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Høring - Utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning

Omstilling
Statens vegvesens erfaring med ventelønn som et virkemiddel ved omstilling og nedbemanning er at
selv i store omstillinger har dette i svært liten grad blitt brukt. I perioden 2003-2005 ble vi
bemanningsmessig halvert ved at produksjonsvirksomheten ble skilt ut som eget statlig foretak.
Samtidig ble etaten organisert etter regioner. Administrative funksjoner ble sterkt redusert og flere
støttefunksjoner ble organisert i landsdekkende enheter. Parallelt med dette var vi pålagt å
nedbemanne med 15 %, det vil si 750 medarbeidere. Ventelønn var i liten grad et tema under
omstillingen, og ble betraktet som absolutt siste utvei. Når nedbemanningen var sluttført var det kun 2
% (15 medarbeidere) som endte med ventelønn. Det er pr. desember 2014 kun 5 personer fra Statens
vegvesen på ventelønn. Vi vet også at det er svært lenge siden det har vært søkere til ledige stillinger i
Statens vegvesen der vedkommende har gått på ventelønn og presentert overtallighetsbevis.

Oppsigelse- varig sykdom
Hvert år har Det sentrale tilsettingsrådet flere saker til behandling der ansatte blir sagt opp pga. varig
sykdom, jf. Tjenestemannsloven § 10 nr. 2. Det at den ansatte blir sagt opp av arbeidsgiver utløser
noen rettigheter, som ikke kommer den ansatte til gode dersom han sier opp selv. Dette gjelder
ventelønn og fortrinnsrett i staten. Ved at ventelønnen faller bort vil det kunne føre til færre saker for
Det sentrale tilsettingsrådet. Dette er likevel ikke sikkert da rettigheten til fortrinnsrett til ledig stilling
i staten opprettholdes.

Statens vegvesen opplever ikke at det er behov for å beholde ordningen med ventelffin.
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