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Videooverføring av bystyremøtene
Jeg viser til din interpellasjon til bystyrets møte 22.06 som av tidsmessige grunner ikke ble
besvart og derfor omgjort til et skriftlig spørsmål til ordføreren.
Interpellasjonen lød:
En kjerneverdi i lokaldemokratiet vårt er åpenhet rundt politiske prosesser. Dialogen mellom
det offentlige og innbyggerne preges hver dag av dette, men denne dialogen er i stadig
endring.
Sakspapirer, møtereferater og alle offentlige dokumenter publiseres på kommunens
hjemmesider. Her følges prinsippet om åpenhet til punkt og prikke, men jeg etterlyser likevel
at politikken blir enda mer tilgjengelig for innbyggerne.
Nye kommunikasjonsmåter og teknologi skaper flere arenaer for offentlig innsyn. Kommunen
bør derfor ta i bruk moderne og oppdaterte løsninger for å skape mer samfunnsengasjement
og politisk debatt. En slik løsning vil være videooverføring av møtene i bystyret og
hovedutvalgene.
Slik kan innbyggerne enkelt følge med og inkluderes ytterligere i politiske prosesser, og
dialogen mellom innbyggerne og det offentlige følger samfunnsutviklingen.
Vil ordføreren åpne opp for videooverføring av møter i bystyret og hovedutvalgene?
Svaret mitt er ganske enkelt ja.
Åpenhet rundt politiske prosesser er viktig og nødvendig for at lokaldemokratiet skal fungere.
Som du påpeker, skjer det en stadig teknologisk utvikling og det betyr at kommunen også må
oppdatere sine løsninger for å sikre fortsatt åpenhet.
Våre møter er åpne for alle, og de overføres på radio, dette er først og fremst et spørsmål
om å gjøre informasjonen enklere tilgjengelig for innbyggerne i Kristiansand. Videooverføring vil kunne bidra til større oppmerksomhet om politiske saker, og det gjør det også
enklere å dele saker på andre plattformer, blant annet i sosiale medier. Det gir innbyggerne
en bedre tilgang på informasjon.
Postadresse
Kristiansand kommune
Politisk og administrativt
sekretariat
Postboks 417 Lund
4604 KRISTIANSAND S

Besøksadresse
Rådhusgata 18
Kristiansand
Vår saksbehandler

E-postadresse
postmottak@kristiansand.kommune.no

Anne Lise Holand Aabø
Telefon
+47 38 24 34 71

http://www.kristiansand.kommune.no
Foretaksregisteret
NO963296746

Webadresse

Jeg er derfor helt enig med deg i at bystyremøtene bør video-overføres.
Dette er også et spørsmål administrasjonen har arbeidet med. Kommunikasjonsenheten i
kommunen har sett på ulike løsninger og mulige leverandører. De har også vært i kontakt
med andre kommuner og Vest-Agder fylkeskommunene for å få informasjon om deres
løsninger og erfaringer med video-overføring av møter.
Kommunikasjonsenheten ønsker en løsning der følgende behov er dekket:
Tre kamera som dekker henholdsvis talerstol, podiet og sal, og at publikum (bruker)
på egen pc selv kan velge hvilket kamera man vil se.
Dokumenter/saksgrunnlag må kunne legges til når sakene behandles slik at disse er
tilgjengelige for seerne
Navn på talere må kunne tagges slik at det blir enklere for bruker å søke frem en
sak/taler
Et arkivsystem som gjør det enkelt å finne frem møter og saker
Enkelt og intuitivt for bruker å benytte
Med et slikt system vil det være enkelt for innbyggerne å følge med i behandlingen av
politiske saker.
Jeg vil derfor be administrasjonen om forberede en sak for politisk behandling så snart som
mulig.
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