


NEMFO Årskonferanse
Tore Løvland

Kristiansand kommune - 2022



Hvorfor Arrangementskontor?

• 2010
 Toppledelsen i kommunen på studietur til Austin Texas, USA

• 2011
 Rapport utarbeidet av Team Works, blant annet etter å ha intervjuet flere arrangører i 

Kristiansand. 
 Konklusjon = Arrangørene ønsker ett kontaktpunkt i kommunen
 Stilling som Arrangementskoordinator utlyses

• 2012
 Tore Løvland ansettes

• 2014
 Arrangementsmedarbeider ansettes i 50 % stilling, som nå er blitt 100 %



Oppgaver

• Legge forholdene til rette for alle som ønsker å arrangere noe i vår kommune, og være deres kontaktpunkt

• Kontaktpunkt mot andre offentlige etater i forhold til arrangementer - politi, brann, sykehus, mattilsynet, 
arbeidstilsynet osv

• Bindeledd internt knyttet mot arrangementer

• Arrangørmøter vår (forberedende) og høst (evaluering), med de største aktørene

• Leier ut alle arealer tilhørende Parkvesenet

• Ansvar for salg, promoteringsplasser og standvirksomhet i hele Kvadraturen

• Ansvar 17. mai og julemarkedet

• Skriver politiske saker knyttet til utleie av arealer til arrangementer

• Gjennomfører egne arrangementer

• Bidra når andre områder har arrangementer 



Prosjektleder for 
store arrangementer

• Aktiviteter og kulturprogram Tall 
Ship Races 2015

• Kongeparets jubileumsreise 2016

• Åpning av Torvet 2017 

• Tour des Fjords 2018 Film

• Kick-off nye Kristiansand 2019

• Tour of Norway 2019 og 2022

• Nattevandring 2019
Film Nattevandring

• Byfesten mai 2022

https://krikom-my.sharepoint.com/personal/tore_lovland_kristiansand_kommune_no/Documents/Bilder/20180806%20-%20Kristiansand-versjon_MASTER.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=wwBV-V7ulNg


Retningslinjer for bruk av offentlige
uterom til arrangementer

• Hvorfor
 Forutsigbarhet – hvilket områder vil vi bruke til

arrangementer

• Prosess
 Bred involvering internt i kommunen
 Eksterne høringer/involvering

• Formål
 Målrettet styring av offentlig uterom
 Forutsigbarhet for arrangører
 Veileder for arrangører
 Styringsverktøy for administrasjonen



Innhold

• Søknadsprosedyrer og generell 
regler ved utleie

• Oversikt offentlige uterom
• Nødvendige tillatelser og 

leietakers plikter



Kristiansand 

Tangen

Bystranda

Odderøya Amfi
Bendiksbukta

Tresse

Torvet

Gravane



Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no
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