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Svar på  skriftlig spørsmål om å avvikle bystyremøtene i 

Kilden 
 

Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost 20.03.20. Spørsmålet var  
«Ærede ordfører,  

Jeg har full forståelse for at vi i denne vanskelige tiden gir fullmakt til formannskapet 

å ta avgjørelser i spesielle saker. Men vi bør jo også holde oss sånn noenlunde 
flytende i øvrige saker som angår den daglige driften av kommunen, og som kan ha 

økonomiske konsekvenser.  
Så mitt spørsmål er : Hva med å flytte møter der hele bystyret kan møtes til større 

lokaler, eksempelvis Kilden eller å bruke lokalene i kjelleren i byhallen . Jeg er klar 
over regelen om maks 50 deltakere i møter, men er dette ufravikelig eller kan 

kommuneoverlegen fravike fra denne regelen. Så er dette praktisk gjennomførbart ? I 
lokaler som nevnt kan representantene sitte med god spredning.  

Jeg imøteser ordførerens svar på dette spørsmål.» 

 
Svar: 

Jeg må beklage på det sterkeste til representanten Heidenreich for at dette spørsmålet 
har blitt hengende et sted imellom alt. Svaret på dette er ganske enkelt at vi har 

funnet en løsning en tid tilbake som tok sikte på å ivareta alle behov, altså den 
løsningen som vi benyttet i bystyremøte 29.04.20.  

 
Det er flott å tenke nytt og det å benytte Kilden kunne vært en mulighet dersom 

nåværende løsning hadde vist seg vanskelig å få til. Nå tar vi møtene «på huset», 

rigger opp pc til de enkelte partigruppene og de som av diverse årsaker har behov for 
å sitte hjemme, vil få mulighet til det. Av tekniske årsaker og dersom behov for 

bistand, er det likevel ønskelig at flest mulig møter og er fysisk til stede. 
 

Med hilsen 
 

Jan Oddvar Skisland  
Ordfører   
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