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Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren om "Mulig dobbel-
lønn og etterlønn" 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål innsendt 2. mars, som lød: 

«Ærede ordfører 

Det har dessverre den siste tid blitt avdekket en rekke saker der politikere mottar dobbelt-

lønn for sine politiske verv. I Nye Kristiansand har vi etter valget hatt en utskifting av den 

politiske ledelse som gjør at flere muligens har gjort krav på såkalt etterlønn. 

 

Man forstår ut fra medias dekning av ulike saker at dobbelt-lønn forekommer når 

etterlønnen ikke blir trukket krone for krone med den lønn som mottas i nye politiske 

verv eller i andre stillinger personer har fått tildelt etter at deres politiske embeter 

opphørte etter valget i 2019. 

 

Kan ordføreren forsikre våre innbyggere om at det ikke har forekommet utbetaling av 

dobbelt-lønn fra vår kommunale administrasjon til de som var folkevalgt i 2019?» 

 

Svar: 

Som spørsmålstiller nok har fått med seg gjennom avisoppslag og øvrige 

mediesaker, har etterlønn vært en komplisert øvelse sett opp mot vedtatt regelverk 

i flere kommuner og tidligere kommunelov. Det jeg oppfatter er det vesentlige, er 

at de ordførerne som har blitt omtalt har søkt å få alt på det rene gjennom selv å ta 

kontakt med revisjon og kommuneadministrasjon når de selv ble gjort oppmerksom 

på at det kunne ha forekommet feil. Jeg er altså kjent med at det har forekommet 

feil utbetaling til en folkevalgt som har blitt rettet opp og tilbakebetalt etter initiativ 

fra vedkommende selv.  

 

Jeg er også glad for at slike problemstillinger dukker opp såpass raskt etter 

ikrafttreden av ny kommunelov, at Kristiansand og øvrige kommuner får mulighet til å 

korrigere sitt eget reglement til å være i tråd med loven. Dette er viktig for at 

fremtidige folkevalgte skal unngå å bli mistenkeliggjort. Folkevalgte skal følge 

prinsipper og vedtatte retningslinjer, og der disse er i strid med lovverk, er det fint å 

få viktige korreksjoner tidlig. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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