
 
 

 

MØTEREFERAT 

Prosjekt:   Byvekstavtale Kristiansandsregionen 

Tema:   Møte i Styringsgruppen 

Tilstede: 

 

Styringsgruppen: 
 

Ordfører i Kristiansand    Jan Oddvar Skisland 

Nestleder i ATP utvalget   Gro Anita Mykjåland 

Statens Vegvesen    Bjørne Grimsrud   

Jernbanedirektoratet    Trond Høyde 

Fylkesmannen i Agder (observatør)  Thomas C Kiland-Langeland  

 

Prosjektledelsen: 
 

Prosjektleder    Jo Viljam Drivdal 

Kristiansand kommune   Jan Erik Lindjord (for Knut Felberg) 

Statens Vegvesen   Roar Midtbø Jensen 

 

Forfall: 

 

Dagfinn Fløystad – Agder fylkeskommune 

Arne Thomassen – Fylkesordfører 

Rådmannsutvalget – (ny skal velges) 

 

Tilhørere: 

 

Jan Otto Hansen – Agder FK 

Egil Strømme – Agder FK 

Karl Sandsmark – Statens Vegvesen 

Karianne Sætre – Statens Vegvesen 

 

 

Sted & tid: Fylkeshuset, Møterom Svingen, 3 etg.  28.01.2020  kl. 11.30 – 14.45 

 

STYRINGSGRUPPEMØTE NR. 30  
 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA 
 
Vedtak: Innkalling og agenda godkjent. 
 

2. INFORMASJON OM REGIONENS GRUNNLAGSDOKUMENT 
Regionen og styringsgruppen har over lang tid arbeidet frem et grunnlagsdokument for en 
eventuell byvekstavtale. Dokumentet viser hvordan regionen ser for seg hvordan 
nullvekstmålet kan nås ved bruk av aktuelle tiltak og virkemidler. Dokumentet ble oversendt 
Direktoratet og Departementet tidlig i 2017.  



 
 

 

 
Det ble arrangert en busstur for å se på aktuelle prosjekter til en eventuell byvekstavtale. Det 
ble orientert under og etter befaringen. 
 
Grunnlagsdokumentet del 1 sendes ut til styringsgruppen sammen med referatet fra møtet.     

 
3. FINANSIERING AV SEKRETARIATET 

 
Vedtak: 

1. De tre partene (Statens Vegvesen, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune) 
dekker egne lønnskostnader til arbeidet i sekretariatet og arbeidsgrupper. Ordningen 
trer i kraft fra og med 1 kvartal 2020. 

2. De tre partene (Statens Vegvesen, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune) 
dekker sin andel (kr. 120.000,- pr år) av felleskostnadene som totalt utgjør kr. 
360.000,- pr år. Beløpet innbetales til en fylkeskommunal konto som disponeres av 
prosjektet. Innbetaling 1 gang pr år – januar.  

3. Tidligere avtale om kostnadsfordeling og budsjettvedtak opphører ved vedtak om ny 
finansieringsordning. 

 
 

4. VALG AV LEDER 
 
Vedtak:  
Ordfører i Kristiansand kommune – Jan Oddvar Skisland – ble valgt til leder av 
styringsgruppen.  

 
5. EVENTUELT 

 
Videre prosess og fremdrift ble diskutert. Noen punkter fra diskusjonen: 

• Etter at en avtale er inngått, er det SVV som leder styringsgruppen og Fylkesmannen 
endrer status fra observatør til medlem. 

• Spørsmålet om Lindesnes kommune skal være med i byvekstavtalen ble diskutert. 
Prosjektleder har diskutert saken i rådmannsutvalget, og stemningen der var at det 
neppe er aktuelt. Det er ikke gitt noen politisk tilbakemelding på spørsmålet. Det er viktig 
at man i videre diskusjoner er klar på at en byvekstavtale omfatter sterke forpliktelser. 

• Søknad om en ny belønningsavtale er sendt. Signalene fra staten er en videreføring på 
2019-nivå. 

• Ny statsråd må få tid til å bli litt «varm i trøya» før man kan forvente ytterligere 
avklaringer i forbindelse med byvekstavtalen. 

• De fire største byene er ferdig forhandlet, eller er i sluttfasen av forhandlingene. 

• Nullvekstmålet er under revidering, og det kan bli aktuelt at man vurdere hver enkelt 
byregion utfra de særskilte utfordringene hver byregion har.  

• Fra statens side er det et generelt ønske om å levere på målsettingen i NTP mht 
byvekstavtaler. 

• Det arbeides med veiprising. Teknisk er det god fremgang, juridisk må det en del på plass. 

• Det kan bli aktuelt å se nærmere på enkelte jernbanekrysninger på Nodeland og i 
Vennesla. Dette med sikte på å fjerne hindere for en optimal sentrumsutvikling.  

• Grunneierbidrag for Quadrum (Gartnerløkka) ble tatt opp. Kristiansand kommune 
orienterte om at diskusjoner om dette er i gang. Kristiansand kommune gir en kort 
orientering om status på neste møte. 

     



 
 

 

6. Neste møte 
 

Det er noe usikkert mht videre fremdrift og oppstart av forhandlinger, men det settes opp et 
møte 14 mai kl 11.30 – 15.00 på fylkeshuset. Dersom det ikke er behov for møtet, vil det bli 
avlyst. Jo Viljam sender ut innkalling i Outlook.  
 

 
 
Kristiansand, 2020.01.29 
 
______________ 

Jo Viljam Drivdal 
Referent 

 


