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Saksbehandler Katrine S Valderhaug Jore 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 16.03.2022 37/22 
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FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTLEIE AV SMÅ ELEKTRISKE 
KJØRETØY PÅ OFFENTLIG GRUNN I KRISTIANSAND 
KOMMUNE ETTER HØRING 
 

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 30.03.2022 SAK 45/22 
 

Formannskapets vedtak: 
 
1. Bystyret godkjenner forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy 

på offentlig grunn i Kristiansand kommune 
(Enst.) 

med følgende endringer: 
 

a)  Bystyre tillater to leverandører av el-sparkesykler som konkurrere på 
like vilkår, inntil 500 el-sparkesykler hver. Formannskapet får fullmakt 
til å utvide antallet el-sparkesykler i perioden. 

(12/3) 
 
 b)  Bystyre ber om at bysyklene/el-syklene tas ut av ordningen og ber om 

at det vurderes en sak til bystyre for å avklare om bysykkelordningen 
fortsatt er aktuell i fremtiden. 

(8/7) 
 
Forslag: 
Høyre fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 
«1 a) Bystyre tillater to leverandører av el-sparkesykler som konkurrere på like 

vilkår, inntil 500 el-sparkesykler hver. Formannskapet får fullmakt til å 
utvide antallet el-sparkesykler i perioden. 

 b) Bystyre ber om at bysyklene/el-syklene tas ut av ordningen og ber om at 
det vurderes en sak til bystyre for å avklare om bysykkelordningen 
fortsatt er aktuell i fremtiden. 

 c) Bystyre vil sette krav til aktørene om hastighetsbegrensning til 15 km/t 
mellom kl 23.00 til 05.00. 

 
Voteringer: 
Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak: 

1. Bystyret godkjenner forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy 
på offentlig grunn i Kristiansand kommune 

(Enst.) 
med følgende endringer: 

a) Bystyre tillater to leverandører av el-sparkesykler som konkurrere på 
like vilkår, inntil 500 el-sparkesykler hver. Formannskapet får fullmakt 
ti l å utvide antallet el-sparkesykler i perioden. 

(12/3) 

b) Bystyre ber om at bysyklene/el-syklene tas ut av ordningen og ber om 
at det vurderes en sak t i l  bystyre for å avklare om bysykkelordningen 
fortsatt er aktuell i fremtiden. 

(8/7) 

Forslag: 
Hoyre fremmet folgende forslag til nytt pkt. 1: 
«1 a) Bystyre tillater to leverandører av el-sparkesykler som konkurrere på like 

vilkår, inntil 500 el-sparkesykler hver. Formannskapet får fullmakt t i l  å 
utvide antallet el-sparkesykler i perioden. 

b) Bystyre ber om at bysyklene/el-syklene tas ut av ordningen og ber om at 
det vurderes en sak til bystyre for å avklare om bysykkelordningen 
fortsatt er aktuell i fremtiden. 

c) Bystyre vil sette krav t i l  aktørene om hastighetsbegrensning t i l  15 km/t  
mellom kl 23.00 til 05.00. 

Voteringer: 
Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling pkt. 1a falt med 13 mot 2 stemmer (DEM/FRP). 
 
Formannskapets innstilling pkt. 1b fikk ikke tilslutning og ble ikke votert over. 
 
Formannskapets innstilling pkt. 1c falt med 11 mot 4 stemmer 
(DEM/FRP/TVP/Roy Fardal, Uavh.). 
 
Formannskapets innstilling pkt. 1b fikk ikke tilslutning og ble ikke votert over. 
 
Høyres forslag 1a ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer (MDG/SV). 
 
Høyres forslag 1b ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer (AP/MDG/SV/TVP/SP/Rødt). 
 
Høyres forslag 1c falt med 9 mot 6 stemmer (DEM/MDG/TVP/Renate Hægeland, 
H/Terje Ø. Pettersen/Roy Fardal, Uavh.). 
 
 

 
 
 
 
 
30.03.2022 

Formannskapets innstilling pkt. la falt med 13 mot 2 stemmer (DEM/FRP). 

Formannskapets innstilling pkt. lb fikk ikke tilslutning og ble ikke votert over. 

Formannskapets innstilling pkt. le falt med 11 mot 4 stemmer 
(DEM/FRP/TVP/Roy Fardal, Uavh.). 

Formannskapets innstilling pkt. lb fikk ikke tilslutning og ble ikke votert over. 

Høyres forslag la ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer (MDG/SV). 

Høyres forslag lb ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer (AP/MDG/SV/TVP/SP/Rodt). 

Høyres forslag le falt med 9 mot 6 stemmer (DEM/MDG/TVP/Renate Hægeland, 
H/Terje Ø. Pettersen/Roy Fardal, Uavh.). 

30.03.2022 
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