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Oppnevne medlemmer til alle råd, styrer og utvalg for nye 

Kristiansand 
 

Jeg viser til skriftlig spørsmål innsendt pr epost, som lød: 

 

«Den 9. september 2019 ble det avholdt valg til vårt nye kommunestyre. 

Hundrevis, ja trolig tusenvis, hadde i måneder kjempet om plasser og posisjoner i mange 

partier, i håp om å få benyttet sitt brennende engasjement for et enda bedre og mer 

rettferdig demokratisk samfunn. 

 

Noen få av disse ble folkevalgte.  Enda flere fant sin plass i enorme baktropper av 

partimedlemmer som er klare til innsats for fellesskapet. Mot silo, bompenger, 

klasseskiller, fattigdom og havneflytting - bare for å nevne noe. Rekordstore 66% av 

kommunens 86 269 stemmeberettigede personer venter nå på resultatene av sitt 

engasjement, sin innsats og sin stemme. Rekordstore 13,4% av disse ønsket å se 

Demokratene i alle posisjoner. Kun 2 av 15 partier som stilte til valg kan måle seg med 

en slik enorm forventning.  

 

Og bare for å presisere: Av 86 269 potensielle stemmer var det kun marginale 2 739 

enkle sjeler som mente at ordførerens parti var å foretrekke fremfor Demokratene.  

Disse tall forteller noe om hvor uforutsigbart, skjørt og vakkert vårt demokrati er.  

Kun 3,17% av de stemmeberettigede skiller deg fra Demokratenes kandidat i 

ordførerstolen. Resultatet faller på hvem som avgir og mottar tillit blant de øvrige 

folkevalgte. 

 

Med så små marginer betyr dette at det nesten ikke finnes forskjeller på hva velgerne 

tror, mener og føler om oss. Det betyr også at vi to av samme grunn må ha en svært 

stor grad av tillit til hverandre. Vi må finne en felles pol fremfor det polariserende. 

Alternativet er bekjempelse og utslettelse av hverandres kandidatur og mandat. Ønsker 

vi og våre velgere det?  

 

Lagt til grunn at vårt felles mål er å forvalte demokratiet på en forsvarlig måte i de neste 

4 år, så kommer vi ikke forbi dette med tillit. Alternativet er at en av oss stemmes ut, og 

at demokratiets mangfold skrumper.   
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Det paradoksale i dette er historikken fra valget.  Med samme regnemetode som 

ovennevnte er det kun 2,7% som skiller ex-ordfører Harald Furre fra Vidar Kleppe i 

ordførerstolen. Men Kristiansands ex-ordfører hadde ingen tillit til andre enn seg selv. 

Derfor ble han stemt ut og demokratiet skrumpet med han.  Man kan alternativt 

konkludere med at det var din evne til å inkludere og gi tillitt som førte til at du fikk 

ordførerstolen med 0,47% margin til nærmeste motstander.  Og det var faktisk 

Demokratenes representanter og våre valgkampløfter du fikk hjelp av.  

 

Har en slik tanke streifet deg som ordfører siden september 2019? Har du eventuelt 

formidlet slike streifende tanker til andre representanter i ditt parti?  

 

Så langt har våre velgere måttet smøre seg med mye tålmodighet.  Det tok lang tid før 

man fikk et resultat klart til din konstituering. Enda lenger tid har det tatt å få i gang 

politisk debatt om saker som angår innbyggerne. Så langt har det meste handlet om 

politikerne og de kommunalt administrativt ansattes generelle levekår. 

 

Alt for mye har også handlet om de avgåtte eller tapende politikernes behov for å 

bortforklare egen utilstrekkelighet. Man har hatt drepende kjedelige debatter om 

retthaverskhet og bedrevitende. Enda mer kjedsommelig har det vært for velgerne å 

bivåne politikere som har fått redusert sin innflytelse så stekt at de "hevner" seg på 

valgets vinnere ved å begå administrativt sommel og trenering av saker. Eller å stemme 

for inkompetanse til råd, styrer og utvalg fremfor det uovertruffent beste mannskapet.   

 

Synes ordføreren at en slik adferd minner om respekt for valget og demokratiet? 

 

Ordføreren er ganske sikkert enig med meg om at tiden er moden for å bekjempe gamle 

Kristiansand og legge innsatsen i morgendagen og det valgresultat som foreligger. Vi er 

trolig også enige om at Nye Kristiansand må bygges på tittelen til veiledningsboken for 

politikere utgitt av Kommunenes Sentralforbund.  

 

Knyttet til en slik utfordring har det likevel i Nye Kristiansand Kommune oppstått et nytt 

og fremmed ord i den offentlige forvaltningen.  Dette ordet har selvsagt drevet i land på 

våre kyster ett eller annet sted, og en eller annen ukjent, kommunalt ansatt 

Kristiansander må ha funnet ordet og gjort det til sitt eget.  Det ordet er "prolongering". 

Angivelig er ordets sen-latinske betydning at man fortsetter en avtale eller kontrakt 

ubetinget inntil videre.  

 

I vår politiske verden betyr ordet prolongering at en politiker valgt i 2015 kan fortsette 

helt ufortrødent videre i sitt verv eller sin kontrakt etter vårt politiske flertalls 

forgodtbefinnende - helt uavhengig av velgernes klare tale, kommunelov, valg og 

forvaltningslov. Ja, inn i evigheten om nødvendig for en politisk sak. 

 

Det er mitt syn at ordet "prolongering" bør være et "nød-ord" i vår sammenheng. Det bør 

også ha status som fy-ord, og aller helst være bannlyst for bruk i et hvert kommunalt 

dokument eller kommunal dagligtale.  For i realiteten betyr ordet "prolongering" i vår 

sammenheng å underminere demokratiet.  

 

"Prolongere" er et verb som i både infinitiv, presens og preteritums form betyr at man 

ikke har tillit til det som er nytt og innovativt.  Ordet oser av forakt for en avløser man 

ikke kjenner og ikke har kontroll på. Fremfor alt oser ordet av mistillit. Mistillit til at nye 

krefter og nye tanker er kompetente og forberedte. Klare og faglig oppdaterte nok til å 

gjøre sin forgjengers jobb.   "Prolongere" er faktisk talt et av verdens farligste ord.  For 

det høres så harmonisk ut. Det lyder som en vennlig overgang.  

Men i realiteten representerer ordet en farlig overgang. Man kan ved hjelp av nettopp 

dette ordet komme i skade for å forlenge en vakt så betingelsesløst at man til sist sovner 

og går på skjær. Eller kjører av veien.  

 

Jeg mener derfor det vil være forebyggende mot havari å innføre en regel i Nye 

Kristiansand som forbyr at dette verbet benyttes i kommunale offentlige dokumenter og i 

ansattes vokabulare. For det er vel allerede notert at enkelte er i ferd med å sovne på sin 
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vakt grunnet mangel på avløsning? Og hva er vel mer sløvende enn å oppfylle 

oppsigelsesbetingelser og oppsigelsestid?  

 

Etter valget den 9. september er det hundrevis av politikere som lengter etter å komme i 

kontakt med de man har avgitt sine løfter til.  Rundt 110.000 mennesker venter med 

synkende optimisme på å bli forstått og hørt på sin stemme. Rent personlig har jeg fått 

svært mange telefoner fra velgere som lurer på når jeg i kraft av den tillit de har gitt 

meg skal dukke opp i deres nærmiljø som deres politiske representant til fordel for den 

de stemte ut på demokratisk vis.   

 

Min forklaring så langt har vært at jeg møter så snart vi er ferdige med å prolongere. 

Virker ikke den forklaringen så er det vanlig å si at vi må "harmonisere".  

Det siste er om mulig et enda mer skrekkelig og misvisende ord som også burde være 

forbudt.  For så langt er det ikke mye harmoni å spore. Den eventuelle tilstrebelse går 

uansett aldri til velgerens eller den folkevalgtes fordel.  

 

Alle som ble valgt og gitt tillit den 9. september 2019 har i de siste 5 måneder ventet på 

å få anvendt sine godt forberedte kunnskaper og sitt engasjement for samfunnet.  Det 

finnes selvsagt ingen unnskyldning for at noen av disse som er folkevalgt for 4 år skal 

avspises med kun 3 års virketid.  Det er heller intet i veien for å tre inn i verv under 

eksisterende regler og deretter vedta "harmonisering" i etterkant.  Som kjent er ingen av 

dagens folkevalgte bundet av føringer og vedtak fra sine forgjengere.  

 

Jeg forventer dermed at prolongering, harmonisering og andre tilsnikingsbegrep herved 

avskaffes. Videre at vi som konsekvens oppnevner medlemmer til alle råd, styrer og 

utvalg for nye Kristiansand med umiddelbar virkning. 

Er ordføreren enig i dette? Kan ordføreren alternativt legge frem en plan for når 

folkevalgte anno 2019 får din fulle ikrafttreden?»  

 

Svar: 

Så langt ordføreren kjenner til er det to folkevalgte organer hvor det ennå ikke er 

oppnevnt nye politiske representanter. Dette er samarbeidsutvalg / driftsstyrer til 

grunnskolene og Rajshahi komiteen.  

 

Bakgrunnen for at dette ennå ikke er gjort, er at det har vært nødvendig med en 

gjennomgang og vurdering av disse organene i lys av sammenslåingen av Søgne, 

Songdalen og Kristiansand.  

 

Muligheten å utvide funksjonstiden for sittende medlemmer i folkevalgte organer fremgår 

av kommuneloven § 7-1 siste ledd: For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir 

valgt i det konstituerende møtet, utvides de sittende medlemmenes funksjonstid til det 

er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden.  

 

Kommuneadvokaten tolker loven slik at reglene for folkevalgte organer er gitt tilsvarende 

anvendelse som for andre kommunale organer. Det innebærer at kommuneloven § 7-1 

siste ledd, hvor adgangen til å utvide sittende medlemmers funksjonstid er regulert, også 

gjelder for andre kommunale organer som for eksempel et skolestyre. 

 

Ordføreren har forståelse for at arbeidet med nye retningslinjer for samarbeidsutvalg / 

driftsstyrer til grunnskolene og Rajshahi komiteen ennå ikke er sluttført, og er derfor ikke 

enig i at det skal oppnevnes medlemmer til alle råd, styrer og utvalg for nye Kristiansand 

med umiddelbar virkning.  

 

Ordføreren mener også at utvidelsen av funksjonstiden for medlemmene i disse organene 

er i tråd med gjeldende bestemmelser i kommuneloven.  
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Når det gjelder spørsmålet om ordføreren alternativt kan framlegge en plan for når 

folkevalgte anno 2019 får din fulle ikrafttreden, framgår denne planen av redegjørelsen 

under.  

 

Ad samarbeidsutvalg / driftsstyrer til grunnskolene:  

Det har vært ulike modeller for samarbeidsutvalg/driftsstyre i gamle Kristiansand 

kommune, og Søgne og Songdalen. Kristiansand kommune har hatt en modell med 

driftsstyre (skolestyre) i grunnskolene, hvor samarbeidsutvalget er utnevnt som 

driftsstyret for skolen jf. opplæringslova § 11-1 og kommuneloven § 5-10. Søgne 

og Songdalen har kun hatt ordinære samarbeidsutvalg jf. oppl. § 11-1 første ledd.  

 

Alle de tre gamle kommunene har hatt politisk representasjon i 

samarbeidsutvalgene / driftsstyrene / skolestyrene. Kommunedirektøren har satt i 

gang et arbeid for å se nærmere på hvordan de gamle modellene fungerte. Som en 

del av saksbehandlingen ble det 9. februar sendt ut en sak på høring til alle 

rektorene.  Rektorene ble bedt om å ta saken opp i samarbeidsutvalg/skolestyre på 

den enkelte enhet, og gi tilbakemeldinger på hvordan de gamle ordningene har 

fungert. Fristen for tilbakemelding var 28.2.20.  

 

Det vil deretter bli fremmet en sak om felles retningslinjer og sammensetning av 

samarbeidsutvalgene / driftsstyrene / skolestyrene til oppvekstutvalget 21.4.20.  

Ordføreren har vurdert det som hensiktsmessig at valg av politiske representanter 

avventer til etter at de nye retningslinjene er vedtatt, og at oppnevning av nye 

representanter skjer med virkning fra oppstart av skoleåret 2020/-21. 

Oppvekstutvalget ble gitt en muntlig orientering om dette i sitt møte 11.2.20.  

 

Ad. Rajshahi komiteen. Det vises til bystyrets enstemmige vedtak 27.11.2019 sak 57/19: 

 

1. Rajshahi samarbeidet prolongeres innfor gjeldende retningslinjer inntil en 

sak om fremtidig samarbeid fremlegges i løpet av 2020. 

2. Nåværende Rajshahi komite fortsetter i tilsvarende periode. 

 

Ordføreren legger til grunn at det i tråd med bystyrets vedtak, fremmes en sak om 

retningslinjer og sammensetning i løpet av 2020.   

 

Øvrige spørsmål anses å være av en slik form og karakter at de ikke blir svart ut. 

Representanten oppfordres til å bruke et språk, både skriftlig og muntlig, som det 

forventes av folkevalgte, etter et enstemmig vedtatt etisk regelverk. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 

 

Kopi: Bystyret 

 

 


