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Sammendrag: 
Melding om Universitetsbyen Kristiansand ble vedtatt av styret for Universitetet i Agder 
november 2011 og av bystyret i Kristiansand måneden etter. 
Formålet med meldingen var å skape et grunnlag for samarbeid om felles langsiktige mål 
hentet fra overordnede planer/strategier for UiA og for kommunen. Underveis i arbeidet ble 
perspektivet utvidet en del. 
 
Hovedtemaene som ble behandlet var:  
Utdanning og kompetanseutvikling, Forskning og kunnskapsutvikling, Studenttrivsel og 
attraktivitet, Arealplanlegging og infrastruktur, samt til slutt Overordnet samarbeid.  
Alle kapitlene konkluderte med anbefalinger som danner grunnlaget for det videre arbeidet. 
Oppfølgingen skulle nedfelles i en handlingsplan med varighet ut 2015. Handlingsplanen er 
bygd opp med samme hovedkapitler som meldingen.  
 
Referansegruppen for planarbeidet har hatt representanter fra UiA, Kristiansand kommune, 
de tre høyskolene i Kristiansand (BI Kristiansand, Mediehøgskolen Gimlekollen og Ansgar 
teologiske høgskole), Studentsamskipnaden i Agder (SiA), Studentorganisasjonen i Agder 
(STA), næringslivet (oppnevnt av Næringsforeningen, Kvadraturforeningen og Agdering), 
Vest-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune. 
 
Inkludering av ulike samfunnsaktører har vært viktig i utarbeidelse av planen. Det ble holdt 
tre workshops med sentrale temaer og dessuten egne møter med representanter for Vest-
Agder fylkeskommune, for Næringsforeningen og for Sørlandet sykehus. Dialog med 
prosjektet Universitetsbyen Grimstad og med sentrale personer i oppfølgingen av 
Regionplan Agder, har bl.a. handlet om avgrensning og samordning. 
 
Planutkastet ble sendt på høring til de som deltok i arbeidsprosessen fra nærings-, 
samfunns-  og kulturliv, deltakerne i referansegruppen og fylkesmannen i begge 
Agderfylkene, totalt 38 instanser. Det kom inn 8 uttalelser. Disse var fra:  
Vest-Agder fylkeskommune, Grimstad kommune, Studentsamskipnaden i Agder, Student- 
Organisasjonen i Agder, BI Kristiansand, Agdering, Kruse Smith og Sørnorsk filmsenter. 
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I hovedsak var uttalelsene positive til prosessen og planen. Noen av forslagene er tatt inn i 
teksten. Foreliggende handlingsplan er i tråd med konklusjonene fra referansegruppen etter 
høringsrunden. Den er omfattende med mange tiltak. En rekke av disse er i gang allerede. 
De fleste høringsuttalelsene har prioritert 3 – 5 tiltak. Ingen har foreslått noen strøket. Det vil 
være naturlig at de enkelte ansvarlige tar hensyn til disse ønskene der dette ikke kommer i 
konflikt med interne prioriteringer. 
  
Det legges ikke opp til noe nytt felles overordnet organ for samarbeid. Samarbeidsrådet  
(pkt. 6.4) vil være en arena for å sikre koordinering og oppfølging av planen. Næringslivet, 
fylkeskommunen, studentrådet og andre sentrale aktører vil delta i møtene når det er 
relevant. Dette er også i samsvar med innspill i høringsrunden.  
 
Planen revideres hvert fjerde år. 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kristiansand kommune godkjenner Handlingsplan 2012 – 15 for 

Universitetsbyen Kristiansand. 
 

2. Tiltak som medfører økonomiske konsekvenser for kommunen utover 
eksisterende rammer, vurderes i de ordinære budsjettprosessene. 

      
 

 
 
 

Tor Sommerseth 
rådmann 

 

 Ragnar Evensen 
Teknisk direktør 

  
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Handlingsplan 2012 – 15 Universitetsbyen Kristiansand 
2. Høringsinstansene  
Høringsuttalelser fra:  
3. Vest-Agder fylkeskommune, mottatt 18.10.12 
4. Grimstad kommune, mottatt 18.09.12 
5. Studentsamskipnaden i Agder (SiA), mottatt 16.10.12 
6. Studentorganisasjonen i Agder (STA), mottatt 15.10.12 
7. BI Kristiansand, mottatt 15.10.12 
8. Agdering, mottatt 15.10.12 
9. Kruse Smith, mottatt 19.10.12 
10. Sørnorsk filmsenter, mottatt 04.09.12  

 
Utrykte vedlegg:  

1. Melding: Universitetsbyen Kristiansand 
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Bakgrunn for saken  
Melding om Universitetsbyen Kristiansand ble vedtatt av styret for Universitetet i Agder 
november 2011 og av bystyret i Kristiansand måneden etter. 
Formålet med meldingen var å skape et grunnlag for samarbeid om felles langsiktige mål 
hentet fra overordnede planer/strategier for UiA og for kommunen. Underveis i arbeidet ble 
perspektivet utvidet en del. 
 
Meldingen er forankret i kommuneplanen for Kristiansand og universitetets strategiske 
målsettinger. Utarbeidelse av meldingen ble gjennomført i et bredt anlagt arbeidsopplegg 
med mange aktører. Hovedtemaene som ble behandlet var:  
Utdanning og kompetanseutvikling, Forskning og kunnskapsutvikling, Studenttrivsel og 
attraktivitet, Arealplanlegging og infrastruktur, samt til slutt Overordnet samarbeid.  
Alle kapitlene konkluderte med anbefalinger som danner grunnlaget for det videre arbeidet. 
Oppfølgingen skulle nedfelles i en handlingsplan med varighet ut 2015.  
 
Utvikling av handlingsplanen 
Handlingsplanen (se trykt vedlegg) er skrevet med de samme temaene som i meldingen. 
Den er kortfattet da analyser, behov, mål og status fremgår av meldingen. Anbefalingene der 
er også utgangspunkt for de foreslåtte tiltakene. Det har i arbeidsprosessen med 
handlingsplanen vært åpent for nye tiltak i tillegg. 
 
Referansegruppen for planarbeidet har hatt representanter fra UiA, Kristiansand kommune, 
de tre høyskolene i Kristiansand (BI Kristiansand, Mediehøgskolen Gimlekollen og Ansgar 
teologiske høgskole), Studentsamskipnaden i Agder (SiA), Studentorganisasjonen i Agder 
(STA), næringslivet (oppnevnt av Næringsforeningen, Kvadraturforeningen og Agdering), 
Vest-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune. 
 
Inkludering av ulike samfunnsaktører har vært viktig i utarbeidelse av planen. Det ble holdt 
tre workshops med fokus på henholdsvis næringslivet, Agder-regionen og på 
kulturlivet/byens attraktivitet for studenter og ansatte. Det har dessuten vært avholdt egne 
møter med representanter for Vest-Agder fylkeskommune, for Næringsforeningen og for 
Sørlandet sykehus. Dialog med prosjektet Universitetsbyen Grimstad og med sentrale 
personer i oppfølgingen av Regionplan Agder har bl.a. handlet om avgrensning og 
samordning. 
 
Planutkastet ble sendt på høring (med frist 16.10.) til de som deltok i arbeidsprosessen fra 
nærings-, samfunns-  og kulturliv, deltakerne i referansegruppen og fylkesmannen i begge 
Agderfylkene, totalt 38 instanser. Det kom inn 8 uttalelser.  
 
Referansegruppen har gjennomgått alle uttalelsene i møte 24.10. og kommentarene i saken 
er i tråd med gruppas konklusjoner. 
 
Høringsuttalelser med kommentarer 
 
Vest-Agder fylkeskommune (mottatt 18.10.12) 
Fylkesutvalget vedtok enstemmig i møte 08.10.12 rådmannens innstilling sålydende: 

1. Vest-Agder fylkeskommune vil bidra aktivt til å følge opp Handlingsplan 2012-15 for         
      universitetsbyen Kristiansand som ledd i oppfølging av Regionplan Agder 2020.     
      Fylkesrådmannen ønsker å prioritere følgende fem tiltak: 

• Samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet om studentoppgaver og 
praksis/hospitering 

• Eksterne gjesteforelesere 
• Kombinasjonsstillinger og hospitering/utveksling av ansatte 
• Arbeidslivs-ph.d.’er 
• Faglig samarbeid og utvikling om skole og oppvekst, Praxis Sør og kunst og 

kultur. 
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2. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bruke allerede eksisterende og etablerte    
      samhandlingsarenaer når handlingsplanen skal følges opp.  

 
Kommentar: 
Fylkeskommunens prioriteringer ligger inne i handlingsplanen og de eksisterende/etablerte 
samhandlingsarenaene vil være sentrale i oppfølgingen. 

 
Grimstad kommune (mottatt 18.09.12) 
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til uttalelse. 

 
Uttalelsen påpeker viktigheten av et godt og koordinert samarbeid mellom universitetet, 
statlige og regionale myndigheter, kommunene og næringslivet. 

 
Det er fremtidsrettet at handlingsplanen tar opp kollektivtilbudet mellom Campus 
Kristiansand og Campus Grimstad og mellom bysentrene (pkt. 5.5). Det anbefales at 
prosjektet også innbefatter kommunikasjon videre fra Grimstad til Arendal. Det bør også 
vurderes om Grimstad kommune skal være representert i prosjektet. 

 
Det anbefales å vurdere en utvidelse av rammen for ”Prosjektgruppe for synliggjøring av 
Universitetsbyen Kristiansand” (pkt. 6.2) til å omfatte begge universitetsbyene og begge 
campusene. 

 
Det er viktig at UiA har gode, synlige ordninger for at den kompetansespredningen som skjer 
gjennom praksisplasser, studentoppgaver, utviklings- og forskningsprosjekter etc. på en 
tjenlig og rettferdig måte fordeles på alle kommuner i regionen. Som vertskommuner for 
Universitetet i Agder har universitetskommunene Kristiansand og Grimstad et særlig ansvar 
for å holde i hevd at universitetet er hele regionens universitet. 

 
Kommentar: 
Planen opprettholder avgrensningen til de to universitetsbyene, det er viktig å holde 
kommunikasjonen relatert til disse i fokus. Kollektivtilbud videre østover fra Grimstad eller 
vestover fra Kristiansand tas ikke med i denne sammenhengen. 
Grimstad kommune inviteres inn i prosjektet. 

 
Synliggjøring av de to universitetsbyene kan samordnes i noen grad. Det er imidlertid av stor 
betydning å tydeliggjøre hver av byene; så planen opprettholder prosjektet for 
universitetsbyen Kristiansand. Grimstad kommune inviteres inn som observatør i denne 
prosjektgruppen. Modellen med et samarbeid mellom næringsforening, kommune og UiA vil 
kunne brukes også i Grimstad når deres handlingsplan foreligger. 

 
Agderregionen har vært inkludert i planprosessen og innspill er fulgt opp. 

 
Studentsamskipnaden i Agder (SiA) (mottatt 16.10.12) 
SiA påpeker at det er svært bra at perspektivet er utvidet gjennom arbeidet og at høyskolene 
er invitert med i arbeidet i tillegg til representanter for bl.a. næringslivet. SiA fremhever tre 
hovedområder de mener det er viktig å fokusere på fremover: møtefora på overordnet nivå, 
boliger og profilering. Ut fra dette anbefales følgende prioritering: 

1. Utvide samarbeidsrådet, jfr. pkt. 6.4 
2. Etablere studentråd, jfr. pkt. 6.1 
3. Etablere prosjektgruppe for synliggjøring av universitetsbyen Kristiansand, jfr. pkt 6.2 
4. Utvikle studiestartfestivalen, jfr. pkt. 4.1.1 
5. Etablere forum for arelplan og infrastruktur, jfr. pkt. 5.3       

 
I tillegg bemerkes følgende:  
- hele den første uken fra studiestart bør utvikles (pkt. 4.1.1)        
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- deltakelse i studentrådet bør være Velferdstinget (pkt. 6.1). 
Kommentar: 
Et større perspektiv på studiestart ivaretas i summen av tiltakene i de relevante punktene 
under 4.1.  
 
Sammensetning og opplegg for valg til det nye studentrådet er bestemt av ledelsen for 
studentorganisasjonene på UiA og høyskolene sammen. Høyskolene får 2 representanter 
hver og UiA 3. De velges på sine respektive institusjoner. Valget er allerede foretatt og 
konstituering blir i november. 
 
Det gjøres ikke endring i teksten. 

 
Studentorganisasjonen i Agder (STA) (mottatt 15.10.12) 
STA påpeker viktigheten av at studentperspektivet i sterk grad er ivaretatt gjennom hele 
handlingsplanen. De fremhever spesielt kap. 2 og 4 samt punktene 5.2 og 6.1 som 
betydningsfulle for studentene. STA er særlig fornøyd med konkretisering av tiltak på en slik 
måte som gjør at det er målbart og enkelt å evaluere om tiltakene oppnår ønsket effekt. 
 
Et forprosjekt for utredning/vurdering av trådløst nettverk i Kvadraturen er ønskelig (pkt. 5.2). 
Dette er et veldig viktig tiltak. Ordlyden i høringsutkastet er imidlertid for vag (ordet: ”vurdere” 
å igangsette et forprosjekt bes tatt ut), det er ønskelig med et språk som forplikter mer. 
 
STA ønsker også at det tas inn i handlingsplanen at man skal fasilitere et årlig møte mellom 
Studentrådet og Formannskapet slik at dette blir nedfelt og forankret. 
 
Kommentar: 
Begge innspillene er tatt inn i planen. 
Det igangsettes et forprosjekt og et årlig møte nevnes eksplisitt i planen. 

 
BI Kristiansand (mottatt 15.10.12)  
BI forutsetter at handlingsplanen som følge av prosessen, i størst mulig grad skal inkludere 
øvrige høyskoler for å styrke begrepet universitetsbyen Kristiansand. Det nevnes spesielt 
master- og bacheloroppgaver under punktet utdanning og kompetanseutvikling (kap. 2) samt 
delfinansiering av ph.d. stillinger under punkt forsknings- og kunnskapsutvikling (kap. 3). 
Dessuten påpekes åpenhet i aktuelle faglige samlinger. 

 
Ved å fremheve SiAs rolle for alle studenter i Kristiansand, styrkes universitetsbyen (kap. 4). 

 
Realisering av ny bro over Otra er svært viktig (kap. 5). 

 
Når det gjelder overordnet samarbeid (kap. 6) er høyskolene inkludert på en god måte. 

 
Kommentar: 
Høyskolene er lagt inn i teksten på de de relevante stedene i henhold til innspillet.  

 
Sak om ny gang-/sykkelbro over Otra er under forberedelse i kommunen med mål om en 
enklere og rimeligere bro enn forrige alternativ. 

 
Agdering (mottatt 15.10.12) 
Agdering slutter seg i all hovedsak til de foreslåtte tiltak. Innspill er tatt med i prosessen på 
en fin måte. Disse tiltakene gis prioritet: 

a) Utvikle aksen Gimlemoen – sentrum inkl. ny gang-/sykkelbro over Otra – og 
gjerne supplert med noen spennende innslag langs denne aksen (trådløst 
nettverk og ”pause-arbeidsplasser” hele veien). 
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b) Videreutvikling av Kompetansetorget og samarbeidet med arbeidslivet om 
praksisplasser, bachelor-/masteroppgaver og kontorplasser for studentene 
inne i bedrifter i regionen. 

c) Involvere representanter for regionens samfunns- og arbeidsliv sterkere i 
studieråd, referansegrupper for studier og ved programevaluering og –
utvikling. 

 
Kommentar: 
Agderings kommentarer ivaretas av handlingsplanen i hovedsak. Prioriteringene vil bli tatt 
hensyn til.  

 
Kruse Smith (mottatt 19.10.12) 
Senter for eiendomsanalyse videreutvikles i grensesnittet mellom UiA, det private næringsliv 
og det offentlige. Senteret bør videreutvikles til en sterkere faglig aktør innen 
eiendomsøkonomi og OPS-løsninger (pkt. 3.4.14). 

 
I randsonen til UiA og langs aksen til byen via Kjøita bør det legges til rette for lokalisering av 
bedrifter og organisasjoner som både UiA og nevnte bedrifter kan ha nytte av. Det er viktig at 
det dannes et operativt selskap raskt med eiere som Kristiansand kommune, næringsaktører 
og evt. Statsbygg. Det vil også kunne øke muligheten for en rask realisering av gang- og 
sykkelbro over Otra (pkt. 5.3). 
Kommunen må være bevisst på ikke å låse denne aksen til andre formål enn de ovenfor 
nevnte langs aksen UiA til byen, uten at det har vært gjenstand for en grundig vurdering av 
nevnte parter. 

 
Kommentar: 
Videreutvikling av Senter for eiendomsanalyse er i tråd med handlingsplanen. 

 
Prosess er i gang for vurdering av etablering av eiendomsselskap med avgrensing av hva et 
slikt selskap kan inneholde. Henvendelser er besvart av kommunen og det er dialog med 
flere parter om saken. 

 
Sørnorsk filmsenter (mottatt 04.09.12) 
Høringsutkastet er kortfattet og overskuelig, klart og konkret også i forhold til hvor ansvaret 
for utførelsen ligger. 
Kun på ett punkt savnes noe i planen: etablering av studenthus/møtested sentralt i byen. 
Agder teater bør tas med som en slik mulighet i handlingsplanen. 
 
Kommentar: 
Innspillet er ikke tatt inn i teksten. 
Forslaget har vært vurdert av UiA og SiA med konklusjon at det ikke er økonomi til å kjøpe, 
istandsette og drifte dette bygget som studenthus. Kommunen har igangsatt et 
reguleringsarbeid der bygget er tiltenkt andre formål. 

 
Næringsforeningen har sendt mail der lederen skriver at de avstår fra å gi høringsuttalelse da 
de har fulgt prosessen ganske tett og mener at det som nå ligger i høringsutkastet er svært 
godt. 
 
Konklusjon 
Handlingsplanen skal behandles i styret for UiA den 21. november. 
 
Foreliggende handlingsplan er i tråd med konklusjonene fra referansegruppen. 
Den er omfattende med mange tiltak. En rekke av disse er i gang allerede gjennom 
videreutvikling av eksisterende samarbeid eller som nye initiativ igangsatt i 2012. De fleste 
høringsuttalelsene har prioritert 3 – 5 tiltak. Ingen har foreslått noen strøket. Det vil være 



  
7 

naturlig at de enkelte ansvarlige tar hensyn til disse ønskene der dette ikke kommer i konflikt 
med interne prioriteringer. 
  
Det legges ikke opp til noe nytt felles overordnet organ for samarbeid. Samarbeidsrådet  
(pkt. 6.4) skal være en arena for å sikre koordinering og oppfølging av planen. Næringslivet, 
fylkeskommunen, studentrådet og andre sentrale aktører vil delta i møtene når det er 
relevant. Dette er også i samsvar med innspill i høringsrunden.  
 
Planen revideres hvert fjerde år. 
 
 
 
 
 
 
 
 


