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Høring – utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning 
 
Det vises til e-post fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet datert 25. november 
2014 med oversendelse av høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 
26. september 2014 om utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning. Etter kontakt 
med departementet er vår frist for å avgi uttalelse utsatt til 5. desember 2014 (opprinnelig frist 1. 
desember 2014). 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har følgende merknader til forslaget:  
 
Som det fremgår av høringsnotatet har ventelønnsordningen vært med på å lette 
omstillingsarbeidet i staten, og fungerer som et sikkerhetsnett ved omstillinger og 
omorganiseringer i statlig sektor.  
 
Bufetat har gjennomført store omstillinger og har pågående omstillinger og omorganiseringer i 
etaten. Etter direktoratets vurdering ivaretar ventelønnsordningen en gruppe arbeidstakere som 
har vanskelig med å skaffe annet arbeid og har en funksjon som ikke dekkes av andre ordninger. 
Avtale om sluttvederlag, som av departementet nevnes som et fullgodt alternativ, vil stille 
arbeidstakeren i en annen situasjon rettslig sett og vil derfor antakeligvis ikke dekke det samme 
behov som ventelønnsordningen dekker i dag.  
 
Høringsnotatet viser til at ordningen har en «innlåsningseffekt» da ventelønnsmottakere, pga 
pensjonsregelverket, i liten grad har søkt nye stillinger utenfor staten eller i offentlig sektor 
ellers. Direktoratet anser at det i vurderingen av dagens ventelønnsordning er like viktig å 
vektlegge at ventelønn i enkelte tilfeller løser en overtallighet på en verdig og god måte for både 
arbeidstaker og arbeidsgiver.  
 
Direktoratet mener at det beskjedne antall av arbeidstakere som kommer inn på ordningen viser 
at ordningen nettopp fungerer som et hensiktsmessig sikkerhetsnett som kun benyttes i særlige 
tilfeller. Den beskjedne antall av nye arbeidstakere som omfattes av ordningen tilsier 
antakeligvis også at effekten av en utfasing av ordningen i forhold til delmålet i IA-avtalen om 
yrkesaktivitet etter 50 år, ikke vil ha et slikt omfang at det vil gjenspeiles i måloppnåelsen. 
 
At virksomhetene selv refunderer utgifter tilknyttet ordningen er et incentiv til at den kun 
benyttes i de tilfeller hvor andre muligheter er uttømt.  
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Direktoratet gir på denne bakgrunn ikke sin tilslutning til forslaget om utfasing av statens 
ventelønnsordning og vartpengeordning. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Mari Trommald   
direktør Christian Kolstad (e.f) 

seksjonssjef 
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