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Høringsnotat om likeverdige pensjonsordninger
Høringsnotat i saken om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av
driftsform, jf. sykepleierordningen, slik at ansatte beholder minst like gode
pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor.
Pensjonistforbundet er svært bekymret over følgene av privatisering av offentlige
virksomheter for arbeids-, lønns- og pensjonsvilkårene til de ansatte. Vi støtter
representantforslaget og mener det er behov for å utrede en pensjonsordning etter
modell fra sykepleierordningen, slik at ansatte i offentlige virksomheter kan beholde
samme pensjonsordning selv om virksomheten settes ut på anbud.
Anbud vinnes typisk ved å forringe arbeids-, lønns- og pensjonsvilkår. Arbeidsgiver
kan tjene stort på å kutte i pensjonsrettighetene til de ansatte som igjen medfører store
kutt i livsgrunnlaget til fremtidige pensjonister. Det vil spesielt kunne ramme ansatte
med relativt lave lønninger, da lavtlønnsyrker ofte har de dårligste pensjonsordningene
i privat sektor. Det bør innføres ordninger som hindrer at de ansattes
pensjonsrettigheter svekkes ved slike overdragelser av virksomhet. Vi vil også
fremheve brukerens perspektiv. Brukeren vil motta tjenester av høyere kvalitet når de
ansatte er motivert og har rettferdige vilkår, og med færre ansatte å forholde seg til i
faste, heltidsstillinger.
Det er viktig å unngå en utvikling hvor pensjonsordningene presses og stadig mer av
ansvaret for fremtidig pensjon skal legges på arbeidstakeren selv. Vi er tjent med gode
kollektive pensjonsordninger som sikrer en anstendig pensjon å leve av. Hvis vi ikke
sikrer dette vil forskjellene i samfunnet øke betydelig i fremtiden, og det vil skape et
økonomisk klasseskille mellom de som har gode pensjonsordninger, og de som har
dårlige pensjonsordninger og ikke har hatt mulighet til å spare til pensjon på egenhånd.
Ulik AFP i privat og offentlig sektor
Det er svært ulike pensjonsordninger i privat og offentlig sektor i dag, og det kan gi et
stort tap for offentlig ansatte i virksomheter som blir privatisert. AFP-ordningene er helt
forskjellige i offentlig og privat sektor, og i verste fall vil en ansatt både miste
muligheten til offentlig AFP ved en privatisering, og samtidig ikke oppfylle vilkårene til
privat AFP. For å kvalifisere for privat AFP kreves det at man har vært ansatt i en
privat virksomhet med AFP-ordning i 7 av de siste 9 årene før man fyller 62 år. Med
mindre de ansatte kompenseres vil dermed alle over 55 år miste retten til noen form
for AFP ved privatisering av en offentlig virksomhet. Verdien av retten til AFP utgjør
ofte godt over 1 million kroner.

Med offentlig tjenestepensjon oppnår man full tjenestetid etter 30 år, men kun dersom
man står i stilling frem til pensjonsalder. Dersom man meldes ut av
tjenestepensjonsordningen før pensjonsalder øker vilkårene for full tjenestetid til 40 år.
Dette svekker de allerede opptjente pensjonsrettighetene for offentlig ansatte i
virksomheter som privatiseres.
Motivasjon og arbeidsglede
Når vi reiser rundt og besøker private sykehjem så kan det ofte være flotte og moderne
lokaler, noe som er bra. Problemet merker man når man snakker med de ansatte og
det viser seg at de har gått ned i lønn og har dårligere pensjonsordninger etter
privatisering. Det kan påvirke de ansattes motivasjon og arbeidsglede når de er i
arbeid, noe som kan ha konsekvenser for kvaliteten for beboerne. Med mindre vi kan
få lovfestet at de ansatte beholder en like god pensjonsordning når offentlige
virksomheter settes på anbud, så vil det medføre en konkurranse hvor tilbyderen med
lavest pensjonskostnader kan stikke av med anbudet. Totalt sett vil de ansatte få
dårligere arbeidsvilkår i en slik prosess, og de vil få svakere økonomi når de blir
pensjonister.
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