
 

ORGANISASJON  

Politisk og administrativt sekretariat 

 

 

 

    

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sikker digital post Postadresse Telefon 

www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss Postboks 4 38 07 50 00 

 4685 Nodeland  

  Nettadresse 

E-postadresse Besøksadresse www.kristiansand.kommune.no 

post@kristiansand.kommune.no Rådhusgata 18  

 Kristiansand Organisasjonsnummer 

  NO 820 852 982 

 

 

Svein-Harald Mosvold Knutsen 

Jaktoddveien 35 

4621 Kristiansand S 

 

 

 

 

   

 
Vår ref.: 

2020030620-87 
(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.: 
   

Dato: 
15.06.2020 

  

 

 

Svar på skriftlige spørsmål grunnet manglende svar i 
bystyrets forrige møte - sak 74/20 og 91/20 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål innsendt per epost 30.05.2020. Spørsmålet lød: 

«Vedlagt oversendes noen skriftlige spørsmål til ordføreren knyttet til spesielt sak 

74/20 og sak 91/20 fra bystyremøte den 27. mai, som i all hovedsak begrunnes med 

at en del svar ikke ble gitt, svar ble ikke gitt fullstendig, samt som følge av at enkelte 

forslag måtte trekkes. Spørsmålene kommer fra meg som Folkelistas Uavhengige, 

men er skrevet i samarbeid med flere fra vår gruppe og også fra andre partier/lister. 

Imøteser svar så snart som mulig.» 

 

Svar: 

Representanten stiller spørsmål han opplever ikke ble tilstrekkelig belyst i forrige 

bystyremøte. Saker som har med havneutvikling i Kristiansand vil følge normal 

saksgang og KS2-rapporten er snart tilgjengelig. Representanten vil derfor kunne 

finne de svarene han leter etter i både sakspapirer og rapporter. 

 

Spørsmål til ordføreren er ikke et utredningsverktøy for politiske representanter, men 

en ordning som skal være et supplement til interpellasjonsinstituttet. Saker som skal 

til behandling i organet skal normalt ikke svares ut, og det er fastsatt i reglement for 

bystyret § 5 at «…ordningen skal brukes når representanten ønsker at spørsmål og 

svar skal offentliggjøres og ordførers syn komme frem…»  

 

Alle politikere informeres på vanlig måte, og alle saksdokumenter samt rapporter er 

tilgjengelig for offentligheten. Man finner også svært god og nyttig informasjon på 

nettsiden til byvekstavtalen for Kristiansandsregionen, og KS2 Rapporten er som 

nevnt snart tilgjengelig. 

 

https://www.byvekstavtalen.no/  

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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