
BYVEKSTAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN 

 

Referat fra møte i styringsgruppen  
Sted: Teams – møte  

Dato: 2021.09.13 

Tid: 15:00 – 16.00 

Deltakere:  Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune (Leder) 

Roar Midtbø Jensen, Statens Vegvesen  

Arne Thomassen, Agder fylkeskommune 

Gyro Heia, ATP utvalget (vara for Gro Anita Mykjåland) 

Tobias Jensen Ottersen,  Jernbanedirektoratet 

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

 

Andre:  Jan Otto Hansen, fung. prosjektleder 

Dagfinn Fløystad, Prosjektledelsen 

Knut Felberg, Prosjektledelsen 

Svein Skisland, Prosjektledelsen 

 

Olav Uldal, SVV 

Cesilie Prestjord Gunnufsen, SVV 

Ragnar Evensen, Kristiansand kommune 

Jan Erik Lindjord, Kristiansand kommune 

Tone Marie Nybø Solheim, Region Kristiansand 

Hans Olav Myskja, Statsforvalteren Agder 

 

Forfall:   Gro Anita Mykjåland, ATP utvalget  

    

1. Godkjenning av innkalling og agenda  

 

Vedtak: 

 

 Styringsgruppen godkjente innkalling og agenda. 

 

  

2. Høringsinnspillene i bompengesaken (til orientering)  

Bompengeordningen har vært ute på høring og det er kommet inn 11 høringsinnspill.  

 

PL holdt en presentasjon «rammer for byvekstavtale». Presentasjonen ligger vedlagt 

utsendingen av referatet. 

 

Vedtak: 

Presentasjonen ble tatt til orientering. 

 

3.  Politiske samtaler (til orientering) 

Det har vært samtaler mellom politisk ledelse i Kristiansand kommune, fylkeskommunen og  

Samferdselsdepartementet. Samtalene har bl.a. tatt opp førende prinsipper for det videre 

arbeidet med en byvekstavtale. Styringsgruppens leder orienterte.   

 

Administrasjonen foreslår å dele arbeidet inn i to saker/faser:  



BYVEKSTAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN 

 

1) Først en fremmes en overordnet sak (til formannskapet i Krs. og til fylkesutvalget) om 

førende prinsipper for byvekstavtale for kristiansandsregionen. I saken vil det bli anbefalt å 

starte en dialog med Samferdselsdepartementet for å avklare rammene rundt det videre 

arbeidet med en byvekstavtale. 

 

2) En bompengesak for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3, senere i høst (alle 

kommunene bystyret i Krs. og fylkestinget). Samferdselspakke 2 (Gartnerløkka-Kolsdalen) 

innlemmes i fase 3, med en innretning av porteføljen som fastholder målsettingen om 

nullvekst i biltrafikken.  Høringsforslaget la opp til en takstøkning på 42%. Administrasjonen 

vil arbeide fram en justert portefølje som legger opp til en takstøkning på 25%, hvor 

nullvekstmålet fortsatt ivaretas. 

 

Styringsgruppens leder orienterte om muligheten for å engasjere Hans Fredrik Grøvan som 

konsulent/lobbyist når forhandlingene med staten om en byvekstavtale starter. 

 

Vedtak: 

 

Saken deles i to faser; en om prinsipper for BVA og en sak om bompengeordningen. Lenger ut 

i prosessen vil det bli vurdert å engasjere ekstern bistand i forhandlingene. 

 

4. Stillingen som sekretariatsleder 

 

Arbeidet med byvekstavtalen vil etter hvert gå inn i en driftsfase/porteføljestyrings- fase. Det 

er naturlig at en stilling som sekretariatsleder for BVA lyses ut når prosjektfasen avsluttes og 

arbeidet med driftsfasen starter opp. 

 

vedtak: 

 

Det legges opp til utlysing av stillingen som sekretariatsleder for en BVA som er operativ når 

prosjektet går over i en driftsfase. Prosjektledelsen kommer tilbake med et opplegg for 

rekrutterings prosessen og lokalisering av stillingen. 

   

 

5. Eventuelt 

 

Ingen saker tatt opp. 

 

6. Neste møte: 

  

Avtales senere. Innkalling kommer i Outlook. 

   

 

 

Kristiansand, 2021.09.09 

Jan Otto Hansen, fung. PL  

 


