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Svar på skriftlig spørsmål om Kilden 
 

Jeg viser til ditt spørsmål innsendt per epost 10.01.21, spørsmålet var: 

 

«Kjære ordfører, 

 

Kristiansand kommune er som kjent en viktig bidragsyter økonomisk til driften av 

Kilden teater-og konserthus. Noen titalls millioner tilføres årlig til driften av denne 

kulturinstitusjonen. 

Etter 12. mars ifjor, og fortsatt, har driften grunnet covid-19 vært svært begrenset 

i Kilden som hos mange andre kulturarrangører. 

Og vi vet nå at akkurat nå er publikum ikke tillatt ved det begrensede antall 

arrangementer som finner sted. 

Øvrige kulturarrangører har måttet permittere ansatte i den spesielle situasjonen vi 

nå har. Kilden-direktør Harald Furre har uttalt at permitteringer er uaktuelt. 

På bakgrunn av dette spør jeg : 

 

Kan Kristiansand kommune sitte rolig å se på at ikke også Kilden teater-og 

konserthus gjør alt for å begrense sine kostnader i nåværende situasjon ? 

Hvilke muligheter har kommunen til å påvirke dette ? 

 

Jeg imøteser ordførerens svar.» 

 

 

Svar: 

Noe av det pandemien har vist oss, er en imponerende omstillingsevne blant utrolig 

mange av samfunnets aktører. Kilden er en av de som har imponert meg, gjennom 

nytenkning og tilrettelegging for levende tilbud av høy kvalitet i en periode hvor vi 

kanskje mer enn noen gang trenger en kulturell avstikker fra hverdagen og 

virkeligheten. 

 

Eksempelvis har de på nyåret kastet seg rundt, som følge av de nasjonale 

restriktive anbefalingene, og laget to flotte digitale produksjoner som når langt 

utover de 200 som ellers kunne tatt plass på et fysisk sete i Kilden. 

 

Jeg er glad for at Kilden har en direktør som ikke søker første og letteste utvei i en 

vanskelig situasjon, ved å sende sine ansatte på dør. Det virker for meg komplett 

uforståelig å søke å påføre byen flere arbeidssøkere dersom det finnes rom for å 
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unngå det. Tilknytning til arbeidsliv er trygghet og forutsigbarhet og gir gode liv, 

hvor tilsvarende trygge ansatte leverer gode tjenester og produktive 

arbeidsplasser. Dette ønsker ikke jeg å rokke ved. Derimot vil jeg rose Kilden og 

Harald Furre for å ta pandemien på alvor, og stille opp for sine ansatte. 

 

Jeg kommer derfor ikke til å foreta noe i denne sammenheng, det ligger heller ikke 

i mitt mandat. Jeg deltar i debatten og håndteringen av pandemien, som går på 

tvers av samfunnsfunksjoner og griper direkte inn i kulturlivet. Min opplevelse er at 

denne debatten er god, og at vi har et godt samarbeid blant alle aktørene i 

samfunnet og en gjensidig forståelse for hvordan problemstillingene skal håndteres 

på best mulig måte. 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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