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Svar på skriftlig spørsmål om det politisk ordskifte 
 

Jeg viser til ditt spørsmål sendt inn pr epost 14.04.20, spørsmålet var: 
«Ordfører, 

Den 3. mars inngikk du en avtale med Demokratene som inneholdt flere punkter. 

Intensjonen slik jeg oppfattet det var at avtalen skulle føre til et godt ordskifte mellom 
politikerne både i bystyresalen, i utvalgene og i offentlige medier. Avtalen har et punkt 

3 som sier at «det er vårt alles ansvar å føre et ordentlig og respektfullt ordskifte».  
Det er gått vel en måned og vi opplever stadig at Demokratene ikke tar ansvar for et 

ordentlig og respektfullt ordskifte. Demokratene har en protokolltilførsel til 
oppvekststyrets møte 3. april.  I denne protokolltilførselen kommer Demokratene med 

anklager mot andre navngitte politikere.  Dette blir stående uimotsagt i et dokument 
som nå er et offentlig dokument.  

 

I kommentarfeltet i Fædrelandsvennen 6. april kommer Demokratene med en rekke 
personangrep. Jeg siterer; «Å lete etter mening i tekst er ikke din sterke side», «Hold 

deg til fantasiene dine du, mens vi andre holder den solidariske, etiske og 
demokratiske høyt over hodene til dere ego-trippere», «Her er det nok du som 

forsøker å klistre løgner på meg, slik du pleier i mangel på annet intelligent», «er det 
fortsatt slik at din falske selvhevdelse og livsløgner er viktigst?», «Solidariteten har du 

kun med ditt forsmådde ego i ditt eget ekko-kammer».  
 

Mine spørsmål til ordføreren blir derfor: 

1. Mener ordføreren slike utsagn fra Demokratene er innenfor kommunens etiske 
regelverk? 

2. Mener ordføreren at Demokratene har holdt sin del av avtalen? Hvis nei, bør den 
opprinnelige saken oversendes kommuneadvokaten for vurdering? 

3. Hva vil ordføreren gjøre for å bedre det politiske ordskiftet blant folkevalgte?» 
 

Svar: 
Jeg mener tydelig at slike ord som blir gjengitt, uavhengig av hvem som har uttalt dem 

eller de er rettet mot, ikke er forenlig med slik vi skal opptre.  Aller minst folkevalgte. 

 
Jeg er også av den oppfatning at det ikke foreligger noen grunn til å be kommuneadvokaten 

bruke tid på å undersøke hvorvidt kommunens etiske regelverk er brutt, da sitatene under 
er høyst reelle og inneholder et språk og en oppførsel som åpenbart ikke er i tråd med 

regelverket. Det ligger utenfor både kommuneadvokatens og folkevalgtes mulighetsrom å 
rettslig-gjøre en politisk debatt, enn så ufin den måtte være.  

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
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Jeg er kjent med protokolltilførselen som først ble sendt i en annen versjon, da som 
skriftlig spørsmål til ordfører. Etter min vurdering er denne langt over det som skal 

tillates av protokolltilførsler, som i sin form skal være stemmeforklarende og korte. 
Ikke lange angrep på enkeltindivider. 

 

Jeg opplever at det politiske ordskiftet i Kristiansand stort sett er godt og konstruktivt. 
Det er utfordringer som beskrevet i Hægelands spørsmål, men det beste vi kan gjøre 

er å være den beste versjonen av det vi ønsker, selv. Med det mener jeg at der noen 
ikke klarer å overholde en minimumstandard  av det som forventes i kommunikasjon 

med innbyggere og øvrige folkevalgte, så må vi andre være motvekten til det. Vi må 
oppfordre hverandre til å ta de gode diskusjonene, politiske drakampene eller de dype 

uenighetene med en respekt for hverandres ståsted og politiske farge.  Dette mener 
jeg vi klarer på en god måte idag, og det er viktig å huske på.  

 

Jeg har gjort et forsøk på å skape litt mer ro, noe som har vært viktig særlig de siste 
ukene, men har også registrert at oppsummeringen punkt 3 etter det nevnte møtet 

ikke er overholdt. Det er selvsagt svært beklagelig, men til syvende og sist er det 
gruppelederne og partiene som må svare ut hvorfor medlemmer av deres parti 

opptrer på en slik måte som det refereres til. Det er gruppelederne som har 
sanksjonsmulighetene, det er partiene som velger hvorvidt de ønsker eller tolererer 

slike utsagn. 
 

 

Med vennlig hilsen 
 

Jan Oddvar Skisland  
Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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