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Svar på skriftlig spørsmål om "Permitteringer" 
 

Jeg visere til ditt spørsmål innsendt i epost datert 14.03.2020 som lød: 
«Ærede ordfører, 

 
En rekke private bedrifter har måttet permittere sine ansatte for å begrense 

økonomiske tap i forbindelse med korona-epidemien.  
Jeg har forstått og selv erfart at tjenestetilbudet ved henvendelse til kommunalt 

ansatte er svært begrenset, og at innbyggerne bare vil bli betjent ved svært viktige 

tilfeller. 
Så mitt spørsmål er da: 

Er der eller vil der bli foretatt permitteringer blant kommuneansatte for å begrense 
kostnader i denne vanskelige tiden?  

Og hva med politikere som har en fast godtgjørelse i tillegg til møtegodtgjørelse?» 
 

Svar: 
KS har sendt et brev til Stortinget 15.03.20, dette finner du nederst i mitt svar. 

 

I brevet kommer det frem at kommuner og fylkeskommuner vil måtte vurdere 
behovet for permitteringer for å redusere kostnadene, og derfor få reduserte 

kostnader som følge av endringene i permitteringsregelverket. Omfanget av dette 
må likevel anslås å bli svært begrenset i kommunesektoren sammenlignet med 

andre sektorer. 
 

Det er ikke aktuelt for Kristiansand kommune pr nå å ta i bruk permittering som 
virkemiddel i den pågående situasjonen. Vi har 2800 som jobber hjemmefra, og de 

leverer så tett opptil normal kapasitet som mulig er, forholdene tatt i betraktning. I 

en krevende tid som dette er det viktig at vi tar vare på de ressursene vi har, for å 
holde alle hjulene i samfunnet i gang. 

 
Hva gjelder godtgjørelse til folkevalgte, er det viktig å huske på at de folkevalgte 

ikke har fri fra sitt politiske arbeid selv om fysiske møter blir utsatt. Snarere tvert 
imot. Utvalgsledere, frikjøpte politikere og øvrige folkevalgte har kanskje et enda 

større ansvar nå enn tidligere.  
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Det politiske arbeidet kan ikke stoppe opp, og vi legger opp til å etterleve den nye 

forskriften som gjør det mulig i større grad enn tidligere å avholde politiske møter 

pr telefon og f.eks Skype. Dette vil utføres på førstkommende formannskapsmøte,  
hvor man kan delta via video dersom man ikke ønsker å være tilstede fysisk på 

grunn av. 
 

https://www.ks.no/globalassets/KS-brev-til-Stortinget.pdf  
 

Med vennlig hilsen 
 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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