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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND 
 
 
Dato: 21.05.2019 
Sted: Formannskapssalen    
Behandlede saker: 53/19-60/19 
Møtets varighet: Kl. 13.00 til 15.35 
Møteleder: Leder Harald Furre (H) 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Til stede fra administrasjonen: 
Programleder Camilla B. Dunsæd, nye Kristiansand 
Direktør kultur, frivillighet og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell, nye Kristiansand 
Rådmann Kim H. Holum, Søgne kommune 
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand kommune 
Programrådgiver Anne Aunevik, nye Kristiansand 
Virksomhetsleder Service og integrering Birgith Ness, Kristiansand 
Kommunikasjonsrådgiver Kristin Wallem Timenes, nye Kristiansand 
Formannskapssekretæren 
 
 
 
Dessuten møtte: 
Prosjektleder Stein Inge Jærnes, 07 Media 
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Presentasjon av opplegg for folkevalgtopplæring ved Anne Aunevik 
 

 Vedtak i fellesnemnda 5. mars 

 Obligatoriske samlinger nytt bystyre – foreløpig forslag utarbeidet sammen med KS 

 Avklaringer i AU 

 Overordnede tema  

 Samling på Scandic bystranda?  

 Programleder tilbyr opplæringspakke for partigruppene våren eller høsten 2019 
 
Deretter innspill og dialog. 
 
Oppfølging: Notat sendes til Arbeidsutvalget i forkant av neste møte.  
 
 
 
Asylmottak i nye Kristiansand ved Birgith Ness Kl. 13.20 – 13.40 
 

 Kristiansand kommune er driftsoperatør – drift av asylmottak 

 UDI kan plassere asylmottak i Kristiansand 

 Søknadsfristen er 31. mai for 2020 med avrop høsten 2019 

 Kristiansand søker om basismottak 150 plasser og i tillegg mottak for enslige 
mindreårige  

 
 
 
Grafisk profil ved Kristin Wallem Timenes og Stein Inge Jærnes, prosjektleder 07 Media 
 

 07 media – grafisk profil for nye Kristiansand 

 Målsetting 

 Visjon for design 

 Dialogmøter 

 Fri bruk av alt for alle 

 Det offisielle Kristiansand 

 Tjenesteyteren Kristiansand 

 Oppsummert 

 Det skal føles godt å bli utsatt for kommunikasjon fra Kristiansand 
 
 

------------------------------- 
 
 
53/19 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 23.04.19 
 
 

Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 23.04.19. 
(Enst.) 
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54/19 Grafisk profil nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda godkjenner prinsippdokumentet for grafisk profil for nye 

Kristiansand. Fellesnemnda godkjenner bruk av den karakteristiske 
kvadraturen som rammeverk for profilen, og bruk av illustrasjoner som kan 
assosieres med kommunen.  

(Enst.) 
2. Fellesnemnda godkjenner forslag til farger, typografi og hierarki i den 

grafiske profilen samt logo inspirert av byvåpenet som kjennemerke for 
kommunale tjenester med følgende endring:  
Det forenklede byvåpenet skal kun benyttes der det ordinære byvåpenet blir 
for komplekst og ikke fremkommer godt nok visuelt eller ikke imøtekommer 
kravene til universell utforming. Byvåpenet er kommunens logo. 

(6/4) 
 
3. Programleder utarbeider detaljerte maler og verktøy for praktisk bruk av 

grafisk profil. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Høyre fremmet følgende forslag. 
«Tillegg til punkt 2: 
 ..med følgende endring: Det forenklede byvåpenet skal kun benyttes der det 
ordinære byvåpenet blir for komplekst og ikke fremkommer godt nok visuelt eller 
ikke imøtekommer kravene til universell utforming. Byvåpenet er kommunens 
logo.» 
 
FRP fremmet følgende forslag: 
«Fellesnemnda godkjenner forslag til farger, typografi og hierarki i den grafiske 
profilen. Ny logo benyttes ikke. Mindre fargejusteringer for å tilpasse opplegget til 
eksisterende bysegl kan utføres.» 
 
AP fremmet følgende forslag: 
«Tillegg til punkt 2: 
 - Skilt på formålsbygg skal ha kommunens byvåpen 
 - Annonsering av ledige stillinger skal ha kommunens byvåpen 
 - For øvrig som prosjektleders forslag 
f. eks. vil øvrig uniformering/biler, kopper, klær osv ha ny logo.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
FRP sitt forslag falt med 7 mot 3 stemmer (KRF/FRP). 
Programleders innstilling pkt. 2 med Høyres tilleggsforslag ble vedtatt med 6 mot 
4 stemmer (AP/SP). 
AP sitt forslag ble ikke votert over. 
Programleders innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
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55/19 1. tertialrapport 2019 nye Kristiansand programmet 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemda tar 1. tertialrapport 2019 for programmet nye Kristiansand til 
orientering. 
(Enst.) 
 
 

 
 
56/19 Reglement for valg og honorarutvalget 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for valg- og honorarutvalget. 
(Enst.) 
 
 

 
 
57/19 Politisk representasjon i råd og utvalg 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda støtter anbefalinger om politisk representasjon i råd og utvalg slik 
det er beskrevet i notat fra valg- og honorarkomiteen med følgende endring: 
 
Navneutvalget økes fra 3 til 5 representanter 
 
og ber programleder utarbeide samlet oversikt som kan tas i bruk ved 
oppnevninger etter valg av nytt bystyret. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«Navneutvalget økes fra 3 til 5 representanter.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling med Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 
 
58/19 Eiendomsskatt i nye Kristiansand - oppnevnelse av sakkyndig nemd 
 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
1. Fellesnemnda oppnevner sakkyndig nemnd med 5 medlemmer og 5 

varamedlemmer til taksering av eiendommer i nye Kristiansand for 
valgperioden 2019 – 2023. Nemnda skal være operativ fra 1. september 
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2019. Oppnevnelsen er foreløpig og gjøres formelt når nytt kommunestyre er 
konstituert.  

 
2. Sakkyndig nemnd og klagenemnd mottar møtegodtgjørelse som medlemmer 

av hovedutvalg i perioden med omtaksering. Ved løpende taksering følges 
det til enhver tid gjeldende regulativ for møtegodtgjørelse. 

(Enst.) 
 
3.  Valg- og honorarkomiteen innstiller navn til fellesnemnda i juni 2019. 

Komiteen vurderer også godtgjøring til nemnda. 
(Enst.) 
 
4.  Det fremmes sak om reglement for Sakkyndig nemnd. 
(Enst.) 
 
Forslag: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 
«1.  Valg- og honorarkomiteen innstiller navn til fellesnemnda i juni 2019. 

Komiteen vurderer også godtgjøring til nemnda. 
2.  Det fremmes sak om reglement for Sakkyndig nemnd.» 
 
Votering: 
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Arbeidsutvalgets forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3. 
Arbeidsutvalgets forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 4. 
 
 

 
 
59/19 Forslag til møteplan 2. halvår 2019 - alle hovedutvalg 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda godkjenner forslag til møteplan for hovedutvalgene 2. halvår 2019. 
(Enst.) 
 
 

 
 
60/19 Boligprogram nye Kristiansand 2020-2023 - høring 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 
Fellesnemnda vedtar å sende forslag til Boligprogram nye Kristiansand 2020-
2023 ut på høring. 
(Enst.) 
 
 

 
 
EVENTUELT: 
 
Repr. Egel Terkelsen, FRP: 

1. Arbeidsgruppe for symboler har mottatt forslag om kommuneblomst. 
Programleder undersøker hvem som har beslutningsmyndighet. 
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2. Søgne og Songdalen må beholde oppgaver som opprettholder stedene som senter. 

hva er status for plassering av oppgaver? 
Programleder orienterte kort om status og fremdriftsplan. 

 
 
Repr. Jan Erik Tønnesland, AP, reiste spørsmål om hva som vil skje med mottaksskolen på 
Birkelid læringssenter. 
Programleder følger opp spørsmålet. 
 
 
 
Møtet hevet. 


