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Svar på skriftlig spørsmål om kommuneoverlegens uttalelser i 

media 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål innsendt per epost datert 07.05.20. Spørsmålet lød: 
«Ordfører,  

Vi har vært gjennom en vanskelig tid for landet og byen vår. En krisetid hvor 

befolkningen er avhengig av klare og helhetlige retningslinjer fra både lokale og 
nasjonale myndigheter. 

 
Noe av det verste for befolkningen i en krisetid er dersom rådene som kommer fra 

myndighetene oppleves utydelige og forskjellige fra lokalt og nasjonalt hold. Det 
skaper en enorm usikkerhet i befolkningen. 

 
Regjeringen har i denne krisen fremstått som svært tydelige og med klare 

retningslinjer for hva som er tillatt og hva som ikke er tillat. Så kan man selvsagt 

diskutere og være uenige i regjeringens vurderinger, men når beslutningene er tatt er 
det disse som gjelder. Da må alle følge lojalt opp, ellers opplever man å skape unødig 

usikkerhet og forvirring blant befolkningen. 
 

I Kristiansand har vi en frittalende kommuneoverlege som stadig vekk uttaler seg i 
både lokale og nasjonale medier. Ikke noe galt i det. Men det blir problematisk når 

kommuneoverlegens personlige meninger går foran de gjeldene retningslinjene fra 
regjeringen.  

 

La meg nevne noen eksempler: I starten av epidimen uttalte kommuneoverlegen at 
barn i Kristiansand måtte få leke naturlig med andre barn, også med mer enn 1. Rådet 

fra nasjonale myndigheter var derimot at barn kun kunne leke med 1-2 lekevenner og 
da helst utendørs. 

 
Regjeringen med Bent Høie varslet at regjeringens plan var å bremse spredningen av 

viruset og vinne over det. Kommuneoverlegen i Kristiansand uttalte til Dagbladet at 
han var uenig med regjeringen i denne strategien og at han drev sivil ulydighet 

ovenfor befolkningen i Kristiansand. 

 
Regjeringen varslet at deres mål nå var at kommunene skulle teste alle med 

symptomer. Kommuneoverlegen i Kristiansand uttalte i VG at for Kristiansands del var 
dette helt umulig og lurte på om vi ville komme i fengsel om vi ikke klarte det.  
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På FVN pressekonferanse 5. mai uttaler kommuneoverlegen at det er helt i orden å 

samle folk i større forsamlinger hjemme, dersom du kjenner dem godt. Regjeringens 
anbefaling er foreløpig maks 5 personer samlet som ikke er i familie. 

 
I FVN 7.mai kan vi lese at kommuneoverlegen går kraftig ut mot 

Utdanningsdirektoratet som fastholder at nasjonale retningslinjer for samling av elever 

medfører at skolene ikke kan samle elever i større grupper før skolene åpner igjen. 
Kommuneoverlegen mener på sin side at dette bør de kunne. 

Ordfører jeg har respekt for en kommuneoverleges faglige synspunkter og integritet.  
 

Det jeg derimot ønsker svar på er følgende: 
1. Er ordføreren enig i at ulike og sprikende råd fra nasjonale og lokale 

myndigheter er med på å skape en usikkerhet i befolkningen? 
2. Vil ordføreren ta et initiativ ovenfor kommuneoverlegen for å sikre at 

kommunikasjonen som kommer fra ledelsen i Kristiansand kommune er i tråd 

med budskapet fra regjeringen og FHI?» 
 

 
Svar: 

Det kan i dette tilfellet være en gråsone mellom det som er et spørsmål som omfatter 
en enkelt person, og det som kan oppleves som en institusjon gjennom vedkommende 

sin stilling og posisjon. Det er også bakgrunnen for at spørsmålet er tillatt stilt, til 
tross for at det nok faller utenfor retningslinjene for spørsmål og interpellasjoner. 

 

Mitt svar til representanten Saga blir derfor at kritikk om kommunalt ansatte rettes til 
kommunedirektøren og ikke til den politiske ledelsen gjennom spørsmål om den 

enkelte ansatte.  
 

 
Med vennlig hilsen 

 
Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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