ORGANISASJON
Politisk sekretariat

PROTOKOLL FORMANNSKAPET
Dato:
Sted:
Behandlede saker:
Møtets varighet:
Møteleder:

13.05.2020
Bystyresalen
R-5/20-R-5/20
60/20 - 61/20
Kl. 09.00 til 12.50
Ordfører Jan Oddvar Skisland (AP)

Til stede:
Jan Oddvar Skisland (AP)
Mette Gundersen (AP)
Hildegunn M. T. Seip (MDG)
Mira Thorsen (MDG)
Mali Steiro Tronsmoen (SV)
Erik Rostoft (TVP)
Svein Reidar Heivoll (SP)
Roy Fardal (UAVH)
Renate Hægeland (H)
Ida Grødum (H)
Terje Øydne Pettersen (H)
Jørgen H. Kristiansen (KRF)
Sigrun Sæther (KRF)
Stian Storbukås (FRP)
Vidar Kleppe (DEM)

Til stede fra administrasjonen:
Kommunedirektøren
Økonomidirektøren
Direktør for samfunn og innovasjon
Direktør for kultur og innbyggerdialog
By- og stedsutviklingsdirektøren
Formannskapssekretæren

Dessuten møtte:
Jon Marius Vaag Iversen/Senter for økonomisk forskning, NTNU
Økonomirådgiver Jon Kristian Skaaland, økonomienheten
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Referatsak:
Saknr
R-5/20

Arkivsak
2020032934-7

Tittel
Deltakelse i Skeive Sørlandsdager og Pride-parade 2020

Vedtak:
Saken tas til etterretning.
(Enst.)
Forslag:
KRF fremmet følgende forslag:
«Saken tas til etterretning.»
Votering:
KRF sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel
KRF fremmet følgende protokolltilførsel:
«Kristiansand skal være en by for alle. Vi må alltid jobbe for at verdier som likeverd og et
ukrenkelig menneskeverd ligger til grunn i alt vi gjør. Det er viktig, og riktig. Vi betviler
ikke at kommunens valg om å delta i prideparaden er annet enn et utrykk for å vise
støtte til en gruppe som dessverre har vært utsatt over lang tid, også i dag.
Det som derimot blir problematisk er organisasjonen FRI, arrangøren bak paraden. En
organisasjon med en svært radikal og kontroversiell kjønnsideologi. Som jobber aktivt
politisk med saker i strid med det norske lovverket, eksempelvis oppheving av
sexkjøpsloven og lovliggjøring av polygami og surrogati.
På bakgrunn av dette opplever vi det uheldig at kommunen deltar i paraden med en egen
parole. Det vil også oppfattes av mange som en støtte til organisasjonen FRI sitt politiske
arbeid.»
-------------------------------Presentasjon av rapport om måltall og handlingsregler for økonomistyring
ved Jon Marius Vaag Iversen/Senter for økonomisk forskning, NTNU
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Bakgrunn og motivasjon
Hvorfor skal man innføre/videreutvikle finansielle måltall?
Lover og anbefalinger
Forskning og litteratur
Kartlegging av økonomistyring i storbykommunene og økonomisk utvikling over
tid
Finansielle måltall i kommunene
Netto driftsresultat
Gjeld
Netto lånegjeld, konsern
Korrigert gjeldsgrad, konsern
Disposisjonsfond
Andre ASSS-kommuner
Hvilke måltall har norske bykommuner?
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Analyser av netto driftsresultat – prinsippet om formuesbevaring
Formuesbevaring og netto driftsresultat
Anbefalt netto driftsresultat i kommunene
Tabell 5.3: Minimumsbehandling for netto driftsresultat i storbykommunene
Sammenhengen mellom anbefalt netto driftsresultat og henholdsvis avskrivninger,
netto lånegjeld, avdrag og investeringer, årene 2012-2016
Vurdering og anbefalinger
Effekt av endring av gjeld
Vurderinger og anbefalinger
Oppsummering og konklusjoner

Deretter spørsmålsrunde.
Utkast til måltall og handlingsregler for Kristiansand kommune
ved økonomirådgiver Jon Kristian Skaaland og økonomidirektør Terje Fjellvang
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Gjeldende måltall og handlingsregler
«Å binde seg til masten»
Måltall eller handlingsregler?
Netto driftsresultat
Netto lånegjeld
Disposisjonsfond
Veien videre

Deretter spørsmålsrunde

Revidert nasjonalbudsjett 2020 – ekstrautgifter, mindreinntekter og
kompensasjon ved økonomidirektør Terje Fjellvang
⎯ Økonomiske konsekvenser – foreløpig anslag for 2020
⎯ KS har laget anslag for hele året, mens regjeringens anslag på ekstrautgifter og
inntektsbortfall er for perioden mars og juni
Deretter spørsmålsrunde.
---------------------------------------

60/20

Formannskapssak:
Samlokalisering av voksenopplæringen - Birkelid og Kongsgård
skolesenter
(ark.nr. 2020059720)
Formannskapets vedtak:
1. Dagens drift av Birkelid læringssenter opprettholdes.
(8/7)
2.

Kommunedirektøren bes nedsette en arbeidsgruppe eller utrede
mulighetsstudie til å vurdere ulike alternativer til hvordan lokaler og areal
eid av Kristiansand kommune på Birkelid og på Kongsgård kan benyttes
til offentlig formål, herunder konsekvensutrede å flytte hele
voksenopplæringen til Birkelid.
(Enst.)
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Forslag:
KRF fremmet følgende forslag:
«Dagens drift av Birkelid læringssenter opprettholdes.»
MDG/SV/SP fremmet følgende forslag til vedtak:
«1. Desentralisert voksenopplæring på Kongsgård og Birkelid opprettholdes i
første omgang fram til 01.07.21.
2.

Kommunedirektøren bes nedsette en arbeidsgruppe eller utrede
mulighetsstudie til å vurdere ulike alternativer til hvordan lokaler og areal
eid av Kristiansand kommune på Birkelid og på Kongsgård kan benyttes
til offentlig formål, herunder konsekvensutrede å flytte hele
voksenopplæringen til Birkelid.»

Voteringer:
KRF sitt forslag ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer (AP/H/FRP/TVP), vedtakets
pkt. 1.
MDG/SV/SP sitt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 2.
Kommunedirektørens innstilling ble ikke votert over.
MDG/SV/SP sitt forslag nr. 1 ble ikke votert over.
Anke:
AP/H/TVP fremmet følgende mindretallsanke:
«Følgende partier, AP/H/TVP, anker sak 60/20 Samlokalisering av Birkelid og
Kongsgård skolesenter, til bystyret.»

61/20

Formannskapssak:
Sterkere sammen - Kristansand mot 2030. Kommuneplanens
samfunnsdel for Kristiansand 2020-2030. 1. gangs behandling
(ark.nr. 2020002773)
Formannskapets vedtak:
1. Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030, datert 30.april 2020, med
endringer pr. 13. mai 2020, sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn (PBL § 11-14)
(Enst.)
2. Kapittel 1: Visjoner og hovedgrep
Mål: Grønn omstilling, Kristiansand skal være en foregangskommune og
har Attraktiv og miljøvennlig som satsingsområde.
God livskvalitet. Kristiansand skal være et godt sted å bo og arbeide i for
alle innbyggerne og har Inkludering og mangfold som satsingsområde.
Regionhovedstad, Kristiansand skal være drivkraften i regionen og har
Skapende og kompetent som satsingsområde.
(9/6)
3. Kapittel 5: Overordnet arealstrategi
Næringsparker:
Sørlandsparken opprettholdes med regionale funksjoner innen næring,
logistikk og handel. Det gis også mulighet for dette i Lohnelier. I øvrige
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næringsparker åpnes det ikke for utvikling av handel og andre
besøksintensive virksomheter.
Lokalisering av boligbygging:
Kommuneplanens prinsipper om plassering av boliger og besøks- og
arbeidsplassintensive virksomheter tilsier lokalisering nær utbygde sentra
for å redusere transportbehovet. I et klimaperspektiv må dette også
gjelde for Sørlandsparken. I forhold til boligbygging tas det regionale
senter- og næringsområdet Sørlandsparken med i høringen som et
senterområde der boligbygging i nærheten prioriteres.
Det skal fortsatt være mulig med fortetting/utskillelse av tomter i
eksisterende spredt bebygde områder.
Kollektivaksen:
Sørlandsparken høres som et kollektivknutepunkt.
(10/5)
4. For å sikre de overordnede målene i planen om å skape en god og
attraktiv kommune, må det overordnet arealstrategi, framgå at det også
kan tillates spredt bosetting i områder utenfor by og tettsteder.
(13/2)
5.

Ny tittel på satsingsområde to: Inkluderende og mangfoldig med små
levekårsforskjeller.
(9/6)
6.

Underpunkt under satsingsområde en:
Nytt underpunkt under «Kristiansand er en kompakt by med gode
kvaliteter i byrom og nærmiljø.»
- Legge til rette for barnevennlige bomiljø med god tilgang til lekearealer.
(Enst.)
7.

Nytt underpunkt under «Kristiansand tar vare på naturen og sikrer
naturmangfoldet og kulturlandskapet»
- Kartlegge og ta hensyn til biologisk mangfold i alle reguleringsplaner og
utbyggingsplaner.
(Enst.)
8.

Underpunkt under satsingsområde to:
Nytt underpunkt under «I Kristiansand er alle inkludert i utdanningsløp og
arbeidsliv»
- Arbeide aktivt for et ordnet og seriøst arbeidsliv med faste ansettelser,
gjennom krav og kontroll for å bekjempe sosial dumping og svart
økonomi.
(Enst.)
9.

I høringen bes det særskilt om innspill på:
a) Om restriksjoner knyttet til næringsparker vil hindre
næringsutvikling i kommunen.
(9/6)
b) Om restriksjoner knyttet til "utbyggingsområder" i mindre
bebygde områder vil hindre utvikling av disse områdene.
(10/5)
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Forslag:
KRF fremmet følgende forslag:
«Formannskapet ber kommunens administrasjon gå gjennom inndelingen av
bydeler og bydelssentra på nytt og komme med eventuelle forslag på
grenseendringer som kan styrke bydelene som naturlige lokalområder for
innbyggerne. Dette bør ta utgangspunkt i, og skje i samarbeid med de lag og
foreninger som finnes i de aktuelle områdene.»
Høyre fremmet følgende forslag:
«1. Kapittel 1: Visjoner og hovedgrep
Mål: Grønn omstilling, Kristiansand skal være en foregangskommune og
har Attraktiv og miljøvennlig som satsingsområde.
God livskvalitet. Kristiansand skal være et godt sted å bo og arbeide i for
alle innbyggerne og har Inkludering og mangfold som satsingsområde.
Regionhovedstad, Kristiansand skal være drivkraften i regionen og har
Skapende og kompetent som satsingsområde.
2. Kapittel 5: Overordnet arealstrategi
Næringsparker:
Sørlandsparken opprettholdes med regionale funksjoner innen næring,
logistikk og handel. Det gis også mulighet for dette i Lohnelier. I øvrige
næringsparker åpnes det ikke for utvikling av handel og andre
besøksintensive virksomheter.
Lokalisering av boligbygging:
Kommuneplanens prinsipper om plassering av boliger og besøks- og
arbeidsplassintensive virksomheter tilsier lokalisering nær utbygde sentra
for å redusere transportbehovet. I et klimaperspektiv må dette også
gjelde for Sørlandsparken. I forhold til boligbygging tas det regionale
senter- og næringsområdet Sørlandsparken med i høringen som et
senterområde der boligbygging i nærheten prioriteres.
Det skal fortsatt være mulig med fortetting/utskillelse av tomter i
eksisterende spredt bebygde områder.
Kollektivaksen:
Sørlandsparken høres som et kollektivknutepunkt.»
SP fremmet følgende forslag:
«For å sikre de overordnede målene i planen om å skape en god og attraktiv
kommune, må det overordnet arealstrategi, framgå at det også kan tillates
spredt bosetting i områder utenfor by og tettsteder.»
SV fremmet følgende forslag:
«1. Ny tittel på satsingsområde to: Inkluderende og mangfoldig med små
levekårsforskjeller.
2. Underpunkt under satsingsområde en:
Nytt underpunkt under «Kristiansand er en kompakt by med gode
kvaliteter i byrom og nærmiljø.»
- Legge til rette for barnevennlige bomiljø med god tilgang til lekearealer
3. Nytt underpunkt under «Kristiansand tar vare på naturen og sikrer
naturmangfoldet og kulturlandskapet»
- Kartlegge og ta hensyn til biologisk mangfold i alle reguleringsplaner og
utbyggingsplaner
4. Underpunkt under satsingsområde to:
Nytt underpunkt under «I Kristiansand er alle inkludert i utdanningsløp og
arbeidsliv»
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- Arbeide aktivt for et ordnet og seriøst arbeidsliv med faste ansettelser,
gjennom krav og kontroll for å bekjempe sosial dumping og svart økonomi.»
FRP fremmet følgende forslag:
«Primærforslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding. Nytt forslag
må fremstå som mindre sentraliserende, og muligheter for næringsdrift,
tjenesteyting og boligbygging må i større grad tillates utenfor definerte
"senterområder". Spesielt må restriksjoner for sistnevnte kategori gjøres
mindre rigid.
Sekundærforslag:
I høringen bes det særskilt om innspill på:
A) Om restriksjoner knyttet til næringsparker vil hindre næringsutvikling i
kommunen.
B) Om restriksjoner knyttet til "utbyggingsområder" i mindre bebygde
områder vil hindre utvikling av disse områdene.
C) Om høye krav til fortetting i Kvadraturen og randsoner vil medføre
forringet bokvalitet for eksisterende bebyggelse.
D) Om planen som helhet innebærer for mye sentralisering av utvikling og
tjenestetilbud.»
Voteringer:
FRP sitt primære forslag falt med 13 mot 2 stemmer (DEM/FRP).
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 1.
KRF sitt forslag falt med 8 mot 7 stemmer (DEM/KRF/FRP/TVP/SP/Uavh.).
Høyres forslag nr. 1 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer (AP/MDG/SV/SP),
vedtakets pkt. 2.
Høyres forslag nr. 2 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer (AP/MDG/SV),
vedtakets pkt. 2.
SP sitt forslag ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (MDG), vedtakets pkt. 4.
SV sitt forslag nr. 1 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer (H/KRF/FRP), vedtakets
pkt. 5.
SV sitt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 6.
SV sitt forslag nr. 3 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 7.
SV sitt forslag nr. 4 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 8.
FRP sitt sekundære forslag pkt. A ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer
(AP/MDG/SV/SP), vedtakets pkt. 9a.
FRP sitt sekundære forslag pkt. B ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer
(AP/MDG/SV), vedtakets pkt. 9b.
FRP sitt sekundære forslag pkt. C falt med 12 mot 3 stemmer
(DEM/FRP/Uavh.).
FRP sitt sekundære forslag pkt. D falt med 8 mot 7 stemmer
(DEM/KRF/FRP/TVP/SP/Uavh.).

EVENTUELT:
Repr. Mira Thorsen, MDG, hadde anmeldt sak til eventuelt: 3-årige prøveprosjektet som
bidrar til fellesskap, integrering, samskaping og bærekraftig utvikling i Kvadraturen.
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Forslag til vedtak:
Prosessen rundt salget av Sløyden settes på hold og beslutningsgrunnlaget utvides ved
at det i en prøveperiode på 3 år utforsker hvilke behov bygget og tilhørende uteareal kan
møte. Posebyen velforening vil i denne perioden:
⎯ ta på seg vedlikehold av lekeplassen
⎯ i samarbeid med kommunen legge til rette for medvirkningsaktiviteter og ulike
former for bruk,
⎯ arrangere tverrfaglig workshop med kommune, UiA, frivilligheten og kunstfeltet.
⎯ dekke omkostninger knyttet til strøm, vann, kloakk og renovasjon
Bygget vil være en eksperimentell sone hvor nye og lokale løsninger utforskes etter
modell av «Urban Living Labs». Årlig husleie settes til kr 1,Votering:
Formannskapet avviste å realitetsbehandle saken med 6 stemmer (AP/H/FRP).

Repr. Renate Hægeland, H, hadde anmeldt følgende spørsmål
1. Status for arbeidet med nytt akuttbygg.
Kommunedirektøren orienterte kort om status.
2. Kristiansand Business Region – det er vedtatt evaluering – når kommer saken?
Ordføreren besvarte spørsmålet og saken kommer i neste møte.
Repr. Mali S. Tronsmoen, SV, etterlyste orientering om hjemmetjenesten i formannskapet.

Møtet hevet.
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