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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND 
 
 
Dato: 20.08.2019 
Sted: Møterom Else Marie Jakobsen Rådhuskvartalet u.etg.  
Behandlede saker: 70/19-78/19 
Møtets varighet: Kl. 13.00 til kl. 15.10 
Møteleder: Leder Harald Furre (H) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Til stede fra administrasjonen: 
Økonomidirektør Terje Fjellvang for programleder Camilla B. Dunsæd 
Prosjekteier Torbjørn Urfjell, nye Kristiansand 
Prosjekteier Helse- og mestring Brede Skaalerud, nye Kristiansand 
Prosjektleder Elisabeth Engemyr, nye Kristiansand 
Formannskapssekretær 
 
 
 
 
Permitteringer/tiltredelser: 
Repr. Mette Gundersen, AP, perm kl. 13.00-14.30. Repr. Trond H. Blattmann, AP, tiltrådt. 
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Innbyggertorg – mulighetsstudie – orientering om prosess og foreløpige anbefalinger  
ved prosjektleder Elisabeth Engemyr 
 

 Politisk vedtak – visjoner og mål 

 På vei mot en ny kommunerolle 

 Anbefaling nærdemokratiordninger oktober 2018 

 Rammer for innbyggertorg – fellesnemnda mars 2019 

 Mulighetsstudie – mandat 

 Møter i mai 

 Spørsmål i møtene 

 Anbefalinger arbeidsgruppa etter prosessen 
 
Deretter spørsmål og kommentarer. 
 

------------------------------------------------- 
 
 
70/19 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.06.19 
 

Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.06.19. 
(Enst.) 
 
 

 
 
71/19 Tilslutning til viljeserklæring 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemda slutter seg til viljeserklæringen. 
(Enst.) 
 
 

 
 
72/19 Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 - høringsuttalelse fra 

nye Kristiansand kommune 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye 

Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken. 
(Enst.) 
 
2. 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. 

(8/2) 
 
3. Nye Kristiansand kommune gjør oppmerksom på at det som del av 

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

(Enst.) 
 
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag 

slik: I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av 
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal 
benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til 
jordbruksproduksjon. 

(8/2) 
 
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med 

autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken. 
(Enst.) 
 
6. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i denne 

saken. 
(Enst.) 
 
7. Nye Kristiansand kommune viser forøvrig til vurderingene i saken. 
(Enst.) 
 
8. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
KRF fremmet følgende forslag: 
«Tillegg i vedtakets pkt. 3 slik at nytt pkt. 3 endres til:  
Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag slik: 
I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av jordbruksareal, 
skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring 
av annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon.» 
 
AP fremmet følgende forslag: 
«Vedtakets pkt. 1 endres til: 
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 delfelt 1 i Nodelandsheia øst.» 
 
Høyre fremmet følgende forslag til nytt pkt. 0: 
«Fellesnemnda beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye 
Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.» 
 
SP fremmet følgende forslag: 
«Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.» 
 
Votering: 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 1. 
AP sitt forslag falt med 7 mot 3 stemmer (AP). 
Programleders innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer (FRP), 
vedtakets pkt. 2. 
Programleders innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3. 
Ved alternativ votering ble KRF sitt forslag vedtatt med 8 stemmer, mens 2 
stemte for programleders innstilling pkt. 3 (FRP), vedtakets pkt. 4. 
Programleders innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 5. 
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Programleders innstilling pkt. 5 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 6. 
Programleders innstilling pkt. 6 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 7. 
SP forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 8. 
 
 

 
 
73/19 Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse fra nye Kristiansand 

kommune 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
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 
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. 
(Enst.) 
 
 

 
 
74/19 Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår - lokal forskrift 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
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. 
(6/4) 
 
Forslag: 
KRF fremmet følgende forslag: 
«Arbeidsutvalget anbefaler fellesnemda å godkjenne reglement for godtgjøring 
og velferdsgoder for folkevalgte i Kristiansand kommune som var forslag fra valg 
og honorarkomiteen  til fellesnemdas møte 26. mars.» 
 
Votering: 
Ved alternativ votering ble programleders innstilling vedtatt med 6 stemmer, 
mens 4 stemte for KRF sitt forslag (FRP/KRF/SP). 
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75/19 Reglementer og praktisk tilrettelegging for folkevalgte og partiene 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

 
1. Kristiansand kommune tilbyr ikke faste kontorlokaler til partiene. Partier som 

ønsker faste kontorlokaler sørger selv for dette.   
2. De folkevalgte benytter kommunens standardavtaler for nettbrett, 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.  

(Enst.) 
 
4. Partiene må tilbys møtelokaler i rådhuset / rådhuskvartalet til avvikling av 

gruppemøter. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
FRP fremmet følgende forslag: 
«Partiene må tilbys møtelokaler i rådhuset / rådhuskvartalet til avvikling av 
gruppemøter.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FRP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 
76/19 Revidert reglement for kontrollutvalget 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for kontrollutvalget i nye 
Kristiansand.  
(Enst.) 
 
 

 
 
77/19 Høring - Forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemda legger «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» på høring med frist 1. november 
2019.  
(Enst.) 
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78/19 Legevakttjenester i nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
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. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
FRP fremmet følgende forslag: 
«Alternativ til vedtakets pkt. 2 tredje kulepunkt: 
Det skal ligge til grunn at dagens åpningstid i Søgne og Songdalen videreføres.» 
 
Programleder fremmet følgende innstilling: 
«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.» 

 
Votering: 
Programleders primære innstilling fikk ikke tilslutning. 
Programleders alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
FRP sitt forslag følger saken uten votering: 
 
 

 
 
 
Møtet hevet. 
 


