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Fra administrasjonen møtte:
Navn
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Rådmann
Torkjell Tofte
Kommunalsjef teknisk
Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) var representert ved Siri Heimdal Knudsen.
Varaordfører Egel Terkelsen (FRP) ledet møtet i ordfører Hilde (AP) sitt fravær.
Kl 17:30-17:45

Besøk av Reidar Fuglestad, adm.dir SKMU Sørlandet Kunstmuseum/
Kunstsilo.

Besøk av Fredrikke Tønnessen fra kulturskolen ved møtets oppstart.
Endringer i saksliste
PS 47/ 19 ble behandlet før PS 46/19.
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskart datert 15.04.2019 omhandlet politisk sak 41/19 til og med politisk sak 47/19.
PS 47/19 Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 – Korreksjon av vedtak ble ettersendt
24.04.2019.
For øvrig ingen andre merknader til innkalling eller sakskart.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 25.04.2019
Egel Terkelsen (sign.)
Fung. Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 41/19

Godkjenning av protokoll fra møte 28.03.2019

PS 42/19

Klage på vedtak om detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 –
Plan ID 201707

PS 43/19

Sluttbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804

PS 44/19

Høringsuttalelse - Regionplan Agder 2030

PS 45/19

Informasjon om status i kommunesammenslåing - Kommunestyret
25.04.2019

PS 46/19

Markering for innbyggere i forbindelse med overgang til ny kommune

PS 47/19

Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 - Korreksjon av vedtak

PS 41/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.03.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 28.03.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2019
Behandling:
Merknad til protokoll fra møte 28.03.2019 vedr PS 33/19 Planstrategi for nye Kristiansand
Partiet Venstre er falt ut under votering.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 28.03.2019.

PS 42/19 Klage på vedtak om detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 – Plan
ID 201707
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tar naturvernforbundets klage delvis til følge ved at bestemmelsen som åpner opp for
mudring og sprengning i trafikkområder sjø tas ut.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til:
«Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på plan. I området inngår manøvreringsareal
for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».
Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126 tas ikke til følge.
Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.04.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tar naturvernforbundets klage delvis til følge ved at bestemmelsen som åpner opp for
mudring og sprengning i trafikkområder sjø tas ut.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til:
«Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på plan. I området inngår manøvreringsareal
for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».

Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126 tas ikke til følge.
Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42).

Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Kommunen gir naturverdien av ålegrassamfunnet i Ytre Kilen prioritet foran nye båtplasser
og tar dermed Naturvernforbundets klage til følge ved at bestemmelsen som åpner opp for mudring
og sprengning i trafikkområder sjø tas ut og alle foreslåtte nye bryggeanlegg i planen fjernes.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til: «Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på
plan. I området inngår manøvreringsareal for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».
Kommunen er enig med klagere i at innfylling i B2 ikke er i tråd med god landskapstilpasning i
strandsonen. Innfylling tillates ikke, og kommunen tar dermed klage fra naboer med GB 12/7 og
12/126 delvis til følge.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
Kommunen tar naturvernforbundets klage delvis til følge ved at bestemmelsen som åpner opp
for mudring og sprengning i trafikkområder sjø tas ut.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til:
«Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på plan. I området inngår
manøvreringsareal for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».
Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126 tas ikke til følge.
Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven
§ 42). --- slutt på saksprotokoll ---

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
Kommunen tar naturvernforbundets klage delvis til følge ved at bestemmelsen som åpner opp for
mudring og sprengning i trafikkområder sjø tas ut.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til:
«Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på plan. I området inngår manøvreringsareal
for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».
Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126 tas ikke til følge.
Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven §
42).

Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Kommunen gir naturverdien av ålegrassamfunnet i Ytre Kilen prioritet foran nye båtplasser
og tar dermed Naturvernforbundets klage til følge ved at bestemmelsen som åpner opp for mudring
og sprengning i trafikkområder sjø tas ut og alle foreslåtte nye bryggeanlegg i planen fjernes.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til: «Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på
plan. I området inngår manøvreringsareal for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».
Kommunen er enig med klagere i at innfylling i B2 ikke er i tråd med god landskapstilpasning i
strandsonen. Innfylling tillates ikke, og kommunen tar dermed klage fra naboer med GB 12/7 og
12/126 delvis til følge.
Votering:


Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble satt opp mot forslaget fra MDG.
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 21 (V, KRF, H, Uavh: Fardal og
Strandvik, FRP, AP: Øvrebø, Rafoss, Lunde, Lunøe- Nielsen, Henden) mot 6 (AP: Haugland,
Bakke, Johansen, MDG, SP, MDG) stemmer.

Vedtak:
Kommunen tar naturvernforbundets klage delvis til følge ved at bestemmelsen som åpner opp
for mudring og sprengning i trafikkområder sjø tas ut.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til:
«Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på plan. I området inngår
manøvreringsareal for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».
Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126 tas ikke til følge.
Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven
§ 42).

PS 43/19 Sluttbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12,
med følgende endring:
- Uthuset som tilhører GB 26/2 tas ut av planen ved at BUN reduseres med en fjerdedel.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.04.2019

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12,
med følgende endring:
- Uthuset som tilhører GB 26/2 tas ut av planen ved at BUN reduseres med en fjerdedel.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggs fellesforslag fra H og FRP:
Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Bestemmelser om BRA endres til BYA
- Bestemmelse om at farger på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal
utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, endres til at bebyggelsen skal
utformes etter det stedlige preget for området.
- Bestemmelse om at utrigger skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge strykes
- Bestemmelse om at byggemateriale for brygger skal være stein eller tre, og i farge
gråtoner/naturfarger supleres med: Materialer som naturlig gir gråtone.
- Formålsgrenser ansees som byggegrenser mot sjø
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Tilleggs fellesforslag fra FRP og H
Rådmannens forslag
Tilleggs fellesforslag fra FRP og H ble vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer
Rådmannens forslag med tillegg ble vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Bestemmelser om BRA endres til BYA
- Bestemmelse om at farger på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal
utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, endres til at bebyggelsen skal
utformes etter det stedlige preget for området.
- Bestemmelse om at utrigger skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge strykes
- Bestemmelse om at byggemateriale for brygger skal være stein eller tre, og i farge
gråtoner/naturfarger supleres med: Materialer som naturlig gir gråtone.
- Formålsgrenser ansees som byggegrenser mot sjø
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2019
Behandling:
Varaordfører Terkelsen (FRP) bemerket at første kulepunkt under punkt 1 i rådmannens forslag mangler i
vedtaket fattet i plan- og miljøutvalget. Dette gjelder setningen «Uthuset som tilhører GB 26/2 tas ut av

planen ved at BUN reduseres med en fjerdedel». Innstillingen ble korrigert tilsvarende i møtet.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

3. Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212, med følgende endring:
- Uthuset som tilhører GB 26/2 tas ut av planen ved at BUN reduseres med en fjerdedel.
- Bestemmelser om BRA endres til BYA
- Bestemmelse om at farger på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal
utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, endres til at bebyggelsen skal
utformes etter det stedlige preget for området.
- Bestemmelse om at utrigger skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge strykes
- Bestemmelse om at byggemateriale for brygger skal være stein eller tre, og i farge
gråtoner/naturfarger suppleres med: Materialer som naturlig gir gråtone.
- Formålsgrenser ansees som byggegrenser mot sjø
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget med korrigering ble vedtatt med 17 (V, KRF, H, Uavh: Fardal og
Strandvik, SP, FRP) mot 10 (AP, SV, MDG) stemmer.

Vedtak:
1. Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Uthuset som tilhører GB 26/2 tas ut av planen ved at BUN reduseres med en fjerdedel.
- Bestemmelser om BRA endres til BYA
- Bestemmelse om at farger på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal
utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, endres til at bebyggelsen skal
utformes etter det stedlige preget for området.
- Bestemmelse om at utrigger skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge strykes
- Bestemmelse om at byggemateriale for brygger skal være stein eller tre, og i farge
gråtoner/naturfarger supleres med: Materialer som naturlig gir gråtone.
- Formålsgrenser ansees som byggegrenser mot sjø
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

PS 44/19 Høringsuttalelse - Regionplan Agder 2030
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Regionplan Agder 2030 gir et godt bilde av utfordringene og muligheter på Agder.
Fremtidsbildene og målene er godt beskrevet, men det er viktig at målene framstår som

realistiske og tar høyde for at oppgaver må løses på ulikt nivå. Planen anbefales styrket på
sentrale områder, som digitalisering, internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av
sektorer, forvaltingsnivå og mellom det offentlige og private, som virkemiddel i utvikling av
tjenestetilbudet til innbyggerne.
2. Det anbefales at vedtak av handlingsprogrammet utsettes til etter at regionplan Agder 2030 er
vedtatt. Det nye fylkestinget bør vedta handlingsprogrammet etter dialog med
samarbeidspartene og de nye kommunestyrene, i denne dialogen bør det løftes fram noen
saker som er viktige for Agder.

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.04.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

3. Regionplan Agder 2030 gir et godt bilde av utfordringene og muligheter på Agder.
Fremtidsbildene og målene er godt beskrevet, men det er viktig at målene framstår som
realistiske og tar høyde for at oppgaver må løses på ulikt nivå. Planen anbefales styrket på
sentrale områder, som digitalisering, internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av
sektorer, forvaltingsnivå og mellom det offentlige og private, som virkemiddel i utvikling av
tjenestetilbudet til innbyggerne.
4. Det anbefales at vedtak av handlingsprogrammet utsettes til etter at regionplan Agder 2030 er
vedtatt. Det nye fylkestinget bør vedta handlingsprogrammet etter dialog med
samarbeidspartene og de nye kommunestyrene, i denne dialogen bør det løftes fram noen
saker som er viktige for Agder.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Regionplan Agder 2030 gir et godt bilde av utfordringene og muligheter på Agder.
Fremtidsbildene og målene er godt beskrevet, men det er viktig at målene framstår som
realistiske og tar høyde for at oppgaver må løses på ulikt nivå. Planen anbefales styrket
på sentrale områder, som digitalisering, internasjonalt samarbeid og samarbeid på
tvers av sektorer, forvaltingsnivå og mellom det offentlige og private, som virkemiddel i
utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne.
2. Det anbefales at vedtak av handlingsprogrammet utsettes til etter at regionplan Agder
2030 er vedtatt. Det nye fylkestinget bør vedta handlingsprogrammet etter dialog med
samarbeidspartene og de nye kommunestyrene, i denne dialogen bør det løftes fram
noen saker som er viktige for Agder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

3. Regionplan Agder 2030 gir et godt bilde av utfordringene og muligheter på Agder.
Fremtidsbildene og målene er godt beskrevet, men det er viktig at målene framstår som
realistiske og tar høyde for at oppgaver må løses på ulikt nivå. Planen anbefales styrket på
sentrale områder, som digitalisering, internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av

sektorer, forvaltingsnivå og mellom det offentlige og private, som virkemiddel i utvikling av
tjenestetilbudet til innbyggerne.
4. Det anbefales at vedtak av handlingsprogrammet utsettes til etter at regionplan Agder 2030 er
vedtatt. Det nye fylkestinget bør vedta handlingsprogrammet etter dialog med
samarbeidspartene og de nye kommunestyrene, i denne dialogen bør det løftes fram noen
saker som er viktige for Agder.
Votering:

Innstilling fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Regionplan Agder 2030 gir et godt bilde av utfordringene og muligheter på Agder.
Fremtidsbildene og målene er godt beskrevet, men det er viktig at målene framstår som
realistiske og tar høyde for at oppgaver må løses på ulikt nivå. Planen anbefales styrket
på sentrale områder, som digitalisering, internasjonalt samarbeid og samarbeid på
tvers av sektorer, forvaltingsnivå og mellom det offentlige og private, som virkemiddel i
utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne.
2. Det anbefales at vedtak av handlingsprogrammet utsettes til etter at regionplan Agder
2030 er vedtatt. Det nye fylkestinget bør vedta handlingsprogrammet etter dialog med
samarbeidspartene og de nye kommunestyrene, i denne dialogen bør det løftes fram
noen saker som er viktige for Agder.

PS 45/19 Informasjon om status i kommunesammenslåing - Kommunestyret
25.04.2019
Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2019


Varaordfører Terkelsen (FRP) redegjorde for saker i arbeidsutvalget.
Mer informasjon finnes på www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/

PS 46/19 Markering for innbyggere i forbindelse med overgang til ny kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Som ansvarlig prosjektleder for arrangement/ markering for Søgnes innbyggere velges:
……………………………….

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.04.2019
Behandling:
Mottatte tilbud ble delt ut på rødt papir i møtet.
Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i FOA §§ 7-3 og 7-4 og jf. fvl. § 13 da det er forretningsforhold som
det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.

Varaordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret gir fullmakt til Formannskapet til å velge en tilbyder innen for rammen av 1 million kroner.
Midlene tas fra disposisjonsfondet.
Formannskapet ber administrasjonen om å ta en gjennomgang av tilbudene før saken fremmes i neste møte.
Votering:
Forslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret gir fullmakt til Formannskapet til å velge en tilbyder innen for rammen av 1 million
kroner. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
Formannskapet ber administrasjonen om å ta en gjennomgang av tilbudene før saken fremmes i neste
møte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2019
Behandling:
Tilbudene ble utdelt på rødt papir i møtet.
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:
Kommunestyret gir fullmakt til Formannskapet til å velge en tilbyder innen for rammen av 1 million
kroner. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
Formannskapet ber administrasjonen om å ta en gjennomgang av tilbudene før saken fremmes i
neste møte.
Repr. Kjær (SV) fremmet fellesforslag fra SV, SP og MDG:
Folkeavstemningen om kommunesammenslåing ga det klare rådet at Søgne ikke skulle bli en del av
en storkommune. Dette rådet stilte kommunestyret seg bak og vedtok at Søgne skulle gå videre som
selvstendig kommune. Stortinget overkjørte det kommunale sjølstyret og besluttet en
tvangssammenslåing av Songdalen, Søgne og Kristiansand fra 1/1-2020.
I respekt for lokaldemokratiet velger kommunestyret å markere nedlegging av Søgne kommune med
en kort og enkel seremoni i det aller siste kommunestyret i Søgne.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet endringsforslag:

Kommunestyret gir fullmakt til Formannskapet til å velge en prosjektleder innen for rammen av 1
million kroner. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
Formannskapet ber administrasjonen om å ta en gjennomgang av tilbudene før saken fremmes i
neste møte.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Fellesforslag fra SV falt med 9 (V, H: Lohne, Reisvoll, Uavh: Fardal, SP, MDG, AP: Haugland) mot
18 (AP: Øvrebø, Rafoss, Lunde, Lunøe-Nielsen, Bakke, Johansen, Henden, KRF, H: Løchen,
Andersen, Uavh: Strandvik, FRP) stemmer.




Endringsforslag fra FRP vedtatt med 17 (KRF, H, Uavh: Strandvik, FRP: Johansen, AP: Øvrebø,
Rafoss, Lunde, Lunøe- Nielsen, Bakke, Johansen, Henden) mot 10 (V, Uavh: Fardal, SP, FRP:
Jørgensen, Eikeland, Stubstad, MDG, SV, AP: Haugland) stemmer.
Det ble ikke votert over innstilling fra formannskapet.

Vedtak:
Kommunestyret gir fullmakt til Formannskapet til å velge en prosjektleder innen for rammen
av 1 million kroner. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
Formannskapet ber administrasjonen om å ta en gjennomgang av tilbudene før saken
fremmes i neste møte.

PS 47/19 Planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 - Korreksjon av vedtak
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyret supplerer sitt vedtak fra PS 33/19 Planstrategi for nye Kristiansand 20192023 med følgende:
5. Fellesnemnda vil presisere at plan for overordnet krisehåndtering og smittevernplan må være
ferdig innen 01.01.2020.
6. Fellesnemnda vil understreke at ny rådmann og ledere i Kristiansand må ansvaret for planer som
skal utarbeides.
7. Fellesnemnda ønsker at det utarbeides en plan for kvalitet og mestring i skole og barnehage.
8. Fellesnemnda ber om at eksisterende planer som foreslås gjort gjeldende for nye Kristiansand,
behandles som egne saker i fellesnemnda.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyret supplerer sitt vedtak fra PS 33/19 Planstrategi for nye Kristiansand 20192023 med følgende:
5. Fellesnemnda vil presisere at plan for overordnet krisehåndtering og smittevernplan må være
ferdig innen 01.01.2020.
6. Fellesnemnda vil understreke at ny rådmann og ledere i Kristiansand må ansvaret for planer som
skal utarbeides.
7. Fellesnemnda ønsker at det utarbeides en plan for kvalitet og mestring i skole og barnehage.
8. Fellesnemnda ber om at eksisterende planer som foreslås gjort gjeldende for nye Kristiansand,
behandles som egne saker i fellesnemnda.
Votering:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søgne kommunestyret supplerer sitt vedtak fra PS 33/19 Planstrategi for nye Kristiansand
2019-2023 med følgende:

5. Fellesnemnda vil presisere at plan for overordnet krisehåndtering og smittevernplan må
være ferdig innen 01.01.2020.
6. Fellesnemnda vil understreke at ny rådmann og ledere i Kristiansand må ansvaret for
planer som skal utarbeides.
7. Fellesnemnda ønsker at det utarbeides en plan for kvalitet og mestring i skole og
barnehage.
8. Fellesnemnda ber om at eksisterende planer som foreslås gjort gjeldende for nye
Kristiansand, behandles som egne saker i fellesnemnda.

