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Referat fra møte i styringsgruppen  
Sted: Teams – møte  

Dato: 2020.09.04 

Tid: 12.30 – 13.40 

Styringsgruppen:  Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune (Leder) 

Bjørne Grimsrud, Statens Vegvesen  

Arne Thomassen, Agder fylkeskommune 

Gro Anita Mykjåland, ATP utvalget (forfall) 

Knut Wedde (vikar for Astrid Elisabet Håvik), Jernbanedirektoratet 

Pia K. Hem Molaug (vikar for Thomas C. Kiland-Langeland), Fylkesmannen i 

Agder (observatør) 

 

Prosjektledelsen:  Jo Viljam Drivdal, prosjektleder 

Dagfinn Fløystad, Prosjektledelsen 

Roar Midtbø Jensen, Prosjektledelsen 

Knut Felberg, Prosjektledelsen 

Svein Skisland, Prosjektledelsen (forfall) 

 

Tilhørere:  Jan Erik Lindjord (Kristiansand kommune) 

  Ragnar Evensen (Kristiansand kommune) 

  Kenneth Mørk (Kristiansand kommune) 

  Cecilie Gunnufsen (SVV) 

  Karianne Sætre (SVV) 

 

1. Retningslinjer for sekretariatene 

 

Direktoratet utarbeidet et utkast til retningslinjer som er sendt ut til byregionene for 

behandling i styringsgruppene. Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre sekretariatets 

rolle, legge rammer for sekretariatets arbeid og sikre at sekretariatet er partsuavhengig, 

bistår styringsgruppen og er til disposisjon for alle avtalepartnerne.  

Styringsgruppen diskuterte utkastet til retningslinjer og ga følende innspill til sekretariatet:   

 

• Styringsretten over medarbeiderne i sekretariatet.  

Dette bør begrenses til den delen av stillingen som gjelder arbeid med byvekstavtalen. 

 

• Egen styringsgruppe for bompengepakke.  

Punkt 1 f endres til: I byområder der det er separate styringsgrupper for 

byvekstavtalen og bompengepakken skal sekretariatet bistå begge styringsgruppene. 

Dersom det ikke er særlige grunner anbefales det uansett en styringsgruppe for både 

byvekstavtalen og bompengepakken.   

 

• Mandat for sekretariatet.  

Det kan være klokt å lage et enkelt og ubyråkratisk mandat som stiller opp oppgaver 

og grenseskiller mellom sekretariatet og styringsgruppen og mellom sekretariatet og 

de tre partene. Det bør også tydeliggjøre den uavhengige rollen sekretariatet skal ha.  
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• Sekretariatet skal være organisert som en selvstendig og uavhengig enhet.  

Det sentrale er at man sikrer sekretariatet en selvstendig og uavhengig rolle. Dagens 

ordning med prosjektorganisering kan videreføres under forutsetning at partene 

aksepterer at prosjektet har en selvstendig og uavhengig rolle.   

 

• Utadrettet informasjon og kommunikasjon.  

Punktet blir stående slik det er foreslått fra Direktoratet. 

 

• Delegert fullmakt til økonomiske disposisjoner.  

En fullmakt bør formuleres slik at den ikke er til hinder for en effektiv drift.   

 

• Økonomi.  

Punktet blir stående slik det er foreslått fra Direktoratet. 

 

En presentasjon om regionens satsningsområder i en BVA ble vist og gjennomgått. Denne kan 

være et av elementene i et møte med Departementet. 

 

Styringsgruppens vedtak: 

 

1. Sekretariatet justerer forslaget til retningslinjer i tråd med styringsgruppens innspill. 

2. Sekretariatet bes starte prosessen med at de tre avtalepartnerne fraskriver seg 

styringsretten for medarbeiderne.  

3. Sekretariatet bes utarbeide et utkast til mandat for sekretariatet.  

4. Sekretariatet bes utarbeide et utkast til fullmakt til økonomiske disposisjoner for 

sekretariatet.   

 

 

 

2. Nullvekstmålet  

 

Samferdselsdepartementet sendte i juni ut brev om revisjon av nullvekstmålet (følger 

vedlagt). Ordlyden er nå slik:  

 

«I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom 

effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling 

og gange.»  

 

Substansen i målet er ikke særlig endret, men når det gjelder måling åpnes det opp for en 

soneinndeling rundt byene. Dette er langt på vei det Kristiansandsregionen har ønsket. 

Soneinndelingen i den enkelte by skal tas opp i forhandlingene om en byvekstavtale.  

Det legges også stor vekt på en effektiv arealbruk i regionen. Innspill fra styringsgruppen: 

• Buss i sentrum vil være viktig for kollektivtrafikken. Kristiansand kommune arbeider med 

dette.  

• Bompengeregnskapet er et godt og utadrettet informasjonsvirkemiddel. Bør vektlegges i 

dialogen med Departementet.  
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Vedtak i prosjektledelsen: Sekretariatet bør ta en gjennomgang av dokumenter og 

utredninger for å se om noe må oppdateres eller suppleres, for å være best mulig 

forberedt til forhandlingene. Det bør ses på om man kan vise tiltak og virkning eller 

hvordan tiltak kan medvirke til nullvekstmålet.  

Sekretariatet bes også se på hvordan en soneinndeling kan gjøres og hva slags 

prosess det bør legges opp til. Dette spørsmålet er av stor interesse for kommunene.     

 

 Styringsgruppens vedtak: 

 

Styringsgruppen ber Sekretariatet bør ta en gjennomgang av dokumenter og utredninger for 

å se om noe må oppdateres eller suppleres, for å være best mulig forberedt til 

forhandlingene. Det bør ses på om man kan vise tiltak og virkning eller hvordan tiltak kan 

medvirke til nullvekstmålet.  

Sekretariatet bes også se på hvordan en soneinndeling kan gjøres og hva slags prosess det 

bør legges opp til. Dette spørsmålet er av stor interesse for kommunene.   

   

3. Forhandlinger 

  

Samferdselsdepartementet var i august på møte i Kristiansand for å diskutere NTP prosessen. 

Det ble i forbindelse med dette møtet også stilt spørsmål om status for forhandlinger om en 

byvekstavtale. Det ble ikke gitt noen klare signaler. Lederen i styringsgruppen har tatt 

kontakt med Departementet for å avtale et eventuelt møte, og sekretariatet har blitt bedt 

om å lage en presentasjon om status i Kristiansand.  

 

Ministeren har antydet at han ikke ønsker å starte opp forhandlinger før det er klarlagt hvilke 

økonomiske rammer Departementet har å forholde seg til. Det er naturlig å tenke at det kan 

skje i forbindelse med kommende Nasjonal Transportplan (NTP). Antakeligvis våren – 

sommeren 2021.  

 

Styringsgruppens vedtak: 

 

Tatt til orientering.   

  

 

 

4. Orienteringer 

 

Gartnerløkka: KS 2 er klar og Direktoratet arbeider nå med underlaget til bompengesaken 

som skal til Stortinget. I hovedsak er det prosjekt Gartnerløkka som skal finansieres med 

bompenger, men det er også satt av en liten pott (om lag 20 mill / år) til programområder 

(kollektiv, sykkel og gange). Det er sannsynelig at de prosjektene som gjennomføres langs 

kommunal eller fylkeskommunal vei, vil kreve en egenandel på 20 % fra veieier. Dette i tråd 

med regjeringens «bompengeforlik». 

 

Lundsbroa: Det er tidligere varslet en undersøkelse om trafikkavviklingen på Lundsbroa ved 

hjelp av data fra mobiltelefoner. I den pandemisituasjonen vi er i har det liten hensikt å 



BYVEKSTAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN 

 

 

gjennomføre denne med «live» data. Vi har imidlertid fått tilgang til historiske data fra 

høsten 2019, som vi nå vil gå videre med.  

 

 Styringsgruppens vedtak:  

 

Tatt til orientering.  

 

5. Eventuelt  

 

Det ble diskuter om det kan være muligheter for kompensasjon for økte kostnader til 

kollektivtransport i pandemisituasjonen. Det er politisk kontakt og dialog om dette.    

 

6. Neste møte:  

 

Fredag 6 november, kl 12.30 – 14.30. Jo Viljam sender ut innkalling i Outlook.  

 

 

 

Kristiansand, 2020.09.08 

Jo Viljam Drivdal, PL  

 


