NYE KRISTIANSAND

PROTOKOLL ARBEIDSUTVALG NYE KRISTIANSAND
Dato:
Sted:
Behandlede saker:
Møtets varighet:
Møteleder:

22.01.2019
Formannskapssalen
1/19-8/19
Kl. 14.00 til 16.10
Leder Harald Furre (H)

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

Til stede fra administrasjonen:
Programleder Camilla B. Dunsæd, nye Kristiansand
Økonomidirektør Terje Fjellvang, Kristiansand kommune
Prosjekteier Torbjørn Urfjell, nye Kristiansand
Rådmann Kim H. Holum, Søgne kommune
Rådmann Kjell A. Kristiansen, Songdalen kommune
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
Formannskapssekretæren

Dessuten møtte:
Jan Ingen Tungesvik, KS Agder
Anne Romsås, KS sentralt
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Orientering om eiendomsskatt i nye Kristiansand
ved økonomidirektør Terje Fjellvang, Kristiansand kommune










Første behandling av saken i kommunestyrene
Forskrift om sammenslåing
Fellesnemndas vedtak 19.06.18 (sak 29/18)
Endringer i eiendomsskatteloven
Harmonisering av eiendomsskattenivået i nye Kristiansand fra 2020
Nye endringer og klargjøringer
Programleders forslag
Budsjettmessige konsekvenser
Uavklarte spørsmål

Deretter spørsmål og kommentarer.
----------------------------------------------------------------------1/19

Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.12.2018
Vedtak:
Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 11.12.2018.
(Enst.)
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Eiendomsskatt i nye Kristiansand
Arbeidsutvalgets uttalelse:
1.

Fellesnemnda ber administrasjonen iverksette omtaksering slik at nytt
skattegrunnlag kan gjøres gjeldende i nye Kristiansand for skatteåret 2021.

2.

Det benyttes lokal taksering som takseringsmodell for å sikre at takstene
gjenspeiler reelle verdiforskjeller i ulike deler av kommunen og at forhold
som standard og kvalitet blir vurdert.

3.

Det benyttes ikke lokal reduksjonsfaktor i taksperioden, kun obligatorisk
reduksjonsfaktor. Ønsket skattenivå fastsettes ved bruk av skattesats.

4.

Omtakseringsarbeidet skal gjennomføres med utgangspunkt i at det ikke
benyttes bunnfradrag.

5.

Harmonisering av innretningen av takst og skatt for de tre gamle
kommunene i overgangsperioden fra 2020 til 2021, behandles gjennom den
ordinære budsjettbehandlingen.

6.

Sak om prosjektbevilging fremmes som egen sak når kostnadsbildet er mer
sikkert.
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Forslag:
FRP fremmet følgende forslag:
«1. Stortinget har vedtatt en reduksjon av eiendomsskatten i Statsbudsjettet.
2. Arbeidsutvalget K3 ber administrasjonen starte en omtaksering av nødvendige
objekter med mål om at et nytt og lavere grunnlag skal gjelde fra 2020.
3. Eiendomsskatten reduseres årlig i de kommende økonomiplaner, for å tas bort
innen 2026 i nye Kristiansand.»
Votering:
Programleders innstilling ble ikke votert over.
FRP sitt forslag følger saken uten votering.
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Hovedutvalgenes navn og ansvar
Arbeidsutvalgets uttalelse:
1.

Fellesnemndas støtter at navn på hovedutvalgene blir:
 Næring- og eierskapsutvalget
 Organisasjonsutvalget
 Byutviklingsutvalget
 Helseutvalget
 Oppvekstutvalget
 Kulturutvalget

2.

Fellesnemnda ber den politiske-administrative prosjektgruppa bistå
programleder i å lage forslag til reglementer for hovedutvalgene basert på
den ansvarsdelingen som er beskrevet i saken. Arbeidsutvalget konsulteres
ved behov.

Votering:
Programleders innstilling ble ikke votert over.
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Valg av revisjonsordning for nye Kristiansand kommune
Arbeidsutvalgets uttalelse:
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til fellesnemda:
1.

Fellesnemnda ønsker å videreføre deltakelse i Agder Kommunerevisjon IKS
som revisor for kontrollutvalget i nye Kristiansand kommune.
2. Fellesnemnda anmoder bystyret og kommunestyrene i Kristiansand, Søgne
og Songdalen kommuner om å si opp gjeldende avtale med virkning fra
01.01.2020
3. Fellesnemnda ber om at det tas initiativ overfor Agder Kommunerevisjon IKS
for å få utarbeidet ny selskapsavtale fra 01.01.2020.
(Enst.)
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Valg av sekretariatsordning for Kontrollutvalget nye Kristiansand kommune
Arbeidsutvalgets uttalelse:
Kontrollutvalget legger saken frem for fellesnemnda med følgende innstilling:
1.

Fellesnemnda viderefører deltakelsen i Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS som sekretariat for kontrollutvalget i
Kristiansand kommune.
2. Fellesnemnda ber bystyret/kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og
Songdalen om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen
skal gjelde fra 1.1.2020.
(Enst.)
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Organisering av idrettstjenester i nye Kristiansand
Arbeidsutvalgets uttalelse:
1.
2.

Fellesnemnda tar saken til orientering
Fellesnemnda ser den overordnede administrative organiseringen som ferdig
definert og programleder gjennomfører detaljorganiseringen slik det er
beskrevet i saken.
(Enst.)
3. Idrettsetaten bemannes i henhold til de driftsoppgaver som tillegges enheten.
(Enst.)
Forslag:
Rådmann Ragnar Evensen fremmet følgende forslag:
«Idrettsetaten bemannes i henhold til de driftsoppgaver som tillegges enheten.»
Votering:
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Rådmann Ragnar Evensen sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3.

7/19

Aktuelle tiltak for økt valgdeltakelse ved kommunestyrevalg og
fylkestingsvalg 2019
Arbeidsutvalgets uttalelse:
1.
2.

Fellesnemnda slutter seg til administrasjonens anbefalinger i saken og at
eventuelle merkostnader innarbeides i forbindelse med 1.tertial 2019.
Fellesnemnda ber om at sosiale medier benyttes målrettet slik som skissert i
bakgrunn for saken, jf. punkt 1.
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3.

Fellesnemnda vedtar at SMS varsling benyttes slik som foreslått i saken,
jf. punkt 2.
4. Fellesnemnda slutter seg til forslag skissert i punkt om generell informasjon,
jf. punkt 3.
5. Fellesnemnda gir sin tilslutning til forslag til tiltak for å øke valgdeltakelse
knyttet til velgere med innvandrerbakgrunn, jf. punkt 4
6. Fellesnemnda gir sin tilslutning til forslag til tiltak for å øke valgdeltakelse
knyttet til unge velgere, jf. punkt 5
7. Fellesnemnda gir sin tilslutning til punkt 6 vedrørende ekstra åpningstider i
forhåndsstemmemottak tilknyttet store arrangementer i
forhåndsstemmeperioden.
8. Fellesnemnda gir sin tilslutning til punkt 7 og får en egen sak om både
lokasjoner og åpningstider for forhåndsstemmemottak og mottak av
valgtingsstemmer.
(Enst.)
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Innbyggertorg
Arbeidsutvalgets uttalelse:
1.

Ved inngangen til ny kommune 1.1.2020 etableres det tre torg navngitt som
innbyggertorg på Tangvall, Nodeland og i rådhuskvartalet.
2. Det skal være førende prinsipp at innbyggerne skal få mest mulig like
tjenester i hele den nye kommunen, og at alle innbyggertorgene kan
benyttes uavhengig av hvor du bor
3. Innbyggertorgene skal utvikles videre til arena for samskaping og dialog med
innbyggere, organisasjoner og andre lokale aktører
(Enst.)

----------------------------------------------------Samarbeid med KS om Folkevalgtopplæringen i nye Kristiansand
Dialog med KS om mulig samarbeid om folkevalgtopplæringen
for KS deltar Jan Inge Tungesvik og Anne Romsås






(kl. 15.05-15.35)

KS folkevalgtprogram 2015-2019
KS Folkevalgtprogram skal bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon,
rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter
Målgruppe
Basisprogrammet
Folkevalgtdager

Deretter innspill og kommentarer.
Det etableres en arbeidsgruppe som lager en skisse til opplegg. Kandidater meldes inn til
sekretæren. Settes opp som sak til neste møte i arbeidsutvalget.
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EVENTUELT:
Repr. Astrid M. Hilde, AP, tok opp den kommende saken om Legevakt i nye Kristiansand og
forventninger til denne.

Møtet hevet.
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