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1. TERTIALRAPPORT 2022 
 

BYSTYRET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 22.06.2022 SAK 130/22 
 

Bystyrets vedtak: 
 
1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2022 orientering 
 
2. Budsjettendringer på drift og investering som er omtalt i saken vedtas 
 
3. Det brukes 3 mill. kr av sentralt disposisjonsfond 
 
4. Det overføres netto 24,783 mill. fra sentralt fond til områdefond 
 
5. Bystyret vedtar endring av SFO satser i henhold til tabell beskrevet under 

oppvekst. 
 
6. Låneopptak til investeringer reduseres med 1,671 mill. kr. Kristiansand 

kommune tar i 2022 opp inntil 804,4 mill. kr i lån til finansiering av 
investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. 

 
7. Det er i 2022 budsjettert med opptak av Startlån med 160,0 mill. kr. Dette 

lånet tas opp i juni.  
 
8. Samlede låneopptak i 2022 blir inntil 964,4 mill. kr. 
(Enst.) 
 
9.  Det bevilges 1 mill i ekstratilskudd til tilskudd til integrering, mangfold og 

deltakelse i samfunnsliv. Fordeling av midlene foretas av helseutvalget og 
arbeid- og inkluderingsutvalget. Midlene tas av det sentrale 
disposisjonsfondet. 

(38/33) 
 
10.  Bystyre vedtar å nedbetale gjeld med 100 mill. 
(61/10) 
 
11.  Bystyre vedtar styrking av fastlegeordningen ut 2022; øke basistilskuddet 

med kr 330. Halvårseffekten vil være 19,5 mill. 
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Bystyrets vedtak:

1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2022 orientering

2. Budsjettendringer på drift og investering som er omtalt i saken vedtas

3. Det brukes 3 mill. kr av sentralt disposisjonsfond

4. Det overføres netto 24,783 mill. fra sentralt fond ti l områdefond

5. Bystyret vedtar endring av SFO satser i henhold ti l tabell beskrevet under
oppvekst.

6. Låneopptak ti l investeringer reduseres med 1,671 mill. kr. Kristiansand
kommune tar i 2022 opp inntil 804,4 mill. kr i lån ti l finansiering av
investeringer jf . kommunelovens § 14-15 første ledd.

7. Det er i 2022 budsjettert med opptak av Startlån med 160,0 mill. kr. Dette
lånet tas opp i juni.

8. Samlede låneopptak i 2022 blir inntil 964,4 mill. kr.
(Enst.)

9. Det bevilges 1 mill i ekstratilskudd til tilskudd ti l integrering, mangfold og
deltakelse i samfunnsliv. Fordeling av midlene foretas av helseutvalget og
arbeid- og inkluderingsutvalget. Midlene tas av det sentrale
disposisjonsfondet.

(38/33)

10. Bystyre vedtar å nedbetale gjeld med 100 mill.
(61/10)

11. Bystyre vedtar styrking av fastlegeordningen ut 2022; øke basistilskuddet
med kr 330. Halvårseffekten vil være 19,5 mill.
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(70/1) 
 
12.  Inndekning tas fra disposisjonsfondet. 
(Enst.) 
 
13.  Sosiale tiltak i skolen 

Det settes av kr 450.000,- til en pott for sosiale tiltak på skolene i 
Kristiansand kommune. Midlene disponeres av elevrådet ved den enkelte 
skole, etter samråd med rektor, til sosiale tiltak for elevene. 
Midlene tas fra sentralt disposisjonsfond. 

(44/27) 
 
14. Bystyret viser til søknad fra Vipers Kristiansand om tilskudd til 

representasjon og deltakelse i Champions League Final Four på  
kr. 150 000,-, og bevilger støtte på kr. 50 000,- fra kommunens 
disposisjonsfond. Denne støtten kommer i tillegg til kulturutvalgets 
bevilgning på kr. 50 000,-. 

(44/27) 
 
15. Bystyret ber administrasjonen etablere et system for brukerundersøkelser og 

gjennomføre brukerundersøkelser jevnlig på habiliteringsfeltet. Etter hver 
brukerundersøkelse bør resultatene fremlegges helse- og mestringsutvalget. 

(60/11) 
 
16. Bystyret ber administrasjonen styrke bruken av individuell plan (IP) både 

som planleggingsverktøy og som et verktøy for å sikre en strukturert 
samarbeidsprosess i tråd med brukere og pårørendes lovfestede rettigheter. 

(64/7) 
 
17. Bystyret ber administrasjonen sørge for å styrke de ansattes kompetanse 

når det gjelder å forebygge utvikling av utfordrende adferd innen oppvekst, 
helse- og mestring og andre aktuelle virksomhetsområder. 

(67/4) 
 
18. Bystyret bevilger inntil 500 000 til nødvendig grunnarbeid til det arealet som 

kommunen ervervet. Dette arbeidet er nødvendig dersom Porsmyr skal 
kunne bruke arealet til det formålet som var tenkt. 

(41/30) 
 
19. Bystyret ønsker å ta bedre vare på egne bygg og få flere i arbeid, og 

bevilger 1 million til arbeidet med å ruste opp kommunale bygg etter modell 
fra gamle Torridal skole, hvor kommunen i samarbeid med NAV bidrar til 
arbeidstrening og veien til fagbrev. Midlene tas fra det sentrale 
disposisjonsfondet. 

(39/32) 
 
Oversendelsesforslag: 
Bystyret ønsker en lokal rusreform i Kristiansand. Vi ber administrasjonen 
synliggjøre ressursbehovet innenfor forebygging og rusrådgivning framover, for 
å gå fra straff til hjelp på rusfeltet. Bystyret ber om en redegjørelse for dette 
høsten 2022, før behandlingen av ruspolitisk handlingsplan og neste rullering av 
økonomiplanen. 
(43/28) 
 
Forslag: 
TVP/Rødt fremmet følgende forslag: 
«Sosiale tiltak i skolen 
Det settes av kr 450.000,- til en pott for sosiale tiltak på skolene i Kristiansand 

(70/1)

12. Inndekning tas fra disposisjonsfondet.
(Enst.)

13. Sosiale tiltak i skolen
Det settes av kr 450.000,- til en pott for sosiale tiltak på skolene i
Kristiansand kommune. Midlene disponeres av elevrådet ved den enkelte
skole, etter samråd med rektor, ti l sosiale tiltak for elevene.
Midlene tas fra sentralt disposisjonsfond.

(44/27)

14. Bystyret viser til søknad fra Vipers Kristiansand om tilskudd til
representasjon og deltakelse i Champions League Final Four på
kr. 150 000,-, og bevilger støtte på kr. 50 000,- fra kommunens
disposisjonsfond. Denne støtten kommer i tillegg til kulturutvalgets
bevilgning på kr. 50 000,-.

(44/27)

15. Bystyret ber administrasjonen etablere et system for brukerundersøkelser og
gjennomføre brukerundersøkelser jevnlig på habiliteringsfeltet. Etter hver
brukerundersøkelse bør resultatene fremlegges helse- og mestringsutvalget.

(60/11)

16. Bystyret ber administrasjonen styrke bruken av individuell plan (IP) både
som planleggingsverktøy og som et verktøy for å sikre en strukturert
samarbeidsprosess i tråd med brukere og pårørendes lovfestede rettigheter.

(64/7)

17. Bystyret ber administrasjonen sørge for å styrke de ansattes kompetanse
når det gjelder å forebygge utvikling av utfordrende adferd innen oppvekst,
helse- og mestring og andre aktuelle virksomhetsområder.

(67/4)

18. Bystyret bevilger inntil 500 000 til nødvendig grunnarbeid til det arealet som
kommunen ervervet. Dette arbeidet er nødvendig dersom Porsmyr skal
kunne bruke arealet til det formålet som var tenkt.

(41/30)

19. Bystyret ønsker å ta bedre vare på egne bygg og få flere i arbeid, og
bevilger 1 million til arbeidet med å ruste opp kommunale bygg etter modell
fra gamle Torridal skole, hvor kommunen i samarbeid med NAV bidrar til
arbeidstrening og veien til fagbrev. Midlene tas fra det sentrale
disposisjonsfondet.

(39/32)

Oversendelsesforslag:
Bystyret ønsker en lokal rusreform i Kristiansand. Vi ber administrasjonen
synliggjøre ressursbehovet innenfor forebygging og rusrådgivning framover, for
å gå fra straff ti l hjelp på rusfeltet. Bystyret ber om en redegjørelse for dette
høsten 2022, før behandlingen av ruspolitisk handlingsplan og neste rullering av
økonomiplanen.
(43/28)

Forslag:
T/P/Rodt fremmet folgende forslag:
«Sosiale tiltak i skolen
Det settes av kr 450.000,- til en pott for sosiale tiltak på skolene i Kristiansand
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kommune. Midlene disponeres av elevrådet ved den enkelte skole, etter samråd 
med rektor, til sosiale tiltak for elevene. 
Midlene tas fra sentralt disposisjonsfond.» 
 
AP/TVP/Venstre fremmet følgende forslag: 
«Bystyret viser til søknad fra Vipers Kristiansand om tilskudd til representasjon 
og deltakelse i Champions League Final Four på kr. 150 000,-, og bevilger støtte 
på kr. 50 000,- fra kommunens disposisjonsfond. Denne støtten kommer i tillegg 
til kulturutvalgets bevilgning på kr. 50 000,-.» 
 
Venstre fremmet følgende forslag: 
«1. Bystyret ber administrasjonen etablere et system for brukerundersøkelser og 

gjennomføre brukerundersøkelser jevnlig på habiliteringsfeltet. Etter hver 
brukerundersøkelse bør resultatene fremlegges helse- og mestringsutvalget. 

2. Bystyret ber administrasjonen styrke bruken av individuell plan (IP) både 
som planleggingsverktøy og som et verktøy for å sikre en strukturert 
samarbeidsprosess i tråd med brukere og pårørendes lovfestede rettigheter. 

3. Bystyret ber administrasjonen sørge for å styrke de ansattes kompetanse 
når det gjelder å forebygge utvikling av utfordrende adferd innen oppvekst, 
helse- og mestring og andre aktuelle virksomhetsområder. 

4. 1. tertial -verbalforslag 2021 - 40 - Tiltak for fjerning av gateparkering i 
sentrale deler av Kvadraturen, forslag: 
Bystyrets vedtak om å prioritere fjerning av gateparkering i sentrale deler av 
Kvadraturen utsettes ikke.» 

 
PDK fremmet følgende forslag: 
«Formannskapets innst. 10: Bystyret vedtar å nedbetale gjeld med 100 mill 
Alternativt forslag fra PDK: 
Bystyret vedtar å kutte eiendomsskatten med 100 mill.» 
 
PP fremmet følgende forslag: 
«1. Bystyre vedtar styrking av fastlegeordningen ut 2022; øke basistilskuddet 

med kr 350. Halvårseffekten vil være på ca 20,7 mill. 
2. Bystyre vedtar kompensasjon ved fravær grunnet sykdom ved egen/barns 

sykdom på inntil 10 dager per år (av sats 10313 pr. dag)» 
 
MDG/SP fremmet følende forslag: 
«Bystyret bevilger 500.000 kr til urbant landbruk og skolehager, så satsingen 
kan nå lenger ut i 2022. Midlene belastes det sentrale disposisjonsfondet.»  
 
TVP/SP fremmet følgende forslag: 
«Bystyret bevilger inntil 500 000 til nødvendig grunnarbeid til det arealet som 
kommunen ervervet. Dette arbeidet er nødvendig dersom Porsmyr skal kunne 
bruke arealet til det formålet som var tenkt.» 
 
MDG/SV/Venstre fremmet følgende forslag: 
«Bystyret bevilger 5 millioner til styrking av kollektivtransporten etter 
pandemien, og ber AKT igangsette egnede tiltak for dette, eksempelvis 
HjemJobbHjem og billigere reiser i rushtida. Midlene belastes det sentrale 
disposisjonsfondet.» 
 
MDG fremmet følgende forslag: 
«Bystyret bevilger 10 mill. kr til å styrke kommunens ENØK-satsing og sette i 
gang mer lokal fornybar energiproduksjon innen utløpet av 2022. Arbeidet skal 
bygge på mulighetsstudien Kristiansand Eiendom har gjennomført. Inndekningen 
tas fra det sentrale disposisjonsfondet.» 
 
MDG fremmet følgende oversendelsesforslag: 

kommune. Midlene disponeres av elevrådet ved den enkelte skole, etter samråd
med rektor, ti l sosiale tiltak for elevene.
Midlene tas fra sentralt disposisjonsfond.»

AP/TVP/Venstre fremmet følgende forslag:
«Bystyret viser til søknad fra Vipers Kristiansand om tilskudd til representasjon
og deltakelse i Champions League Final Four på kr. 150 000,-, og bevilger støtte
på kr. 50 000,- fra kommunens disposisjonsfond. Denne støtten kommer i tillegg
til kulturutvalgets bevilgning på kr. 50 000,-.»

Venstre fremmet følgende forslag:
«1. Bystyret ber administrasjonen etablere et system for brukerundersøkelser og

gjennomføre brukerundersøkelser jevnlig på habiliteringsfeltet. Etter hver
brukerundersøkelse bør resultatene fremlegges helse- og mestringsutvalget.

2. Bystyret ber administrasjonen styrke bruken av individuell plan (IP) både
som planleggingsverktøy og som et verktøy for å sikre en strukturert
samarbeidsprosess i tråd med brukere og pårørendes lovfestede rettigheter.

3. Bystyret ber administrasjonen sørge for å styrke de ansattes kompetanse
når det gjelder å forebygge utvikling av utfordrende adferd innen oppvekst,
helse- og mestring og andre aktuelle virksomhetsområder.

4. 1. tertial -verbalforslag 2021 - 40 - Tiltak for fjerning av gateparkering i
sentrale deler av Kvadraturen, forslag:
Bystyrets vedtak om å prioritere fjerning av gateparkering i sentrale deler av
Kvadraturen utsettes ikke.»

PDK fremmet følgende forslag:
«Formannskapets innst. 10: Bystyret vedtar å nedbetale gjeld med 100 mill
Alternativt forslag fra PDK:
Bystyret vedtar å kutte eiendomsskatten med 100 mill.»

PPfremmet følgende forslag:
«1. Bystyre vedtar styrking av fastlegeordningen ut 2022; øke basistilskuddet

med kr 350. Halvårseffekten vil være på ca 20,7 mill.
2. Bystyre vedtar kompensasjon ved fravær grunnet sykdom ved egen/barns

sykdom på inntil 10 dager per år (av sats 10313 pr. dag)»

MDG/SP fremmet følende forslag:
«Bystyret bevilger 500.000 kr til urbant landbruk og skolehager, så satsingen
kan nå lenger ut i 2022. Midlene belastes det sentrale disposisjonsfondet.»

TVP/SP fremmet følgende forslag:
«Bystyret bevilger inntil 500 000 til nødvendig grunnarbeid til det arealet som
kommunen ervervet. Dette arbeidet er nødvendig dersom Porsmyr skal kunne
bruke arealet til det formålet som var tenkt.»

MDG/SV/Venstre fremmet følgende forslag:
«Bystyret bevilger 5 millioner til styrking av kollektivtransporten etter
pandemien, og ber AKT igangsette egnede tiltak for dette, eksempelvis
HjemJobbHjem og billigere reiser i rushtida. Midlene belastes det sentrale
disposisjonsfondet.»

MDG fremmet følgende forslag:
«Bystyret bevilger 10 mill. kr til å styrke kommunens ENØK-satsing og sette i
gang mer lokal fornybar energiproduksjon innen utløpet av 2022. Arbeidet skal
bygge på mulighetsstudien Kristiansand Eiendom har gjennomført. Inndekningen
tas fra det sentrale disposisjonsfondet.»

MDG fremmet følgende oversendelsesforslag:
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«Bystyret ønsker en lokal rusreform i Kristiansand. Vi ber administrasjonen 
synliggjøre ressursbehovet innenfor forebygging og rusrådgivning framover, for 
å gå fra straff til hjelp på rusfeltet. Bystyret ber om en redegjørelse for dette 
høsten 2022, før behandlingen av ruspolitisk handlingsplan og neste rullering av 
økonomiplanen.» 
 
SV/Rødt fremmet følgende forslag: 
«1. Det innvilges 2 mill. til innkjøp av egnede boliger for barnerike familier. 

Pengene tas fra det sentrale disposisjonsfondet.  
2. Det opprettes et kommunalt fond for kommunale boliger på 30 mill. Pengene 

tas fra det sentrale disposisjonsfondet. 
Målsettinger med dette fondet vil være: 
a.  Sikre bolig til de mange barnefamiliene som i årevis har stått på 

venteliste uten egnet bolig. 
b.  Rette opp i boforhold på habiliteringsfeltet, som en oppfølging av 

kritikken Kristiansand kommune har fått fra sivilombudet. 
c.  Oppjustere vedlikeholdet slik at alle beboere i sosiale boliger bor under 

respektable forhold. 
d.  Iverksette tiltak for ENØK og fornybar energiproduksjon i kommunens 

kommunale boligmasse.» 
 
AP/TVP fremmet følgende forslag: 
«Bystyret bevilger 2 millioner til ferdigstilling av turveien mellom Slettheia og 
Bråvann, og ber om at denne prioriteres ferdigstilt i 2022.»  
 
AP/MDG/SV/Venstre/Rødt fremmet følgende forslag: 
«Bystyret vedtar å nedbetale gjeld med 90 millioner.» 
 
AP/TVP/SP fremmet følgende forslag: 
«Bystyret ønsker å ta bedre vare på egne bygg og få flere i arbeid, og bevilger 1 
million til arbeidet med å ruste opp kommunale bygg etter modell fra gamle 
Torridal skole, hvor kommunen i samarbeid med NAV bidrar til arbeidstrening og 
veien til fagbrev. Midlene tas fra det sentrale disposisjonsfondet.»  
 
DEM fremmet følgende forslag: 
«1. Motforslag til Formannskapets innstilling pkt. 10:  

Bystyret vedtar å nedbetale bompengegjeld med kr. 100 millioner 
2.  Økt basistilskudd med 60%. Tilsvarende Tromsø-modellen, nå en slags 

nasjonal gullstandard, som har vist seg å ha meget god stabiliserende 
effekt. Dette vurderes som det soleklart viktigste tiltaket, å øke 
basisfinansiering tilstrekkelig, slik at det kan være rom for å drive faglig godt 
arbeid også innenfor overlevelige arbeidstidsrammer samtidig som det er 
dekning for markant økte utgifter med oppgaveoverføringer og 
administrasjon av kontorene. 
Videre må Kristiansand kommune gjøre følgende: 
- Kompensasjon ved fravær fra praksis til kurs på 60% av sats 10313 pr 

kursdag inntil 10 dager pr år 
- Kompensasjon ved fravær grunnet egen sykdom i inntil 10 dager pr år på 

60% av sats 10313 
- Kompensasjon ved fravær grunnet barns sykdom i inntil 10 dager per år 

på 60% av sats 10313 
3. Bystyret vedtar ekstraordinær støtte til Protestfestivalen på kr 450.000,-

Midlene tas fra sentralt disposisjonsfond. 
4. KIA står i fire for å måtte legge ned barneavdelingen dersom ikke akutt 

tilskudd bevilges. Det bevilges kr. 800.000,- til KiA. Pengene tas fra sentralt 
disposisjonsfond.» 

 
Voteringer: 
Formannskapets innstilling pkt. 1-8 ble enstemmig vedtatt. 

«Bystyret ønsker en lokal rusreform i Kristiansand. Vi ber administrasjonen
synliggjøre ressursbehovet innenfor forebygging og rusrådgivning framover, for
å gå fra straff ti l hjelp på rusfeltet. Bystyret ber om en redegjørelse for dette
høsten 2022, før behandlingen av ruspolitisk handlingsplan og neste rullering av
økonomiplanen.»

SV/Rødt fremmet følgende forslag:
«1. Det innvilges 2 mill. ti l innkjøp av egnede boliger for barnerike familier.

Pengene tas fra det sentrale disposisjonsfondet.
2. Det opprettes et kommunalt fond for kommunale boliger på 30 mill. Pengene

tas fra det sentrale disposisjonsfondet.
Målsettinger med dette fondet vil være:
a. Sikre bolig til de mange barnefamiliene som i årevis har stått på

venteliste uten egnet bolig.
b. Rette opp i boforhold på habiliteringsfeltet, som en oppfølging av

kritikken Kristiansand kommune har fått fra sivilombudet.
c. Oppjustere vedlikeholdet slik at alle beboere i sosiale boliger bor under

respektable forhold.
d. Iverksette tiltak for ENØK og fornybar energiproduksjon i kommunens

kommunale boligmasse.»

AP/TVP fremmet følgende forslag:
«Bystyret bevilger 2 millioner til ferdigstilling av turveien mellom Slettheia og
Bråvann, og ber om at denne prioriteres ferdigstilt i 2022.»

AP/MDG/SV/Venstre/Rodt fremmet folgende forslag:
«Bystyret vedtar å nedbetale gjeld med 90 millioner.»

AP/TVP/SP fremmet følgende forslag:
«Bystyret ønsker å ta bedre vare på egne bygg og få flere i arbeid, og bevilger 1
million til arbeidet med å ruste opp kommunale bygg etter modell fra gamle
Torridal skole, hvor kommunen i samarbeid med NAV bidrar til arbeidstrening og
veien til fagbrev. Midlene tas fra det sentrale disposisjonsfondet.»

DEM fremmet følgende forslag:
«1. Motforslag til Formannskapets innstilling pkt. 10:

Bystyret vedtar å nedbetale bompengegjeld med kr. 100 millioner
2. Økt basistilskudd med 60%. Tilsvarende Tromsø-modellen, nå en slags

nasjonal gullstandard, som har vist seg å ha meget god stabiliserende
effekt. Dette vurderes som det soleklart viktigste tiltaket, å øke
basisfinansiering tilstrekkelig, slik at det kan være rom for å drive faglig godt
arbeid også innenfor overlevelige arbeidstidsrammer samtidig som det er
dekning for markant økte utgifter med oppgaveoverføringer og
administrasjon av kantorene.
Videre må Kristiansand kommune gjøre følgende:
- Kompensasjon ved fravær fra praksis til kurs på 60% av sats 10313 pr

kursdag inntil 10 dager pr år
- Kompensasjon ved fravær grunnet egen sykdom i inntil 10 dager pr år på

60% av sats 10313
- Kompensasjon ved fravær grunnet barns sykdom i inntil 10 dager per år

på 60% av sats 10313
3. Bystyret vedtar ekstraordinær støtte til Protestfestivalen på kr 450.000,-

Midlene tas fra sentralt disposisjonsfond.
4. KIA står i fire for å måtte legge ned barneavdelingen dersom ikke akutt

tilskudd bevilges. Det bevilges kr. 800.000,- til KiA. Pengene tas fra sentralt
disposisjonsfond.»

Voteringer:
Formannskapets innstilling pkt. 1-8 ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets innstilling pkt. 9 ble vedtatt med 38 mot 33 stemmer 
(H/KRF/FRP/PP/PDK/ Alf Albert (DEM), Vidar Kleppe (DEM), Olav Homme (Uavh), 
Roy Fardal (Uavh)). 
 
DEM sitt forslag nr. 1 falt med 67 mot 4 stemmer (Makvan Kasheikal (DEM), Nils 
Nilsen (DEM), Jorunn Aaselle Olsen (PP), Lajla Elefskaas (SP)). 
 
PDK sitt forslag falt med 59 mot 12 stemmer (Alf Albert (DEM), Lene Jakobsen 
(DEM), Makvan Kasheikal (DEM), Nils Nilsen (DEM), Vidar  Kleppe (DEM), Ole 
Iacob Prebensen (PDK), Jorunn Aaselle Olsen (PP), Kari Berthelsen (PP), Svein 
Harald Mosvold Knutsen (PP), Svein Mykland (PP), Lajla Elefskaas (SP), Magne 
Thorvald Bakken (SP)). 
 
AP/MDG/SV/Venstre/Rødt sitt forslag falt med 37 mot 34 stemmer 
(AP/MDG/SV/SP/TVP/V/Rødt/Nils Nilsen (DEM)). 
 
Formannskapets innstilling pkt. 10 ble vedtatt med 61 mot 10 stemmer  
(SP/SV/Nils Nilsen (DEM)). 
 
DEM sitt forslag nr. 2 falt med 61 mot 10 stemmer (PP/PDK/ Alf Albert (DEM), 
Arild Buli (DEM), Lene Jakobsen (DEM), Makvan Kasheikal (DEM), Vidar Kleppe 
(DEM)) 
 
PP sitt forslag nr. 1 falt 57 mot 14 stemmer (SP/PP/PDK/Lene Jakobsen (DEM), 
Makvan Kasheikal (DEM), Nils Nilsen (DEM), Vidar  Kleppe (DEM)). 
 
Formannskapets innstilling pkt. 11 ble vedtatt med 70 mot 1 stemmer  
(Alf Albert (DEM)). 
 
Formannskapets innstilling pkt. 12 ble enstemmig vedtatt. 
 
TVP/Rødt sitt forslag ble vedtatt med 44 mot 27 stemmer, vedtakets pkt. 13 
(H/KRF/FRP/PDK/Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh). 
 
AP/TVP/Venstre sitt forslag ble vedtatt med 44 mot 27 stemmer, vedtakets pkt. 14 
(KRF/FRP/PDK/Anita Dietrichson (H), Arve Stokkelien (H), Helene H. Knudsen (H), Ida 
Grødum (H), Oscar Lohne (H), Pål Harv (H), Renate Hægeland (H), Svein Grødum (H), 
Terje Ø. Pettersen (H), Tom Løchen (H), Vegard K. M.  Launes (H), Jon Holt (MDG), 
Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 
 
Venstre sitt forslag nr. 1 ble vedtatt med 60 mot 11 stemmer, vedtakets pkt. 15 
(FRP/PP/PDK/ Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 
 
Venstre sitt forslag nr. 2 ble vedtatt med 64 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 16 
(FRP/PDK/ Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 
 
Venstre sitt forslag nr. 3 ble vedtatt med 67 mot 4 stemmer, vedtakets pkt. 17 
(PDK/Andreas Jacobsen (FRP), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 
 
Venstres forslag nr. 4 falt med 43 mot 28 stemmer (AP/MDG/SV/V/Rødt/Jens 
Anders Ravnaas, TVP). 
 
MDG/SP sitt forslag falt med 36 mot 35 stemmer (AP/MDG/SV/SP/TVP/V/Rødt/ 
Kari Berthelsen, PP). 
 
TVP/SP sitt forslag ble vedtatt med 41 mot 30 stemmer, vedtakets pkt. 18 
(H/KRF/FRP/PDK/ Jorunn Aaselle Olsen (PP), Svein Harald Mosvold Knutsen (PP), 
Svein Mykland (PP), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 

Formannskapets innstilling pkt. 9 ble vedtatt med 38 mot 33 stemmer
(H/KRF/FRP/PP/PDK/ Alf Albert (DEM), Vidar Kleppe (DEM), Olav Homme (Uavh),
Roy Fardal (Uavh)).

DEM sitt forslag nr. 1 falt med 67 mot 4 stemmer (Makvan Kasheikal (DEM), Nils
Nilsen (DEM), Jorunn Aaselle Olsen (PP), Lajla Elefskaas (SP)).

PDK sitt forslag falt med 59 mot 12 stemmer (Alf Albert (DEM), Lene Jakobsen
(DEM), Makvan Kasheikal (DEM), Nils Nilsen (DEM), Vidar Kleppe (DEM), Ole
Iacob Prebensen (PDK), Jorunn Aaselle Olsen (PP), Kari Berthelsen (PP), Svein
Harald Mosvold Knutsen (PP), Svein Mykland (PP), Lajla Elefskaas (SP), Magne
Thorvald Bakken (SP)).

AP/MDG/SV/Venstre/Rodt sitt forslag falt med 37 mot 34 stemmer
(AP/MDG/SV/SP/TVP/V/Rødt/Nils Nilsen (DEM)).

Formannskapets innstilling pkt. 10 ble vedtatt med 61 mot 10 stemmer
(SP/SV/Nils Nilsen (DEM)).

DEM sitt forslag nr. 2 falt med 61 mot 10 stemmer (PP/PDK/ Alf Albert (DEM),
Arild Buli (DEM), Lene Jakobsen (DEM), Makvan Kasheikal (DEM), Vidar Kleppe
(DEM))

PP sitt forslag nr. 1 falt 57 mot 14 stemmer (SP/PP/PDK/Lene Jakobsen (DEM),
Makvan Kasheikal (DEM), Nils Nilsen (DEM), Vidar Kleppe (DEM)).

Formannskapets innstilling pkt. 11 ble vedtatt med 70 mot 1 stemmer
(Alf Albert (DEM)).

Formannskapets innstilling pkt. 12 ble enstemmig vedtatt.

TVP/Rodt sitt forslag ble vedtatt med 44 mot 27 stemmer, vedtakets pkt. 13
(H/KRF/FRP/PDK/Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh).

AP/TVP/Venstre sitt forslag ble vedtatt med 44 mot 27 stemmer, vedtakets pkt. 14
(KRF/FRP/PDK/Anita Dietrichson (H), Arve Stokkelien (H), Helene H. Knudsen (H), I da
Grodum (H), Oscar Lohne (H), Pl Harv (H), Renate Hageland (H), Svein Grodum (H),
Terje Ø. Pettersen (H), Tom Lochen (H), Vegard K. M. Launes (H), Jon Holt (MDG),
Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)).

Venstre sitt forslag nr. 1 ble vedtatt med 60 mot 11 stemmer, vedtakets pkt. 15
(FRP/PP/PDK/ Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)).

Venstre sitt forslag nr. 2 ble vedtatt med 64 mot 7 stemmer, vedtakets pkt. 16
(FRP/PDK/ Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)).

Venstre sitt forslag nr. 3 ble vedtatt med 67 mot 4 stemmer, vedtakets pkt. 17
(PDK/Andreas Jacobsen (FRP), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)).

Venstres forslag nr. 4 falt med 43 mot 28 stemmer (AP/MDG/SV/V/Rodt/Jens
Anders Ravnaas, TVP).

MDG/SP sitt forslag falt med 36 mot 35 stemmer (AP/MDG/SV/SP/TVP/V/Rodt/
Kari Berthelsen, PP).

TVP/SP sitt forslag ble vedtatt med 41 mot 30 stemmer, vedtakets pkt. 18
(H/KRF/FRP/PDK/ Jorunn Aaselle Olsen (PP), Svein Harald Mosvold Knutsen (PP),
Svein Mykland (PP), Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)).
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MDG/SV/Venstre sitt forslag falt med 41 mot 30 stemmer 
(AP/MDG/SV/TVP/V/Rødt/Siril Bratten (SP)).  
 
MDG sitt forslag falt med 57 mot 14 stemmer (MDG/SV/Rødt/Jan Oddvar Skisland 
(AP)/Siril  Bratten (SP)). 
 
MDG sitt oversendelsesforslag ble vedtatt oversendt med 43 mot 28 stemmer  
(DEM/KRF/FRP/SP/PDK/Anita Dietrichson (H), Arve Stokkelien (H), Helene H. 
Knudsen (H), Helge Reisvoll (H), Vegard K. M. Launes (H)). 
 
SV/Rødt sitt forslag nr. 1 falt med 36 mot 35 stemmer 
(AP/MDG/SV/SP/TVP/V/Rødt/Olav Homme (Uavh)). 
 
SV/Rødt sitt forslag nr. 2 falt med 56 mot 15 stemmer (MDG/SV/Rødt/ 
Nils Nilsen (DEM)/ Siril Bratten (SP)). 
 
AP/TVP sitt forslag falt med 43 mot 28 stemmer (AP/SV/TVP/V/Lene Jakobsen 
(DEM)/Vidar Kleppe (DEM)/Jon Holt (MDG)/Ole Magne Omdal (SP), Reidar Heivoll 
(SP)). 
 
AP/TVP/SP sitt forslag ble vedtatt med 39 mot 32 stemmer, vedtakets pkt. 19 
(H/KRF/FRP/PP/PDK/Arild Buli (DEM)/Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 
 
DEM sitt forslag nr. 3 falt med 63 mot 8 stemmer (Jan Oddvar Skisland (AP)/ Lene 
Jakobsen (DEM), Makvan Kasheikal (DEM), Nils Nilsen (DEM), Vidar Kleppe 
(DEM)/Lajla Elefskaas (SP), Magne T. Bakken (SP), Ole Magne Omdal (SP)). 
 
PP sitt forslag nr. 2 falt med 53 mot 18 stemmer (DEM/SV/SP/PP). 
 
DEM sitt forslag nr. 4 falt med 60 mot 11 stemmer (DEM/V/Abdullahi Alason (AP)/ 
Kari Berthelsen (PP)/Erik Rostoft (TVP)). 
 
 
 

 
 
 
 
 
23.06.2022 

MDG/SV/Venstre sitt forslag falt med 41 mot 30 stemmer
(AP/MDG/SV/TVP/V/Rødt/Siril Bratten (SP)).

MDG sitt forslag falt med 57 mot 14 stemmer (MDG/SV/Rodt/Jan Oddvar Skisland
(AP)/Siril Bratten (SP)).

MDG sitt oversendelsesforslag ble vedtatt oversendt med 43 mot 28 stemmer
(DEM/KRF/FRP/SP/PDK/Anita Dietrichson (H), Arve Stokkelien (H), Helene H.
Knudsen (H), Helge Reisvoll (H), Vegard K. M. Launes (H)) .

SV/Rodt sitt forslag nr. 1 falt med 36 mot 35 stemmer
(AP/MDG/SV/SP/TVP/V/Rodt/Olav Homme (Uavh)).

SV/Rodt sitt forslag nr. 2 falt med 56 mot 15 stemmer (MDG/SV/Rodt/
Nils Nilsen (DEM)/ Siril Bratten (SP)).

AP/TVP sitt forslag falt med 43 mot 28 stemmer (AP/SV/TVP/V/Lene Jakobsen
(DEM)/Vidar Kleppe (DEM)/Jon Holt (MDG)/Ole Magne Omdal (SP), Reidar Heivoll
(SP)).

AP/TVP/SP sitt forslag ble vedtatt med 39 mot 32 stemmer, vedtakets pkt. 19
(H/KRF/FRP/PP/PDK/Arild Buli (DEM)/Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)).

DEM sitt forslag nr. 3 falt med 63 mot 8 stemmer (Jan Oddvar Skisland (AP)/ Lene
Jakobsen (DEM), Makvan Kasheikal (DEM), Nils Nilsen (DEM), Vidar Kleppe
(DEM)/Lajla Elefskaas (SP), Magne T. Bakken (SP), Ole Magne Omdal (SP)).

PP sitt forslag nr. 2 falt med 53 mot 18 stemmer (DEM/SV/SP/PP).

DEM sitt forslag nr. 4 falt med 60 mot 11 stemmer (DEM/V/Abdullahi Alason (AP)/
Kari Berthelsen (PP)/Erik Rostoft (TVP)).

23.06.2022
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