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Aksjon/tid:  

STYRINGSGRUPPEMØTE NR. 29 
 

 GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA 

Vedtak: Styringsgruppen godkjente innkallingen og agendaen. 

 

 PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER TIL STYRINGSGRUPPEN 

Det blir utskifting av medlemmer til styringsgruppen fra både kommunen, 

fylkeskommunen og Statens Vegvesen. Styringsgruppen vil etter nyttår 

bestå av: 

 

Ordfører i Kristiansand (Jan Oddvar Skisland) 

Fylkesordfører i Agder (Arne Thomassen) 

Nestleder i ATP utvalget (Gro Anita Mykjåland) 

Vegdirektoratet (Bjørne Grimsrud) (stedfortreder – Roar Midtbø Jensen) 

Jernbanedirektoratet (Hanne Bertnes Norli) (stedfortreder – Trond Høyde) 

Fylkesmannen i Agder – observatør (Thomas C Kiland-Langeland) 

 

 

 STATUSGJENNOMGANG  

Leder av styringsgruppen (Harald Furre) og Vegdirektoratet (Bjørne 

Grimsrud) orienterte om status. Noen punkter som ble tatt opp i 

diskusjonen:  



  

 

BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN 
Aksjon/tid: 

 Side 2  

• Det er viktig at byvekstavtalen er et partnerskap mellom regionen 

og staten. Begge parter vil ha fordeler av en avtale. 

• For lokalpolitikerne er det viktig å se hele regionen under ett, at 

regionen står samlet og at man får god informasjon og ryggdekning 

i kommunene. 

• De fire største byene har nå en avtale men det skal 

tilleggsforhandles i Oslo og Trondheim. 

• Det vil over nyttår gå ut et brev til de neste fem byene om den 

videre prosessen. Mandatene for de neste fem byene er ikke klare 

enda. 

• Søknad om belønningsmidler bør sendes (søknaden er sendt fra 

regionen). 

• Kvalitetssikringen av Gartnerløkka vil komme i gang raskt. Bjørne 

bekreftet at Direktoratet tar ansvar for en eventuell mulig 

forlengelse av dagens ordning dersom KS2 prosessen og vedtak i 

Stortinget tidsmessig går ut over dagens bompengeordning. 

• Staten vil lede forhandlingene. På administrativt nivå ledes 

forhandlingene av Bjørne Grimsrud. På politisk nivå vil det 

antakeligvis være Werp og Hiim. 

• De reelle forhandlingene vil foregå på administrativt nivå. 

• Inntil avtalen er på plass leder regionen styringsgruppen. Når 

avtalen er signert overtar staten ledelsen av styringsgruppen. 

• Statens Vegvesen, Transport Sør vil være til disposisjon for 

regionen. 

• Her i regionen styrer ATP utvalget arbeidet med belønningsmidler og 

styringsgruppen ble valgt av ATP utvalget. ATP utvalget skal fungere 

som et rådgivende organ for styringsgruppen. 

• Andre steder er det BVA organisasjonen som styrer byvekstavtalen, 

belønningsmidler og eventuelle bensinavgifter. 

• Nullvekstmålet skal revideres. Dette skal på plass før forhandlingene 

starter. Det arbeides med dette nå, men resultatet drøyer nok litt 

inn i 2020.  

• De midlene som er satt av i NTP til de fem byene, ligger der fortsatt.  

• Selv om forhandlingene ikke starter opp umiddelbart, er det ønske 

om å komme i gang med en "bli kjent" fase for å få felles kunnskap 

om regionens syn på hvordan en avtale bør/kan være. 

• Bompengesaken for en byvekstavtale stanset opp i 2018. Før denne 

kan tas opp igjen til politisk behandling bør det legges noen rammer 

og foretas noen avklaringer. 

    

 

 FINANSIERING AV SEKRETARIATET 

Arbeidet i sekretariatet for byvekstavtalen har frem til nå vært finansiert 

ved refusjon fra Statens Vegvesen, enten ved bruk av bompenger eller 

planleggingsmidler.  

Statens Vegvesen har bedt om at denne ordningen tas opp til diskusjon i 

styringsgruppen. SVV anser at selve planleggingsfasen er avsluttet og at vi 

nå går inn i en ny fase. SVV ber på denne bakgrunn om at den nåværende 

ordningen avsluttes og at partene selv dekker sine kostnader til 

sekretariatet. 

Vedtak: Styringsgruppen ber administrasjonen fremme forslag til videre 

organisering og finansiering av arbeidet med å forberede en byvekstavtale 

for Kristiansandsregionen.  

 

 INFORMASJONSOPPLEGG – BYVEKSTAVTALE OG 

BOMPENGEREGNSKAP 



  

 

BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN 
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Det er laget et opplegg for informasjon om byvekstavtalen. 

Administrasjonen gikk raskt gjennom det arbeidet som er gjort.  

Det ble kommentert fra regionen at SVV bør bidra til at man kan skilte 

anlegg og tiltak som bygges og som er ferdig bygget (bygget for 

bompenger og / eller belønningsmidler).    

 

 EVENTUELT 

 

Neste møte: 28 januar kl 11.30 – møtet starter med orientering og 

eventuell befaring. Jo Viljam sender ut innkalling i Outlook.  

 

 

 

 

Kristiansand, 2019.12.23 

 

________________________ 

Harald Furre, Sign.  
Styringsgruppen 
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