
BYVEKSTAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN 

 

 

Referat fra møte i styringsgruppen  
Sted: Teams – møte (klikk på linken i møteinnkallingen) 

Dato: 2020.11.13 

Tid: 12.30 – 14.30 

Deltakere:  Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune (Leder) 

Roar Midtbø Jensen (vara for Bjørne Grimsrud), Statens Vegvesen  

Arne Thomassen, Agder fylkeskommune 

Tobias Jensen Otterstad (vara for Astrid Elisabet Håvik), Jernbanedirektoratet 

Thomas C. Kiland-Langeland, Fylkesmannen i Agder (observatør) 

 

Forfall:   Bjørne Grimsrud, Statens Vegvesen 

  Astrid Elisabet Håvik, Jernbanedirektoratet  

Gro Anita Mykjåland, ATP utvalget 

 

Prosjektledelsen:  Jo Viljam Drivdal, prosjektleder 

Dagfinn Fløystad, Prosjektledelsen 

Knut Felberg, Prosjektledelsen 

Svein Skisland, Prosjektledelsen 

 

Andre: Ragnar Evensen, Kristiansand kommune 

 Olav Uldal, SVV 

 Cecilie Gunnufsen, SVV 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda  

 

Vedtak: 

 

 Styringsgruppen godkjente innkalling og agenda. 

 

2. Soneinndeling - Kristiansandsregionen 

 

Det ble gjennomgått en presentasjon som viste bakgrunnen for forslaget til inndeling og et 

konkret forslag til inndeling. Det må arbeides videre med avgrensningen slik at den 

sammenfaller med grunnkretsene i størst mulig grad.  

Styringsgruppen var positiv til forslaget. Når forslaget er bearbeidet må man sørge for en 

politisk forankring (Afk, KK, kommunene og ATP). Nullvekstmålet gjelder i hele 

avtaleområdet, men skal måles og telles i den indre sonen.  

 

Vedtak: 

 

Styringsgruppen legger forslaget til soneinndeling til grunn for det videre arbeidet med en 

byvekstavtale.    
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3. Retningslinjer for sekretariatet 

 

Styringsgruppens merknader til retningslinjene er nå innarbeidet og forslaget ble lagt frem 

for styringsgruppen for formelt vedtak. Det ble diskutert tidspunkt for ikrafttredelse. Det ble 

enighet om at retningslinjene trer i kraft fra det tidspunktet hvor man har inngått en avtale. 

Det ble også en diskusjon om fraskrivelse av styringsretten til de som arbeider i sekretariatet. 

Det kom klart frem at dette også må ikrafttredelse fra det tidspunktet hvor man har inngått 

en avtale.  

 

 Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar retningslinjene for sekretariatet for byvekstavtale – 

Kristiansandsregionen. Retningslinjene, inkludert punktet om fraskrivelse av styringsretten, 

trer i kraft fra det tidspunktet hvor man har inngått en avtale. 

 

   

4. Rapporter og utredninger som bør oppdateres / justeres 

  

Sekretariatet har hatt en gjennomgang av hvilke utredninger og rapporter som bør 

gjennomgås og oppdateres. Det vil i første omgang bli fokusert på følgende:  

• Revidering av kollektivkonseptet, både rutestruktur og fysiske tiltak. 

• Sykkel og gangetiltak. 

• Byutredningen (endret befolkningsprognose og revidert nullvekstmål). 

• Forslag til soneinndeling for nullvekstmålet. 

• Innledende diskusjon om administrativ organisering av gjennomføringsfasen. 

• Juridisk avdeling i FK er i gang med å lage en avtale for fraskrivelse av styringsretten. 

Utkast følger med innkallingen. 

 

Det vil også i tiden fremover bli arbeidet med mandat for sekretariatet og en delegert 

fullmakt til økonomiske disposisjoner. 

 

Vedtak: 

 

Tas til orientering.   

 

5. Rutiner for rekvirering av bompenger i byvekstavtaler og bompengepakker 

 

Statens Vegvesen har utarbeidet rutiner for rekvirering av bompenger til byvekstavtalen. Den 

utarbeidede rutinen følger som vedlegg. Det er Statens Vegvesen som vil rekvirere 

bompenger i byvekstavtalen for Kristiansandsregionen. 

 

Vedtak: 

 

Tas til orientering.   
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6. Møte med Departementet 

 

Det ble gitt en gjennomgang av møtet med Departementet 29 oktober.   

Departementet signaliserte i møtet at følgende må ligge til grunn før forhandlingene starter: 

 

1. En ferdig avklart bompengepakke må ligge til grunn for at forhandlingene skal kunne 

komme i gang.  

2. Et grunnlag som viser grepene som planlegges. 

3. Sannsynliggjøre at tiltakene i porteføljen gjør at man kan nå nullvekstmålet. 

 

Det ble orientert kort om bompengeordningen nå og ordningen for Gartnerløkka og en 

byvekstavtale. Enkelte problemstillinger ble diskutert: 50% økning i forhold til dagens satser 

eller i forhold til satsene som kommer etter nyttår. Så langt det er mulig bør det være et skille 

mellom Gartnerløkka og byvekstavtalen. Det ble også diskutert om man skal videreføre 

miljødifferensierte satser.   

 

Roar prøver å sjekke ut litt mht hvordan vi skal forholde oss til forventningene om statlige 

bidrag i en bompengesak og hvordan man kobler sammen de to bompengeordningene. 

 

Vedtak: 

 

Styringsgruppen ber administrasjonen starte arbeidet med å ta opp igjen bompengesaken fra 

2018, med sikte på å få den ferdigbehandlet så snart som mulig. Det bør legges opp til en 

begrenset høring de berørte kommunene, før sluttbehandling.   

  

7. Eventuelt 

SVV v/Roar orienterte – Klargjøring, økonomistatus i samferdselspakke fase 1 for 

Kristiansandsregionen.  

Det har vært noen prosjekter som har hatt en kostnadsøkning og noen prosjekter som har 

fått høyere prioritet. Pakken ble forlenget med to år + noen mnd. Dersom man kan bruke de 

bompengene som blir samlet inn nå frem til 31 desember til saldering av samferdselspakke 1, 

vil det være rom for å dekke de prosjektene som har hatt merforbruk.    

 

8. Neste møte: 

2021.01.15 kl 12.30 – 14.30. Jo Viljam sender ut innkalling i Outlook. 

  

 

   

 

Kristiansand, 2020.11.17 

Jo Viljam Drivdal, PL  

 


