
NYE KRISTIANSAND 

   
 

1 
 

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

 
 

 
 
Til stede: Forfall: 
Harald Furre (H) 
Astrid M. Hilde (AP) 
Egel Terkelsen (FRP) 
Tom Løchen (H) 
Johnny Greibesland (SP) 
Jan Erik Tønnesland (AP) 
Ida Grødum (H) 
Jørgen Kristiansen (KRF) 
Mette Gundersen (AP) perm kl. 16.00 
Petter Benestad (V) for  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stian Storbukås (FRP) 
 

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

 Folkevalgtes opptreden i politiske møter 

 Felles kultur og tilstedeværelse under politiske møter 

 Avgrensning i forhold til spørsmål, forespørsler og interpellasjoner samt mulighet for å 

sende skriftlige spørsmål til ordfører mellom bystyremøter  

 Møte og talerett i politiske organ for andre enn representantene selv 

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

 Politisk behandling  

 4 dokumenter, saksfremlegg, prosjektrapport, reglementet, forskriftsfestede 

retningslinjer 

 Kort om rapporten og hva som er tatt opp og besvart i den 

 Oppfordring om å drøfte forslaget i egne partigrupper 

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

 Høye ambisjoner – viktig å komme i mål 

 Status og fremdrift – grafisk profil 

 Byvåpenet gjelder videre 

 Kommunelogo skal erstattes av noe nytt 

 Åpne dialogmøter med innbyggerne om identitet 

 Noen utfordringer 

 To mulige retninger for utvikling av logo 

 
 

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

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

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

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

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

 
 
12/19 Utvidelse av delegert myndighet til programleder 
 

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

 
 
13/19 Delegering av myndighet til valgstyrets sekretær 
 

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

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

 

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

(Enst.) 
 
 

 
 
14/19 Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - tidligstemmegining, 

forhåndsstemmemottak og stemmesteder valgting 
 

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

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

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

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

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

lokale i selve kjøpesenteret.  
o Sørlandssenteret 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Enst.) 
 
 

 
 
16/19 Elevombud i nye Kristiansand 
 

Arbeidsutvalgets uttalelse: 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
17/19 Kommunal planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kommune 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


