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Saksprotokoll 

Regional plan for bolig-, areal og transport i kristiansandsregionen. 
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, jf. 
plan- og bygningsloven § 4.1 og  § 8.1. 
 
Arkivsak-dok. 21/08063 
Saksbehandler Lisbeth Raanes Hansen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Fylkeseldrerådet 22.09.2021 26/21 
2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 22.09.2021 31/21 
3 Rådet for likestilling, inkludering og mangfold i 
Agder 

22.09.2021 26/21 

4 Ungdommens fylkesutvalg 22.09.2021 33/21 
5 Hovedutvalg for samferdsel 28.09.2021 34/21 
6 Hovedutvalg for næring, klima og miljø 30.09.2021 44/21 
7 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet 30.09.2021 53/21 
8 Fylkesutvalget 12.10.2021 134/21 
9 Fylkestinget 25.10.2021 65/21 

 
 

 
Fylkesutvalget - innstilling  

1. Fylkestinget vedtar å varsle oppstart av arbeid med Regional plan for bolig, 
areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050, jf. plan- og 
bygningslovens § 4-1 og § 8-3.  

2. Fylkestinget vedtar å sende forslag til planprogram på høring og legge det ut 
til offentlig ettersyn med svarfrist 10. desember 2021.  

3. Planprogrammets kulepunkt 2 om hovedspørsmål endres fra: 
«Hvordan nå nullvekstmålet for personbiltransport i regionen» til: 
«Hvordan nå nullvekstmålet for innfartstrafikken for personbiltransport til 
Kristiansand sentrum?» 

 
 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 25.10.2021 sak 65/21 
 
Møtebehandling 
Representanten Mirell Høyer-Berntsen (SV) fremmet alternativt forslag punkt 3: 
Planprogrammets kulepunkt 2 om hovedspørsmål endres tilbake til opprinnelig form 
slik at det står: 
«Hvordan nå nullvekstmålet for personbiltrafikken i regionen» 
 
Representanten Steinar Bergstøl Andersen (FrP) fremmet tilleggsforslag – nytt 
punkt 4: 
Endring til plantema: 
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Endringene fremkommer i kulepkt. 4 og 5: 
Det foreslås å behandle disse plantemaene i regional plan for bolig areal og 
transport: 
• Bolig- og arealpolitikk 
• Natur-, frilufts-, landbruks- og kulturminneområder 
• Arealer til næring, service og tjenester 
• Bærekraftig, og nødvendig mobilitet 
• Personbiler, Parkering, uten bompenger og vegprising 
• Likestilling og universell utforming 
• Samfunnssikkerhet og beredskap» 
 
Votering 
Fylkesutvalgets innstilling punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.  
 
Ved alternativ votering punkt 3 mellom fylkesutvalgets innstilling og forslaget fremmet 
av SV, ble fylkesutvalgets innstilling vedtatt med 26 mot 23 stemmer (Ap, Roppestad; 
Askildsen; Strand og Aasen KrF, Ljosland Sp, MDG, SV, V, Rødt).   
  
Tilleggsforslaget fra FrP fikk 10 stemmer (FrP, Dem., PP, U) og falt. 
 
Fylkestinget - vedtak  

1. Fylkestinget vedtar å varsle oppstart av arbeid med Regional plan for bolig, 
areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050, jf. plan- og 
bygningslovens § 4-1 og § 8-3.  

2. Fylkestinget vedtar å sende forslag til planprogram på høring og legge det ut 
til offentlig ettersyn med svarfrist 10. desember 2021.  

3. Planprogrammets kulepunkt 2 om hovedspørsmål endres fra: 
«Hvordan nå nullvekstmålet for personbiltransport i regionen» til: 
«Hvordan nå nullvekstmålet for innfartstrafikken for personbiltransport til 
Kristiansand sentrum?» 

 
 
 
 
 


