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Høring – utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon, Norges største organisasjon for ingeniører og 
teknologer med mer enn 77.000 medlemmer, viser til departementets høringsbrev av 26. september 
2014. 
 
NITO er av den oppfatning at ordningene med ventelønn og vartpenger må videreføres. 
 
Statsansatte er underlagt et regelverk som adskiller seg fra det øvrige arbeidsliv blant annet når det 
gjelder stillingsvern. Bestemmelsene om fortrinnsrett og ventelønn er en del av dette regelverket.  
Videre har statsansatte en offentlig pensjonsordning som avviker fra pensjonsordninger som er 
rådende i privat sektor. 
 
Ventelønn er en rettighet som gir høyere utbetaling ved arbeidsløshet og over lengere tid enn hva som 
gjelder ordinære arbeidsløshetspenger.  Departementet nevner i høringsbrevet ulikhetene mellom 
ventelønn og dagpenger, men legger liten vekt på at tiden tjenestemenn mottar ventelønn regnes som 
pensjonsgivende i Statens pensjonskasse, selv om mottakeren ikke skal betale pensjonsinnskudd. 
Denne muligheten for fortsatt opptjening er viktig for arbeidstakere som mister jobben i staten. 
 
Det har tidligere blitt vurdert å harmonisere reglene i tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven, senest 
i forbindelse med Arbeidslivslovutvalgets forslag (NOU 2004:5). Forslagene resulterte imidlertid ikke i 
noen endringer i tjenestemannsloven.  
 
NITO mener en eventuell utfasing av ordningen med ventelønn må utstå til man ser på hele 
regelverket for statsansatte, herunder lønnssystemet i staten. Forslaget må også ses i sammenheng 
med de totale lønns- og arbeidsvilkårene i staten. I den forbindelse nevner vi at NITOs medlemmer 
ansatt i staten i gjennomsnitt tjener over 100.000 kroner mindre pr år enn medlemmene i privat sektor. 
En god pensjonsordning, sammen med de muligheter for opptjening som ligger i dagens regelverk, er 
med på å utjevne noe av denne forskjellen.   
 
Når det gjelder vartpenger, mener NITO at også denne ordningen bør fortsette. Likheten med 
ventelønnsordningen tilsier at den vedvarer inntil man – etter en total gjennomgang som nevnt ovenfor 
– eventuelt konkluderer med å endre eller fase ut ventelønnsordningen.  
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