
 

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 

 

 

Ivar Bergundhaugen 

Solsletta 31 G 

4658 Tveit 

 

 

 

 

   

 
Vår ref.: 

2020093663-14 
(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.: 
   

Dato: 
07.09.2020 

  

 

 

Svar på skriftlig spørsmål til ordfører 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål, datert 02.08.2020. Spørsmålet var: 

«Ordfører 

Den 9. juli i år kunne vi lese hos NRK om hvordan Kristiansand kommune bryter 

likestillings- og diskrimineringsloven ifølge en rapport etter befaring av Kristiansand 

stadion. Det er ingen adgang til hverken garderobe eller toaletter for 

bevegelseshemmede, og rapporten konkluderer krystallklart med setningen «Slik 

anlegget fremstår er det et klart brudd på diskriminerings- og likestillingsloven». 

 

Dette er et anlegg som er i mye bruk, og er viktig for kommunens folkehelsearbeid. 

Det brukes også mye av skoler og skolebarn, men er altså ikke tilgjengelig for alle 

disse. Og som så ofte før er det de med funksjonsnedsettelser som utestenges. Dette 

er ikke akseptabelt.  

 

Forbilledlig er både kommuneoverlegen og sjef for kultur og idrett i Kristiansand 

kommune meget klare. Dette holder ikke mål, det må fikses og det må fikses raskt.  

 

Med dette som utgangspunkt forventer Venstre at det umiddelbart gjennomføres 

strakstiltak, og at anlegget så uten ugrunnet opphold settes i den stand gjeldende 

lover og regelverk krever. Kommunen har fått frist til å ordne opp i manglende tilgang 

til toaletter innen utgangen av august, hvilket er bra. Mindre tilfredsstillende er det om 

det skal gå enda et helt år før det blir tilgang til garderober for alle. Det er klart 

ønskelig med fortgang i prosessen her. Det vil kanskje også være en idé å involvere 

Rådet for funksjonshemmede og å invitere disse med på en ny befaring for å sjekke 

universell utforming i full bredde (bevegelse, syn, hørsel osv.) på hele anlegget, og 

ikke bare manglende tilgang til garderobe- og toalettfasiliteter for 

bevegelseshemmede.  

 

I skrivende stund har det gått ca. en måned siden rapportens konklusjon ble kjent, 

men det virker ikke som det har skjedd noe i saken. Ingen tiltak registreres gjort, 

hverken av midlertidig eller varig karakter. Vel har det vært ferietid i perioden, men 

skolestart nærmer seg fort. Og om kun få dager arrangeres junior-NM i friidrett her. 

Og neste år senior-NM. Det er pinlig av en by med et prosjekt som «En by for alle»-

prosjektet å vise frem slikt som dette. Det holder rett og slett ikke mål. 

Hva vil ordføreren konkret gjøre for å rette opp i denne fadesen, både på kort og 

mindre kort sikt?  
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Svar: 

 

Innledningsvis vil jeg opplyse om at både eiendomssjefen og kommunalsjefen for 

kultur og idrett bestrider miljørettet helseverns konklusjon om at kommunen bryter 

loven.  Tilsynsrapporten som ble utarbeidet inkluderte ikke tribunebygget på 

Kristiansand stadion, hvor det er både garderober og toaletter som er i 

forskriftsmessig stand, med blant annet universelt tilgjengelige HC-toaletter for både 

utøvere og publikum.  

 

Under den etterfølgende befaringen mente kommuneoverlegen likevel at avstandene 

på anlegget er så store at det også må være HC-toaletter i nordre sving, og 

opprettholdt kravet om istandsetting innen 30. august. Idrettsenheten og 

eiendomsenheten har derfor innen denne fristen gjennomført en reetablering av HC-

toalettene i underetasjen til KIF-bygget, med universell tilgjengelighet. Pålegget er 

dermed løst på kort sikt. 

 

Når det gjelder selve garderobebygget fra 1948, så er dette ikke i forskriftsmessig 

stand som undervisningslokale. At bygget omfattes av denne forskriften, kommer av 

en regelendring som trådte i kraft 1. juli 2019. Tilstanden er av en slik karakter at det 

antas å ikke være regningssvarende å rehabilitere bygget. Spørsmålet blir derfor et 

budsjettspørsmål som må finne sin langsiktige løsning gjennom behandlingen av 

kommunens økonomiplan. 

 

Per i dag foreligger det ikke et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag med økonomiske 

beregninger for å erstatte det gamle garderobebygget med et nytt forskriftsmessig 

garderobebygg. Dessuten er det i administrasjonen lansert en tanke om å se 

garderobebehovet i sammenheng med idrettshallen som bystyret har vedtatt skal 

bygges i tilknytning til Wilds Minne skole. Jeg forventer derfor at kommunedirektøren 

gjør sine vurderinger i arbeidet med økonomiplan for perioden 2021-2024, hvorpå 

bystyret må gjøre sine prioriteringer.  

 

Jeg mener ikke at situasjonen kan omtales som en fadese. Det har vært 

vedlikeholdsutfordringer med eldre, kommunale bygg og anlegg i en årrekke. 

Spørsmålet er heller hva vi gjør med dette nå, som helhet, og hvilke prioriteringer vi 

skal gjøre fremover. Det spørsmålet må jobbes med, og besvares under behandling av 

økonomiplan. 

 

Tilgjengelighet for alle er viktig, det vil antagelig komme flere saker hvor dette blir et 

tema, da det er et etterslep på dette, og som nevnt, vedlikehold av gamle kommunale 

bygg.  Det er derfor viktig at dette kommer til overflaten og synliggjøres, og det bør 

være et tydelig signal og forventning at man løser denne type utfordringer i samråd- 

og samarbeid med blant annet råd for funksjonshemmede. 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 

 

 

 

Kopi: Bystyret 

 

 


