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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har ingen merknader til foreslåtte endringer av ATP-utvalget.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har fått på høring forslag til endret sammensetning av ATP-utvalget.
Bakgrunnen for saken er at høsten 2015 fremmet Kristiansand kommune forslag om å endre
sammensetningen av ATP-utvalget. Forslaget ble fremmet i rådmannsutvalget og i styret for
Knutepunkt Sørlandet. Forslaget går ut på å redusere Kristiansand kommunes representasjon
fra 6 til 1, og Vest-Agder fylkeskommunes representasjon fra 5 til 1. Kommunens ene
representant skal vekte som 6 stemmer, og fylkeskommunens ene representant som 5 stemmer.
På denne måten vil Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune opprettholde sin
innflytelse i utvalget. Forslaget går også ut på at den ene representanten for Kristiansand
kommune skal være ordføreren, og tilsvarende fylkesordføreren for Vest-Agder
fylkeskommune.
Forslaget innebærer ingen endring for de øvrige samarbeidspartnerne i ATP-utvalget, som per i
dag har en representant hver. Endringen vil derfor ikke berøre Søgne kommunes deltagelse
eller innflytelse i utvalget.
Saksutredning:
Fakta om ATP-samarbeidet – ATP-utvalgets sammensetning
ATP ble et permanent regionalt samarbeid fra januar 2010, etter å ha vært et prosjekt i perioden
2004-2010. Samarbeidsavtalen ble undertegnet 29. januar 2010. Avtalen regulerer blant annet
hvilke oppgaver ATP-samarbeidet har, hvordan samarbeidet er organisert og hvordan ATPutvalget er sammensatt.
I henhold til samarbeidsavtalen punkt 5 Politisk organisering fordeler ATP-utvalgets
representanter seg slik:
- 6 representanter fra Kristiansand kommune
- 5 fra Vest-Agder fylkeskommune

- 1 fra hver av de øvrige samarbeidspartnerne
Da Iveland sluttet seg til samarbeidet i 2012, gikk antall politiske valgte representanter fra 17
til 18 representanter. I tillegg har Statens vegvesen én representant i utvalget (med uttalerett,
men ikke stemmerett).
Høsten 2015 ble det drøftet på møte i styret for Knutepunkt Sørlandet å endre ATP-utvalgets
sammensetning. Flere av ordførerne ytret ønske om å vurdere endring av ATP-utvalgets
sammensetning. (Behov for å vurdere endringer av dagens sammensetning ble også nevnt i
ATP-møtet 18.09 september).
Forslaget fra Kristiansand kommune går konkret ut på at kommunenes og fylkeskommunenes
deltakelse reduseres til kun å omfatte ordfører/fylkesordfører, men at stemmevekten beholdes
som i dag. Det vil si at Kristiansand kommunes ene representant vil vekte med 6 stemmer,
mens fylkeskommunens representant vil vekte 5 stemmer. På den måten vil innflytelsen disse
to samarbeidspartnerne forbli den samme som tidligere.
Forslaget går også ut på at den ene representanten for Kristiansand kommune skal være
ordføreren, og tilsvarende fylkesordføreren for Vest-Agder fylkeskommune.
Vararepresentantene skal i følge forslaget være varaordfører / fylkesordfører.
For øvrige deltakere i ATP-samarbeidet vil endringen ikke medføre noen endring.
Begrunnelsen for å endre sammensetningen er å rasjonalisere arbeidet og tilpasse det til
arbeidsmengden i utvalget. I tillegg er det hensiktsmessig å tilpasse sammensetningen i ATPutvalget med sammensetningen i styret for Knutepunkt Sørlandet, siden møtene avholdes etter
hverandre på samme dag.
Formell behandling av forslaget
15. november tok Kristiansand kommune saken opp i rådmannsutvalget i Knutepunkt
Sørlandet. Rådmannsutvalget stilte seg bak forslaget fra Kristiansand kommune om å redusere
Kristiansand kommunes og Vest-Agder fylkeskommunens deltakelse i ATP-utvalget til kun å
omfatte ordfører/fylkesordfører, men at stemmevekten beholdes som i dag.
Styret i Knutepunkt Sørlandet behandlet saken 11. desember. Forslaget om endring i
sammensetningen ble enstemmig vedtatt. Men fordi fylkeskommunene ikke er representert i
Knutepunkt Sørlandet, ble det koplet et eventuelt til endring i fylkeskommunens
representasjon. Vedtaket ble slik: 3
«Styret i Knutepunkt Sørlandet støtter forslaget fra Kristiansand kommune om å redusere
Kristiansand kommunes, og evt. også fylkeskommunens, deltakelse i ATP-utvalget til kun å
omfatte ordfører /varaordfører, men at stemmevekten beholdes som i dag. For de øvrige
deltakere i utvalget vil endringene ikke medføre endring.» Dette var for øvrig identisk med
ordlyden i forslag til vedtak.
Det nåværende ATP-utvalget ble konstituert samme dag, 11. desember, med fylkesordfører
Terje Dammen som gjenvalgt leder. I henhold til gjeldende samarbeidsavtale, punkt 5, hadde
alle aktører valgt sine representanter, så nær som Kristiansand. Kristiansand stilte med ordfører
og varaordfører. Denne sammensetningen av ATP-utvalget ble tidligere på dagen formelt
godkjent av styret i Knutepunkt Sørlandet. På møtet i ATP-utvalget ble det påpekt at
Kristiansand, i en periode fram til en eventuell endring av sammensetningen, får mindre
innflytelse enn tidligere. Dette ble akseptert. (Dersom sammensetningen evt. ikke endres, vil
Kristiansand kommune ha mulighet til øke sin representasjon fra 2 til 6 medlemmer).

Både styret i Knutepunkt Sørlandet og ATP-utvalget har vedtatt at forslag om endring i
utvalgets sammensetning skal sendes på høring i kommunene og fylkeskommunene.
Formelle konsekvenser av en evt. endring
Endring av ATP-utvalget i tråd med forslaget fra Kristiansand kommune krever endring av
gjeldende samarbeidsavtale for ATP-samarbeidet. Dette gjelder avtalens punkt 5. Politisk
organisering.
Avtalens punkt 5 må endres dersom endringsvedtaket skal bli gyldig. Ifølge
samarbeidsavtalens punkt 10 Endring av avtalen krever endringer i avtalen tilslutning fra
samtlige avtalepartnere. ATP-utvalget, der alle avtalepartnere er representert, kan vedta
avtaleendringen. Dersom det gjøres i en egen sak, på samme møte som selve endringssaken
behandles og vedtas, vil vedtaket om ny politisk sammensetning av ATP-utvalget være gyldig
fra denne dato.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Høring Ny sammensetning av ATP-utvalget
Vedlegg 2 - Innkalling til styremøte i Knutepunkt Sørlandet 11.12.15
Vedlegg 3 - Referat fra styremøte i Knutepunkt Sørlandet 11.12.15
Vedlegg 4 - Avtale om permanent samarbeid om areal- og transportforvaltning i
Kristiansand regionen

Til:

Samarbeidskommunene i ATP utvalget, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder
fylkeskommune

Høring: Ny sammensetning av ATP-utvalget
Høsten 2015 fremmet Kristiansand kommune forslag om å endre sammensetningen
av ATP-utvalget. Forslaget ble fremmet i rådmannsutvalget og i styret for Knutepunkt
Sørlandet. Forslaget går ut på å redusere Kristiansand kommunes representasjon
fra 6 til 1, og Vest-Agder fylkeskommunes representasjon fra 5 til 1. Kommunens ene
representant skal vekte som 6 stemmer, og fylkeskommunens ene representant som 5
stemmer. På denne måten vil Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune
opprettholde sin innflytelse i utvalget. Forslaget går også ut på at den ene representanten
for Kristiansand kommune skal være ordføreren, og tilsvarende fylkesordføreren for VestAgder fylkeskommune.
Forslaget innebærer ingen endring for de øvrige samarbeidspartnerne i ATP-utvalget, som
per i dag har en representant hver.
Forslag til ny sammensetning av ATP-utvalget
1. Med virkning fra XXXX 2016 endres sammensetningen av ATP slik at Kristiansand
kommune representeres med ett medlem som vekter 6 stemmer. Kristiansand
kommune representeres med ordføreren og varaordføreren som vararepresentant.
2. Med virkning fra XXXX 2016 endres også Vest-Agder fylkeskommunes
representasjon. Representasjonen endres til ett medlem som vekter 5 stemmer.
Vest-Agder fylkeskommune representeres med fylkesordføreren og
fylkesvaraordføreren som vararepresentant.
3. De øvrige kommuner opprettholder dagens representasjon
4. Avtale om permanent samarbeid om areal- og transportforvaltning i
Kristiansandsregionen, punkt 5 politisk sammensetning endres i tråd med punktene
over.

Forslaget sendes på høring til samarbeidskommunene i ATP, Vest-Agder fylkeskommune og
Aust-Agder fylkeskommune. Styret i Knutepunkt Sørlandet ønsker ny behandling av saken
på sitt møte 20.05.16.
Oppdatert høringsfrist: 01.08.16.
Eventuelle høringsuttalelser sendes til kr@knutepunktsorlandet.no innen 01.08.16.
Kontakt: Knutepunkt Sørlandet ved Kristian Råmunddal, tlf. 47 61 01 63.
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Bakgrunn for saken:
Fakta om ATP-samarbeidet – ATP-utvalgets sammensetning
ATP ble et permanent regionalt samarbeidet fra januar 2010, etter å ha vært et prosjekt i
perioden 2004-2010. Samarbeidsavtalen ble undertegnet 29. januar 2010. Avtalen regulerer
blant annet hvilke oppgaver ATP-samarbeidet har, hvordan samarbeidet er organisert og
hvordan ATP-utvalget er sammensatt.
I henhold til samarbeidsavtalen punkt 5 Politisk organisering fordeler ATP-utvalgets
representanter seg slik:
- 6 representanter fra Kristiansand kommune
- 5 fra Vest-Agder fylkeskommune
- 1 fra hver av de øvrige samarbeidspartnerne
Da Iveland sluttet seg til samarbeidet i 2012, gikk antall politiske valgte representanter fra
17 til 18 representanter. I tillegg har Statens vegvesen én representant i utvalget (med
uttalerett, men ikke stemmerett).
Høsten 2015 ble det drøftet på møte i styret for Knutepunkt Sørlandet å endre ATP-utvalgets
sammensetning. Flere av ordførerne ytret ønske om å vurdere endring av ATP-utvalgets
sammensetning. (Behov for å vurdere endringer av dagens sammensetning ble også nevnt i
ATP-møtet 18.09 september).
Forslaget fra Kristiansand kommune går konkret ut på at kommunenes og
fylkeskommunenes deltakelse reduseres til kun å omfatte ordfører/fylkesordfører, men at
stemmevekten beholdes som i dag. Det vil si at Kristiansand kommunes ene representant vil
vekte med 6 stemmer, mens fylkeskommunens representant vil vekte 5 stemmer.
På den måten vil innflytelsen disse to samarbeidspartnerne forbli den samme som tidligere.
Forslaget går også ut på at den ene representanten for Kristiansand kommune skal være
ordføreren, og tilsvarende fylkesordføreren for Vest-Agder fylkeskommune.
Vararepresentantene skal i følge forslaget være varaordfører / fylkesordfører.
For øvrige deltakere i ATP-samarbeidet vil endringen ikke medføre noen endring.
Begrunnelsen for å endre sammensetningen er å rasjonalisere arbeidet og tilpasse det til
arbeidsmengden i utvalget. I tillegg er det hensiktsmessig å tilpasse sammensetningen i
ATP-utvalget med sammensetningen i styret for Knutepunkt Sørlandet, siden møtene
avholdes etter hverandre på samme dag.
Formell behandling av forslaget
15. november tok Kristiansand kommune saken opp i rådmannsutvalget i Knutepunkt
Sørlandet. Rådmannsutvalget stilte seg bak forslaget fra Kristiansand kommune om å
redusere Kristiansand kommunes og Vest-Agder fylkeskommunens deltakelse i ATP-utvalget
til kun å omfatte ordfører/fylkesordfører, men at stemmevekten beholdes som i dag.
Styret i Knutepunkt Sørlandet behandlet saken 11. desember. Forslaget om endring i
sammensetningen ble enstemmig vedtatt. Men fordi fylkeskommunene ikke er representert i
Knutepunkt Sørlandet, ble det koplet et eventuelt til endring i fylkeskommunens
representasjon. Vedtaket ble slik:
2

«Styret i Knutepunkt Sørlandet støtter forslaget fra Kristiansand kommune
om å redusere Kristiansand kommunes, og evt. også fylkeskommunens, deltakelse i ATPutvalget til kun å omfatte ordfører /varaordfører, men at stemmevekten beholdes som i dag.
For de øvrige deltakere i utvalget vil endringene ikke medføre endring.» Dette var for øvrig
identisk med ordlyden i forslag til vedtak.
Det nåværende ATP-utvalget ble konstituert samme dag, 11. desember, med fylkesordfører
Terje Dammen som gjenvalgt leder. I henhold til gjeldende samarbeidsavtale, punkt 5, hadde
alle aktører valgt sine representanter, så nær som Kristiansand. Kristiansand stilte med
ordfører og varaordfører. Denne sammensetningen av ATP-utvalget ble tidligere på dagen
formelt godkjent av styret i Knutepunkt Sørlandet. På møtet i ATP-utvalget ble det påpekt at
Kristiansand, i en periode fram til en eventuell endring av sammensetningen, får mindre
innflytelse enn tidligere. Dette ble akseptert. (Dersom sammensetningen evt. ikke endres, vil
Kristiansand kommune ha mulighet til øke sin representasjon fra 2 til 6 medlemmer).
Både styret i Knutepunkt Sørlandet og ATP-utvalget har vedtatt at forslag om endring i
utvalgets sammensetning skal sendes på høring i kommunene og fylkeskommunene.
Formelle konsekvenser av en evt. endring
Endring av ATP-utvalget i tråd med forslaget fra Kristiansand kommune krever endring av
gjeldende samarbeidsavtale for ATP-samarbeidet. Dette gjelder avtalens punkt 5. Politisk
organisering.
Avtalens punkt 5 må endres dersom endringsvedtaket skal bli gyldig. Ifølge
samarbeidsavtalens punkt 10 Endring av avtalen krever endringer i avtalen tilslutning fra
samtlige avtalepartnere. ATP-utvalget, der alle avtalepartnere er representert, kan vedta
avtaleendringen. Dersom det gjøres i en egen sak, på samme møte som selve
endringssaken behandles og vedtas, vil vedtaket om ny politisk sammensetning av ATPutvalget være gyldig fra denne dato.
Vedlegg:
1. Innkalling til styremøte 11 desember
2. Referat fra møte 11 desember
3. Avtale om permanent samarbeid om areal- og transportforvaltning i
Kristiansandsregionen
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Vedlegg 1
INNKALLING TIL STYREMØTE FREDAG 11. DESEMBER KL 09:00 – 11:30 PÅ
FYLKESHUSET I KRISTIANSAND, FYLKESUTVALGSSALEN

1. Innstilling til styret
1. Styret vurderer forslaget fra Kristiansand kommune om å redusere Kristiansand
kommunes, og eventuelt også Vest-Agder fylkeskommunes, deltakelse i ATP-utvalget til kun
å omfatte ordfører/fylkesordfører, men at stemmevekten beholdes som i dag. For øvrige
deltakere i samarbeidet vil endringen ikke medføre endring.
Alt. 1: Om styret går inn for en slik løsning, sendes forslaget ut på høring til samtlige
avtalepartnere. Deretter må det evt. gjøres nødvendige endringer i ATP-avtalen. Endringer i
samarbeidsavtalen krever tilslutning av samtlige avtalepartnere (jfr. §10). I mellomtiden vil
Kristiansand kommune velge midlertidige representanter til ATP utvalget.
Alt 2: Om styret ikke går inn for forslaget om forenkling, blir ATP-utvalget godkjent med
dagens representasjon. Kristiansand kommune velger faste representanter så snart som
mulig og melder disse inn til sekretariatet.
2. Styret godkjenner ATP–utvalgets sammensetning for valgperioden 2016-19, med
midlertidige eller faste representanter fra Kristiansand kommune (Alt.1 eller 2). I det første
møtet 11.12.15. stiller Harald Furre (og eller andre representanter valgt av kommunen) fra
Kristiansand. Utvalgets oppgaver og myndighet fremgår av Avtale om permanent samarbeid
om areal- og transportforvaltning i Kristiansandsregionen, signert 29.01.10.
ATP-utvalgets sammensetning for valgperioden 2016-19 med virkning fra dags dato:

2. Bakgrunn
ATP–utvalget for Kristiansandsregionen anbefalte 23.10.2009 videreføring av ATP –
samarbeidet i regionen som et permanent areal- og transportsamarbeid. Avtale om
permanent samarbeid om areal- og transportforvaltning i Kristiansandsregionen ble
undertegnet av samarbeidspartnerne 29.1.2010. I vedtektene for KnpS er det tatt inn en
paragraf i forbindelse med at ATP–samarbeidet er en del av knutepunktsamarbeidet:
§ 3-3 Kristiansandsregionen Areal- og transportutvalg KnpS har et areal- og transportutvalg.
Areal- og transportutvalgets oppgaver og organisering fremgår av egen samarbeidsavtale
mellom KnpS og Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner.
Fylkeskommunenes representanter i utvalget skal velges av styret etter forslag fra
fylkeskommunene.
Kommunenes representanter skal velges av styret etter forslag fra kommunene.
Areal og transportutvalget velger selv sin leder og nestleder.
Representanter for valgperioden 2016-2019
Kommunene og fylkeskommunene har oppnevnt sine medlemmer til ATP–utvalget for
valgperioden 2016-19. Det er ikke alle kommuner som har oppnevnt dobbel vara. Det løses
ved at en annen folkevalgt fra samme kommune representerer kommunen dersom vara ikke
kan stille.
Kristiansand kommune har foreløpig ikke valgt representanter til ATP utvalget, men vil velge
enten midlertidige eller faste representanter så snart som mulig etter styremøtet.

3. Bakgrunn for endringsforslag
I knutepunktets styremøte 16.10. ble det fra flere av ordførerne ytret ønske om å vurdere
endring av ATP-utvalgets sammensetning. Behov for å vurdere endringer av dagens modell
ble også nevnt i ATP-møtet 18.09. Kristiansand kommune har spilt inn et konkret forslag der
kommunenes og fylkeskommunenes deltakelse reduseres til kun å omfatte
ordfører/fylkesordfører, men at stemmevekten beholdes som i dag. Endring av ATP-utvalget
innebærer endring av gjeldende avtale om permanent samarbeid om transport og
arealforvaltning i Kristiansandsregionen.
Endring av samarbeidsavtalen krever tilslutning fra samtlige avtalepartnere.
Dagens organisering (fra ATP-avtalen, se eget vedlegg)
Politisk organisering
ATP-utvalget videreføres med samme sammensetning som i dag og medlemmene
oppnevnes av representantskapet i Knutepunkt Sørlandet etter forslag fra kommunene og
fylkeskommunene.
ATP-utvalgets 18 representanter fordeler seg slik.
- 6 representanter fra Kristiansand kommune
- 5 fra Vest-Agder fylkeskommune
- 1 fra hver av de øvrige samarbeidspartnerne
ATP-utvalget vil selv velge sin leder og nestleder

Vedtak i rådmannsutvalget 05.11.15.
Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet stiller seg bak forslaget fra Kristiansand kommune
om å redusere Kristiansand kommunes og Vest-Agder fylkeskommunens deltakelse i ATPutvalget til kun å omfatte ordfører/fylkesordfører, men at stemmevekten beholdes som i dag.
For øvrige deltakere i samarbeidet vil endringen ikke medføre endring.
Det forberedes en sak til styremøtet 11.12.15 der styret på prinsipielt grunnlag bes om å ta
stilling til forslaget om forenklet representasjon i ATP-utvalget for hhv Kristiansand kommune
og Vest-Agder fylkeskommune. Dersom styret stiller seg positiv til å gå videre med forslaget,
sendes forslaget på høring til kommuner og fylkeskommuner som deltar i ATP samarbeidet.
Dersom det er tilslutning til endringen fra alle deltakende kommuner, avklarer rådmennene
den videre formelle oppfølgingen av saken og behov for justering av samarbeidsavtalen og
evt. vedtektene for Knutepunkt Sørlandet. Knutepunkt Sørlandet – styret Møtedato: 11.12.15.

Vedlegg 2
Referat fra møte i Knutepunkt Sørlandet 11. desember 2015

