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BYSTYRETS STØRRELSE OG POLITISK STRUKTUR 
 

BYSTYRET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 27.04.2022 SAK 68/22 
 

Bystyrets vedtak: 
 
1.  Bystyre vedtar at det nye bystyre skal bestå av 57 representanter. 
(54/17) 
 
2. Formannskapet skal bestå av 15 medlemmer. 
(37/34) 
 
3. Formannskapet gis det overordnede ansvaret for arbeids- og 

inkluderingspolitikken. 
(Enst.) 
 
4. Det klima- og miljøpolitiske hovedansvaret overføres fra formannskapet til 

by- og stedsutviklingsutvalget. Nytt navn på utvalget blir areal- og 
miljøutvalget. 

(62/9) 
 
5.  Den politiske strukturen skal bestå av fire utvalg med politisk ansvar for de fire 

kommunalområdene. Disse utvalgene skal bestå av elleve medlemmer. 
Det gjelder: 
a) Areal- og miljøutvalget 
b) Helseutvalget 
c) Kulturutvalget 
d) Oppvekstutvalget 

(64/7) 
 
6.  Nærings- og eierskapsutvalget omgjøres til Kommunalutvalg som inkluderer 

næring, eierskap og administrasjonsutvalget. Kommunalutvalget har ni 
representanter som utgår fra formannskapet. 
Bystyre ber om en egen sak om organiseringen av det partssammensatte 
arbeidet. 

(50/21) 
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Bystyrets vedtak: 

1. Bystyre vedtar at det nye bystyre skal bestå av 57 representanter. 
(54/17) 

2. Formannskapet skal bestå av 15 medlemmer. 
(37 /34) 

3. Formannskapet gis det overordnede ansvaret for arbeids- og 
inkluderingspolitikken. 

(Enst.) 

4. Det klima- og miljøpolitiske hovedansvaret overføres fra formannskapet ti l 
by- og stedsutviklingsutvalget. Nytt navn på utvalget blir areal- og 
miljoutvalget. 

(62/9) 

5. Den politiske strukturen skal bestå av fire utvalg med politisk ansvar for de fire 
kommunalområdene. Disse utvalgene skal bestå av elleve medlemmer. 
Det gjelder: 
a) Areal- og miljoutvalget 
b) Helseutvalget 
c) Kulturutvalget 
d) Oppvekstutvalget 

(64/7) 

6. Nærings- og eierskapsutvalget omgjøres til Kommunalutvalg som inkluderer 
næring, eierskap og administrasjonsutvalget. Kommunalutvalget har ni 
representanter som utgår fra formannskapet. 
Bystyre ber om en egen sak om organiseringen av det partssammensatte 
arbeidet. 

(50/21) 
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7. Bystyret ber administrasjonen utrede parlamentarisk styreform i 
Kristiansand kommune. 

(52/19) 
 
8. Utredning om konsekvenser av byrådsmodell skal også ta for seg 

konsekvenser for åpenhet og innsyn for allmenheten, samt prinsippet om at 
alle folkevalgte skal ha lik informasjon. 

(56/15) 
 
9. Arbeids- og inkluderingsutvalget nedlegges, med virkning fra den  

15. oktober 2023 (etter valget). 
(51/20) 
 
Forslag: 
Venstre fremmet følgende forslag: 
«1. Bystyret vedtar at det nye bystyret skal bestå av 57 representanter 
2. Formannskapet skal bestå av 15 medlemmer 
3. Nytt punkt 3 (tilleggsforslag): 

Formannskapet gis det overordnede ansvaret for arbeids- og 
inkluderingspolitikken 

4. Administrasjonens forslags punkt 5 endres til punkt 4 
5. Nytt punkt 5 (tilleggsforslag): 

Det klima- og miljøpolitiske hovedansvaret overføres fra formannskapet til 
by- og stedsutviklingsutvalget. Nytt navn på utvalget blir areal- og 
miljøutvalget. 

6. Nytt punkt 6 (tilleggsforslag): 
Nærings- og eierskapsutvalget og kulturutvalget slås sammen til et nytt 
nærings- og kulturutvalg. Eierskapspolitikken legges til formannskapet. 

7. Administrasjonens forslags punkt 3 endres til punkt 7, med innhold som 
følger: 
Den politiske strukturen skal bestå av fire utvalg med politisk ansvar for de 
fire kommunalområdene. Disse utvalgene skal bestå av elleve medlemmer. 
Det gjelder: 
a) areal- og miljøutvalget 
b) helseutvalget 
c) nærings- og kulturutvalget 
d) oppvekstutvalget 

8. Administrasjonens forslags punkt 4 strykes 
9. Administrasjonens forslags punkter 6 og 7 gjøres til henholdsvis 8 og 9» 
 
AP/Høyre fremmet følgende forslag: 
«1.  Bystyre vedtar at det nye bystyre skal bestå av 57 representanter. 
2.  Formannskapet skal bestå av 13 representanter. 
3.  Formannskapet gis det overordnede ansvaret for arbeids- og 

inkluderingsutvalget virksomhetsområde. 
4.  Det klima- og miljøpolitiske hovedansvaret overføres fra formannskapet til 

Areal- og miljøutvalget som erstatter By- og stedsutvalget. 
5.  Den politiske strukturen skal bestå av fire utvalg med politisk ansvar for de 

fire kommunalområdene. Disse utvalgene skal bestå av elleve medlemmer. 
Det gjelder: 
a) Areal- og miljøutvalget 
b) Helseutvalget 
c) Kulturutvalget 
d) Oppvekstutvalget 

6.  Nærings- og eierskapsutvalget omgjøres til Kommunalutvalg som inkluderer 
næring, eierskap og administrasjonsutvalget. Kommunalutvalget har ni 
representanter som utgår fra formannskapet. 
Bystyre ber om en egen sak om organiseringen av det partssammensatte 
arbeidet. 

7. Bystyret ber administrasjonen utrede parlamentarisk styreform i 
Kristiansand kommune. 

(52/19) 

8. Utredning om konsekvenser av byrådsmodell skal også ta for seg 
konsekvenser for åpenhet og innsyn for allmenheten, samt prinsippet om at 
alle folkevalgte skal ha lik informasjon. 

(56/15) 

9. Arbeids- og inkluderingsutvalget nedlegges, med virkning fra den 
15. oktober 2023 (etter valget). 

(51/20) 

Forslag: 
Venstre fremmet følgende forslag: 
«1. Bystyret vedtar at det nye bystyret skal bestå av 57 representanter 
2. Formannskapet skal bestå av 15 medlemmer 
3. Nytt punkt 3 (tilleggsforslag): 

Formannskapet gis det overordnede ansvaret for arbeids- og 
inkluderingspolitikken 

4. Administrasjonens forslags punkt 5 endres t i l  punkt 4 
5. Nytt punkt 5 (tilleggsforslag): 

Det klima- og miljøpolitiske hovedansvaret overføres fra formannskapet t i l  
by- og stedsutviklingsutvalget. Nytt navn på utvalget blir areal- og 
miljoutvalget. 

6. Nytt punkt 6 (tilleggsforslag): 
Nærings- og eierskapsutvalget og kulturutvalget slås sammen til et nytt 
nærings- og kulturutvalg. Eierskapspolitikken legges t i l  formannskapet. 

7. Administrasjonens forslags punkt 3 endres t i l  punkt 7, med innhold som 
folger: 
Den politiske strukturen skal bestå av fire utvalg med politisk ansvar for de 
fire kommunalområdene. Disse utvalgene skal bestå av elleve medlemmer. 
Det gjelder: 
a) areal- og miljoutvalget 
b) helseutvalget 
c) nærings- og kulturutvalget 
d) oppvekstutvalget 

8. Administrasjonens forslags punkt 4 strykes 
9. Administrasjonens forslags punkter 6 og 7 gjøres t i l  henholdsvis 8 0g 9» 

AP/Hyre fremmet folgende forslag: 
«1. Bystyre vedtar at det nye bystyre skal bestå av 57 representanter. 
2. Formannskapet skal bestå av 13 representanter. 
3. Formannskapet gis det overordnede ansvaret for arbeids- og 

inkluderingsutvalget virksomhetsområde. 
4. Det klima- og miljøpolitiske hovedansvaret overføres fra formannskapet t i l  

Areal- og miljøutvalget som erstatter By- og stedsutvalget. 
5. Den politiske strukturen skal bestå av fire utvalg med politisk ansvar for de 

fire kommunalområdene. Disse utvalgene skal bestå av elleve medlemmer. 
Det gjelder: 
a) Areal- og miljoutvalget 
b) Helseutvalget 
c) Kulturutvalget 
d) Oppvekstutvalget 

6. Nærings- og eierskapsutvalget omgjøres t i l  Kommunalutvalg som inkluderer 
næring, eierskap og administrasjonsutvalget. Kommunalutvalget har ni 
representanter som utgår fra formannskapet. 
Bystyre ber om en egen sak om organiseringen av det partssammensatte 
arbeidet. 
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7.  Bystyret opprettholder øvrige utvalg og kommunale organer. Ansvar og 
antall medlemmer vurderes i forbindelse med gjennomgangen av 
reglementene i begynnelse av beste valgperiode.» 

 
AP/Høyre/FRP fremmet følgende forslag: 
«8.  Bystyre ber administrasjonen utrede parlamentarisk styreform i Kristiansand 

kommune og legge frem en sak for bystyre i november 2022.» 
 
KRF fremmet følgende forslag: 
«Alternativ til punkt 5:  
Arbeids- og inkluderingsutvalget nedlegges, med virkning fra den 15. oktober 
2023 (etter valget).» 
 
DEM/SV/SP/Rødt/Roy Fardal/Olav Homme/Lajla Elefskaas fremmet følgende 
forslag: 
«1.  Bystyret vedtar at antall medlemmer i det nye bystyret skal bestå av 63 

medlemmer.» 
 
SV fremmet følgende forslag: 
«1.  Organisasjonsutvalget beholdes som hovedutvalg med dagens 

ansvarsområde. Antall politisk valgte representanter skal være likt det antall 
politisk valgte representanter som det er i andre hovedutvalg. De 
tillitsvalgtes representasjon med tale og forslagsrett beholdes som i dag (6 
stykker). Antall med stemmerett settes forholdsmessig lik dagens forhold 
mellom politisk valgte og tillitsvalgte (11-6). De tillitsvalgtes representasjon 
i andre hovedutvalg beholdes. 

2. Det tas en gjennomgang av sakskartet når det gjelder administrative saker 
(partssammensatt behandling). Alle saker som berører eller kan komme til å 
berøre flere avdelinger/ ha betydning for mer enn en avdeling skal først 
behandles personalpolitisk i partssammensatt Organisasjonsutvalg etter 
forutgående drøftinger med de tillitsvalgte før videre behandling i andre 
politiske utvalg. Vedtak i organisasjonsutvalget skal legge premiss for etter 
påfølgende vedtak.» 

 
TVP fremmet følgende forslag: 
«1.  Bystyret skal bestå av 59 representanter. 
1. Formannskapet skal bestå av 15 medlemmer. 
3. Hovedutvalgene skal bestå av 11 medlemmer.» 
 
MDG fremmet følgende forslag: 
«Utredning om konsekvenser av byrådsmodell skal også ta for seg konsekvenser 
for åpenhet og innsyn for allmenheten, samt prinsippet om at alle folkevalgte 
skal ha lik informasjon.» 
 
DEM fremmet følgende forslag: 
«1.  Det foretas et kutt på 10 prosent i frikjøpsordningene til politikerne. 
2. Bystyret ber administrasjonen utrede ny sak om lønn og honorarreform for 

folkevalgte.» 
 
Voteringer: 
DEM/SV/SP/Rødt/Roy Fardal/Olav Homme/Lajla Elefskaas sitt forslag falt med 43 
mot 28 stemmer (DEM/SV/SP/TVP/PP/Rødt/Marte R. Ulltveit-Moe (MDG), Mira 
Svartnes  Thorsen (MDG)/Ivar Bergundhaugen (V)/Lajla Elefskaas (Uavh), Lill May 
Vestly (Uavh), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 
 
TVP sitt forslag nr. 1 falt med 36 mot 35 stemmer (DEM/FRP/TVP/SV/SP/ 
PP/Rødt/Elisabeth Udjus (MDG), Hildegunn Seip (MDG), Kristin Knutsen (MDG), 
Marte Rostvåg  Ulltveit-Moe (MDG), Mira Thorsen (MDG)/ Ivar Bergundhaugen (V)/ 

7. Bystyret opprettholder øvrige utvalg og kommunale organer. Ansvar og 
antall medlemmer vurderes i forbindelse med gjennomgangen av 
reglementene i begynnelse av beste valgperiode.» 

AP/Hyre/FRP fremmet folgende forslag: 
«8. Bystyre ber administrasjonen utrede parlamentarisk styreform i Kristiansand 

kommune og legge frem en sak for bystyre i november 2022.» 

KRF fremmet følgende forslag: 
«Alternativ t i l  punkt 5: 
Arbeids- og inkluderingsutvalget nedlegges, med virkning fra den 15. oktober 
2023 (etter valget).» 

DEM/SV/SP/Rødt/Roy Fardal/Olav Homme/Lajla Elefskaas fremmet følgende 
forslag: 
«1. Bystyret vedtar at antall medlemmer i det nye bystyret skal bestå av 63 

medlemmer.» 

SV fremmet følgende forslag: 
«1. Organisasjonsutvalget beholdes som hovedutvalg med dagens 

ansvarsområde. Antall politisk valgte representanter skal være likt det antall 
politisk valgte representanter som det er i andre hovedutvalg. De 
tillitsvalgtes representasjon med tale og forslagsrett beholdes som i dag (6 
stykker). Antall med stemmerett settes forholdsmessig lik dagens forhold 
mellom politisk valgte og tillitsvalgte (11-6). De tillitsvalgtes representasjon 
i andre hovedutvalg beholdes. 

2. Det tas en gjennomgang av sakskartet når det gjelder administrative saker 
(partssammensatt behandling). AIie saker som berører eller kan komme ti l  å 
berøre flere avdelinger/ ha betydning for mer enn en avdeling skal først 
behandles personalpolitisk i partssammensatt Organisasjonsutvalg etter 
forutgående drøftinger med de tillitsvalgte før videre behandling i andre 
politiske utvalg. Vedtak i organisasjonsutvalget skal legge premiss for etter 
päfolgende vedtak.» 

TVP fremmet følgende forslag: 
«1. Bystyret skal bestå av 59 representanter. 
l. Formannskapet skal bestå av 15 medlemmer. 
3. Hovedutvalgene skal bestå av 11 medlemmer.» 

MDG fremmet følgende forslag: 
«Utredning om konsekvenser av byrådsmodell skal også ta for seg konsekvenser 
for åpenhet og innsyn for allmenheten, samt prinsippet om at alle folkevalgte 
skal ha lik informasjon.» 

DEM fremmet følgende forslag: 
«1. Det foretas et kutt på 10 prosent i frikjøpsordningene ti l  politikerne. 
2. Bystyret ber administrasjonen utrede ny sak om lønn og honorarreform for 

folkevalgte.» 

Voteringer: 
DEM/SV/SP/Rødt/Roy Fardal/Olav Homme/Lajla Elefskaas sitt forslag falt med 43 
mot 28 stemmer (DEM/SV/SP/TVP/PP/Rodt/Marte R. UIItveit-Moe (MDG), Mira 
Svartnes Thorsen (MDG)/Ivar Bergundhaugen (V)/Lajla Elefskaas (Uavh), Lill May 
Vestly (Uavh), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 

TVP sitt forslag nr. 1 falt med 36 mot 35 stemmer (DEM/FRP/TVP/SV/SP/ 
PP/Rodt/Elisabeth Udjus (MDG), Hildegunn Seip (MDG), Kristin Knutsen (MDG), 
Marte Rostväg Ulltveit-Moe (MDG), Mira Thorsen (MDG)/ I va r  Bergundhaugen (V)/ 
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Lajla Elefskaas (Uavh), Lill May Vestly (Uavh), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal 
(Uavh)). 
 
AP/Høyre sitt forslag nr. 1 ble vedtatt med 54 mot 17 stemmer, vedtakets pkt. 1. 
(DEM/SP/PP/Ellen Rudnes (R)/Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 
 
Venstre sitt forslag nr. 2 ble vedtatt med 37 mot 34 stemmer, vedtakets pkt. 2. 
(AP/Høyre/KRF). 
 
Venstre sitt forslag nr. 3 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3. 
 
Venstre sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 62 mot 9 stemmer, vedtakets pkt. 4. 
(FRP/Alf Albert (DEM)/ Helge Reisvoll (H), Hildegunn Seip (MDG), Kristin Knutsen 
(MDG), Mira Thorsen (MDG)). 
 
AP/Høyre sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 64 mot 7 stemmer,  
vedtakets pkt. 5. (Rødt/SV/Jørgen Kristiansen (KRF). 
 
AP/Høyre sitt forslag nr. 6 ble vedtatt med 50 mot 21 stemmer, vedtakets pkt. 6. 
(DEM/MDG/SV/TVP/Venstre/Rødt). 
 
SV sitt forslag til nytt pkt. 6 falt med 50 mot 21 stemmer (MDG/SV/Rødt/Alf  
Albert (DEM), Arild Buli (DEM), Lene Jakobsen (DEM), Nils Nilsen (DEM)/Arne 
Skraastad (KRF)/Ole Odd Berge (PP), Svein-Harald Mosvold Knutsen (PP),  
Svein Mykland (PP)/ Lajla Elefskaas (Uavh)). 
 
Venstre sitt forslag nr. 6 falt med 69 mot 2 stemmer (Venstre) 
 
Formannskapets innstilling, første del, falt med 49 mot 22 stemmer 
(FRP/SV/Alf Albert (DEM), Grete Cecilie Hansen (DEM), Lene Jakobsen (DEM), Nils 
Nilsen (DEM), Vidar Kleppe (DEM)/Mark Candasamy (MDG), Mira Thorsen (MDG)/ 
Jørgen Pettersen (PP), Ole Odd Berge (PP), Svein Harald Mosvold Knutsen (PP)/Lill 
May Vestly (Uavh), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh), Petter Benestad (V)). 
 
Formannskapets innstilling, andre del, ble vedtatt med 52 mot 19 stemmer vedtakets 
pkt. 7. 
(MDG/SV/Venstre/Rødt/Jørgen Kristiansen (KRF), Sigrun Sæther (KRF)/Jack Andersen 
(SP), Magne Thorvald Bakken (SP)/Lajla Elefskaas (Uavh). 
 
MDG sitt forslag ble vedtatt med 56 mot 15 stemmer, vedtakets pkt. 8 (Harald Furre 
(H), Ida Grødum (H), Kristin Wallevik (H), Odd Nordmo (H), Pål Harv (H), Renate 
Hægeland (H), Terje Øydne Pettersen (H), Vegard Launes (H)/Charlotte B. Finnestad 
(KRF), Ebbe Boel Pedersen (KRF), Stefan Avila (KRF), Tore Smeplass (KRF), Viggo 
Lütcherath (KRF)/Christian Eikeland (FRP), Stian Storbukås (FRP)). 
 
DEM sitt forslag nr. 2 falt med 55 mot 16 stemmer (DEM/TVP/PP/Arne Skraastad 
(KRF), Tore Heidenreich (KRF)/Lill May Vestly (Uavh), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal 
(Uavh)). 
 
KRF sitt forslag ble vedtatt med 51 mot 20 stemmer, vedtakets pkt. 9. 
(DEM/FRP/SV/Rødt/Lajla Elefskaas (Uavh), Lill May Vestly (Uavh), Olav Homme 
(Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 
 
Øvrige forslag ble ikke votert over. 
 
 

 
 
 

Lajla Elefskaas (Uavh), Lill May Vestly (Uavh), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal 
(Uavh)). 

AP/Hoyre sitt forslag nr. 1 ble vedtatt med 54 mot 17 stemmer, vedtakets pkt. 1. 
(DEM/SP/PP/Ellen Rudnes (R)/Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 

Venstre sitt forslag nr. 2 ble vedtatt med 37 mot 34 stemmer, vedtakets pkt. 2. 
(AP/Hoyre/KRF). 

Venstre sitt forslag nr. 3 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3. 

Venstre sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 62 mot 9 stemmer, vedtakets pkt. 4. 
(FRP/Alf Albert (DEM)/ Helge Reisvoll (H), Hildegunn Seip (MDG), Kristin Knutsen 
(MDG), Mira Thorsen (MDG)). 

AP/Hoyre sitt forslag nr. 5 ble vedtatt med 64 mot 7 stemmer, 
vedtakets pkt. 5. (Rødt/SV/Jørgen Kristiansen (KRF). 

AP/Hoyre sitt forslag nr. 6 ble vedtatt med 50 mot 21 stemmer, vedtakets pkt. 6. 
(DEM/MDG/SV/TVP/Venstre/Rodt). 

SV sitt forslag t i l  nytt pkt. 6 falt med 50 mot 21 stemmer (MDG/SV/Rodt/AIf 
Albert (DEM), Arild Buli (DEM), Lene Jakobsen (DEM), Nils Nilsen (DEM)/Arne 
Skraastad (KRF)/Ole Odd Berge (PP), Svein-Harald Mosvold Knutsen (PP), 
Svein Mykland (PP)/ Lajla Elefskaas (Uavh)). 

Venstre sitt forslag nr. 6 falt med 69 mot 2 stemmer (Venstre) 

Formannskapets innstilling, første del, falt med 49 mot 22 stemmer 
(FRP/SV/Alf Albert (DEM), Grete Cecilie Hansen (DEM), Lene Jakobsen (DEM), Nils 
Nilsen (DEM), Vidar Kleppe (DEM)/Mark Candasamy (MDG), Mira Thorsen (MDG)/ 
Jørgen Pettersen (PP), Ole Odd Berge (PP), Svein Harald Mosvold Knutsen (PP)/Lill 
May Vestly (Uavh), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh), Petter Benestad (V)). 

Formannskapets innstilling, andre del, ble vedtatt med 52 mot 19 stemmer vedtakets 
pkt. 7. 
(MDG/SV/Venstre/Rodt/Jorgen Kristiansen (KRF), Sigrun Sæther (KRF)/Jack Andersen 
(SP), Magne Thorvald Bakken (SP)/Lajla Elefskaas (Uavh). 

MDG sitt forslag ble vedtatt med 56 mot 15 stemmer, vedtakets pkt. 8 (Harald Furre 
(H), Ida Grodum (H), Kristin Wallevik (H), Odd Nordmo (H), Päl Harv (H), Renate 
Haegeland (H), Terje Øydne Pettersen (H), Vegard Launes (H)/Charlotte B. Finnestad 
(KRF), Ebbe Boel Pedersen (KRF), Stefan Avila (KRF), Tore Smeplass (KRF), Viggo 
Lutcherath (KRF)/Christian Eikeland (FRP), Stian Storbukäs (FRP)). 

DEM sitt forslag nr. 2 falt med 55 mot 16 stemmer (DEM/TVP/PP/Arne Skraastad 
(KRF), Tore Heidenreich (KRF)/Lill May Vestly (Uavh), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal 
(Uavh)). 

KRF sitt forslag ble vedtatt med 51 mot 20 stemmer, vedtakets pkt. 9. 
(DEM/FRP/SV/Rodt/Lajla Elefskaas (Uavh), Lill May Vestly (Uavh), Olav Homme 
(Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 

Øvrige forslag ble ikke votert over. 
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