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Interpellasjon om "Representasjon i styrer, råd og utvalg" 

som er omgjort til skriftlig spørsmål 
 

Jeg viser til din interpellasjon om «Representasjon i styrer, råd og utvalg», som ble utsatt i 
bystyrets møte 26.02.2020 og er omgjort til skriftlig spørsmål. Interpellasjonen lød: 

«Ærede ordfører 

I Kristiansand er det en bred politisk oppslutning om arrangementet "En by for alle". 
Jeg forstår det slik at det tilstrebes en by hvor alle skal med og hvor et representativt 

demokrati ivaretas.  
  

Politiske tiltak for å hindre diskriminering av homofile, etniske og religiøse grupper har 
bred oppslutning I Kristiansand Bystyre. Derfor finner Demokratene og deres 7511 

velgere, som ved valget i september ble byens 3. største parti, det underlig at en så 
stor del av Kristiansands befolkning skal holdes utenfor det representative demokratiet 

vi har i den nye storkommunen. 

  
Enkelte representanter, også i ordførerens eget part, arbeider systematisk for å hindre 

at Demokratene blir representert i råd, styrer, utvalg og verv. Det finnes eksempler på 
at politikere på sine facebooksider har skrevet at de vil gjøre alt i sin makt for at 

Demokratene ikke skal bli tildelt verv av noen art. 
  

Ett av slagordene til ordførerens eget part er: "Alle skal med". Demokratene mener at 
dette er langt fra sannheten når 7511 velgere ignoreres ved tildeling av 

representasjon i råd, styrer og utvalg. Dette er medvirkende til å skape politikerforakt. 

  
Kommunelovens §§ 10 og 10a åpner for at man refordeler alle verv etter samme 

nøkkel som man fordeler dem i utvalgene som lever under kommuneloven. 
  

Demokratene kan også som et alternativ be om lovlighetskontroll av verv som tildeles 
og da med oppsettende virkning. 

  
Vil ordføreren støtte Demokratenes krav om en radikal endret praksis i Kristiansand 

Kommune for å ivareta et representativt demokrati og derved også la 7511 

innbyggere bli representert i div. råd, styrer etc?» 
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Svar: 
En by for alle. Ja, vi er det. Vi er en by og et sted, som interpellanten helt korrekt 

påpeker, hvor alle skal ivaretas. Det gjelder i aller størst grad mennesker som 
gjennom å være seg selv, i sin form og sitt uttrykk, skal få være en del av det store 

fellesskapet. Det er dessverre ikke tilfellet i dag, og mange må kjempe tøffe og 

unødige kamper for å være en del av- og delta i det helt dagligdagse samfunnet. 
Det seneste eksempelet på dette var en episode i fjor, hvor det var vanskelig for 

mange å føle tilhørighet på grunn av et hat som har fått vokse frem fra ytre høyre. 
Slik skal vi ikke ha det. 

 
Interpellantens innfallsvinkel til utenforskap som går på manglende tildelte verv faller 

nok litt utenfor kategorien for hva vi tenker om en by for alle. Derimot finnes det mye 
både interpellanten og vi andre kan jobbe med politisk, som kan bidra til å gjøre det 

lettere å være innbygger i Kristiansand. Både som ung og skeiv, flyktning og muslim 

eller bare at man ikke er innenfor en kategori vi så altfor ofte merker mennesker med.  
 

Å være en del av noe, det er viktig. Både som individ, og som gruppe. Men det er ikke 
gjennom trusler om lovlighetskontroll av forhold og vedtak vi simpelthen ikke liker at 

en oppnår å være en del av fellesskapet. Det gjør man gjennom å vise at man er- og 
ønsker å være en del av det. Jeg kan for øvrig forsikre interpellanten om at 

kommuneloven er ivaretatt. 
 

Tillitsverv er basert på tillit. Ikke bare tillit fra velgerne, men også tillit til at man 

besitter kompetansen som er nødvendig for vervet en skal bekle. Kompetanse er 
selvsagt varierende, og kan være like mye personlig egnethet som konkret 

spisskompetanse. Mest av alt er tillitsverv en gjensidig sak basert på tillit fra kollegiet 
til at man snakker på vegne av dem, fremfor å snakke egen sak og drive valgkamp. 

Det er ikke minst en forutsetning at det oppleves å være et tillitsforhold mellom dem 
som skal inneha forskjellige verv i et styre eller råd.  

 
Tillit er, og er som tidligere fremholdt fra Demokratene på denne talerstolen, svært 

viktig. Tillit er ikke noe man tar eller kan kreve. Tillit er noe som gis. 

 
De uavhengige, som teller 4 er også blant de som har mottatt de nevnte 7511 

stemmene. De har, på sin side, har valgt å ta del i et samarbeid på konstruktivt vis, 
de har valgt å være en del av en gruppe. Som kolleger og samarbeidspartnere, 

fremfor å stå utenfor. Således kan store deler av de 7511 velgerne være tilfreds med 
at deres stemme blir ivaretatt, både gjennom de verv, styrer og råd Demokratene 

faktisk sitter i allerede, men også gjennom De Uavhengiges representasjon. 
 

Avslutningsvis vil mitt svar til interpellanten derfor heller være et råd til Demokratene 

om å ikke erstatte den gode samtalen eller det gode kollegiet med alternativer som 
ikke oppleves å være av en slik karakter som innbyr til tillit.  

 
 

Med vennlig hilsen 
 

Jan Oddvar Skisland  
Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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