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PROTOKOLL KULTURUTVALGET 
 
 
Dato: 16.10.2020 
Sted: Bystyresalen, opptak av møtet finnes på kommune-tv 
Behandlede saker: 63/20-71/2063/20 - 71/20 
Møtets varighet: Kl. 09.00 til 12.00 
Møteleder: Leder i utvalg Bjørn Egeli (AP) 
 

 
 

 

 
Til stede: Forfall: 
Bjørn Egeli (AP) 
Jens Anders Ravnaas (TVP) 
Kristin Knutsen (MDG) 
Andreas Landmark (SV) 
Marte Sandland (Rødt) 
Amalie Gunnufsen (H) 
Tom Erik Løchen (H) 
Stefan Christian Wikstad Avila (KRF) 
Tore Heidenreich (DEM) 
Carl Petter Benestad (V)  
Linda Voreland (MDG)  

 
 
 
 
 
Møtt sak 68/21 
 
 
 
 
for Mona Dia (AP) 

 

 
Til stede fra administrasjonen: 
Direktør kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell 
Kommunalsjef kultur og idrett Stein Tore Sorthe 
Kommunalsjef innbyggerdialog Elisabeth Engemyr 
Stabssjef Gunn-Heidi Gabrielsen 
Rektor kulturskolen Sjur Høgberg 
Leder idrett Øystein Glad 
Rådgiver Jørgen Skauge 
Rådgiver Kim Henrik Gronert 
Utvalgssekretær Maren Svenning 
Streaming-ansvarlig Tamara Villanueva 
 
Dessuten møtte: 

HTV Fagforbundet Kjetil Knobel 
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Kulturutvalgssak: 
63/20 Godkjenning av protokoll fra kulturutvalgets møte 16.09.20 

(ark.nr. 2020002199) 
 

Kulturutvalgets vedtak: 
 
Kulturutvalget godkjenner protokoll fra kulturutvalgets møte 16.09.20 
(Enst.) 
 
10 av 11 medlemmer til stede 

 

 
Kulturutvalgssak: 

68/20 Prosjektplan til nytt styringsdokument for Knuden Kristiansand 
kulturskole 2021-2025 
(ark.nr. 2020099761) 
 
Kulturutvalgets vedtak: 

 
1. Kulturutvalget vedtar prosjektplanen til arbeidet med nytt 

styringsdokument for Knuden Kristiansand kulturskole 2021-2025. 
 
2. Kulturutvalget velger «Strategi» som den mest hensiktsmessige 

plantypen. 
 

3. Fremdriften i prosjektet tilpasses publiseringen av regjeringens 
Stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. 

(Enst.) 
 
 

Kulturutvalgssak: 
64/20 Forslag til møteplan 2021 for kulturutvalget 

(ark.nr. 2020002199) 
 
Kulturutvalgets vedtak: 
 
Kulturutvalget vedtar forslag til møteplan for kulturutvalget for 2021. 
(Enst.) 

 

 
Kulturutvalgssak: 

65/20 Mandat for kulturstrategi for Kristiansand kommune 2021 - 2030 
(ark.nr. 2020100324) 
 
Kulturutvalgets vedtak: 

 
1. Kulturutvalget velger «Strategi» som den mest hensiktsmessige 

plantypen.  
 
2. Kulturutvalget tar mandatet for kulturstrategi for Kristiansand kommune 

2021 – 2030 til orientering. 
(Enst.) 
 

3. a) Det bes om innspill på hvordan kultur kan brukes som virkemiddel for 
en god byutvikling 
 
b) Kommunens klima- og miljømål skal vektlegges i kulturstrategien 
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(Enst.) 
 
4. I mandatets pkt 2 bør også følgende stortingsmeldinger påvirke 

kulturstrategien: Kunstnermelding, Melding om barne- og ungdomskultur 

og Museumsmelding. 
(Enst.) 

 
Forslag: 
Direktør kultur og innbyggerdialog fremmet følgende innstilling: 

«1.  Kulturutvalget velger «Strategi» som den mest hensiktsmessige 
plantypen. 

2.  Kulturutvalget tar mandatet for kulturstrategi for Kristiansand 
kommune 2021 – 2030 til orientering.» 

 
V fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 
«3. a) Det bes om innspill på hvordan kultur kan brukes som virkemiddel for 
en god byutvikling 
b) Kommunens klima- og miljømål skal vektlegges i kulturstrategien» 

 
V fremmet følgende forslag til nytt pkt 4: 
«4.:I mandatets pkt 2 bør også følgende stortingsmeldinger påvirke 
kulturstrategien: Kunstnermelding, Melding om barne- og ungdomskultur og 
Museumsmelding.» 
 
Voteringer: 

Direktør kultur og innbyggerdialog sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
V sitt forslag til nytt pkt. 3 a) og b) ble enstemmig vedtatt. 
V sitt forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Kulturutvalgssak: 
66/20 2. tertialrapport 2020 - Kultur og innbyggerdialog 

(ark.nr. 2020067930) 
 
Kulturutvalgets vedtak: 

 
1. Kulturutvalget tar 2. tertialrapport for 2020 for kultur og innbyggerdialog 

til orientering. 
2. Budsjettet for 2020 justeres i samsvar med de budsjettendringer som er 

omtalt i saken. 
(Enst.) 

 
 

Kulturutvalgssak: 
67/20 Nye betalingssatser for leie av bydelshus og kulturarenaer 

(ark.nr. 2020078478) 
 
Kulturutvalgets vedtak: 

 
1. Kulturutvalget vedtar direktørens forslag til nye betalingssatser for 

bydelshus og kulturarenaer, med virkning fra 1.1.2020. 
 

2. Kulturarenaenhetens budsjett kompenseres med kr 750 000 av bystyrets 
bevilgning til gratis leie. 
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3. Fritidsenhetens budsjett kompenseres med kr 250 000 av bystyrets 
bevilgning til gratis leie. 
(Enst.) 
 

4. Ved utleie til arrangementer hvor det serveres alkohol, skal det alltid 
betales full pris. 
(8/3) 

 
Forslag: 
Direktør kultur og innbyggerdialog fremmet følgende innstilling: 
«1. Kulturutvalget vedtar direktørens forslag til nye betalingssatser for 

bydelshus og kulturarenaer, med virkning fra 1.1.2020. 
 
2. Kulturarenaenhetens budsjett kompenseres med kr 750 000 av bystyrets 

bevilgning til gratis leie. 
 
3. Fritidsenhetens budsjett kompenseres med kr 250 000 av bystyrets 

bevilgning til gratis leie. 

 
Direktør kultur og innbyggerdialog fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 
4. Ved utleie til arrangementer hvor det serveres alkohol, skal det alltid 

betales full pris.» 
 
V fremmet følgende endringsforslag til første kulepunkt under avsnittet 
«Prinsipper» i saksutredningen: 

«Første kulepunkt under avsnittet «Prinsipper», side 2 i saksutredningen, 
endres til: «Til sine formålsbaserte, primære aktiviteter skal frivillige lag, 
foreninger og andre grupper som er hjemmehørende i Kristiansand, kunne 
benytte kommunale lokaler vederlagsfritt». 
 
Voteringer: 
V sitt endringsforslag til første kulepunkt under avsnittet «Prinsipper» i 
saksutredningen falt med 10 mot 1 stemmer. (V) 
Direktør kultur og innbyggerdialog sin innstilling pkt. 1., 2. og 3. ble 
enstemmig vedtatt. 
Direktør kultur og innbyggerdialog sin innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 8 mot 
3 stemmer (V, H) 
   

 

 
Kulturutvalgssak: 

69/20 Vågsbygd Turn IL - midlertidig turnhall på Karuss 
(ark.nr. 2019000230) 
 
Kulturutvalgets vedtak: 
 
1. Kulturutvalget er positive til Vågsbygd Turns planer om å etablere en 

midlertidig hall på Karuss. 
 
2. Vågsbygd Turn skal også i årene som kommer motta et årlig økonomisk 

driftstilskudd fra kommunen. Størrelsen på tilskuddet skal minimum være 
på 2020-nivå. 
(Enst.) 

 
3. Spørsmål om garanti sendes til formannskapet for videre behandling. 

(Enst.) 
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4. Det utarbeides en behovsplan for turn i Kristiansand kommune. 
(8/3) 

 
Forslag: 

Direktør kultur og innbyggerdialog fremmet følgende innstilling: 
«1. Kulturutvalget er positive til Vågsbygd Turns planer om å etablere en 
midlertidig hall på Karuss. 
 
2. Vågsbygd Turn skal også i årene som kommer motta et årlig økonomisk 
driftstilskudd fra kommunen. Størrelsen på tilskuddet skal minimum være på 
2020-nivå.» 

 
H fremmet følgende forslag: 
«Det utarbeides en behovsplan for turn i Kristiansand kommune.» 
 
Kulturutvalget fremmet følgende forslag: 
«Spørsmål om garanti sendes til formannskapet for videre behandling.» 
 

Voteringer: 
Direktør kultur og innbyggerdialog sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Kulturutvalget sitt forslag ble enstemmig vedtatt, nytt pt. 3 
H sitt forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer, nytt pt. 4 (AP, TVP, 
DEM) 

 
 

 Formannskapssak: 
70/20 Mandat for utredning av skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet 

(ark.nr. 2020098925) 
 
Kulturutvalgets innstilling: 
 
Formannskapet slutter seg til mandat for utredning av skolestruktur og 
bydelshus i Hånesområdet i samsvar med saken. 
(Enst.) 

 
 

Bystyresak: 
71/20 Internasjonalt hus i Kristiansand 

(ark.nr. 2020099117) 

 
Kulturutvalgets innstilling: 
1. Bystyret oppretter ikke et eget internasjonalt hus. 
 
2. Funksjonene beskrevet i behov for internasjonalt hus søkes innarbeidet 

innenfor eksisterende tjenestetilbud innenfor eksisterende 
budsjettrammer. 

(Enst.) 
 
 
Direktør kultur og innbyggerdialog orienterte om kunstgress og mulig problemstilling 
knyttet til utskiftning av kunstgress i Sørlandshallen. 
 
Leder Bjørn Egeli anmodet alle utvalgets medlemmer om å sende inn krav om 
godtgjøring via Visma så fort som mulig. 
 
 
Møtet hevet. 
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