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Invitasjon til årsmøte i Kristiansand SV 
Til alle medlemmer i Kristiansand SV: 

Kristiansand SV arrangerer årsmøte torsdag 30. januar klokka 17.00. Møtet er berammet til å vare i 
2,5 timer.  

Møtet holdes på SV-huset i Kristiansand. 
 

 

På årsmøtet skal vi gjennom følgende saker: 

Saksliste 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet 
2. Innkomne forslag 
3. Beretninger for 2019 
4. Regnskap 2019 
5. Aktivitetsplan 2020  
6. Budsjett for 2020  
7. Vedtekter 
8. Uttalelser 
9. Valg 

 
 
 

Sakskart 
Sak 1 – Konstituering  

- Forslag til Forretningsorden 
- Vedlegg 1 i sakspapirene  

- Forslag til konstituering 
- Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere  

Styrets forslag: 
Ordstyrer: Bjørg Tveter 
Sekretær: Robin Hansson 
Tellekorps: To som er til stede i møtet Protokollunderskrivere: To som er til stede i møtet  

Forslag til vedtak: Godkjennes  
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Sak 2: Innkomne forslag  

Det har kommet et forslag: 
Forslag: Bevilgning av midler til 8. mars – komitéen (fra forslagsstiller Bjørg Tveter) 
behandles under budsjett – sak 5.  

Sak 3: Beretninger  

- Beretning for lokallagsstyret 
- Beretning for kommunestyregruppene (Søgne, Kristiansand og «Nye» Kristiansand) 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningene med de merknader som måtte 
forekomme på møtet. 

Sak 4: Regnskap 2020  

Revidert regnskap 2019.  

Styrets forslag til vedtak: Regnskap for 2019 godkjennes med de merkander som måtte 
forekomme på møtet.  

 

Sak 5: Aktivitetsplan 2020  

Styrets forslag til vedtak for årsplan 2020: Aktivitetsplanen godkjennes med de endringer 
som måtte forekomme på møtet.  
 

Sak 6: Budsjett for 2010 og regnskap 2019  

-  Budsjett for 2020. Balanse for nye Kristiansand SV  

-  Innkommet forslag: Bevilgning til 8. mars-komiteen i Kristiansand. Dette er lagt under 
posten «diverse» i budsjettet.   

Styrets forslag til vedtak: Budsjett 2020 vedtas med de endringer som måtte forekomme på 
møtet. 

  

Sak 7: Vedtekter for nye Kristiansand SV  
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Vedtekter for nye Kristiansand SV ble vedtatt 29.10.2019. 
Vedtektene ligger vedlagt i sakspapirene, og medlemmer har på årsmøtet mulighet til å 
komme med forslag til endringer.  

Sak 8: Uttalelser  

Det har ikke kommet forslag til uttalelser. Medlemmer har anledning til å fremme forslag til 
uttalelser frem til årsmøtets start.  

Sak 9: Valg  

Det skal i årsmøtet gjøres valg av: 

- lokallagsstyre 
- revisor  

- forhandlingsutvalg 
- delegater til fylkesårsmøte 16. februar - valgkomité  

Den sittende valgkomiteens innstillinger på lokallagsstyre, revisor, forhandlingsutvalg og 
delegater til fylkesårsmøtet, og det sittende styrets innstilling til ny valgkomité, legges frem i 
årsmøtet. Årsmøtet voterer over forslagene.  
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Vedlegg 1:  
Forretningsorden - årsmøte i Nye Kristiansand SV 

Forslag til forretningsorden for årsmøtet i nye Kristiansand SV, 28.01.2019 

 

1. Åpent møte 

Møtet er åpent.  

2. Deltakernes rettigheter 

Til stiftelsesmøtet gjelder  

- full tale-, forslags- og stemmerett for medlemmer i SV som er registrert i Søgne, 
Songdalen eller Kristiansand kommuner. Å være medlem i SV innebærer å ha betalt 
medlemskontingent.  
 

- tale- og forslagsrett for øvrige medlemmer. 

3. Konstituering  

Under punktet konstituering vedtas først dagsorden og det foretas deretter valg av dirigent, 
sekretærer og protokollunderskrivere. Videre behandles forretningsorden. Dernest går vi til 
behandling av sakskart.  

4. Redaksjonskomité 

Stiftelsesmøtet velger ved møtets begynnelse om det er nødvendig å sette ned en egen 
redaksjonskomité.  

5. Behandling av forslag 

5.1.  Generelt  

Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig. Alle forslag skal være 
undertegnet av den som fremmer det.  

Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før 
strek settes, skal dirigenten referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og 
det skal gis anledning til å levere forslag.  
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5.2.  Innkomne forslag  

Innkomne forslag sendes medlemmer senest syv dager før stiftelsesmøtet, og 
behandles av medlemmene i dette møtet. 
På̊ det stiftelsesmøtet kan deltakere med tale- og forslagsrett kun opprettholde 
forslag som er fremmet før fristen.  

Endringsforslag til utsendte og framlagte forslag, kan fremmes inntil strek er satt i det 
stiftelsesmøtet.  

6. Avstemminger 

Avstemninger skjer ved å rekke opp en grønn lapp. Avstemning gjennomføres skriftlig 
dersom minst en av deltakerne med stemmerett krever det.  

Vedtak krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer, utenom ved valg. Et forslag anses 
som falt dersom det er avgitt like mange stemmer for og mot forslaget.  

En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, 
der blanke stemmer telles med. Ved stemmelikhet i siste valgomgang foretas det 
loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer.  

7. Taletid  

Ordet til innlegg kreves ved å tegne seg til dirigenten med håndsopprekning. Forslag som 
fremmes skal refereres av forslagsstiller innenfor tilmålt taletid. Dersom ikke annet er 
vedtatt, har hver representant rett til 2 innlegg pr. sak, et på̊ inntil 3 minutter og et på̊ inntil 
2 minutter.  

Det er anledning til en replikk og en svarreplikk (på̊ inntil 1 minutt) til hvert innlegg. Ordet til 
replikk kreves ved å vise tegn for replikk til dirigent.  

8. Praktisk  

Mobiltelefoner skal skrus av eller settes på̊ lydløs profil ved møtestart. Bruk av datamaskin 
eller lignende skal ikke være til forstyrrelse for andre møtedeltakere.  
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Årsmelding 2019 – Nye Kristiansand SV   
Styret for 2019 ble valgt på årsmøtet 23. januar 2019, og har bestått av:  

Leder: Per Gunnar Salomonsen  

Nestleder: Gro Hareide  

Kasserer: Sissel Mosby Nilsen  

Sekretær: Kristian Bjelbøle Bakken  

Styremedlemmer: Andreas Landmark, Robin Hansson, Tonje Jondahl Alvestad, Kristine Fossheim 
Godfredsen, Miriam Modalsli, Tone Bjørnestøl (som trakk seg i juni).  

SU-representant: Martine Aamodt (fram til 4.Nov.2019) deretter Dara Obaid og Tuva Grendstad 
Takvam.  

Styrets arbeid 

Styret satte ned et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Det ble 
avholdt to - tre AU-møter i perioden, i forbindelse med behandling av ekstrabevilgning til Kunstsilo-
prosjektet og forberedelse av høstens styreaktiviteter. Leder og sekretær har stått for 
styreinnkallinger og medlemsmøteinnkallinger i perioden.   

Det har vært avholdt syv (7) ordinære styremøter: 13/2, 7/3, 20/5, 14/6, 16/10, 7/11 og 12/12. Styret 
har i 2019 behandlet 50 saker.  

Medlemsmøter / Medlemsaktivisering. 

Det er holdt 4 medlemsmøter og et ”supperåd” i perioden. 

Sosialistisk supperåd er samlinger på en times tid med et tema og innleder, og salg av suppe med 
rundstykke eller flatbrød. Det har jevnt over vært stor interesse og godt besøkstall på møtene. 
Supperåd ble avholdt 12/2. Kristine var ansvarlig for arrangementet. 

Medlemsmøter: 10/4, 25/9, 13/11 og 9/12. Saker til behandling har i all hovedsak vært valgkamp, 
konstituering av nytt bystyre, bystyrets budsjett 2020 og reguleringsplan Lund Torg. 

1. mai: Styret arrangerte tradisjonen tro åpen 1. mai-lunsj på SV-huset med salg av mat og drikke. 

Det ble holdt sommerfest i juni.  

Lørdagskafeen er arrangert på lørdager noen stiller seg ansvarlig for arrangementet. Det betyr at den 
ikke er like ofte åpen som før. 

Lokallaget har hatt følgende representanter i andre styrer/utvalg:  
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Vest-Agder SVs fylkesstyre: Per Gunnar Salomonsen, vara Kristine Fossheim Godfredsen, 2. vara 
Andreas Landmark. 

8. mars-komité 2019: Bjørg Tveter, 1. mai-komité 2019: Per Gunnar Salomonsen  

Medlemsutvikling: I løpet av hele 2019 fikk Nye Kristiansand SV omkring 100 nye medlemmer, men 
noen falt fra. Ved utgangen av året hadde lokallaget dermed 295 medlemmer.  

Kommunevalget 9. september 2019. 

Allerede vedtatte aktiviteter var ei helg med strategiarbeid med partisekretær Audun Herning første 
helg i februar 2019, samt stort folkemøte med partileder Audun Lysbakken 23. mai 2019.  

Program og nominasjonsmøte ble avholdt allerede 29. oktober 2018. I forkant var det stor aktivitet 
fra medlemmene på programutkastet som var ute til kommentarer / endringsforslag i to runder med 
medlemsmøte i mellom. 

Nominasjonsmøtet vedtok 7 representanter med stemmetillegg. Mali Steiro Tronsmoen ble valgt til 
partiets førstekandidat. 

Det ble vedtatt en valgkampgruppe bestående av de 7 med tillegg av styrerepresentantene Gro 
Hareide og Sissel Mosby-Nilsen.  

Valgkampgruppa disponerte til sitt arbeid valgkampbudsjettet fratrukket en stipulert sum som styret 
regnet med ville gå til å betale vedtatt frikjøp av førstekandidaten, Mali. 

Styret skulle stå for materiell (forsyning ikke utforming), standbemanning og bemanning av 
partikontoret. Kjell Lye fikk ansvaret for materiellet. Lars Berge tok et ansvar for rodene og utdeling 
av materiell i gamle Kristiansand kommune. P.G. Salomonsen tok ansvaret for Søgne og Songdalen. 

Styret hadde ansvaret for å arrangere valgkamp ”Kick-off” i august. Dette ansvaret hadde Tonje, 
Miriam og Kristian. De tok med seg Andreas og Mali. Mali sto for gjennomføring av arrangementet 
som fikk god mottakelse av de fremmøtte. 

Styret hadde videre ansvaret for valgvake. Denne ble arrangert på Håndverkeren Restaurant og Pub. 
Ansvarlig for gjennomføringen Sissel og Per Gunnar. 

Konstituering av bystyret i Nye Kristiansand Kommune. Sonderinger / forhandlinger startet allerede 
valgnatta. Nye Kristiansand SV hadde valgt følgende forhandlingsutvalg: Fra styret leder Per Gunnar 
Salomonsen og Alf Holmelid og fra bystyre /valgkampgruppa 1. rep. Mali Tronsmoen Steiro og 2.rep. 
Andreas Landmark. Gruppa konstituerte seg selv med Alf Holmelid som forhandlingsleder. 

Bystyregruppa med valgte vararepresentanter ble så langt som mulig holdt informert under 
forhandlingene. Konstitueringen ble også behandlet på eget medlemsmøte 25. september.  

Oppsummert: 
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2019 har vært ett aktivt valgkamp år. Kommunevalgkampen med alle sine aktiviteter har vært 
hovedfokus i perioden. I tillegg kommer aktiviteten i bestående by - og kommunestyrer. 
Gruppemøtene i Kristiansand har gått som før og i hele 2019 har gruppa i Søgne vært aktiv med 
møter i forkant av formannskaps- og kommunestyremøtene.   

For styret 

Per Gunnar Salomonsen 
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Årsberetning fra bystyregruppen i  Gamle Kristiansand SV  
 
 
Bystyregruppens sammensetning:  
 
Gruppeleder: Andreas Landmark  
 
Medlem av fellesnemnda: Andreas Landmark  
 
1. vara til formannskapet: Andreas Landmark  
 
Bystyremedlem: Lars Lied  
 
Medlem av kulturstyret: Lars Lied  
 
1. vara til kulturstyret: Kourosh Mohammadi  
 
Medlem av Helse- og sosialstyret: Tonje Jondahl Alvestad  
 
2. vara til kommunalutvalget: Tonje Jondahl Alvestad  
 
Medlem av Valg- og honorarkomiteen: Tonje Jondahl Alvestad  
 
Medlem av Kontrollutvalget: May Erna Karlsen  
 
1. vara til bystyret: Kourosh Mohammadi  
 
2. vara til bystyret: May Erna Karlsen  
 
3. vara til bystyret: Pål Friis  
 
4. vara til bystyret: Alf Holmelid  
 
5. vara til bystyret: Daniel Nordgård  
 
Viktige saker  
 
Driftstilskudd til SKMU  
 
Bystyret behandlet i juni økning om driftstilskudd til SKMU. SV stemte for den foreslåtte 
økningen. Fra og med 2020 skal kommunen gi et årlig driftstilskudd på 8.4 millioner.  
 
Salg av kommunale arealer på Kroodden  
 
Bystyret behandlet i januar forslag om salg av arealer på Kroodden. SV stemte imot fordi salg 
medfører byspredning.  
 
 
Utbygging på Hamrevann 
 
Bystyret fikk i sitt siste møte planforslag  for Hamvrevann 1A og !B med 300 boenheter. 
Bystyret godkjente dette planforslaget. SV ønsker ikke denne utbyggingen, fordi prosjektet vil 
medføre byspredning og økt bilbruk i Kristiansand.  
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Områdeplan for Lund Torv  
 
Bystyret behandlet i det siste møte områdeplan for Lund Torv. Det ble avholdt medlemsmøte 
i SV i forkant av denne behandlingen. SV stemte for områdeplanen, men ønsket å senke 
høyhusene i østerveien fra 7 til 6 etasjer. Det fikk ikke flertall. 
  
Kommuneplan for havneområde for Kongsgård Vige (havneflytting)  
 
Bystyret behandlet sak om flytting av havnevirksomheten fra Lagmannsholmen til 
Kongsgård-Vige i mars. Det ble avholdt medlemsmøte i forkant av behandlingen. SV stemte 
imot flytting av havnen. Det ble også fremmet lovlighetskontroll i etterkant av vedtak.  
 
Lokalisering av Jens Bjørneboes plass 
 
Bystyre behandlet september lokalisering av Jens Bjørneboes plass. Plassen blir lokalisert til 
Gyldenløves gate mellom Kristiansand folkebibliotek, Kristiansand domkirke og den gamle 
latinskolen. SV stemte for forslaget som fikk flertall.  
 
Havnesamarbeid  
 
Bystyret har vedtatt å gi havnedirektøren fullmakt til å utarbeide forslag til avtale om felles 
havneselskap med Mandal havn KF. Den endelige avtalen kommer tilbake for politisk 
behandling i det nye bystyret.  
 
Arbeid i kontrollutvalget  
 
Kontrollutvalgets arbeid er å se til at kommunen følger nasjonale lover og bystyrets vedtak. 
For 2019 nevnes følgende områder:  

• Behandlingen av mislighetssaker og varslingssaker 
• Forvaltningsrevisjon av kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging 
• Forvaltningsrevisjon av BPA- Begge rapportene med kontrollutvalgets anbefalinger er 

behandlet i bystyret. 
• Selskapskontroll Kanalbyen Utvikling AS – rapport med anbefalinger til selskapet. 
• Forståelsen av Lov om barnehager og tilsyn. Kontrollutvalget ba om en oversikt over 

tilsyn gjennomført i 2017, 2018 og 2019 etter forslag fra SV og AP. Oversikten 
avdekket behov for oppfølging. Saken følges videre opp i nytt kontrollutvalg. 

• Øvre Slettheia barnehage – gjennomgang av byggesaken. Kontrollutvalget vedtok 
sterk kritikk av kommunen/KE. Saken sendes til nytt kontrollutvalg for videre 
behandling. 

 
Arbeid i kulturutvalget  
 
SV har i kulturstyret hatt fokus på bredden i kulturlivet. Det har blitt understreket av SV at 
store satsinger innen kultur på profesjonelle aktører, ikke skal ta av kulturbudsjettet forøvrig. 
SV har  også fokusert på festivalstøtten og vært med på å sette strengere krav til opprydding 
og fokus på at når festivalene er klare for å stå på egne ben må de ut av tilskuddsordningen, 
slik at nye initiativ får plass.  



 

 3 

Arbeid i Helse-og sosialstyret  
 
I helse- og sosialstyret har vi vært opptatt av saker som går på sosialhjelpsutbetaling, private 
versus offentlige tjenester, NAV (særlig unge uføre ettersom aktivitetsplikten har vært 
sentral). BPA (brukerstyrt personlig assistanse) var saken som fikk spesielt mye lokal 
oppmerksom het i året som var. Her har vi vært opptatt av å få innsikt i hva som er den reelle 
problematikken, påse at folk får tjenestene de har rett på, og samtidig evner å fokusere på 
andre saker som har betydning for andre i tjenestemottakere og pårørende. Helse- og 
sosialtjenestene har mange tjenestene som lovpålagte. Dette skaper et trangt handlingsrom, og 
for oss har det vært viktig å fokusere på fordeling der vi har kunnet det. 
 
Kommunesammenslåing  
 
Stortinget vedtok før sommeren 2017 at Kristiansand, Søgne og Songdalen skulle 
sammenslås. Det ble nedsatt en fellesnemnd som skal bygge den nye kommunen. Andreas har 
sittet som representant for Kristiansand SV i denne nemnda. I tillegg satt Per Kjær i nemnda 
for Søgne kommune. Fellesnemnda har i 2019 blant annet behandlet saker som 
Legevakttjeneste i den kommunen, organisering av innbyggertorg, politisk organisering, 
konkurranseutsetting av renhold, organisering av idrettstjenester og elevombud.  
 
Interpellasjoner  
 
I 2019 har SV fremmet 3 interpellasjoner i bystyret. Lars Lied fremmet en interpellasjon om 
kommunens ansvar som barnemyndighet. Andreas Landmark fremmet en interpellasjon om å 
tilslutte seg ICANs cities appeal (byer og lokalsamfunn mot atomvåpen) og en om å utrede 
EL-ferjer på fjorden.  
 
Arbeid i bystyregruppen  
 
Bystyregruppen avholdt gruppemøter hver mandag klokka 17:00. Saker som skal til politisk 
behandling i ulike utvalg gjennomgås. Det deltar rundt syv personer på hvert gruppemøte. 
Gruppeleder deltar på styremøtene i Kristiansand SV.  
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Årsberetning fra bystyregruppen i Nye Kristiansand SV  
 
Bystyregruppens sammensetning:  
 
Mali Steiro Tronsmoen – Medlem av bystyret, formannskapet, 1. vara til næring og eierskap  
 
Andreas Landmark – Medlem av bystyret, Gruppeleder, kulturstyret og 1. vara til formannskapet  
 
Robin Hansson – medlem av bystyret og medlem av by-og stedsutviklingsutvalget  
 
Tonje Jondahl Alvestad – medlem av bystyret og nestleder i oppvekst  
 
Per Gunnar Salomonsen – 1. vara til bystyret og medlem av organisasjonsutvalget  
 
May Erna Karlsen – 2 vara til bystyret og medlem av kontrollutvalget  
 
Torunn Kristiansen – 3. vara til bystyret og 4. vara til helseutvalget  
 
Alf Holmelid – 4. vara til bystyret og 2. vara til kontrollutvalget  
 
Rasha Abdallah – 5. vara til bystyret og medlem av helseutvalget  
 
Alexandra Grønås Werring – 6. vara til bystyret og medlem av arbeids-og inkluderingsutvalget  
 
Magnus Nygaard – 7. vara til bystyret og 3. vara til organisasjonsutvalget  
 
Forhandlinger  
 
Forhandlingsutvalget besto av Per Gunnar Salomonsen, Alf Holmelid, Andreas Landmark og 
Mali Steiro Tronsmoen. SV inngikk valgteknisk samarbeid med Ap, Sp, Rødt, MDG, Folkelista 
og 4 uavhengige representanter. Bak dette valgtekniske samarbeidet er det 36 mandater, som 
gir flertall i det nye bystyret. Partiene utarbeidet også en avtale med 13 punkter som grunnlag 
for det valgtekniske samarbeidet. SV hadde i forhandlingene som mål å bli representert i så 
mange utvalg som mulig. For å kunne dekke over alle politikkfelt og  kunne gi ansvarsoppgaver 
og verv til både faste og varamedlemmer i bystyret.  
 
Viktige saker  
 
Sosial boligpolitikk 
 
I behandlingen av nytt boligprogram fremmet SV og fikk flertall for følgende forslag: 
-Det innarbeides som overordnet prinsipp at kommunen arbeider aktivt for å lette veien inn på 
boligmarkedet og motvirke geografiske klasseskiller i kommunen. 
-Bystyret ber administrasjonen legge frem modeller som kan hjelpe førstegangskjøpere inn i 
boligmarkedet. Et alternativ kan være at Kristiansand kommune garanterer for unges behov 
for egenkapital, slik at de kan låne 100%, et annet alternativ kan være «leie-til-eie». 
Forslagene vil følges opp når Boligsosial handlingsplan skal rulleres.  
For øvrig er Mali Steiro Tronsmoen valgt inn som en av kommunens representanter i 
Kristiansand Boligstiftelse.  
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Gartnerløkka 
 
SV har markert seg over lengre tid som motstandere av Gartnerløkka-utbyggingen. Da saken 
kom opp i bystyret jobbet SV aktivt for å forsøke å utsette neste fase av Samferdselspakke for 
Kristiansandsregionen (fase 2), altså å sette Gartnerløkka på vent. Men for å unngå å risikere 
å miste belønningsmidler til kollektivtrafikk som følge av opphør i bompengeinnkreving, 
fremmet vi forslag om å forlenge dagens bompengeordning (fase 1) ved å ta inn penger til 
prosjekter som er ferdig og klare, men som mangler finansiering: flomsikring av veien i 
Kjosbukta og sikring av skolevei ved Grovane. Forslaget fikk ikke flertall.  
Vi fikk likevel gjennom forhandlingene påvirket det som til slutt ble flertallsvedtaket slik at 
det slås fast at Gartnerløkka-utbyggingens kvalitetssikringsprosess må sikre at nullvekstmålet 
ivaretas, og at prosjektet gjennomgås med tanke på å kutte kostnader. Vi fikk også flertall for 
at det settes ned en lokal arbeidsgruppe som skal jobbe med dette parallelt med 
departementets kvalitetssikring. Vi forsøker å bli representert i denne gruppa.  
 
 
Budsjettprosess  
 
SV fremforhandlet budsjett sammen med Ap, Sp, R, MDG, Folkelista og De uavhengige. Dette 
budsjettet fikk flertall under budsjettmøtet i desember. Det ble avholdt medlemsmøte i forkant 
av forhandlingene.  
 
Budsjettpakken inneholder blant annet:  
 

• Barnetrygd til sosialhjelpsmottakere (4 måneder)  
• Solcellefond (2 millioner årlig) 
• Oslomodellen - for et seriøst arbeidsliv og bekjemping av sosial dumping  
• Signering av ICANs «cities appeal» - byer og lokalsamfunn mot atomvåpen. 
• Etablering av nye barnehager skal i all hovedsak være i kommunal regi  
• Prosjekt med gratis buss for barn mellom 6-12 år  
• Styrking av Nye mønstre - trygg oppvekst (2 millioner årlig)  

Heltidssatning (1 million årlig) 
 
Arbeid i bystyregruppen  
 
Bystyregruppen avholder gruppemøter hver mandag 19:00. Saker som skal til politisk 
behandling i ulike utvalg gjennomgås. Gruppeleder deltar på styremøtene i Kristiansand SV.  
 
 
 
 
 
 



Beretning fra kommunestyregruppa i Søgne Kommune 2019. 

I 2019 har følgende innehatt politiske verv i Søgne kommune. 

Per Kjær medlem av Kommunestyret og formannskapet. I tillegg representant i fellesnemda for den 
nye kommunen. 

Torunn Kristiansen medlem av Eldrerådet og vara til kommunestyret. 

Per Gunnar Salomonsen nestleder i Kontrollutvalget. 

Det har vært invitert til åpne gruppemøter før de fleste formannskaps- og kommunestyremøter. Til 
sammen er det holdt ca 15 slike møter i løpet av året. 

Det er 9 medlemmer som har ønsket å få innkalling. Normalt fremmøte har vært mellom 3 og 6 
personer. Sakslista har vært aktuelle saker til behandling i formannskap, kommunestyre og i noen 
tilfeller saker innsendt til kontrollutvalget. 

Gruppa har disponert kr. 10000 til sin aktivitet i perioden, men brukt kun Kr. 1524.  

Gruppa har planer om å fortsette sin aktivitet, men må finne en ny form da mandagene er opptatt til 
gruppemøter i bystyregruppa/utvalgene. 

Aktivitet i kommunestyret/formannskap /fellesnemnda   

Det politiske arbeidet i Søgne har vært preget av tvangssammenslåingen til Nye Kristiansand. Store 
deler av administrasjonen har hatt stort arbeidspress og en del utredninger har måtte dessverre 
nedprioriteres siste året.  Årelange planer er gjennomført som om Søgne skulle fortsatt som egen 
kommune. 

Følgende store prosjekter har Søgne SV fått gjennomslag for/støttet flertallet: 

Nyåpnet 5(-7) avd. kommunal barnehage etter nærskoleprinsippet. 

Åpnet daghjem og ungdomsklubb. 

Ny avdelig vernet bolig(omtrent ferdig). 

Oppstart av 60 nye plasser på omsorgssenteret. 

Signert avtale med fylkeskommunen om skolesenteret (med Søgne vgs). Tomt er regulert og sikret. 

Tapte saker: 

Prioritering av samfunnsmessige og miljømessige gode boligprosjekter (og nedprioritering av andre). 
Borgerlig flertall prioriter ALT 

Overordnet planer m.bla. høyder for bygging på Tangvall.  Borgerlig flertall gir ALL makt til utbyggere. 

Innstramming av dispensasjons saker. Dårlige /utdaterte planer må revideres ikke dispenseres. 

Mange jordvernsaker vedtatt mot stemmene til SV og MDG (og noen ganger Sp) 



Biologisk mangfold har liten verdi for det politiske flertall. 

Kulturprosjekter som ikke er idrettsrelaterte 

 

Kontrollutvalg 

Per Gunnar Salomonsen har vært nestleder i perioden. Utvalget har vært internt uenig i flere saker. 
Når en har havnet i mindretall i saker det har vært viktig å markere avvikende syn enn vedtaket så 
har nedstemt forslag blitt fulgt med protokolltilførsel. Enten som representant alene eller som oftest 
sammen med Arbeiderpartiets representant. I mange saker har utvalget vært enstemmig eller SV har 
vært i et flertall. 

Noen eksempler på saker som utvalget har fulgt opp: Implementering av dom mellom kommunen og 
to varslere. KU fulgte opp at noe skjedde. 

Behandling av årsrapporten fra Varslingsmottaket 

Behandling av saker innsendt av kommunens innbyggere / interessegrupper. Spesielt innen 
reguleringsplaner, byggesaker og klassisk miljøvern.  

Forvaltningsrevisjon av Søgnes behandling av dispensasjonssaker. 

Noen av årets saker, spesielt rapporten fra forvaltningsrevisjonen er oversendt Kontrollutvalget i Nye 
Kristiansand Kommune for videre oppfølging. 

For Kommunestyregruppa i Søgne 

Per Kjær (sign)    Per Gunnar Salomonsen (sign) 
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Aktivitetsplan 2020 – Kristiansand SV  
 

Overordnet mål 
Kristiansand SVs overordnede mål for 2020 er å styrke lokalorganisasjonen og forberede oss på 
stortingsvalget i 2021. Videre vil Nye Kristiansand SV arbeide for å aktivisere flere nåværende 
medlemmer og verve nye medlemmer til aktivt partiarbeid. Dette gjøres gjennom skoleringsaktiviteter, 
sosiale aktiviteter og utadrettete arrangement om aktuelle tema, samt gjennom møter med 
samarbeidspartnere.  
 
Denne aktivitetsplanen beskriver hva Kristiansand SV skal gjøre det kommende året, men den skal ikke 
oppfattes begrensende.  
 
Medlems- og skoleringsaktiviteter  
Styret skal:  
- gjennomføre to (2) Sosialistiske supperåd i året 
- gjennomføre to (2) medlemsmøter per halvår 
- avholde åpne møter på nøytral grunn 
- slutte opp om sentrale kampanjer 
- organisere morgenaksjoner 
- følge opp formelle samarbeidsavtaler med Fagforbundet og LO. 

 
Arrangementer  
-  Kristiansand SV skal markere merkedager gjennom året, som Kvinnedagen (8. mars), Arbeidernes 

internasjonale kampdag (1. mai), Verdens miljødag (5. juni) og Skeive Sørlandsdager. 
- Lokallaget vil mobilisere til sentrale og fylkesvise arrangement.  
- Internt vil det arrangeres sommer- og høstfest, i samarbeid med fylkeslaget og SU. 

 
Lørdagskafé 
For tiden arrangeres lørdagkaféen hver første lørdag i måneden. Dersom flere frivillige melder seg vil 
den bli arrangert oftere. Styret sender ut e-post med oppfordring om å melde seg som kaféverter, og tar 
ansvar for å sette opp liste over frivillige. Vi prøver å sette opp liste for et semester om gangen. Det er 
anledning for frivillige til å melde seg til mer enn én kafé per semester. Styret sørger for at det er kjøpt 
kaffe, te, vaffelrøre og syltetøy, dersom kafévertene ønsker å servere noe mer, får de selv ansvar for å 
gjøre nødvendige innkjøp, de står også fritt til å ta initiativ til innhold på kaféen. 
 
Samarbeid med bystyregruppa 
Styret skal følge opp bystyregruppa og være representert ved gruppemøtene.  
Styret vil samarbeide med bystyregruppa om utsending av informasjonsbrev til medlemmene samt 
innkalle til og arrangere medlemsmøter for å behandle politiske saker som bystyregruppa ønsker tatt 
opp.  
 
Alliansebygging  
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Kristiansand SV skal jobbe med å bygge allianser for å skape oppslutning og gjennomslag for vår 
politikk. Her står fagbevegelsen i en særstilling, og Kristiansand SV har allerede formelle 
samarbeidsavtaler med LO Kristiansand og Fagforbundet Kristiansand. Styret skal søke å etablere 
samarbeidsavtaler og formelle møtepunkter med lokale fagforeninger. Andre partier, lokale 
miljøgrupper, foreldregrupper og foreninger innen oppvekst og idrett, internasjonale freds- og 
solidaritetsbevegelser, kvinne- og likestillingsbevegelser, samt grupper og enkeltpersoner fra 
minoritetsmiljøer, vil også være viktige samarbeidspartnere for SV. Målet med alliansene er å få innspill 
til politikk, få flere medlemmer og synliggjøring av partiet og lokallaget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDSJETT FOR KRISTIANSAND SV 2020
Periode: 01.01.2020 - 31.12.2018- 31.12.2020

Inntekter:
Konto nr. Konto Navn: Regnskap 2019 Budsjett 2019

1 off.støtte kr 49 000
2 Kontingentandel kr 12 000
3 møter og fester kr 30 000
4 Lørdagskafe kr 10 000
5 Partriskatt kr 36 000
6 renter kr 1 500
7 diverse kr 1 500

10? Inntekt 10? kr 0,00

Sum inntekter kr 140 000

Utgifter:
Konto nr. Konto Navn: Regnskap 2019 Budsjett 2019

8 Husleie/strøm kr 32 000
9 Kontor kr 25 000

10 Disp Søgne kr 10 000
11 Porto/gebyr kr 500
12 Bevilgninger internt arbeid
13 Lørdagskafe drift kr 3 000
14 Møter/fester kr 32 000
15 Anonnser kr 7 000
16 Seminar/reiser kr 8 000
17 SU andel
18 valgkamp/disp bystyregr. kr 80 000
19 Diverse kr 6 000
20 Styrets disp kr 4 000
24
25

Utgift 26? 0,00
27? Utgift 27? 0,00
28? Utgift 28? 0,00
29? Utgift 29? 0,00
30? Utgift 30? 0,00
31? Utgift 31? 0,00

Sum driftsutgifter 0,00 kr 207 500

Årets resultat kr 0 -kr 67 500 kr 108 500



Budsjett 2020
kr 108 000

kr 15 000
kr 25 000

kr 5 000
kr 102 000

kr 1 500
kr 1 500

kr 258 000

Budsjett 2020

kr 32 000
kr 30 000

kr 5 000
kr 500

kr 3 000
kr 32 000

kr 7 000
kr 20 000

kr 10 000
kr 6 000
kr 4 000

kr 149 500

kr 108 500



 
 

Vedtekter for  

Nye Kristiansand Sosialistisk Venstreparti  

Vedtatt 28. 01. 19  

§ 1 Kristiansand SV 

Kristiansand Sosialistisk Venstreparti er Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt lokallag for 
Kristiansand, Søgne og Songdalen kommune.  
Kristiansand SV er underlagt SVs sentrale vedtekter, og har følgende organer: 

- Årsmøtet 
- Medlemsmøtet  
- Styret 

 

§ 2 Årsmøtet 

Lokallaget holder ordinært årsmøte innen utgangen av januar. Årsmøtet kunngjøres med 
minst 30 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 14 
dager før møtet. Innkalling til årsmøtet med dagsorden sendes ut seinest 7 dager før møtet.  

Årsmøtet konstitueres med dirigent, referent, og ved behov en redaksjonskomité.  

Årsmøtet skal som et minimum behandle: 

- Årsmelding fra styret 
- Årsmelding fra bystyregruppa 
- Revidert regnskap for lokallaget 
- Arbeidsplan og budsjett 
- Innkomne forslag (inkludert uttalelser) 
- Valg 
 
 
§ 3 Valg 

Årsmøtet skal velge:  

Et styre bestående av minimum fire (4) medlemmer (leder, nestleder, sekretær og kasserer). 

Valgkomite av minst tre (3) medlemmer med en (1) vara. SU velger egen representant til 
valgkomiteen. Denne kommer i tillegg til ordinære medlemmer. 

To (2) revisorer med en (1) vara. 

Medlemmer til valgkomiteen og revisorer velges for ett (1) år.  

Delegater til fylkesårsmøtet etter forholdstall fastsatt i egne vedtekter fra fylket.  



 
 
Det nedsettes i kommunevalgår et forhandlingsutvalg med fire (4) medlemmer, der to (2) 
velges av årsmøtet og to (2) velges av og blant kandidatene med stemmetillegg. 
Forhandlingsutvalget skal forhandle om kommunale posisjoner og finne frem til kandidater til 
disse. 

 

§ 4 - Medlemsmøte 

Medlemsmøtet er lokallagets høyeste organ mellom årsmøtene. Medlemsmøtet kan velge 
delegater til fylkesårsmøtet etter forholdstall fastsatt i egne vedtekter fra fylket, dersom 
årsmøtet ikke har gjort det. 

 

§ 5 - Styret 

Kristiansand SV skal ledes av et styre på minimum fire (4) medlemmer, og skal ha leder, 
nestleder, sekretær og kasserer. Leder og kasserer velges for to (2) år i mellomvalgår; 
nestleder og sekretær velges for to (2) år i valgår. Ordinære styremedlemmer velges for ett (1) 
år. Dersom styret skal ha mer enn fire (4) medlemmer, kan det etableres et arbeidsutvalg. 

Lederne av kommunestyregruppene i lokallaget, leder i fylkespartiet og 
landsstyrerepresentantene i Agder SV har møte-, tale-, og forslagsrett i styret. Kristiansand 
Sosialistisk Ungdom (SU) velger en (1) representant til styret, samt vara(er) til denne, som får 
fulle rettigheter. Denne kommer i tillegg til ordinære medlemmer.  

Styremøtene er åpne for medlemmer av Kristiansand SV når ikke annet er bestemt. 

 

§ 6 - Partiskatt 

Dagens ordninger med partiskatt opprettholdes i sin nåværende form i de to kommunene ut 
2019.   

Medlemmer som har betalte verv på vegne av partiet skal betale partiskatt etter satser vedtatt 
på årsmøtet.  

Styret kan helt eller delvis frita enkeltpersoner etter søknad. 

 

§ 7 - Vedtektsendringer  

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet, med minst 2/3 flertall. 

 
Kristiansand, 28.01.19 



 
 
 


