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Svar på skriftlig spørsmål om å kjøre gratis i bommen ved 
buss-streik i Kristiansand 
 

Jeg viser til ditt spørsmål datert 22.09.20. Spørsmålet var: 

«Ærede ordfører 

  

I henhold til saksbehandlingsreglementet for folkevalgte organer i Kristiansand 

kommune, sier §13: "Forespørsel/spørsmål/interpellasjoner, følgende i andre avsnitt: 

Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på 

sakslisten jf. kommunelovens § 11-2 siste ledd. Spørsmål etter denne bestemmelsen  

kan stilles både på forhånd, og under selve møtet. Disse spørsmålene benevnes i det 

videre som interpellasjoner". 

  

Grunnet overnevnte mulighet i saksbehandlingsreglementet for folkevalgte organer i 

Kristiansand kommune, vil jeg benytte meg av denne muligheten og stille ordføreren 

ett spørsmål, som jeg ber om å få svar på i bystyrets møte onsdag den 23. september 

2020. Da denne viktige saken ikke står på sakskartet til bystyrets møte. 

  

Vil ordføreren støtte Demokratene forslag om at det blir busstreik i Kristiansand lørdag 

den 26. september, så må det bli gratis å kjøre gjennom bomstasjonene i 

Kristiansand?» 

 

Svar: 

Endringer i vedtatte bompengeordninger må vedtas av Stortinget.  

 

Utfordringene knyttet til streiken og mulige fremtidige streiker vil være knyttet til de 

som ikke lenger har mulighet til å benytte seg av seg av sitt primære transportmiddel 

til jobb og skole, dersom dette er buss. Det sier spørsmålet til representanten 

ingenting om, men jeg velger likevel å nevne det fordi det ofte kan være klokt å ikke 

bare sentrere et spørsmål rundt en av Demokratenes kjernesaker, men faktisk se 

konsekvenser i et større perspektiv. 

 

En annen konsekvens av streiken er bedre lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, som 

igjen kan føre til positive ringvirkninger for ansattes familietid, levekår, rekruttering og  
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samfunnsøkonomiske elementer som er langt viktigere enn å frita bilistene for gebyr 

for bompasseringer foretatt i perioden med streik. 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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