyldes bl.a. det interkommunale samarbeidet, som påvirker nettoregnskapet: 

 Lillesand og Birkenes er del av samme regnskap som Kristiansand, men dette gjelder ikke på dagtid, 

og på natt inngår det i tillegg 4 kommuner. Dette kan ikke trekkes direkte ut av regnskapet. 

 En andel av utgiftene i Søgne og Songdalen dekker nattlegevakt i Kristiansand, som 

fremkommer som inntekter i Kristiansand. 

Regnskapet vil likevel gi et visst bilde, siden inntektene fra de interkommunale samarbeidene 

kommer til fradrag for utgiftene. Men tallene bør vurderes med varsomhet, det er mange faktorer 

som spiller inn. Kostnad per innbygger er regnskapsmessig litt høyere for Søgne og Songdalen enn i 

Kristiansand. Dette skyldes kanskje at storbylegevaktmodellen i Kristiansand, gir en stordriftsfordel 

bl.a. siden inntekter fra samarbeidskommuner trekker ned totalprisen for alle som deltar i ordningen. 

Regnskap for legevakttjeneste: 

Regnskap 2017 Kristiansand Søgne Songdalen 

Netto utgifter for hele legevakttjenesten 29 248 061 kr* 4 198 000 kr 2 218 000 kr 

Kostnad per innbygger/år 327 kr 372 kr 336 kr 

Kun for natt    

Nettoregnskap natt 10 924 026 kr** 1 682 584 kr 976 168 kr 

Kostnad per innbygger/år 122 kr 149 149 
 *) Overføringer fra bundne fond er trukket ut. I tillegg har kommunen utgifter til bygg, IKT strøm og annet som regnskapsføres sentralt.                                        

**) Estimat.  
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Personell 
Legevaktene har ansatt både leger, sykepleiere, helsesekretærer, og ledelse/adm. støtte. 

I Søgne og Songdalen legevakter gjelder dette primært funksjoner som dekker legesekretær-oppgaver og 

som bemanner legevaktsentralen. Flere av de ansatte har kombinerte stillinger med virksomhet på 

legesentrene, det ble anslått at flere har ca. 15 % av sin stilling tilknyttet legevaktoppgaver. 

Kristiansand legevakt sine ansatte er leger, sykepleiere, ledelse og en merkantil ressurs. 

Fastlegene jobber også på legevakta, der de har legevaktoppgaver som plikt gjennom sin 

fastlegeavtale. Noen av fastlegene har fritak fra slik tjeneste, blant annet på grunn av alder over 60 år. 

Oversikt med 2017-tall: 

Gruppe Hva Kristiansand Søgne Songdalen 

Leger Vaktpliktige fastleger i 2018* 52 7 5 

 Fastleger med fritak fra legevakt 33 3 1 

 Fastlønnede leger 8   

 Årslønn fastlønnet lege(snitt) 1.115.000kr   
     

Sykepl/H.sekr Sykepleiere Ca 45 - 3 

 Helsesekretærer 0 6 5 

 Årslønn(snitt) uten tillegg 460 000 kr 425 000 kr 425 000 kr 

 Årsverk 25,3 1,26** Ca. 1** 
     

Ledelse/adm Leder årsverk 1 0,1 *** 

 Legevaktoverlege årsverk 0,5   

 Merkantil ressurs årsverk 0,9   

 Støttefunksjoner årsverk 1,1   
*) Lillesand og Birkenes kommuner deltar med ca. 15 vaktpliktige leger, men inngår ikke i dette tallet. 

**) Inkluderer ca. 0,2 årsverk til daglegevakt                            ***) Ivaretas av en fastlege 

Kveldsåpent legekontor 
Et alternativ til legevakt for publikum på kveld og eventuelt helg er at fastleger har kveldsåpne 

legekontorer. Dette kan typisk være et fastlegekontor som har utvider åpningstider for sine 

pasienter.  

Det er ingen formelle hindringer for at fastlegekontorer som ønsker det, kan holde åpent og tilby 

tjenester til publikum etter kl 16. Fastleger kan også benytte takstsystemet i fastlegeordningen, hvis 

fastlegen har avtalt åpningstid gjennom fastlegekontrakten den enkelte har med kommunen. 

Kommunene har derimot i dag ikke hjemmel til å kreve at fastleger skal ha åpent etter kl. 1600, dette 

er derfor en frivillig ordning for fastleger som selv ønsker det. 

Kveldsåpne fastlegekontorer er i dag lite i bruk i Norge. En av grunnene til dette er trolig at fastleger 

ikke har anledning til å benytte samme takstsystem som legevakter, og kveldsåpne legekontorer kan 

ikke få status som legevakt med samme inntektsmuligheter. Dette gjør det mindre attraktivt å holde 

åpent etter kl. 16. Noen fastleger har likevel valgt å tilby slike tjenester. 

Det er i november 2018 gjennomført en enkel kartlegging på de 20 legesentrene i de 3 kommunene 

m hvilke tilbud som finnes. Av de som har svart på kartleggingen er det bare 4 legesentre som angir 

at de har et begrenset kveldstilbud for planlagte konsultasjoner. Men dette er begrenset til timer kun 

for fastlegens pasienter, med noen få timer 1-2 kvelder i uken. 

Eventuell tilrettelegging med kveldsåpne legekontorer som skal være tilgjengelig for publikum, krever 

altså en frivillighet fra fastlegene. Og det vil kreves betydelige økonomiske incentiver, dersom man skal 

etablere det som et fast tilbud alle dager i uken for hele kommunen som et supplement til legevakt. 
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5. Legevakt på dagtid 
Oppdragsgruppen har vurdert aktuelle modeller for legevakttjeneste på dagtid mellom 0800 og 1600. 

Det er modellene som henholdsvis Søgne/Songdalen og Kristiansand har i dag som framstår som de 

to eneste aktuelle modeller. Behovet for tjenesten vil variere fra dag til dag i nye Kristiansand. Antall 

oppmøtte pasienter vil varierer sterkt mellom årstidene og ferieperioder, og vil være et sted mellom 

20 og 40 i døgnet. Antall utrykninger/sykebesøk på dagtid kan bli anslagsvis mellom 2 og 10. 

To modeller er vurdert: 

Daglegevakt som ivaretas av fastleger på utvalgte fastlegekontorer  
Denne ordningen innebærer at kommunen inngår avtale med en eller flere fastleger som kan ivareta 

ansvaret for daglegevakttjenester til befolkningen. Det er fullt mulig å etablere dette. Dersom 

modellen er aktuell, bør en vurdere mer enn en lokasjon. Denne modellen er i bruk i mange mindre 

kommuner i dag, og er i prinsippet den ordningen Søgne og Songdalen bruker nå.  Søgne og 

Songdalen legesenter ivaretar i dag daglegevakt hver for seg. 

Det er i en ny kommune med nær 110.000 innbyggere noen store ulemper med slik organisering, bl.a.: 

 Fastlegene ønsker ikke en slik ordning, da fastlegepraksisen får dårligere kontinuitet og det 

forstyrrer arbeidet på fastlegekontorene (ut fra tidligere tilbakemeldinger i Kristiansand, og utfra de 

tilbakemeldinger fastlegerepresentantene gir). 

 Modellen gir ikke et forutsigbart og god tilgjengelig tilbud til publikum i hele kommunen.  

 Modellen er vanskelig å lede og administrere for kommunen, både for å henvise pasienter fra 

legevaktsentralen, og siden daglegevakt må være på samme IKT-systemer og ha eget journalsystem. 

Gevinster: Det er få gevinster for nye Kristiansand i en slik modell. Modellen er best egnet for mindre kommuner. 

Daglegevaktfunksjon ivaretas av Kristiansand legevakt 
I dagens Kristiansand kommune har Kristiansand legevakt sin egen daglege, som også har funksjon 

som kjørelege på dag. Per i dag er ordningen bemannet med fastlønnet lege på dagtid sammen med 

en turnuslege/LIS1. Denne ordningen fungerer godt. Historisk sett har ansvaret for bemanning av 

daglegevakta i Kristiansand gått på omgang blant fastlegene, med en egen avtale i bunn. 

En tilsvarende daglegeordning i nye Kristiansand kan dekke hele den nye kommunen. 

Ordningen kan følge opp både konsultasjoner til fremmøtte personer på legevakta, sykebesøk, 

utrykninger og oppfølging av sykehjem/ØHD (hvis sykehjemslege/ØHD-lege ikke er tilgjengelig). 

Utrykningskapasiteten er god, men det påpekes at avstandene vil være noe lenger enn i dag lengst vest i 

kommunen. Økte reiseavstander på vestsiden kan tilsvare ca. 15 minutter lengre reise til Søgne og 

Songdalen, med ny vei reduseres det til ca. 10 minutter. 

Gevinster: 

 Daglegen kan ved ledig kapasitet bistå fastleger med aktuelle oppdrag (eks syning av døde). 

 Daglegen er lokalisert sammen med legevaktsentralen, øker kvalitet og pasientsikkerhet. 

 Daglegen bruker uniformert legevaktbil, fast oppsatt med medisinsk utstyr og bilradio for nødnett. 

 Ordningen som er etablert i dag i Kristiansand kan med enkle grep etableres fra 1/1-2020. 

Anbefalinger 
Oppdraget anbefaler å etablere en dedikert daglegevaktordning 08-16 på ukedager for hele nye 

Kristiansand, lokalisert på kommunens hovedlegevakt. Ordningen kan etableres på tilsvarende 

grunnlag som dagens daglegevakt i Kristiansand. 

Det kan ikke forventes økonomiske gevinster utover unngåtte kostnader, men det er viktige faglige 

gevinster ved dette valget, og alternativet med at fastleger må drifte daglegevakt er ikke ønskelig. 
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6. Legevakt på kveld, natt og helg 
Legevakttjenesten når fastlegen ikke har åpent, er en tjeneste som innbyggerne er opptatt av, der de 

ønsker høy kvalitet og god tilgjengelighet. 

Drift av legevakt på kveld, natt og helg er slik sett en sentral aktivitet i legevakttjenesten, både 

økonomisk og faglig. Oppdraget har derfor viet denne delen mest oppmerksomhet.   

Vi har i arbeidet identifisert 8 modeller.  For de identifiserte modellene, er det vurdert om de kan 

gjennomføres fra 1/1-2020.  For aktuelle modeller er det gjort en forenklet SWOT-analyse med fokus 

på gevinster og risikoområder. 

Identifisering av aktuelle modeller 

Nr Modellnavn Beskrivelse 
Mulig 
fra 2020 

Aktuell 
modell? 

1 En felles kommunal 
legevakt  

Kommunens legevakt etableres på en sentral 
hovedlokasjon, med legevaktsentral og all 
medisinsk behandling. 

Ja Vurderes 

2 Kommunal 
hovedlegevakt og 
kommunalt driftet 
bydelsstasjon 

Det etableres sentral legevakt med 
legevaktsentral. Det etableres kommunalt 
drevet lokal legevaktstasjon i bydel. 

Ja Vurderes 

3 Kommunal 
hovedlegevakt og 
privat* driftet 
bydelsstasjon 

Det etableres sentral legevakt med 
legevaktsentral. Det etableres lokal 
legevaktstasjon i bydel, som driftes gjennom 
avtale med privat* tilbyder, f. eks et legesenter 

Ja Vurderes 

4 Legevakttjeneste 
drevet på 
kommersiell basis av 
privat aktør 

Modell der alle dagens legevakter legges ned, og 
hele tjenesten lyses ut med full anbudsprosess 
med både drift og personell. 
Få aktører i markedet, det er ikke sikkert det er 
mulig å lykkes med en anskaffelse. For kort tid. 

Nei Vurderes 
ikke videre i 
detalj her 

5 Interkommunalt 
selskap 

Etablere eget interkommunalt selskap sammen 
med dagens samarbeidskommuner, etter samme 
tilnærming som KBR(brannvesen). For kort tid. 

Nei Vurderes 
ikke videre i 
detalj her 

6 3-nivåmodell 3- nivåmodell som beskrevet i Helsedirektoratets 
«pilot legevakt», med hovedlegevakt, 
legevaktstasjoner og legevaktsatelitter i 3 nivåer. 
«Pilot legevakt» er ikke kommet langt nok til at 
modellen kan vurderes, og vil trolig passe best i 
mindre kommuner med store avstander. 

Nei Vurderes 
ikke videre i 
detalj her 

7 «Helsevakt»-modell Nybygg sammen med sykehuset, med 
samlokalisering av aktuelle akuttmedisinske 
tjenester. 
Ikke aktuell uten en samlokalisering med 
sykehuset, og modell er ikke aktuell før et nytt 
bygg eventuelt realiseres 

Nei Vurderes 
ikke videre i 
detalj her 

8 Helsehus-modell Nybygg med legevakt og aktuelle kommunale 
helsetjenester integrert og samlokalisert, 
alternativt også med distriktsmodell. Modell er 
ikke aktuell før et helsehus eventuelt realiseres. 

Nei Vurderes 
ikke videre i 
detalj her 

*) med privat menes det her at f. eks legesentre driver offentlig legevakt på vegne av kommunen gjennom en driftsavtale. 
Av de identifiserte modellene, er det gjort en detaljvurdering av modell 1, 2 og 3, siden disse anses 

som praktisk gjennomførbare fra 2020. 

191



78/19 Legevakttjenester i nye Kristiansand - 201828055-2 Legevakttjenester i nye Kristiansand : Vedlegg 1 - A723 Felles legevakt - Sluttrapport

Oppdrag A.7.2.3 – Felles legevakt - Sluttrapport 17 
 

Modell 1: En felles kommunal legevakt 

Beskrivelse 
Kommunens legevakt etableres på en sentral hovedlokasjon, med legevaktsentral og all medisinsk 

behandling. 

Modellen tar utgangspunkt i tilsvarende drift som Kristiansand legevakt har i dag, der en kan ta 

utgangspunkt i at legevakta på Eg kan dekke hele nye Kristiansand.  

Det forutsettes at en kan finne løsninger innenfor eksisterende bygningsmasse for at modellen er 

gjennomførbar fra 1. januar 2020. Eksisterende bygg må kunne håndtere volumøkningen. 

Vurdering 

Faglig 

Vurderes som en god modell for å sikre en robust legevakt, både kompetansemessig ved å sikre et 

større fagmiljø og ved å styrke beredskap for å håndtere svingninger. 

Modellen er god for å sikre likt tilbud til innbyggerne uavhengig av bosted, siden tjenesten her kun gis 

fra en lokasjon, og eventuelle tidligere forskjeller mellom de tre kommunene, vil lettere jevnes ut. 

Modellen er trolig god for å få til en god samhandling med fastlegenes virksomhet på dagtid, der en 

kan sikre at legevakttjenesten brukes mer i tråd med intensjonene og kommunens behov. 

Reiseavstander kan bli lengre for både publikum og eventuelt også utrykningslege, med drøyt 15 minutter 

lenger kjøretid for deler av kommunen lengst vest. For publikum vest i Kristiansand vil dette trolig 

oppleves som en ulempe. Men reiseavstandene vil for Søgne og Songdalen ikke være lenger enn hva østre 

deler av Kristiansand, Lillesand og Birkenes har i dag, og hva Søgne og Songdalen allerede har på natt. 

I tillegg bygges det ny E39 som vil forkorte reisetiden med flere minutter når den står ferdig. 

Økonomisk 

Dersom legevakttjenesten kan drives for hele nye Kristiansand tilsvarende som det gjøres i dag på 

Kristiansand legevakt, er det potensiale for at driften kan bli billigere enn de tre kommunene har 

samlet sett i dag. Men både med kompetanse, bygg-kostnader, ledelse og effektiv bruk av 

personellressurser framstår dette som den mest kostnadseffektive modellen. 

Organisasjon/personell 

Det er en god modell for legevaktpersonell som allerede er ansatt i de tre kommunene. Søgne og 

Songdalen har få ansatte som berøres, mens Kristiansand legevakt har mange ansatte. Denne 

modellen er enkel å implementere fra 1/1-2020. 

Det er likevel en modell som kan gi noen overtallighetsutfordringer på legevaktene i Søgne og 

Songdalen. Det anbefales at disse tas på alvor selv om det er private virksomheter som får overtallighet. 

Modellen har klare fordeler knyttet til ledelse og IKT-infrastruktur, der alle systemer kan integreres i 

kommunens nettverk, og kommunen har god styringsmulighet på de tekniske forholdene. 

For rekruttering av personell er dette en god modell, der en har mulighet for å bygge et attraktivt og 

robust fagmiljø. Dette gleder både leger og sykepleiere.  

Modellen kan gi lavere vaktdeltakelse for fastleger enn fastlegene samlet sett har i dag, noe som vil 

styrke rekruttering til fastlegetjenesten, og bidra til at kommunen har motiverte leger i tjeneste både 

på legevakt og på fastlegekontorene. 
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Modell 2: Kommunal hovedlegevakt og kommunal bydelsstasjon 

Beskrivelse 
Det etableres sentral legevakt med legevaktsentral.  

Det etableres kommunal drevet lokal legevaktstasjon i bydel. Åpningstid på kveld og dag/kveld på helg. 

Det kan etableres en eller flere bydelsstasjoner i tillegg til en sentral hovedlegevakt. Optimalt sett 

vil modellen være best med to stasjoner, 1 på vestsiden og 1 på østsiden av Nye Kristiansand. 

Befolkningsgrunnlaget for en slik modell, er trolig størst på østsiden av Nye Kristiansand dersom det 

interkommunale samarbeidet med Lillesand og Birkenes videreføres. 

Samtidig er det allerede etablert legevakt i Søgne og Songdalen, slik at det ville vært naturlig å 

vurdere en stasjon også her.   

Lokaler må også etableres, fortrinnsvis i egne dedikerte legevaktvaktlokaler.  

Vurdering 

Faglig 

Modellen kan avlaste dagens legevakt på Eg, og kanskje utsette behovet midlertidig for nybygg. 

Publikum vil ha legevakt nærmere eget bosted, noe som vil oppleves positivt.  

Legevakten må et ha felles telefonmottak selv om det er flere stasjoner. Det kan være krevende å 

sikre god samhandling med stasjonene om dette, der det må etableres timebok og andre nye 

styringsverktøy. 

Modellen fører til at det kan drives legevakt fra flere lokasjoner, noe som er nyttig i beredskaps-

øyemed, da det vil være mulig å stenge en av lokasjonene midlertidig med brann, flom osv. 

Modellen gir mulighet for en noe kortere utrykningstid for lege på akuttmedisinske hendelser, men 

det medfører at det akuttmedisinske utrykningsansvaret må legges på flere leger, og det blir mer 

krevende å sikre at man har akuttmedisinsk kompetanse på flere stasjoner til enhver tid. 

Økonomisk 

Per i dag er befolkningsgrunnlaget trolig ikke tilstede for at denne modellen kan drives like 

kostnadseffektivt som å samle all legevakttjeneste på en felles lokasjon. Det vil være krevende å fylle 

opp ledig kapasitet på alle lokasjoner slik at man får optimal utnyttelse av ressurser. Samtidig er det 

helt nødvendig å ha en viss beredskap i bunn for å håndtere ulykker, uforutsette hendelser og kriser.  

Slike legevaktstasjoner kan ikke forventes å ha inntjening på samme nivå som Søgne og Songdalen 

legevakter har i dag, dersom volum for tjenesten skal harmoniseres til f.eks. nasjonalt nivå. 

Organisasjon/personell 

Modellen forutsetter at kommunen skal drifte hele tjenesten selv, med lokaler, personell og 

tjenester. Dette er krevende å drifte, og vil ha en kostnadsside. 

Lokaler er en utfordring. Det er kostbart å etablere egne lokaler, og sambruk med andre tjenester i for 

eksempel en helsestasjon er mulig, men ikke optimalt.  Det tar også tid å etablere lokaler til et slikt 

formål, og det kan bli krevende sikre innen 1/1-2020. Leie av lokaler på f. eks et privat legesenter er 

også en mulighet, men det er trolig krevende å få til et godt samarbeid som kan fungere på lang sikt. 

Modellen krever en felles ledelse av de ulike lokasjonene, og det krever ressurser. Samtidig gir felles 

ledelse god kontroll og styring med tjenestekjeden, inkludert IKT-verktøyene. 

Fastlegene ønsker ikke en slik modell, siden det vil innebære økt vaktdekning. Turnusordninger og drift 

i en slik ordning vil også bli mindre fleksibelt jo flere lokasjoner som etableres. 
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Modell 3: Kommunal hovedlegevakt og privat* bydelsstasjon 

Beskrivelse 
Det etableres sentral legevakt med legevaktsentral.  Det etableres lokal legevaktstasjon i bydel, 

som driftes gjennom avtale med privat* tilbyder. Åpningstid på kveld og dag/kveld på helg. 

Modellen likner på modell 2, men her er stasjonen drevet av privat* virksomhet med både personell og 

økonomi, med virksomheter som f. eks. et etablert legesenter, alternativt større kommersielle aktører.  

Det innebærer at det må etableres en tydelig driftskontrakt med legevaktstasjonen om hvilke 

tjenester som skal leveres innenfor definerte rammer.  

Modellen kan likne på ordningen som finnes i Søgne og Songdalen i dag.  

Modellen krever trolig konkurranseutsetting i tråd med lov om offentlige anskaffelser. 

Vurdering 

Faglig 

Samme vurderinger som modell 2. 

Det er en stor utfordring å etablere denne modellen med en tydelig nok bestilling gjennom driftsavtaler 

om hvilke tjenester som skal leveres. Dersom ikke avtaler er godt nok definert, kan en helprivat 

legevaktstasjon bidra til at legevakttjenesten gir et annet tilbud enn på hovedlegevakten, og som bedre 

kan ivaretas av fastlegene. Det vil også kreve mye av kommunene i sin avtaleoppfølging å sikre dette. 

Økonomisk 

Samme vurderinger som modell 2. 

I tillegg er det her et spørsmål om hvorvidt inntjeningen ved en harmonisering av hvordan tjenesten 

brukes, er stor nok til at private aktører finner tjenesten interessant å inngi tilbud for i en 

anskaffelsesprosess. 

Ved privatdrevne legevakter vil de økonomiske incentiver og interesser være forskjellige enn for 

kommunen, slik at det framstår som krevende å etablere et tilbud som ikke gir forskjeller mellom 

ulike legevaktlokasjoner. 

Organisasjon/personell 

Songdalen legesenter har gitt signaler om at de ikke ser denne modellen som aktuell å videreføre inn 

i nye Kristiansand som en stasjon til en hovedlegevakt. Søgne legesenter har gitt noe uklare signaler 

om dette. Dette er en indikasjon på at det kan bli vanskelig å finne aktører i nye Kristiansand der 

modellen kan etableres uten at nye aktører kommer inn, og dermed må kanskje noe helt nytt må 

bygges fra grunnen av.  

Ledelse av legevakttjenesten vil være som i modell 1, samt gjennom avtaleoppfølging ut mot 

legevaktstasjoner. Vi er ikke kjent med at det finnes gode eksempler på andre legevakter som bruker 

en slik modell i Norge. 

IKT-løsninger er en stor utfordring med denne modellen. Det er gjennom særavtale SFS2305 krav om 

at legevaktene skal ha sitt eget journalsystem, separat fra f. eks. et fastlegesenters journalsystem. I 

tillegg er det et behov for at legevaktsentralen som tar imot henvendelser er på samme IKT-system 

som legevaktstasjonen, for å få oversendt telefonisk vurdering og timebok.  

Det synes vanskelig å finne gode samarbeidsordninger for å ha en velfungerende IKT-løsning og 

journalsystem på tvers av organisasjonene, og mellom privat og offentlig virksomhet. Det samme 

gjelder den generelle ledelsen fra kommunens side. 

*) med privat menes her at f. eks et legesenter driver offentlig legevakt på vegne av kommunen gjennom en driftsavtale. 
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Samlet vurdering av modell 1, 2 og 3 
Oppdraget har ved vurdering av de tre modellene for legevakt på kveld, natt og helg vurdert at 

modell 1 har klart flest gevinster og lavest risiko for nye Kristiansand, på både kort og lang sikt. 

For kvalitet i tjenesten vil alle tre modeller kunne levere tjenester av god kvalitet. Modell 1 er den 

modellen der en best kan sikre kvalitet på systemnivå med, kompetanse, beredskap og med rutiner. 

Vi anser det som nødvendig at tjenestenivået må harmoniseres uavhengig av hvor en oppholder seg i 

kommunen, slik at tjenesten gis likt i alle bydeler. Modell 1 ivaretar dette best. 

Modell 2 og 3 med legevaktstasjoner vil på vestsiden realistisk og praktisk sett fra 2020 trolig måtte 

inkludere Søgne eller Songdalen legesentre på kort sikt. Signaler fra legesentrene tyder på at en slik 

ordning vil kunne bli vesentlig dyrere enn i dag fra 2020. Og eksempelvis ønsker ikke Songdalen 

legesenter å drifte legevakt selv (modell 3), men kan under visse forutsetninger vurdere utleie til 

kommunen for at kommunen kan drive legevakt selv (modell 2). Søgne legesenter uttrykker at de er 

usikre på om de er en aktuell aktør til å ivareta en drift som skissert i modell 3. 

Økonomivurderinger 
Det er store forskjeller i kostnadsnivå mellom de 3 modellene. Modell 1 kan bli opptil 3 mill.kr. billigere enn 

dagens drift, mens modell 2 og 3 kan bli opptil 3 mill. kr dyrere. Det bemerkes at estimatene er usikre. 

Modell 1 vil samlet sett trolig kunne gi 6 mill. kr lavere årlige kostnader per år enn modell 2 og 3. 

Økonomivurdering i modell 1: En felles kommunal legevakt 

Dersom det etableres en hovedlegevakt, og legevaktene i Søgne og Songdalen ikke videreføres, tilsier 

det en besparelse på ca. 4 mill. kr. Men det blir da behov for å bemanne hovedlegevakt med ekstra 

sykepleier og lege. Når dette tas i betraktning, er det totalt sett mulig å få redusert kostnader med 

2,6-2,9 mill. kr i året, sammenliknet med i dag i de tre kommunene. 

Økonomivurdering i modell 2: Kommunal hovedlegevakt og kommunalt drevet bydelsstasjon 

Å drifte en legevaktstasjon kan koste ca. 3,5 mill. kr per legevaktstasjon, dersom en etablerer et enkelt 

tilbud med 1 lege og 1 sykepleier. Med 2 stasjoner, gir dette nye kostnader tilsvarende ca. 7 mill. kr. I tillegg 

kommer investeringskostnader for å etablere seg i nye lokaliteter. Etablering av legevaktstasjoner som 

driftes av kommunen, vil gi en merkostnad sammenliknet med i dag på minst 3 mill. kr årlig. 

Økonomivurdering i modell 3: Kommunal hovedlegevakt og privat drevet bydelsstasjon 

Vi vet i dag ikke hva prisen på modell 3 kan bli i 2020, men vi vet at prisen vil være mye høyere enn hva 

kostnadsnivået er for dagens legevakter i Søgne og Songdalen. Vi har ikke indikasjoner i dag for at 

modell 3 er verken billigere eller dyrere enn modell 2, og derfor legger vi samme anslag til grunn for 

modell 2 og 3. Til sammenlikning  beskrev Vennesla kommune i 2016 kjøp av legevakttjenester med 1 

legevaktstasjon, legevaktsentral og utrykning, med pris i dag tilsvarende mellom 4 og 5 mill. kr. 

Mulighet for vaktdekning av leger 
Fastlegene vil være en sentral del av legebemanningen i alle tre modeller. Det er et mål å etablere en 

vaktordning, der fastlegenes kapasitet benyttes best mulig, slik at belastningen på fastlegene blir så 

lav som mulig. Modell 1 gir vesentlig lavere vaktbelastning enn modell 2 og 3.  

Med modell 1 vil vaktbelastning for fastleger med dagens aktivitet i Kristiansand bli 30-32 vakter per 

år. Med modell 2 og 3, kan vaktbelastningen for vaktpliktig fastlege bli betydelig høyere, med opptil 

43 vakter per år med 1 legevaktstasjon og 54 vakter per år med 2 legevaktstasjoner. 

Signaler fra fastlegerepresentantene i alle tre kommuner, viser at fastlegene i de tre kommunene 

primært støtter opp om modell 1 pga. dette. Fastlegene stiller betingelser til rettferdig 

vaktbelastning dersom modell 2 eller 3 skal vurderes.  

Fastleger i kommunene har kommet med skriftlige uttalelser om dette.  
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Anbefalinger 

Generelt 
Det anbefales å etablere en sentral hovedlegevakt på Eg i nye Kristiansand fra 1/1-2020.  

Oppdraget mener dette vil gi den beste legevaktvakttjenesten for nye Kristiansand med de ressurser 

som man har til rådighet.  

Anbefalingen begrunnes i viktige gevinster som: 

 Best kvalitet totalt sett for tjenesten, blant annet på grunn av styrker med: 

o Et godt tilgjengelig tilbud som gis på lik måte hele døgnet for alle i hele kommunen. 

o Robusthet og beredskap, som sikrer at alle kan få hjelp når de trenger det. 

o Samlet kompetanse og et samlet fagmiljø, gjør at legevakten har bemanning med høy 

kompetanse og personell tilgjengelig for alle i kommunen 24 timer i døgnet. 

 Økonomiske gevinster og lavere kostnader tilsvarende 6 mill. kr per år. 

 Mulighet for å sikre rekruttering av fastleger, legevaktleger og sykepleiere til legevakttjeneste. 

 Viktige driftsfordeler innen blant annet ledelse, bygg, og IKT. 

Alternativ med legevaktstasjoner 
Dersom man likevel skal vurdere legevakt med legevaktstasjoner, bør modell 2 med kommunalt 

drevne stasjoner vurderes. Dette kan sikre en helhetlig tjeneste som er mulig å harmonisere og lede. 

En kan da etablere en hovedlegevakt sentralt, og med en eller flere kommunalt drevne 

legevaktstasjoner på østsiden og vestsiden av nye Kristiansand.  

Dette gir riktignok nærhet til tjenesten for publikum og gir en beredskapsfordel med å ha flere 

lokasjoner, men har ellers få gevinster, og anbefales derfor ikke. I tillegg er det også flere risikoområder 

med dette alternativet, bl.a. krevende og kostbar drift, kostbar etablering av stasjoner.  

Det er størst befolkningsgrunnlag for å ha en legevaktstasjon på østsiden av kommunen, mens det på 

vestsiden av kommunen trolig er større forventninger til å ha en bydelsnær legevakttjeneste. 

Lokaler 
En viktig risiko som er beskrevet er at legevaktlokalet på Eg kan ha for liten kapasitet på lengre sikt. 

Dette vil også være situasjonen dersom modell 2 og 3 skulle bli valgt. Behov for nye lokaler bør det 

derfor tas høyde for i alle tilfeller, slik at det planlegges med nye lokaler på lengre sikt. 

Det anbefales at det tilrettelegges for nye lokaler for kommunens hovedlegevakt, uavhengig av 

hvilken modell eller organisering som velges. 

Kombinasjon med kveldsåpne legekontorer 

Det er mulig å kombinere anbefalingen med å legge til rette for at et eller flere fastlege-kontorer 

stimuleres til å ha kveldsåpne tjenester med øyeblikkelig-hjelptilbud som et supplement til legevakt. 

Men de kveldstjenester som er etablert i dag er begrenset til noen få fastleger med kveldsåpent på 

enkeltdager, og som ikke er et supplement til legevakten. 

En tilrettelegging med kveldsåpne legesentre som et reelt supplement til legevakt, vil ha en betydelig 

økonomisk kostnad dersom den skal etableres med et reelt tilbud i hele kommunen. Dette anbefales 

derfor ikke.  
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7. Utrykning og sykebesøk.  

Sykebesøk 
Tallene for gjennomførte sykebesøk til hjemmeboende og sykehjem er i dag anslagsvis 20 søkebesøk 

per 1000 byggere per år dersom man legger Kristiansand sine tall til grunn. NOU 2015:2017 foreslår 

et måltall på mellom 20 og 40. Slik sett kan legevakttjenesten i nye Kristiansand med fordel dra på 

flere sykebesøk i enn i dag. 

De foreslåtte måltallene i NOU 2015:17 tilsvarer 6-12 sykebesøk per døgn i snitt for nye Kristiansand. 

Oppdraget vurderer det slik at dersom man skal spesialisere funksjoner med sykebesøk og utrykning 

vil det ikke være behov for mer enn 1 legeressurs til dette i nye Kristiansand. 

Ordningen med egen kjørelege i Kristiansand som har egen uniformert legevaktbil fungerer godt i 

dag. Tjenesten er kombinert med noe arbeid inne på legevakt og inn mot ØHD-avdeling. Kjørelegen 

følger i tillegg opp oppgaver med utrykning på akuttmedisinske hendelser. 

Utrykning 
Utrykning på akuttmedisinske hendelser og kriser er en del av legevakttjenestens oppgaver i dag. 

Nye Kristiansand må sikre at det etableres beredskapsordninger for å kunne ivareta denne tjenesten 

som krever kort responstid, og at lege er tilgjengelig i nødnett til enhver tid.  

NOU 2015:17 beskriver legevaktlegens rolle bl.a. slik: 

«Den første vurderingen av hvilke legeressurser som behøves i de ulike situasjonene, gjøres i 

AMK- og LV-sentralene basert på informasjon som gis på telefon. I de situasjonene der 

diagnosen er godt avklart, kan pasienter i mange tilfeller håndteres tilfredsstillende av 

ambulansepersonell eller hjemmesykepleie, og ofte vil det være raskt avklart hvorvidt 

pasienten skal innlegges i sykehus. I slike situasjoner kan det være mest hensiktsmessig at 

legevaktlegen overlater situasjonen til annet helsepersonell og ikke involverer seg selv utover 

eventuelt å konferere og gi råd over samband. I andre situasjoner kan legens rolle være sentral 

for å få oppgradert hastegraden til en pasient, og få engasjert utrykning av luftambulanse.» 

Og i noen kommuner har ikke legevaktlegen noen aktiv rolle ved ulykker: 

«….en del kommuner organiserer sine tjenester slik at ambulansetjeneste og 

spesialisthelsetjeneste for en stor del håndterer akutt sykdom og skade uten involvering fra 

legevakt eller fastlege.» 

Ambulansestasjon i Søgne 
Mandatet for oppdraget skisserer med et stikkord at å se på «Ambulansestasjon i Søgne» skal være 

en del av oppdragets leveranser. 

Legevaktleger i den akuttmedisinske kjeden har som nevnt over en rolle ved ulykker og 

krisehendelser sammen med ambulansetjenesten. 

NOU 2015:17 har pekt på følgende for foreslått ambulansekapasitet i kommunene: 

«St.meld. nr. 43 (1999–2000) om akuttmedisinsk beredskap (2000) slo fast at tjenesten bør ha et 

likeverdig helsetjenestetilbud uavhengig av bosted (geografisk rettferdighet) ved at 90 pst. av 

landets befolkning skal nås av legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter.» 

For nye Kristiansand er hele kommunen innenfor dette nå eldre målet om at 90 % av publikum kan 

nås av legevaktlege innenfor 45 minutter. Det gjelder uavhengig av valgt modell. Og Søgne, 

Songdalen og Kristiansand vil med ny E 39 få enda bedre tilgjengelighet ved utrykning. 
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I Søgne har leger hatt praksis for ofte å rykke ut på akuttmedisinske alarmer, som gjør at lege kan 

komme noe raskere frem enn ambulanse, og det er meget positivt.  

Kristiansand legevakt sin kjørelege rykker ut på ulykker sammen med ambulanse ca. 2 ganger per 

døgn i gjennomsnitt i dag. Men legevaktlege er i en del tilfeller også kun på medlytt på samband 

(nødnett) og rykker ut dersom det er nødvendig. For Kristiansand legevaktdistrikt fungerer denne 

ordningen godt, der legevaktlegen har dialog med AMK om det er hensiktsmessig å rykke ut. En slik 

dialog er nyttig siden Kristiansand legevaktdistrikt i dag har potensielle kjøreavstander på ca. 1 time 

(eksempelvis er det 1 time kjøretid til Engesland i Birkenes kommune). 

Oppdraget har ikke sett det som naturlig å utarbeide en egen vurdering knyttet til sykehusets 

ambulansekapasitet sett opp mot kommunens legevaktorganisering i dette arbeidet. Vi anser det 

som spesialisthelsetjenestens ansvar å vurdere og finne løsninger for egen ambulansetjeneste. 

Men for å svare ut spørsmålet i mandatet om ambulansestasjon, har vi vært i dialog med Sørlandet 

sykehus om de har synspunkter på konsekvenser i forskjell i utrykningstid for legevaktlege til Søgne 

fra henholdsvis Nodeland og Kristiansand. I tillegg stilte vi åpent spørsmål om det er andre forhold 

som påvirker sykehusets organisering av egen ambulansetjeneste i prosessen med nye Kristiansand. 

Svaret vi har fått kan oppsummeres til at Sørlandet sykehus HF ikke har: 

«…konkrete planer om å etablere en ambulansestasjon i Søgne. Når det er sagt, så er det et 

faktum at vår ambulansestasjonsstruktur ble etablert på en tid da veinettet så veldig 

annerledes ut enn hva tilfellet er nå, og i forholdsvis nær fremtid. Dette tilsier at vi på et 

tidspunkt må se nærmere på hvor våre ambulansestasjoner skal lokaliseres. En slik utredning 

vil naturlig involvere kommunene i vårt opptaksområde.» 

Vurderinger 
Det er gode grunner til å spesialisere hvordan sykebesøk og utrykning utføres i nye Kristiansand, bl.a.: 

 Kompetanse: Leger kan få rutine og trening i denne tjenesten, herunder å være i ambulant 

tjeneste med legevaktbil. 

 Forstyrrer ikke legers arbeid på legevaktstasjon, og øker legers trygghet på legevakt. 

 Mulighet for å ha uniformert bil som inneholder medisinsk utstyr og bilradio for nødnett. 

 Mulighet for synergier med andre ambulerende helsetjenester (eks hjemmetjeneste) og ØHD. 

 En ambulerende lege kan benyttes mer fleksibelt både på f. eks sykehjem og inne på legevakt. 

 Er tilgjengelig for utrykning på akuttmedisinske hendelser utenfor legevaktstasjonen. 

En spesialisert legevaktlege med ansvar for utrykning bør trolig lokaliseres sentralt i det nye 

legevaktdistriktet, med lett tilgang til hovedveiakser. Dersom man forutsetter at Lillesand og 

Birkenes kommuner er del av legevaktdistriktet etter 2020, vil det være naturlig å peke på en 

lokalisering sentralt i nytt legevaktdistrikt. 

Anbefalinger 
Det anbefales at legevaktutrykning og sykebesøk i Kristiansand etableres med egen 

utrykningsressurs/kjørelege. 

Kristiansand bør etablere dialog og samarbeid med Sørlandet sykehus, dersom SSHF ser behov for 

endringer i sin ambulansetjeneste.  
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8. Interkommunalt samarbeid.  
Søgne og Songdalens interkommunale samarbeid med hverandre og med Kristiansand vil opphøre 

1/1-2020. Kristiansand legevakt sine nåværende avtaler med Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand 

kommuner vil utløpe 1/1-2020, og samarbeidskommunene er utfordret til å gi signaler i løpet av 

høsten 2018 på om de ønsker en reforhandling av dagens samarbeidsavtaler.  

Kristiansand kommune sin nåværende avtale med Lillesand og Birkenes er en god avtale som det fra 

Kristiansand legevakt sitt ståsted er interessant å videreføre. Avtalen gjør at totalkostnaden per 

innbygger går ned for alle tre kommuner, og det har vært og vil fortsatt kunne være en viktig gevinst. 

I tillegg bidrar samarbeidet til lavere vaktbelastning for fastlegene.  

Vennesla og Iveland har samme avtale på natt som Søgne og Songdalen. Samarbeidet gir samme 

gevinster som for Lillesand og Birkenes, men i mindre skala. Dette samarbeidet framstår også som 

hensiktsmessig å videreføre, forutsatt at Vennesla kan bidra med sin andel leger til vaktsamarbeidet.  

De 6 kommunene som deltar i det interkommunale samarbeidet i dag, betalte 9,8 mill. kr. for 

deltagelse i legevaktsamarbeidet i 2017.  

I arbeidet med oppdraget har det også vært muntlig dialog med Lindesnesregionen medisinske 

senter(LMRS). Både LRMS og nye Kristiansand kan ha felles interesse av å vurdere samarbeid, for å 

sikre best ressursutnyttelse, eksempelvis er samarbeid om legevaktsentral og lege på natt noe en 

kan vurdere. 

Anbefalinger 
Det anbefales at nye Kristiansand inviterer til reforhandling av dagens samarbeidsavtaler i første 

halvår 2019 med Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner. 

Det synes også hensiktsmessig å realitetsvurdere potensialet og eventuelle muligheter for interkommunalt 

samarbeid med Lindesnesregionen medisinske senter. Men dette ligger trolig noen år frem i tid. 

9. Gevinster – oppsummering 
Her er en oppsummering av ulike innspill om mulige gevinster ved gjennomføring av de 

anbefalingene som oppdraget presenterer. 

ID Beskrivelse av gevinst Type gevinst Gevinst for 

hvem 

Viktighet 

G1 Robust legevakt ved å samle tjenestene et sted Kvalitet Innbyggere 

Ansatte 

Høy 

G2 Mer styrbare tjenester med bedre fag- og 

kompetansemiljø 

Kvalitet 

Effektivitet/Øk. 

Kommunen Middels 

G3 Lavere kostnader for kommunen med 1 lokasjon.  

Totalt sett kan årlige kostnader bli 6  mill. kr. lavere. 

Effektivitet/Øk. Kommunen Høy 

G4 Legedekning kan sikres bedre med 1 lokasjon Kvalitet 
Effektivitet/Øk. 

Innbyggere 
Kommunen 

Høy 

G5 Lavere vaktbelastning for leger, viktig for rekruttering 
av fastleger 

Effektivitet/Øk. Ansatte Middels 

G6 Lik tjeneste til alle innbyggere uavhengig av bosted Kvalitet Innbyggere Høy 

G7 Bedre utnyttelse av personellressurser når alt er på 
samme lokasjon 

Effektivitet/Øk. Kommunen Middels 

G8 Et felles IKT-system er allerede på plass. Dagens IKT-
systemer i Søgne/Songdalen kan ikke videreføres, bl.a. 
pga. avtalebestemmelser om krav til egen LV-journal. 

Kvalitet Innbyggere 
Kommunen 
 

Middels 
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10. Risikoområder – oppsummering 
Her er en oppsummering av ulike innspill om risikoområder ved gjennomføring av de anbefalingene 

som oppdraget presenterer.  

ID Beskrivelse av 
risikoområde 

Knyttet til 

tjeneste 

Sannsyn-

lighet 

Konse-

kvens 

Risiko Tiltak som ved gjennomføring 

gjør at risiko er akseptabel 

R1 Bygning på Eg kan bli for 
liten. 

Kvelds-

legevakt 

Middels Middels Middels Utvide lokaler, endre drift, eller 

avslutte interkommunalt samar-

beid med Lillesand og Birkenes. 

Lokalet blir på lengre sikt for lite 

uansett valg av modell, og det 

anbefales å vurdere andre 

lokaliteter i alle tilfeller. 

R2 Lengre avstand for 
publikum lengst vest i 
kommunen. 

Kvelds-

legevakt 

Høy Liten Lav Tiltak ikke påkrevd, utover god 

informasjon. 

R3 Publikum lengst vest vil 
oppleve endring i måten 
de bruker legevakt på. 

Kvelds-

legevakt 

Høy Liten Lav Tiltak ikke påkrevd, utover god 

informasjon. 

Ny E39 vil redusere kjøretid. 

R4 Kort tid til endringene, 
dersom dette skal 
gjennomføres til 1/1-20 

Alle Høy Liten Lav Vedtak om endring bør gjøres 
snarest, for å unngå utsettelse. 

R5 Lengre utrykningsvei for 
legevaktlege for deler av 
Nye Kristiansand (lengst 
vest i kommunen). 

Utrykning/ 
sykebesøk 

Middels Liten Lav Tett dialog og samarbeid med 
prehospitale tjenester om 
hvordan akuttmedisinsk kjede 
kan sikres i hele kommunen.  
Ny E39 vil redusere kjøretid. 

11.  Organisering av tjenesten 
Legevakttjenesten har i dag i Kristiansand, Søgne og Songdalen, et tett samarbeid om legebemanning 

med andre tjenester. Det gjelder spesielt to tjenester: 

Administrasjon av fastlegehjemler: Fastlegene er og vil være «ryggraden» i legebemanningen ved 

legevakta, også etter 2020. Nye forskriftskrav om at leger som ansettes må være eller bli spesialist i 

allmennmedisin, alternativt ha spesifikk vaktkompetanse, gjør at det ikke vil være mulig å erstatte alle 

fastlegene med egne legestillinger som kun jobber legevakt, med dagens budsjetter.  Det er derfor svært 

viktig å sikre et meget tett samarbeid med fastlegeadministrasjon. Selv om man etablerer et 

samarbeidsfora, tror vi ikke det er mulig å sikre nødvendig samhandling dersom tjenestene plasseres i 

hvert sitt kommunalsjefområde. 

ØHD-tjenesten: Legetjenesten ved ØHD-avdelingene i de tre kommunene i dag, baserer seg på bruk 

av legevakt på kveld, natt og helg. Dette er prosjektstillinger i en forsøksfase, der legene er ansatt på 

legevakt men har oppgaver på ØHD noen vakter. En del av finansieringen for kjørelegen er basert på 

dette samarbeidet. Det vurderes i 2019 om stillingene skal fortsette i dagens ordning, eller erstattes av 

LIS3-stillinger (utdanningsstillinger for fastleger i allmennlegespesialisering).  Utfallet av denne 

evalueringen kan bli retningsgivende for hvordan en innretter samarbeidet med ØHD. 

Anbefalinger 
Det anbefales at legevakt samorganiseres i samme kommunalsjefområde som administrasjon av 

fastlegehjemler i ny kommune.  
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12. Forslag til oppfølging og gjennomføring av anbefalingene.  
Et hovedmål med det videre arbeidet er at legevakttjenesten i nye Kristiansand er funksjonell og i 

drift fra 1/1-2020. Under følger en del momenter som kan gi retning for det videre arbeidet, dersom 

noen av anbefalingene skal realiseres. 

Tidsplan: 
Vedtak:  Så raskt vedtak om ny legevaktordning er fattet, bør det nedsettes en arbeidsgruppe for 

gjennomføring av vedtak. Slike vedtak bør om mulig komme i 2018 eller svært tidlig i 2019. 

Planlegging: Planlegging av hvordan vedtatte endringer skal gjennomføres bør skje i 1. kvartal 2019. 

Gjennomføring: Hovedaktiviteter for gjennomføring bør skje i 3. og 4. kvartal 2019. 

Vi anbefaler også at det tidlig avklares hvem som har det eksterne kommunikasjonsansvaret for 

oppfølging av informasjonsbehov mot publikum, politikere og ansatte. 

Omstillingsprosess 
Ved gjennomføring av anbefalingene, må det settes et særskilt fokus på de tjenester som eventuelt 

avvikles eller reduseres, og på ansatte som da kan berøres. I tillegg er dialog med berørte fastleger et 

sentralt punkt å jobbe med, men dette er også et oppfølgingspunkt i oppdrag legetjenester.  

Informasjonsplan 
Oppdragsmandatet ber om at vi utarbeider en informasjonsplan til publikum dersom all legevakt 

samles på en lokasjon. Vi skisserer derfor her forslag til slik informasjonsplan dersom dette velges. 

Målgruppe Hovedbudskap  Kanal Frekvens Når Ansvar 

Publikum 
 

Legevakttjenesten endres, 
informere om vedtatt endringer Media 

Nettside 

 Løpende før mai19  
Prosjektråd 

Hvordan bruke 
legevakttjenestene 

 Løpende før okt19  

Politikere 
 

Rapport er utarbeidet med 
forslag til anbefalinger Politisk møte 

Media 

 1x 
før feb19  

Prosjektråd 
 Innstiller på vedtak om 1 felles 

legevakt i Nye Kristiansand 
 1x 

Media 
Presentere rapport og forslag til 
ny legevaktorganisering 

Pressekonf. 
Nettside 

 1x des 2018 Prosjektråd 

Ansatte 
Presentere rapport og forslag til 
nye legevaktorganisering 

Personal-
møter 

 1 x jan2019 
Legevakt-
ledere 

Tillitsvalgte 
Presentere rapport og forslag til 
nye legevaktorganisering  

Møte  1 x des 2018 Prosjektråd 

Leveran-
dører 

Avslutte avtaler og informere 
om endringer 

Brev/epost  Løpende  før jan20  
Legevakt-
ledere 

Fastleger 
Presentere rapport og forslag til 
nye legevaktorganisering 

LSU 
ALU 

 1 x feb2019 
Legevakt-
ledere 

Samarbeids
-kommuner 

Legevakttjenesten endres, 
informere om vedtatt endringer 

Adm.samarb. 
utvalg 

 1 x feb2019 
Legevakt-
ledere 
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13. Vedlegg 
Aktuelle vedlegg som refereres i rapporten. 

Nr Dokumentbeskrivelse/navn Vedlegg 

1.  Mandat (Mai 2018, Elisabeth Engemyr) 

Microsoft 

Word-dokument
  

2.  Oppdragsbeskrivelse (Juni 2018, Øyvind Haarr) 

Microsoft 

Word-dokument
 

3.  Fremdriftsplan for oppdraget(Juni 2018, Øyvind Haarr) 

Microsoft 

Word-dokument
 

4.  Deltakerliste i oppdraget (Juni 2018, Øyvind Haarr) 

Microsoft 

Word-dokument
 

5.  Notat om legevakttjeneste i Kristiansand, Status i dag  
(Aug 2018, Robert Anders Burman) 

Microsoft 

Word-dokument
 

6.  Notat om fremtidens legevakttjenester. Status over nåværende 
situasjon og fremtid i kortere perspektiv - inntil 5 år.  
(Aug 2018, Robert Anders Burman) Microsoft 

Word-dokument
 

7.  Legevakt på kveld, natt og helg – modellvurderinger, enkel SWOT-
analyse med fokus på gevinster og risiko. (Oppdragsgruppen) 

Microsoft 

Word-dokument
 

8.  Direktoratet for e-helse , sak om krav til EPJ på legevakt. 
 
   

 
PDF.pdf

 

9.  NOU 2015: 17 Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av 
akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. 

Microsoft 

Word-dokument
 

10.  Uttalelser fra fastleger i Søgne v/Dag Sigmund Ringen og Songdalen 
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Fastlegene i Søgne, Songdalen og Kristiansand har vært samlet til ekstraordinært 

allmennlegeutvalg, vårt felles faglige forum for alle fastlegene i de tre kommunene. 

 

Vi ønsker enstemmig å komme med følgende uttalelse: 

 

Debatten om legevaktslokalisering har pågått en stund og vi ønsker å bidra til at den skjer 

basert på fakta. Det er viktig for oss at Kristiansands innbyggere vet hva som er realitetene 

rundt legevaktsorganiseringen i fremtiden. 

Legevaktsavtalen i Søgne og Songdalen er sagt opp av Søgne og Songdalen kommune i 

forbindelse med vedtak om kommunesammenslåing. Det betyr at dagens legevaktsmodell 

uansett ikke lengre vil eksistere. Den har vært driftet privat og organisert av legesentrene i 

Søgne og Songdalen, mens den i fremtiden i nye Kristiansand vil bli kommunalt driftet. 

 

 

 

Resultat av kommunesammenslåingen og inntreden av ny legevaktsforskrift 

Vi har stor forståelse for den tilknytning og emosjonelle trygghet som befolkningen i den 

vestlige delen av «nye Kristiansand kommune» har til legevakten i Søgne og Songdalen og at 

de derfor ber om at legevakten i Søgne/Songdalen skal bestå nettopp slik; “som den er i dag”.  

Men faktum er at legevaktsorganiseringen uansett aldri vil bli videreført i dagens form. Det 

kommer til å bli store endringer.  

Et tilbakevendende poeng i mange innlegg så langt i legevaktsdebatten har vært å videreføre 

drift med samme lokalisasjon, erfarne leger med lokal tilknytning og høy grad av 

tilgjengelighet.  Av flere grunner vil dette ikke være mulig å gjennomføre.  

 

I 2015 ble en ny nasjonal akuttforskrift presentert med mål å sikre enhetlige/like tjenester for 

Norges befolkning. Bakgrunnen var både å sikre kvalitet og vurdere ressursbruk. Denne er 

innført med overgangstid fram mot 2018.  

Det vil si at legevakten i Søgne og Songdalen uavhengig av kommunesammenslåing ville stått 

foran en betydelig legevaktsomorganisering. Kristiansand legevakt har allerede måttet gjøre 

mange endringer for å oppfylle kravene den nye forskriften stiller.  

Dette burde være kjent for både kommuneadministrasjon og politikere. Legevakten I Søgne og 

Songdalen har faktisk en lengre periode nå hatt særlig fritak fra forskriften i påvente av 

kommunesammenslåingen.  

Fra 2020 vil legevakten etter forskrift måtte organiseres etter et mye strengere 

prioriteringssystem som innebærer at de fleste mindre akutte medisinske problemstillinger vil 

bli avvist og henvist til fastlege på dagtid.  

Endringene befolkningen i Søgne/Songdalen vil merke er spesielt: 
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-Den nye legevakten vil bemannes fra hele fastlegekorpset i den nye kommunen (legene i 

Søgne, Songdalen og Kristiansand). Den største andelen av legene vil således komme fra 

dagens Kristiansand kommune og har lite kjennskap til lokale forhold og pasienter. Argumentet 

om lokal kjennskap og tilhørighet vil derfor ikke lenger være gjeldende. 

-Det vil ikke være mulig å bruke samme journalsystem som i dag da lovverket krever et 

separat journalsystem for legevakt. Man vil derfor ikke lengre få tilgang til fastlegens 

pasientjournal slik man i Søgne/Songdalen har idag.  

-Legevaktens telefonsentral er allerede vedtatt lokalisert til Eg. Henvendelsene vil derfra bli 

sortert. Dvs at alle henvendelser vil mottas på felles sentral, og så vurderes etter 

medisinskfaglig mal. 

 

Alle disse endringene skjer uavhengig av hvor legevakten i nye Kristiansand lokaliseres. 

 

Legevakten I Søgne og Songdalen har hatt en av landets høyeste besøksfrekvens 

sammenlignet med innbyggertall. Dette er ikke fordi dens innbyggere har større behov for 

legetilsyn enn ellers i landet, men fordi man har vært liberale med å ta inn de fleste som har 

henvendt seg. Dette vil, jfr den nye legevaktsforskriften og sentral telefonorganisering, ikke 

videreføres uavhengig av hvor legevakten lokaliseres. 

Det er også et faktum at legevakten I Søgne og Songdalen i stor grad har vært avhengig av 

enkeltlegers eksepsjonelt store deltakelse I ordningen. Den innsatsen strekker seg langt utover 

bl.a. bestemmelser om arbeidstid i arbeidslivet. Det har vært en avgjørelse den enkelte lege har 

tatt, men som man ikke kan forvente at den resterende legegruppen kommer til å videreføre. 

En samlet legegruppe har et sterkt ønske om å overholde arbeidsmiljøloven mht arbeidstider, 

arbeidsbelastning og forsvarlighet. 

 

Den medisinskfaglige vurderingen av legevaktslokalisasjon. 

 

Det har vært nedsatt et utvalg i «nye Kristiansand kommune» som har utredet ulike alternativer 

for organisering av legevaktstilbudet i fremtiden. Arbeidsgruppen har bestått av representanter 

fra alle 3 kommuner og 3 fastlegerepresentanter, en fra hver kommune.  En omfattende 

rapport er laget og legegruppen stiller seg bak det solide arbeidet som er gjort og 

konklusjonene fra denne arbeidsgruppen. Utgangspunktet for gruppens arbeid var å anbefale 

løsninger som kan gi «nye Kristiansand kommune» en robust legevakt med høy kvalitet.  

Arbeidsgruppens konklusjon og anbefaling er kort oppsummert å etablere en stor, kompetent 

legevakt på Eg. 

 

Vi ser med stor bekymring på at politikerne nå utreder å gå imot våre faglige anbefalinger mht 

legevaktsorganisering. Vi ser en prosess hvor de folkevalgte overhodet ikke hensyntar klare og 
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konkrete faglige anbefalinger fra legegruppen og det fagmiljøet som skal drifte og bemanne 

legevaktsfunksjonen i storkommunen.  

 

Vi ser at disse anbefalingene fra et samlet fagmiljø og samlet kommunal administrasjon i alle 

tre kommunene nå er fullstendig tilsidesatt av politikerne med den utredning som nå er bestilt. 

Når politiske vedtak overkjører faglige anbefalinger blir sluttresultatet sjeldent bra. 

 

Vi er i en fastlegekrise. 

 

Fastlegenes kapasitet til arbeid er uttømt. Det er og blir store kapasitetsutfordringer og 

rekrutteringsvansker i hele fastlegeordningen, og kommunene i «nye Kristiansand kommune» 

er intet unntak.. 

Der er ikke kapasitet innad i fastlegegruppen i «nye Kristiansand kommune» til å bemanne 

politikernes forslag med satelittlegevaktstasjon, og vi ser med betydelig uro på det scenario 

som politikerne nå ber administrasjonen utrede. Det er med både sorg og oppgitthet at vi 

registrerer at politikerne enda ikke har forstått at hele fastlegeordningen vakler, legene er 

overarbeidet og dette løses ikke med å legge til ytterligere arbeidsbelastning.  

Det er løpende store vansker med å få besatt fastlegehjemler, ikke bare i Kristiansand 

kommune men også i Søgne kommune. 

Utredningen som nå er bestilt er ikke gjort i samråd med legene verken i Søgne, Sogndalen 

eller Kristiansand kommune til tross for at den representerer en betydelig inngripen i vår 

arbeidshverdag.  

En samlet legevakt på Eg er vurdert å være medisinsk forsvarlig og det er ikke grunnlag for å 

tilplikte fastlegegruppen ytterligere arbeidsbelastning slik en satelittlegevakt i Søgne vil 

medføre. 

Vi lever i et land hvor avstand til legevakt svært mange steder er langt over de estimerte 30-

60min man i «nye Kristiansand kommune» maksimalt vil måtte bruke for å komme til 

legevakten. 

Vi stusser da over ressursbruken politikerne er villige til å akseptere da bemanning og 

organisering av en sattelittlegevakt vil bli svært kostbart for innbyggerne i hele «nye 

Kristiansand», ikke bare de som vil dra nytte av den.  

Og når man setter dette opp mot at en samlet legevakt på Eg vil være en fullgod, svært robust 

og medisinsk faglig forsvarlig legevakt, synes ressursbruken her å være lite gjennomtenkt. 

 

En samlet legegruppe mener politikerne må stå fullt og helt ansvarlige for sitt forslag hva 

gjelder organisering, finansiering og faglig forsvarlighet når man velger å utrede og vike fra 

klare faglige anbefalinger. 
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Dersom politikerene velger å gå for satelittlegevaktmodellen på tvers av faglige anbefalinger 

ser vi som eneste løsning at denne satelittlegevakten får egne fast ansatte legevaktsleger, og 

at det straks iverksettes tiltak for en oppbemanning av disse legeressursene i kommunen.  

 

 

Signert: 

 

Allmennlegeutvalget i Kristiansand, Søgne og Songdalen. 
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