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– Dersom bergenspoliti-
kerne gir seg selv penger 
mens de studerer, bør de 
gi dette til vanlige folk 
også.
Anders HAgA
anders.haga@bt.no
gerd MArgrete tjeldflåt

Det mener daglig leder ved Robin 
Hood-huset, Marcos Amano. 
Robin Hood-huset er et rusfritt 
og livssynsnøytralt møtested for 
økonomisk vanskeligstilte.

Han sier utfordringene som 
politikere står overfor er de 
samme som vanlige mennesker 
står overfor når de blir arbeids-
ledige, og mener det burde være 
like rettigheter.

BT skrev i går at bystyrets 
administrasjon skal utrede et 
forslag fra Dag Skansen (H) om 
at fulltidspolitikere i Bergen 
skal ha samme etterlønn som 
stortingspolitikere. I dag er de 
aktuelle bergenspolitikerne sik-
ret tre måneder med etterlønn, 
men så er det slutt.

Stort behov
Dersom lokalpolitikerne i Ber-
gen får samme ordning som 
sine rikspolitiske kolleger, får 
de mulighet til å søke om etter-

lønn i inntil ett år dersom de er 
arbeidssøkende.

De kan også søke om etterlønn 
dersom de tar «nødvendig eller 
relevant» utdanning. Denne et-
terlønnen utgjør 66 prosent av 
den faste godtgjørelsen.

– Politikere er nok i en litt sær 
posisjon, ut fra at de kan miste 
jobben plutselig, men det kan 
også skje andre mennesker. Tre 
måneders etterlønn burde vært 
bra nok, sier Amano.

Dersom politikere mener 
de trenger etterlønn mens de 
utdanner seg, mener Amano de 
burde vurdere å gi det til andre 
som mister jobben. Tanken 
mener han er god.

– Det er ofte behov for etter-
utdanning for å gjøre seg aktuell 
igjen for yrkeslivet.

Fremdeles lønn
Hos Stortinget får BT opplyst at 
14 tidligere stortingspolitikere 
fremdeles får utbetalt etterlønn 
etter valget i fjor høst. 

Av disse er det ni som stude-
rer. Blant dem er Aps tidligere 
representant fra Hordaland, Dag 
Ole Teigen. Han har søkt om tolv 
måneders etterlønn.

– Jeg kom på Stortinget da jeg 
var 23 år. Da avbrøt jeg studiet, 
og jeg har derfor lyst å gjøre fer-

dig mastergraden. Jeg tror det 
vil bidra til at jeg blir en bedre 
ressurs for arbeidslivet.

Det siste året før han kom inn 
på Stortinget brukte han for det 
meste på ulønnet valgkampar-
beid. Ordningen med etterlønn 
setter han pris på.

– Det er en umulig situasjon 
å være jobbsøker og stortingsre-
presentant. Da blir det fort stilt 
spørsmål ved habilitet i de fleste 
saker.

Vanskelig for andre
Hos Nav får BT opplyst at per-
soner som mottar dagpenger 
mister disse dersom han eller 
hun er i utdanning. Det er imid-
lertid gitt noen snevre unntak 
fra forskriftene.

Teigen presiserer at han har 
søkt på en ordning som ligger 
der, og som er blitt godkjent av 

presidentskapet. Han skjønner 
at vanlige folk kan reagere på 
ytelsene de får.

– I aller høyeste grad. Jeg er 
veldig for at politikere skal ha 
samme ordning som andre. En 
ting vi gjorde i forrige periode 
var å fjerne våre egne pensjoner, 
så på det området har jeg vært 
med på at vi ikke skal ha sær-
ordninger. Men når det gjelder 
etterlønn, er det viktig å si at det 
er en spesiell situasjon. Vi blir 
innkalt på den måten vi blir, og 
avslutter på den måten vi gjør.

– Må gi vanlige folk 
samme rettigheter

fakta

etterlønn

n Forslaget for Bergen vil 
gjelde 16 heltidspolitikere, 
og kan potensielt øke kom-
munens utgifter med flere 
millioner kroner.
n Disse stortingspolitikerne 
har fremdeles etterlønn: Tor 
Bremer, Halgeir H. Lange-
land, Peter N. Myhre, Øyvind 
Vaksdal, Henning Warloe.
n Disse stortingspolitikerne 
får lønn mens de studerer: 
Akhtar Chaudhry, Ulf Erik 
Knudsen, Laila Marie Reiert-
sen, Mette Hanekamhaug, 
Ingalill Olsen, Per Roar Bred-
vold, Vigdis Giltun, Dag Ole 
Teigen, Borghild Tenden.
Kilde: Stortinget

Avensis Edition50:
Utstyrspakke inkludert
i prisen. Verdi 40 000,-

• 17” sommerhjul på alu.felger
• 16” vinterhjul på alu.felger
• Del-skinn/Alcantara seter

• DAB+ digitalradio
• Cruise Control
• Ryggekamera

• Navigasjon
• Bi-Xenon svingbare
hovedlys/LED kjørelys

• Automatisk klimaanlegg
• Nøkkelfri smartstart og
inngang

2014AVENSIS Edition50
Kompromissløs kvalitet

YARIS HYBRID
Norgesmest elskede småbil

VINTERHJUL
på alu.felg

0,-
Inkl. i prisen

www.jaegerbil.no

NORHEIMSUND
Steindalsvn. 140
Tlf: 56 55 04 55

VOSS
Strandavn. 500
Tlf: 56 52 30 20

SOTRA
Bleivassvn. 1
Tlf: 56 31 33 80

ÅSANE
Myrdalsvn. 20
Tlf: 55 33 48 00

MINDE
Kanalvn. 111
Tlf: 55 33 55 00

*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. Årsavgift kommer i tillegg. Tillegg for tingl./etabl.gebyr 4 190,-. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: AVENSIS 2.0 D-4D fra 0,45 l/mil, fra 119 g/km, fra 164mg/kmAVENSIS 1.6 VVT-i fra 0,65 l/mil,
fra 150 g/km, fra 9,7mg/km YARIS HYBRID fra 0,35 l/mil, fra 79 g/km, fra 6mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Yaris HybridActive 218900,-* inkl. met.lakk og vinterhjulAvensis 1,8 l aut. AdvanceEdition50 359000,-*

– ingen forskjell: Daglig leder ved Robin Hood-huset, Marcos 
Amano, synes ikke det skal være noen stor forskjell på politikere og van-
lige folk.   ArKivfoto: eiriK breKK


