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Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 
Overtallige i statlige virksomheter kan sies opp og tilbys rett til ventelønn. Et 
alternativ er å tilby dem en sluttpakke i form av sluttvederlag eller studiestøtte 
dersom de sier opp selv. Mange, men ikke alle overtallige har hatt muligheter for 
å velge sluttpakke. Overtallige som frykter vanskeligheter med å få ny jobb, har 
en tendens til å velge ventelønn, fordi slik lønn kan en beholde lenge. Ventelønns-
ordningen virker imidlertid passiviserende på jobbsøkingen. Overtallige som tror 
på gode jobbmuligheter, har en tendens til å velge sluttpakke. Denne ordningen 
gir insentiver til å skaffe seg ny jobb raskt, eventuelt etter studier. Men overtallige 
som kommer i ny jobb, heller i retning av at jobben er dårligere enn den de forlot 
og at den stiller økte krav.  

Sluttpakker er også tilbudt tilsatte som ikke er utpekt som overtallige. De som har 
akseptert, har raskt kommet i nye jobber. De kommer også stort sett i bedre 
jobber enn de forlot. 

Samlet sett har sluttpakkene, slik de har vært brukt, dels bidradd til at en 
nedbemanning vris i retning av personell som har gode muligheter på arbeids-
markedet. Dels har de bidradd til å styrke insentivene til jobbsøking blant de som 
er utpekt som overtallige. Dette har bidradd til å øke yrkesaktiviteten blant de som 
sluttet med en sluttordning og dermed til å gi en samfunnsøkonomisk gevinst. 

Problemstilling 
Denne rapporten analyserer individuelle, institusjonelle og samfunns-
messige konsekvenser av personellmessige omstillinger innen statlig 
forvaltning. Spesielt analyseres virkningene av bruk av sluttvederlag og 
studiestøtte. Dette er sluttordninger der en ansatt får et økonomisk 
vederlag eller studiestøtte mot å si opp sin stilling slik at rettighetene til 
statlig fortrinnsrett til stillinger og til ventelønn opphører. I rapporten 
vurderes slike ordninger opp mot ordningen med ventelønn. 

Sluttpakke bruker vi som en felles betegnelse for ordninger der staten gir 
den tilsatte et økonomisk vederlag, dersom den tilsatte selv sier opp sin 
stilling slik at statens arbeidsgiveransvar opphører. Sluttordninger er alle 
typer økonomiske vederlag som kan brukes når ansatte blir overtallige og 
omfatter blant annet ordningen med ventelønn. 
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Personellmessige omstillinger i staten 
Hvor i staten har det vært personellmessige omstillinger i perioden 1998-2003?  

Samlet er antall tilsatte i staten redusert med om lag 48.000 fra 1. oktober 1997 til 
1. mars 2003. Reduksjonen har vært størst for tjenesteleverandører med formål å 
bygge ut, vedlikeholde og yte tjenester basert på fysisk infrastruktur for sam-
ferdsel, særlig i Statens jernbanetrafikk, Posten og Vegvesenet. Telenor gikk ut av 
den statlige forvaltningen før vår analyseperiode. Disse virksomheter er i stor grad 
blitt fristilt fra den statlige forvaltningen i løpet av perioden, men stod for en 
betydelig nedbemanning i statlig regi før det. 

Også for tjenesteleverandører innen de grunnleggende statsoppgaver har det vært 
nedbemanning i perioden (særlig Forsvaret). Aktiviteter med formål å utvikle, 
verne og gi omsorg til befolkningen, har også hatt en reduksjon i antall statlig 
tilsatte, særlig som følge av at de statlige helseinstitusjoner ble overført til helse-
foretakene. 

Nedbemanningen i statlige etater har i hovedsak skjedd i etater som senere er 
fristilt fra den offentlige forvaltningen. De øvrige etater har samlet hatt en jevn 
vekst i perioden. Ved slutten av perioden består staten av etater som samlet har 
hatt en jevn vekst de siste 5-6 årene.  

Rapporten studerer spesielt omstillingene i 23 etater som bekrefter at de har 
benyttet sluttpakker som virkemiddel i omstillingen. Disse etatene omtales i 
rapporten som omstillingsetatene. Disse etatene hadde en tilbakegang i antall 
tilsatte på 45.1000 fra 1. oktober 1997 til 1. mars 2003.  

Omstillingsetatene står for det meste av reduksjonen i antall tilsatte i staten i 
denne perioden. I tillegg har vi studert omstillinger i perioden 2003-2005 i tre av 
omstillingsetatene: Vegvesenet, Tollvesenet og Kartverket. 

Det har vært en serie med organisatoriske omstillinger i staten i perioden 1998 til 
2003. Rapporten lister opp et utvalg på 16 nyetableringer. Det listes opp 10 
oppsplittinger/sammenslåinger, idet omorganiseringer i departementsstrukturen 
teller som en, og omorganiseringene i tilknytning til Sosial- og helsedirektoratet 
og Nasjonalt folkehelseinstitutt som to. Listen omfatter 10 tilfeller av fristilling fra 
statlig forvaltning i perioden, idet helseinstitusjonene regnes som ett. Listen 
omfatter også 3 eksempler på nedleggelser og 25 eksempler på nedbemanning 
(definert som mer enn 5 prosents reduksjon i antall tjenesteforhold fra 1. mars 
1998 til 1. mars 2003 eller til fristilling/nedlegging, i virksomheter med mer enn 
50 tjenesteforhold 1. mars 1998). 

De fleste av disse organisatoriske omstillingene har skjedd uten oppsigelser eller 
bruk av sluttpakker. Av de 25 eksemplene på nedbemanning som er nevnt i 
rapporten, er det bare 11 som tilhører gruppen omstillingsetater og som har brukt 
sluttpakker som virkemidler. Noen flere kan ha skjøvet tilsatte over på ventelønn 
ute å tilby sluttpakker, men de aller fleste (96 prosent) som har fått ventelønn i 
den perioden vi betrakter, gikk ut av en av omstillingsetatene.  

Årsaker til begrensede personellmessige konsekvenser av omstillingene er dels 
restriksjoner som ligger i statens regelverk for oppsigelser, dels politiske signaler 
om å unngå oppsigelser og dels at behovet for oppsigelser har vært lite. Det siste 
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betyr at de organisatoriske omstillingene ofte har bestått i å stokke avdelinger/ 
seksjoner med de samme menneskene sammen på nye måter. Fristilling av 
virksomheter fører dessuten ikke i seg selv til personellmessige konsekvenser. Det 
er dels en betydelig tilgang og avgang på personell til/fra staten hvert år. En 
illustrasjon på dette er at på ethvert tidspunkt er 5-10 prosent av de tilsatte i staten 
rekruttert det siste halve året. Bare ved å justere tilgangen ned i forhold til 
avgangen, kan det oppnås betydelig nedbemanning uten at noen sies opp. 
Kompetansekrav i ledige stillinger kan imidlertid begrense denne typen tilpasning 
gjennom naturlig avgang.  

Sluttordninger i staten 
I denne rapporten ser vi på bruk av sluttordninger, med spesiell vekt på slutt-
vederlag og studiestønad. I det statlige tariffområdet har personer som blir sagt 
opp rett til ventelønn under visse forutsetninger. En som er overtallig, kan dermed 
få et valg mellom å si opp selv og få et sluttvederlag eller studiestønad, eller å bli 
sagt opp, for deretter å søke om ventelønn. 

Moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutingene har framforhandlet 
rammebetingelser for bruk av omstillingsvirkemidler. De regulerer blant annet 
øvre grenser for størrelse på sluttvederlag. Lovgivningen regulerer hvor lenge en 
statsansatt som er sagt opp har rett på ventelønn.  

For arbeidstagerne er ventelønn det økonomisk sett gunstigste alternativet dersom 
man skal være få år i arbeid mellom fratredelsen og pensjonsalderen. Jo færre år i 
arbeid i denne perioden, jo gunstigere er ventelønn. I tillegg er det slik at jo eldre 
man er, jo gunstigere er ventelønn.  

Dersom man kommer raskt i arbeid, er sluttvederlag et gunstig alternativ. Med 
dagens regler, vil man kunne få opp til 24 måneders lønn som sluttvederlag og 
teoretisk sett begynne i ny stilling dagen etter fratredelsen.  

Studiestønad faller gunstigst ut økonomisk for de som har mange år igjen til 
pensjonsalder. Hvis vi forutsetter at studiene gjør at de kvalifiserer til bedre 
lønnsutvikling enn de ellers ville hatt, vil dette over tid vise seg å være bedre enn 
de fordelene som umiddelbart følger av et sluttvederlag.  

Arbeidstageren må ofte treffe sitt valg med stor usikkerhet om mulighetene til ny 
jobb. Intervjuene som er gjennomført viser da også at personer som er blitt 
overtallige i stor grad legger vekt på andre forhold enn de rent økonomiske 
forventningene.  

Forsvaret har spesielle ordninger, som er langt bedre for arbeidstagerne enn det 
andre arbeidsgivere tilbyr. Spesielt gjelder det for befalet. De har hatt en ordning 
der de ved å fratre har fått redusert lønn (om lag halvparten av den tidligere 
lønnen), samtidig som de har kunnet ta nytt arbeid hos en annen arbeidsgiver. 
Lønnen beholdes frem til pensjonsalder og gir pensjonsopptjening. Dette er i 
særklasse den beste ordningen for arbeidstagerne. 

For arbeidsgiverne, er sluttordninger og andre omstillingsvirkemidler nettopp et 
virkemiddel for å nå omstillingsmålene. Ut fra rene økonomiske betraktninger, må 
arbeidsgiveren vurdere virkemiddelbruken ut fra at arbeidstageren har rettigheter 
til ventelønn. Det kan derfor uansett bli snakk om betydelige utbetalinger i hvert 
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overtallighetstilfelle. For arbeidsgiverne ligger det økonomiske gevinster i at de 
overtallige som bruker lang tid på å finne seg en ny jobb, velger sluttvederlag. 
Vårt materiale viser at arbeidsgiverne i varierende grad også trekker inn andre 
forhold enn de økonomiske i utarbeidelsen av sine tilbud til overtallige. For 
eksempel tilbyr Vegvesenet det som ble kalt et overtallighetsår, der den 
overtallige kunne benytte minst tre dager per uke til å søke jobb og delta på kurs 
og samlinger knyttet til sin nye situasjon.  

I den perioden vi ser på, har det vært flere endringer i lovregler og retningslinjer. 
Ventelønnsordningen ble endret i 2002. De nye reglene innebærer at en person 
under 50 kan få ventelønn i maksimalt 3 år og en person mellom 50 og 54 kan få 
maksimalt 4 år. Fra 55 år og oppover kan man få ventelønn frem til pensjonsalder, 
dvs. maksimalt 12 år. 

I retningslinjene for omstillingsvirkemidler som kom i 2001, ble størrelsen på 
maksimalt sluttvederlag beregnet ut fra den overtalliges alder, maksimalt 
15 måneders lønn. I 2003 kom det nye retningslinjer, som tilsier beregning ut fra 
ansiennitet. Nå kan det gis maksimalt 24 måneders lønn til overtallige med 24 års 
ansiennitet.  

Disse endringene innebærer at sluttvederlag har blitt gunstigere og ventelønn 
mindre gunstig for store grupper.  

Fikk sluttordning i perioden 1998-2003 
Om lag 2/3 av de som fikk en sluttordning, var overtallige i den betydning at de 
enten har fått overtallighetsattest og rett til ventelønn, eller at de fikk en sluttpakke 
og opplyser at hvis de hadde avslått tilbudet om sluttpakke, så ville de med høy 
eller middels sannsynlighet blitt oppsagt og søkt om ventelønn. Den øvrige 
tredjedel fikk sluttpakke selv om de ikke var overtallige. De oppgir at de med høy 
sannsynlighet ville fått tilbud om å bli i virksomheten dersom de hadde takket nei 
til tilbudet om sluttpakke. 

Blant de overtallige, fikk 66 prosent tilbud om en sluttpakke. De øvrige 34 prosent 
fikk ikke tilbud om sluttpakke. De ble sagt opp, fikk overtallighetsattest, søkte og 
fikk rett til ventelønn. Det at de ikke fikk tilbud, betyr ikke nødvendigvis at det 
ikke var muligheter for å få sluttpakke i virksomheten. Men hvis de kunne få et 
tilbud ved å søke, så har de altså ikke søkt. 

Av de overtallige som fikk tilbud om sluttpakke, valgte 74 prosent å takke ja til 
tilbudet. De sa selv opp sin stilling og fikk enten et sluttvederlag eller støtte til 
utdanning/studier. De øvrige 26 prosent avslo tilbudet, fikk overtallighetsattest, 
søkte og fikk rett til ventelønn. 
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Tabell A De som fikk rett til ventelønn eller fikk en sluttpakke, etter om de 
var eller ikke var overtallige, og etter om de fikk eller ikke fikk 
tilbud om sluttpakke. Prosent 

 Fikk rett til 
ventelønn 

Fikk 
sluttpakke 

Sum 

Overtallige 34,1 32,5 66,6 
 Fikk tilbud om sluttpakke 11,3 32,5 43,8 
 Fikk ikke tilbud om sluttpakke 22,8  22,8 
Ikke overtallige  33,4 33,4 
Sum 34,1 65,9 100,0 

 

Hvorfor ble de overtallige og hvorfor fikk de tilbud om 
sluttpakke? 
Overtallige som ikke fikk tilbud om sluttpakke, har alle fått overtallighetsattest fra 
den virksomheten de forlot. Den bekrefter at de uforskyldt er sagt opp som følge 
av at stillingen er inndradd eller arbeidet er falt bort og at det ikke finnes annet 
passende arbeid i virksomheten. 

Overtallige som fikk tilbud om sluttpakke men som avslo, har også fått attest på 
sin overtallighet. De som aksepterte et tilbud om sluttpakke, har ikke fått 
overtallighetsattest. Alle som fikk tilbud om sluttpakke, er imidlertid i spørre-
undersøkelsen spurt om hvorfor de tror at de fikk tilbud. 

Av overtallige som fikk tilbud om sluttpakke, bekrefter 70 prosent at oppgavene 
gradvis hadde falt bort og 66 prosent at de tilhørte en gruppe personell som det 
var for mange av i virksomheten. Dette var imidlertid ikke noe som automatisk 
førte til overtallighet for den enkelte. Tilsatte kan få nye oppgaver, og en gruppe 
som er for stor skal bare skyve ut noen, ikke alle. De som var i faresonen for 
overtallighet, har derfor i stor grad fått anledning til å søke om sluttpakke. Av 
overtallige som fikk tilbud om sluttpakke, bekrefter 72 prosent at de søkte/ba om 
det, og 66 prosent oppgir at dette hadde stor eller noen betydning for at akkurat de 
fikk tilbud om sluttpakke. Men i tillegg har det hatt stor eller noen betydning at 
oppgavene gradvis hadde falt bort (52 prosent), at oppgavene gradvis var overført 
til andre (33 prosent) og at en tilhørte en for stor gruppe personell (57 prosent). 
Relativt få legger vekt på individuelle årsaker. 

For de som ikke var overtallige, skiller vi mellom befal i Forsvaret og andre. Av 
tidligere befal som fikk sluttpakke, bekrefter 40 prosent at oppgavene gradvis 
hadde falt bort og 51 prosent at de tilhørte en gruppe personell som det var for 
mange av. Befalets sterke stillingsvern gjør likevel at de regnet med å kunne bli i 
Forsvaret. Bare 14 prosent oppgir at det at oppgavene gradvis hadde falt bort, 
hadde stor eller noen betydning for at de fikk sluttpakke. Igjen er hovedgrunnen til 
at de fikk tilbud at de søkte eller ba om det. 69 prosent oppgir at dette hadde stor 
eller noen betydning for at nettopp de fikk tilbud. 

Av de andre som ikke var overtallige, men som likevel fikk sluttpakke, bekrefter 
67 prosent at oppgavene gradvis hadde falt bort og 51 prosent at de tilhørte en 
gruppe personell som det var for mange av. Det har hatt stor eller noen betydning 
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for at nettopp de fikk tilbud om sluttpakke at de selv søkte/ba om det (57 prosent), 
at oppgavene gradvis hadde falt bort (61 prosent), at oppgavene gradvis var 
overført til andre (32,3) og at de tilhørte en gruppe det var for mange av (29 
prosent). Men de regnet altså med at de ville få tilbud om å bli selv om de avslo 
tilbudet. 

De tilbudte sluttpakkenes verdi 
Verdien av de tilbudte sluttordningene er beregnet som nåverdien (1998-kroner og 
1998-lønnsnivå i staten) av ordningene gitt at de ikke får ny jobb, ikke dør eller 
går over på andre trygdeordninger før rettighetene er brukt fullt ut og at 
regelverket utnyttes fullt ut. 

De som valgte sluttvederlag, og som kunne valgt ventelønn eller studiestøtte, 
valgte det alternativet som ga lavest nåverdi. Årsaken må være at de vurderte 
muligheten for ny jobb som god slik at dette alternativet alt i alt var best. De er i 
gjennomsnitt 43 år, og gjennomsnittlig verdi på tilbudene om sluttvederlag var kr 
286.000. De valgte bort ventelønn som hadde en gjennomsnittlig verdi på kr 
839.000 dersom de ikke kom i ny jobb. De valgte også bort studiestøtte-
alternativet. I gjennomsnitt var tilbudene om studiestøtte verdt kr 566.000. De 
som valgte sluttvederlag fremfor ventelønn, uten å oppgi studiestøtte som et 
alternativ, var i gjennomsnitt 42 år. Gjennomsnittlig verdi på sluttvederlagene var 
kr 186.000. Ventelønnsalternativene, som altså ble valgt bort, hadde en potensiell 
verdi på kr 934.000. 

De som valgte studiestøtte, og som alternativt kunne valgt ventelønn eller slutt-
vederlag, er i gjennomsnitt noe yngre; 38 år. Gjennomsnittlig studiestøtte var på 
kr 418.000 dersom studiene ble gjennomført som planlagt. Ventelønnsalternativet 
hadde en potensiell verdi på kr 650.000 og tilbudene om sluttvederlag var i 
gjennomsnitt verdt kr 177.000. 

De som valgte ventelønn fremfor et tilbud om sluttvederlag, var i gjennomsnitt 52 
år, og ventelønnen hadde i gjennomsnitt en potensiell verdi lik kr 959.000, mot 
sluttvederlagets verdi lik kr 188.000. 

Befal i Forsvaret er ikke med i disse tallene. For befal er ventelønn ikke et reelt 
alternativ. De som valgte sluttvederlag, og som alternativt kunne valgt studie-
støtte, var i gjennomsnitt 34 år. De valgte bort tilbud om studiestøtte som i 
gjennomsnitt var verdt kr 760.000. I stedet tok de sluttvederlag til en verdi av kr 
317.000 i gjennomsnitt. 

Stort sett alle som har fått tilbud om redusert lønn fra Forsvaret, har valgt å slutte 
med denne ordningen, uansett andre tilbud. De som fikk tilbud om redusert lønn, 
sluttvederlag og studiestøtte, og som valgte redusert lønn, var i gjennomsnitt 44 
år. Det tilbudet de valgte, var i gjennomsnitt verdt kr 2.009.000. Tilbudet om 
sluttvederlag var i gjennomsnitt verdt kr 638.000 og tilbudet om studiestøtte kr 
854.000. 

Hvem var de overtallige? 
Overtallige som gikk ut med rett til ventelønn, er eldre, har lengre ansiennitet i 
staten og har høyere utdanning enn de som fikk sluttvederlag. Overtallige som 
gikk ut med studiestøtte, har lavest alder, ansiennitet og utdanningsnivå. 
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Av overtallige som gikk ut med rett til ventelønn, kom 69 prosent fra full stilling 
og 55 prosent fra en storbyregion. 61 prosent var kvinner. Gjennomsnittsalderen 
var 52 år og de hadde vært i gjennomsnitt 25 år og 1 måned i staten. 79 prosent 
hadde sin høyeste utdanning på videregående skoles nivå. 43 prosent hadde hatt 
en ledende stilling. Ved fratredelsen hadde de som var ledere da, i gjennomsnitt 
16 personer som de ledet direkte. De som hadde fått tilbud om sluttpakke, var 
gjennomgående yngre enn de som ikke fikk tilbud. Da de valgte ventelønn, var 
det dominerende momentet at de antok at det ville bli vanskelig å få ny jobb. 

Figur A Hvem ble overtallige? Alder og type sluttordning 
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Av overtallige som gikk ut med sluttvederlag, kom 66 prosent fra full stilling og 
bare 3 prosent fra en storbyregion. 67 prosent var kvinner. Gjennomsnittsalderen 
var 42 år og de hadde vært i gjennomsnitt 18 år og 7 måned i staten. 69 prosent 
hadde sin høyeste utdanning på videregående skoles nivå. 56 prosent hadde hatt 
en ledende stilling. Ved fratredelsen hadde de som var ledere da, i gjennomsnitt 7 
personer som de ledet direkte. 

Av overtallige som gikk ut med studiestøtte, kom 82 prosent fra full stilling, 80 
prosent fra en storbyregion, og 63 prosent var kvinner. Gjennomsnittsalderen var 
37 år og de hadde i gjennomsnitt vært 13 år og 1 måned i staten. 27 prosent hadde 
sin høyeste utdanning på videregående skoles nivå. 46 prosent var på grunnskole-
nivå. 49 prosent hadde hatt en ledende stilling. Ved fratredelsen hadde de som var 
ledere da, i gjennomsnitt 10 personer som de ledet direkte. 

Hvem fikk sluttpakke uten å være overtallige? 
De som ikke var overtallige men som likevel fikk sluttvederlag, er eldre og har 
lengre ansiennitet i staten enn de som valgte studiestøtte. Ser vi bort fra befal, har 
de som gikk ut med studiestøtte, lavest utdanningsnivå. 

Av befal som fikk sluttvederlag, kom 99 prosent fra full stilling, og bare 3,3 
prosent var kvinner. Gjennomsnittsalderen var 43 år og de hadde i gjennomsnitt 
vært 23 år og 4 måned i staten. 90 prosent hadde hatt en ledende stilling. Ved 
fratredelsen hadde de som var ledere da, i gjennomsnitt 36 personer som de ledet 
direkte. 
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Av befal som fikk studiestøtte, kom 90 prosent fra full stilling, og 12 prosent var 
kvinner. Gjennomsnittsalderen var 33 år og de hadde i gjennomsnitt vært 13 år og 
5 måned i staten. 99 prosent hadde hatt en ledende stilling. Ved fratredelsen hadde 
de som var ledere da, i gjennomsnitt 27 personer som de ledet direkte. 

Av de som fikk sluttvederlag uten å være overtallige, og som ikke var tidligere 
befal, kom 61 prosent fra full stilling, 43 prosent fra storbyregion, og 64 prosent 
var kvinner. Gjennomsnittsalderen var 42 år og de hadde vært i gjennomsnitt 21 år 
og 5 måned i staten. 69 prosent hadde sin høyeste utdanning på videregående 
skoles nivå. 12 prosent var på grunnskolenivå. 49 prosent hadde hatt en ledende 
stilling.52 prosent hadde hatt en ledende stilling. Ved fratredelsen hadde de som 
var ledere da, i gjennomsnitt 6 personer som de ledet direkte. 

Av de som fikk studiestøtte uten å være overtallige, og som ikke var tidligere 
befal, kom 85 prosent fra full stilling, 79 prosent fra storbyregion, og 46 prosent 
var kvinner. Gjennomsnittsalderen var 37 år og de hadde i gjennomsnitt vært 15 år 
og 7 måned i staten. 28 prosent hadde sin høyeste utdanning på videregående 
skoles nivå.. 53 prosent var på grunnskolenivå. 49 prosent hadde hatt en ledende 
stilling.61 prosent hadde hatt en ledende stilling. Ved fratredelsen hadde de som 
var ledere da, i gjennomsnitt 23 personer som de ledet direkte. 

Valget mellom sluttvederlag og ventelønn 
Sannsynligheten for å velge sluttvederlag fremfor ventelønn, når en har dette 
valget, påvirkes signifikant av alderen, antall månedslønner som inngår i tilbudet 
om sluttvederlag og geografisk lokalisering av stillingen. Jo eldre, desto mindre 
sannsynlighet for å velge sluttvederlag. Jo flere månedslønner i tilbudet om 
sluttvederlag, når den tilsatte er 45 år eller eldre, desto større sannsynlighet for å 
velge sluttvederlag. Det er større sannsynlighet for å velge sluttvederlag utenfor 
en storbyregion enn i. 

Overkompensasjon 
Ordningene for sluttpakker har gjerne hatt et regelverk med maksimalbeløp. 
Mange ville antakelig valgt sluttvederlag fremfor ventelønn selv om tilbudet om 
sluttvederlag hadde vært dårligere. For andre var tilbudet akkurat stort nok til at 
de valgte sluttvederlag. Ut fra observasjoner av hvilke tilbud som er blitt akseptert 
og hvilke som er avslått, er det anslått at sluttvederlagene i gjennomsnitt kunne 
vært om lag kr 70.000 lavere per person uten at færre hadde valgt sluttvederlag. 
Dette ville kreve en individuell fastsetting av sluttvederlagenes størrelse ut fra den 
enkeltes situasjon. Ikke minst ville vurderingen av de individuelle mulighetene på 
arbeidsmarkedet vært sentrale i en slik fastsetting. Dette gjelder bare overtallige 
som sto overfor et valg mellom sluttvederlag og ventelønn. 

Veien til en sluttordning i Vegvesenet, Tollvesenet og Kartverket 
Omstillingsprosessene i de tre virksomhetene har likhetspunkter, men også 
betydelige forskjeller. Vegvesenet er i ferd med å avslutte en omfattende 
omstilling, der regionalisering og en reduksjon fra om lag 5.000 til 4.250 årsverk 
har vært viktige elementer. Tollvesenets omstilling er også en regionaliserings-
prosess, men den er gjennomført uten krav om nedbemanning. Kartverket har ikke 
et like sterkt regionaliseringselement, ved at de skal ned til å ha kontor i 12 fylker. 
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Nedbemanningen i landdivisjonen er imidlertid betydelig og store deler av 
markedsdivisjonen er solgt. 

Kort oppsummering av virkemiddelbruken i de tre virksomhetene: 

 Vegvesenet med et omfattende apparat og omstillingsår – vi gjør det vi kan 
for å gi medarbeiderne så gode vilkår som mulig, både gjennom å påvirke 
utforming av virkemidlene, etablere et omstillingsår i tillegg, pluss et 
rådgivningsapparat rundt de overtallige 

 Tollvesenet med fritak for flytteplikt og full bruk av virkemidler – en etat 
der det regionale apparatet er uvant med omstillinger av denne typen, mye 
tid brukt til avklaringer, full bruk av virkemidler etter at alle utredninger var 
gjennomført 

 Kartverket med individuelle forhandlinger og vurdering av hva som er et 
rimelig sluttvederlag for den enkelte – under de maksimale satsene. 

Ytterpunktene er på den ene side Vegvesenet, som lar de overtallige gå inn i et 
omstillingsår før de fratrer. I dette året kan de benytte minst tre arbeidsdager til å 
søke jobb eller delta på ulike kurs og samlinger. På den andre side finner vi 
Kartverket, som har tilbudt sluttvederlag som ligger under de øvre grensene for 
det som er mulig å gi, og som gjør avkortinger i sluttvederlaget dersom den 
overtallige ønsker å vurdere tilbudet over tid. 

En viktig forklaring på virkemiddelbruken, finner vi i økonomien knyttet til 
omstillingsprosessene. Både Vegvesenet og Tollvesenet oppgir å ha hatt en god 
dialog med sine eierdepartementer om omstillingsprosessene, og har fått 
økonomiske muligheter til å benytte de tilgjengelige omstillingsvirkemidlene. 
Kartverket har hatt en vanskeligere prosess, der de har måttet dekke omstillings-
kostnader innenfor rammer som fra før var oppfattet som trange. Det har vært 
førende for at de ikke har benyttet omstillingsvirkemidlene fullt ut.  

Kartverket og Vegvesenet har om lag like mange på ventelønn etter sine 
omstillingsprosesser, noe over 20. Dette til tross for at nedbemanningsbehovet var 
vesentlig større hos Vegvesenet, og at begge etater har relativt mange eldre 
arbeidstakere som ble overtallige. Det kan være grunn til å spørre om den mer 
begrensede bruken av omstillingsvirkemidler i Kartverket, har bidratt til at flere 
velger ventelønn, noe som igjen kan påføre virksomheten kostnader i flere år 
fremover. 

Forsøk på å skaffe seg ny jobb 
Av overtallige som gikk ut med rett til ventelønn, forsøkte 84 prosent å skaffe seg 
ny jobb. Av overtallige som fikk sluttvederlag, er andelen 88 prosent. 

Overtallige som gikk ut med rett til ventelønn, begynte senere å søke jobb enn de 
som gikk ut med sluttvederlag, se Figur B. 

Andelen av dem som har fått rett til ventelønn, som har forsøkt å skaffe seg nytt 
inntektsgivende arbeid, synker med økende alder over 45-49 år, se Figur C. De 
med sluttvederlag opprettholder høyere søkeaktivitet ved økende alder over 45-49 
år.  
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Andelen av dem som forsøkte å skaffe seg ny jobb, som startet med forsøkene før 
fratredelsen, er vist i Figur D. For dem med sluttvederlag er det en klar tendens til 
fall, før andelen spretter opp for aldersgruppen 60-64 år. Det er få observasjoner 
på dette alderstrinnet, og tilfeldigheter kan slå sterkt ut. For dem med ventelønn er 
det kanskje også en tendens til fall, selv om andelen svinger mye. 

Figur B Når begynte de å søke etter ny jobb, i forhold til 
fratredelsesdatoen? 
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Figur C Forsøkte å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Alder 
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Figur D Startet med å forsøke og skaffe seg ny jobb før fratredelsesdato 
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Vansker med å skaffe seg ny jobb 
Overtallige som gikk ut med rett til ventelønn, hadde større vansker med å finne 
arbeid hos ny arbeidsgiver enn de som gikk ut med sluttvederlag, se Figur E. De 
som fikk sluttpakke uten å være overtallige, har i liten grad erfart vansker med å 
skaffe seg arbeid. 

Figur E Vansker med å skaffe seg arbeid 
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Hele 90 prosent av de overtallige som fikk ventelønn, og som har opplevd vansker 
med å få arbeid, mener at det var av stor eller noen betydning for vanskene at de 
var for gamle. En like stor andelen mener at det var av noen eller stor betydning at 
det var få jobber på stedet som trengte mine kvalifikasjoner.  

Egen virksomhet 
Av de som fikk rett til ventelønn, oppgir 13 prosent at de hadde planer om å starte 
egen virksomhet. Av dem med planer, var det 27 prosent som faktisk greide det. 

Av de som fikk sluttvederlag, utenom befal, hadde 8 prosent planer om å starte 
egen virksomhet. 57 prosent greide det. 
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Av befal med sluttvederlag, hadde 30 prosent planer om å starte egen virksomhet, 
80 prosent av dem greide det. 

Hovedgrunnen til at mange ikke får realisert sine planer, er finansierings-
problemer og at det dukket opp et godt jobbtilbud som en heller slo til på.  

Første jobb 
Av alle som sluttet med en sluttordning, har 72 prosent fått ny jobb hos ny 
arbeidsgiver i perioden frem til spørreundersøkelsen i slutten av 2004. 

De som fikk rett til ventelønn, har i langt større grad enn andre overtallige og 
ikke-overtallige gått inn i en midlertidig jobb. Dette betyr at de ikke mister retten 
til ventelønn, selv om betalingen midlertidig stoppes eller reduseres. 

Regelverket stimulerer til at de som har rett til ventelønn, oppsøker midlertidige 
jobber eller forsøker å få definert jobber som midlertidige for å unngå å miste 
retten til ventelønn. 

De overtallige og tidligere befal heller i retning av at den første jobben de fikk 
etter at de forlot den statlige etaten var dårligere enn den de forlot. De har også en 
overvekt av svar i retning av at kravene til arbeidstempo og kvalitet er større enn 
før, mens - hvis vi ser bort fra tidligere befal - kravene til selvstendighet er mindre 
enn før. 

De ikke-overtallige, utenom befal, heller i retning av at den nye jobben er bedre 
enn den de forlot, bortsett fra lønnen. Kravene til arbeidstempo, kvalitet og 
selvstendighet er større enn før. 

Figur F Første jobb er en midlertidig jobb 
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Flere jobber 
Av de 72 prosent som fikk ny jobb etter at de gikk ut med sluttordning, oppgir 41 
prosent at de har hatt flere jobber. 
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Hvis vi ser bare på dem som har hatt flere jobber, har de overtallige og tidligere 
befal en overvekt av svar i retning av at den nåværende eller siste jobben er 
dårligere enn den statlige jobben de forlot og at kravene er større. 

De ikke-overtallige, utenom befal, heller i retning av at den nåværende eller siste 
jobben er bedre enn før og at kravene til kvalitet og selvstendighet er større, men 
at kravene til arbeidstempo er mindre. 

Registrert arbeidsledighet 
Arbeidsledighet registrert ved Aetat, 1/2 år etter fratredelsen, som andel av alle 
som har gått ut med de ulike sluttordninger, er størst for dem med rett til vente-
lønn, se Figur G. Andelen er 44,5 prosent. Av overtallige som har valgt 
sluttpakke, er 14,7 prosent registrert som arbeidsledige ved Aetat 1/2 år etter 
fratredelsen. Blant de som fikk en sluttpakke uten å være overtallige, er det nesten 
ingen som er registrert som arbeidsledige 1/2 år etter fratredelsen. 

Figur H viser at de som har fått rett til ventelønn, har størst registrert arbeids-
ledighet også innen ulike aldersgrupper. Arbeidsledigheten er langt større enn for 
dem som har mottatt sluttvederlag. Den er også større enn for overtallige som har 
mottatt sluttvederlag. For ikke-overtallige er det ingen som er registrert som 
arbeidsledige i de aldersgruppene som figuren gjelder. 

Figur G Registrerte arbeidsledige, 1/2 år etter fratredelsen, som andel 
av alle med gitt sluttordning 
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Figur H Registrerte arbeidsledige, 1/2 år etter fratredelsen, som andel 
av alle med gitt sluttordning, etter alder 
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Figur I Hypotetisk registrert ledighet blant alle med ventelønn, 35-64 år 
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Hvis vi avgrenser oss til aldersgruppene i tabellen, altså 35-64 år, så er den 
samlede andel med registrert ledighet for dem med rett til ventelønn lik 44,5 
prosent. For dem med sluttvederlag er prosenten 10,8. De overtallige blant dem 
med sluttvederlag har en andel på 21,7. 

Dersom de med rett til ventelønn, i hver av de tre aldersgruppene, hadde samme 
prosent registrerte ledige som dem som mottok sluttvederlag, kan det beregnes at 
andelen registrert ledighet for dem med rett til ventelønn ville vært bare 9,2 
prosent. Når den faktisk er 44,5 prosent, tyder det på at det store innslaget av eldre 
blant dem med rett til ventelønn ikke bidrar til å forklare den høye arbeids-
ledigheten. 

Hvis vi alternativt legger til grunn for beregningene andelene registrerte ledige for 
de overtallige i hver aldersgruppe, så ville andelen for dem med ventelønn vært 
18,5 prosent. Dette tyder på at ulik aldersstruktur kan forklare en del av for-
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skjellen i prosent registrerte ledige mellom dem med rett til ventelønn og over-
tallige med sluttvederlag, men langt fra alt. 

De som ble igjen 
Av de som ikke sluttet i omstillingsetatene, utenom befal, mener 85 prosent at 
virksomheten mistet verdifull kompetanse. De mener at dette hadde stor eller noen 
betydning for det videre arbeid i virksomheten. 

Det er mindre oppslutning om påstanden at det ble en ny giv i virksomheten, 5 
prosent mener at dette hadde stor betydning mens 36 prosent mener stor eller noen 
betydning. 

Sykefraværet har økt betydelig og 20 prosent mener dette har hatt stor betydning 
for det videre arbeid i virksomheten. 72 prosent mener stor eller noen betydning. 

Befal som ikke sluttet, mener at omstillingene har medført at Forsvaret har mistet 
verdifull kompetanse. 94 prosent mener dette har hatt stor eller noen betydning for 
det videre arbeid i Forsvaret. Omstillingene har i begrenset grad ført til en ny giv i 
virksomhetene. 30 prosent mener dette har hatt stor eller noen betydning. Det er 
ingen stor oppslutning om at det er blitt en ny giv i virksomheten. Nær 60 prosent 
mener at økt sykefravær har vært et problem av stor eller noen betydning.  

Om omstilling og sluttordninger i tre virksomheter 
Blant de berørte er det noen som er negative til omstillingen generelt og mange av 
de intervjuede, som av ulike grunner knyttet til sin personlige situasjon, er 
negative til det utfall omstillingen har fått for dem. Det vil naturlig nok farge 
oppfatningene om sluttordninger og andre omstillingsvirkemidler, og syns-
punktene som fremkommer om virkemidlene må leses i lys av disse. Blant dem vi 
intervjuet var det et dominerende syn blant de vegvesenansatte og blant 
Tollvesenets folk at en omstilling var nødvendig. I Kartverket var det flere som 
gav uttrykk for at de mener selve omstillingen er uheldig, og at den vil få negative 
konsekvenser for kartvirksomheten i Norge. 

Mange omstillingsprosesser i staten har et regionaliseringselement, så også i de tre 
virksomhetene vi har sett nærmere på. Slike prosesser innebærer at mange skal få 
nye ledere, samtidig som vanskelige personalspørsmål skal håndteres. Det som 
blir beskrevet som ”den vanskelige samtalen” blir derfor ofte en samtale mellom 
en leder og en medarbeider som ikke kjenner hverandre godt – i noen tilfeller er 
det første møte mellom leder og medarbeider. Dette er med på å gjøre en 
vanskelig situasjon enda vanskeligere. Mange berørte peker på dette. Både ledere 
og medarbeidere legger stor vekt på informasjonselementet. Knyttet til 
sluttordninger og andre omstillingsvirkemidler, gjelder dette særlig hvilke 
omstillingsvirkemidler som er relevante for den enkelte og hva virksomheten kan 
tilby. Virksomhetene har i varierende grad lyktes på dette punktet. 

Ventelønn oppfattes som mest aktuelt for de eldre arbeidstagerne. De knytter det 
til at dette alternativet gir mest trygghet, samtidig har mange synspunkter på at de 
oppfatter kontakten med Aetat som vanskelig. Etter lang tids ledighet og mange 
søknader og andre fremstøt, kan det oppleves tungt å møte kravet til aktivitet for 
en som er i 60-års alderen.  
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Studiestønaden oppfattes som mest relevant for de yngre. Dette er imidlertid ikke 
noe enhetlig bilde, det finnes også de blant de unge som aldri kunne tenke seg å 
sette seg på skolebenken igjen.  

Sluttvederlaget oppfattes som en attraktiv løsning blant de som er for unge til å 
vurdere ventelønn og for gamle til at de vil satse på en ny utdanning. Også de 
yngre som ikke ønsker å satse på skolegang, velger dette alternativet.  

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Med samfunnsøkonomiske virkninger mener vi i denne utredningen virkninger på 
utnyttingen av arbeidskraften i landet til å løse viktige oppgaver, eller oppgaver 
som det er villighet til å betale norsk lønnsnivå for å få utført. Vi vurderer ikke om 
statlige etater satser på de riktige oppgaver og i riktig omfang, og tar her for gitt at 
når oppgaver faller bort eller blir endret, så er det ikke samfunnsøkonomisk riktig 
å utføre dem mer eller på samme måte som før. 

I hovedsak synes det å ha vært saklige grunner til at personer har gått ut av statlige 
etater med en sluttordning i den perioden vi betrakter. Med saklige grunner menes 
at oppgavene var falt bort eller endret. Nedbemanningen har dermed i hovedsak 
ikke vært et samfunnsøkonomisk tap. Samtidig har mellom 50 og 80 prosent av de 
som er gått ut med en sluttordning fått ny jobb etter en tid. Hovedkonklusjonen er 
derfor at omstillingen har vært samfunnsøkonomisk lønnsom. Samtidig er et 
betydelig potensial for enda større samfunnsøkonomisk gevinst går tapt ved at 
yrkesaktiviteten for dem som sluttet ikke er på et høyere nivå. Spesielt er 
yrkesaktiviteten lav for dem som går ut med ventelønn. 

Den samfunnsøkonomiske gevinst er også dempet av at omstillingene i seg selv 
tok vekk krefter fra utførelsen av ordinære oppgaver i virksomheten og mange 
mener at de medførte problemer som søvnløshet, depresjoner, redusert selvtillit og 
svekket pågangsmot. Sykefraværet økte som følge av omstillingene, og de som 
ble igjen i virksomhetene, mener at dette har hatt betydning for den videre drift. 

Sluttvederlagsordningen har dels bidradd til at en nedbemanning vris i retning av 
personell som har gode muligheter på arbeidsmarkedet. Dels har den bidradd til å 
styrke insentivene til jobbsøking blant de som er utpekt som overtallige. Dette har 
antakelig bidradd til å øke yrkesaktiviteten blant de som sluttet og som fikk en 
sluttordning og dermed til å gi en samfunnsøkonomisk gevinst. 
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1 Innledning 
1.1 Formål, problemstillinger og 

avgrensninger 
Denne rapporten analyserer individuelle, institusjonelle og samfunnsmessige 
konsekvenser av personellmessige omstillinger innen den statlige forvaltning. 
Spesielt analyserer den virkningene av bruk av sluttvederlag og studiestøtte. Dette 
er sluttordninger der en ansatt får et økonomisk vederlag eller studiestøtte mot å si 
opp sin stilling slik at rettighetene til statlig fortrinnsrett til stillinger og til 
ventelønn opphører. Rapporten vurderer slike ordninger opp mot ordningen med 
ventelønn. 

Sluttpakke bruker vi som en felles betegnelse for ordninger der staten gir den 
tilsatte et økonomisk vederlag, dersom den tilsatte selv sier opp sin stilling slik at 
statens arbeidsgiveransvar opphører. Sluttordninger er alle typer økonomiske 
vederlag som kan brukes når ansatte blir overtallige og omfatter blant annet 
ordningen med ventelønn. 

Dette er sluttrapporten fra prosjektet "Bruk av sluttordninger ved statlige 
omstillinger". Prosjektet har vært utført i perioden 2004-2005 på oppdrag for 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (senere Moderniseringsdepartementet. 
Fra 1. januar 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet).  

Hovedproblemstillingene i prosjektet har vært 

 Hvordan virker sluttordninger som virkemiddel for statlige arbeidsgivere? I 
hvilken grad bidrar sluttpakker til å nå målene med en omstilling/ned-
bemanning? 

 Hvordan virker sluttordninger for mottakerne? Hvilke tilpasninger og 
hvilken karriere har de hatt etter at de sluttet? 

 Hvordan virker sluttordningene for de som blir igjen i virksomhetene? 

 Hva er de samfunnsøkonomiske effektene av omstillingene/nedbemanning-
ene og av sluttordningene? Hvordan bidrar omstillingene til utnyttingen av 
arbeidskraften i samfunnet? I hvilken grad bidrar sluttpakker til raskere 
overgang til ny jobb?  

Prosjektet har vært avgrenset til omstillinger etter 1. januar 1998. Frem til 2001 er 
det stort sett Forsvaret, Posten og Statens jernbanetrafikk som har benyttet 
ordninger med sluttpakker. Telenor var da ute av den statlige forvaltning. Det lå 
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en generell bestemmelse i Statens Personalhåndbok om fritak for arbeidsplikt i 
oppsigelsestiden (inntil 6 måneder) ved egen oppsigelse i forbindelse med 
nedbemanning. Dette kan oppfattes som en form for sluttpakke. Vi har imidlertid 
registrert svært få tilfeller av sluttpakker utenom Forsvaret, Posten og Statens 
jernbanetrafikk før 2001.  

Bruk av sluttvederlag og studiestøtte som generelle personalpolitiske virkemidler 
ved omstilling i staten ble innført med virkning fra 2001 og etter dette har vi 
registrert 23 statlige etater som har benyttet slike sluttpakker i tilknytning til 
omstillinger.  

Prosjektet tar ikke opp førtidspensjonering som virkemiddel ved omstillinger. 

Det har ikke vært lagt vekt på å anslå det nøyaktige omfang av bruk av sluttpakker 
i staten. Det sentrale mål for den statistiske analysen har vært å kartlegge 
individuelle virkninger og det har vært prioritert å få oversikt over godt 
dokumenterte tilfeller. En del av de ordninger som har vært rapportert har grenset 
til førtidspensjonering, i noen tilfeller har det vært kombinasjoner av ulike 
ordninger mens det i andre tilfeller har vært mangelfulle opplysninger om 
ordningene, eksempelvis om de innebærer oppsigelse. Vi har i den statistiske 
analysen avgrenset oss til tilfeller med godt dokumenterte sluttpakker og som 
innebærer opphør av statens arbeidsgiveransvar. Vår avgrensning innebærer at 
omfanget av sluttpakker som vurderes i analysen er noe mindre enn det faktiske 
omfang. 

1.2 Bakgrunn 
Bakgrunnen for prosjektet er den betydelige reduksjon i antall tjenesteforhold i 
staten i den perioden vi her studerer, se figur 1.1. Denne reduksjonen skyldes dels 
at virksomheter er blitt fristilt fra staten, og dels nedbemanning i hele eller deler 
av statlige etater. Antall tjenesteforhold lå på om lag 174.000 i oktober 1997 og 
gikk tilbake til 169.000 i oktober 2000. Frem til mars 2001 sank tallet med vel 
29.000 tjenesteforhold eller med vel 17 prosent. Frem til mars 2003 ble antall 
tjenesteforhold ytterligere redusert med vel 15.000. Samlet fra oktober 1997 til 
mars 2003 var tilbakegangen på i alt 48.600 tjenesteforhold. 

Nedbemanningen i staten har ført en rekke tidligere tilsatte over i arbeidsledighet 
med ventelønn. Mange kommer aldri tilbake i ordinær jobb og for andre tar det 
lang tid. En oversikt fra Ventelønnsseksjonen i Aetat viser at 4.643 personer 
begynte på ventelønn i perioden 1. januar 1993 – 31. juli 2003. Av disse hadde 
fortsatt 73 prosent rett til ventelønn ved periodens utløp. Bare 12 prosent hadde 
mistet retten til ventelønn som følge av ny jobb. I 2002 var utgiftene til ventelønn 
364 millioner kroner. 

Det kan være ulike forklaringer på at overgangen til ny jobb går så sent for de 
tidligere statstilsatte som gikk over på ventelønn. En mulig forklaring er at 
ventelønnsordningen nettopp har tiltrukket seg overtallige som har forventet eller 
erfart vanskeligheter med å få ny jobb. Ventelønnsordningen rekrutterer dermed 
personer med begrensede muligheter til å få ny jobb, og vil derfor også bli preget 
av liten andel med overgang til ny jobb. 
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Figur 1.1 Antall tjenesteforhold i staten 1997-2003 
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Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECON 

Datoformat: ååm = to siste siffer i år + siste siffer i måned (enten oktober eller mars) 

En annen mulig forklaring er at ventelønnsordningen i seg selv er utformet slik at 
den reduserer motivasjonen til å skaffe seg ny jobb. Ventelønnsordningen er 
gunstigere enn ordinær ledighetstrygd, og varer lengre. En mister stort sett retten 
til ventelønn dersom en får ny, fast heltidsjobb. Hvis det er usikkert hvor lenge en 
kan beholde en slik jobb og usikkert hvor lenge en orker eller har helse til å stå i 
jobb, blir det derfor risikabelt å ta en slik ny jobb. For noen kan dette føre til en 
passiv holdning i retning av å skaffe seg ny jobb og en tendens til lav andel med 
overgang til ny jobb. 

Dette var noe av bakgrunnen når Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2001 
åpnet for utbetaling av sluttvederlag og studiestøtte som generelle personal-
politiske virkemidler ved omstilling i staten. Dette ville være et alternativ til 
ventelønn med mer forutsigbare kostnader for staten og bedre motivasjon for den 
enkelte til å søke ny jobb, samtidig som det ga en kompensasjon for ulempen ved 
å miste jobben.  

1.3 Organisering 
Prosjektet har vært utført i perioden 2004-2005 på oppdrag for Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet (senere Moderniseringsdepartementet. Fra 1. januar 
2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet). 

Oppdragsgiver har stilt registerdata til rådighet for prosjektet, samt bidradd i 
arbeidet med å samle inn informasjon om statlige etaters bruk av sluttpakker. 
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Prosjektet har hatt en referansegruppe med følgende deltakere: 

Arne Krogstad Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon 
Arvid Tønnesen LO stat 
Bente Øverli Arbeids- og sosialdepartementet 
Even Monsrud Moderniseringsdepartementet 
Ingunn Bråten YS stat 
Knut Arild Larsen ECON 
Marit Skaar Reiersen Moderniseringsdepartementet 
Odd Jenvin Akademikerne stat 
Reidun Slåen Moderniseringsdepartementet 
Sissel Frøberg Moderniseringsdepartementet 
Øyvind Engh ECON 

 
Det er avholdt 8 møter i referansegruppen, med presentasjoner og nyttige 
diskusjoner av prosjektopplegg og foreløpige resultater.  

ECON er ansvarlig for prosjektets resultater i form av sluttrapport og arbeids-
notater. I ECON er prosjektet utført av Knut Arild Larsen (prosjektleder) og 
Øyvind Engh. 

1.4 Metodisk opplegg 
1.4.1 Oversikt 
Prosjektet har i hovedsak tre metodiske tilnærminger: 

Beregningsmodell for sluttordningenes verdi for den enkelte og kostnader for 
staten, basert på ordningenes regelverk og forventninger om mulighetene for ny 
jobb. 

Retrospektiv analyse av omstillinger, bruk av sluttordninger og virkninger i 23 
utvalgte omstillingsetater i perioden 1998-2003. Analysen bygger på individdata 
fra 

 Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) 1997-2003. 

 Innsamlede data om sluttpakker i statlige etater 1998-2003. 

 Spørreskjemaundersøkelse blant dem som opplevde omstillingene i de 23 
omstillingsetatene. 

 Data om tidligere statlige tilsatte som har fått rett til ventelønn, fra Aetats 
ventelønnsseksjon. 

Følgeanalyse av omstillingene i Kartverket, Vegvesenet og Tollvesenet 2004-
2005. Analysen bygger i hovedsak på intervjuer med ledelse og tilsatte. 

     ****** 
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Det er laget tre arbeidsnotater som gir en nærmere beskrivelse av datakildene. 

ECON-notat 2005-009 Personellmessige omstillinger i staten 1998-2003. 
Grupperinger og omfang. 

ECON-notat 2005-048 Spørreundersøkelse om statlige omstillinger og bruk av 
sluttordninger. Populasjon, utvalg, svar og skjema. 

ECON-notat 2005-029 Omstillingsvirkemidler i Kartverket, Vegvesenet og 
Tollvesenet. 

1.4.2 Beregningsmodell for sluttordninger 
Det er utarbeidet en beregningsmodell som viser den økonomiske nåverdien for 
den enkelte og kostnadene for staten av at en person slutter med ventelønn eller 
med ulike typer sluttpakker, gitt forventninger om antall år i ny jobb. Bereg-
ningene tar hensyn til den enkeltes alder, tjenestetid, tidligere lønn og regelverket 
for hver type ordning.  

Formålet har vært å få et presist bilde av hva slags ordninger som har vært brukt 
og hva de økonomisk innebærer for den enkelte, den statlige virksomheten og 
staten. Denne analysen er presentert i kapittel 3.  

1.4.3 Retrospektiv analyse 
Den retrospektive analysen består av flere elementer: 

Basert på datafiler for hvert år (mars, oktober) fra 1. oktober 1997 til 
1. mars 2003, fra Statens sentrale tjenestemannsregister (SST), er det laget en 
samlet fil for hele perioden der den enkelte tilsatte kan følges fra tidspunkt til 
tidspunkt i sin tjenestetid. SST har ikke data om sluttpakker og ventelønn. Det er 
derfor gjennomført en egen innsamling av informasjon om sluttpakker som er 
koblet til den samlede SST-filen. Data om ventelønn finnes heller ikke i SST. Vi 
har fått data om ventelønn fra Aetat og koblet også dem til SST-filen. 

Den resulterende samlede filen er først brukt til å gi en oversikt over 
omstillingene i staten (ECON-notat 2005-009 og kapittel 2 i denne rapporten). 
Dernest er filen brukt til å velge ut 23 omstillingsetater og til å trekke et utvalg av 
personer fra disse etatene til prosjektets spørreskjemaundersøkelse. 

Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) 
Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) omfatter alle arbeidstakere i staten 
som får lønn per 1. mars eller 1. oktober. Dette gjelder både de som er tilsatt i fast 
organiserte stillinger og andre som kan være engasjert på særskilte vilkår, og som 
kan få lønn på annen måte enn over de vanlige lønnspostene. Enheten i SST er 
tjenesteforhold. En tilsatt kan ha flere tjenesteforhold på samme tidspunkt. Antall 
tjenesteforhold kan derfor være større enn antall tilsatte. 

Fra SST har prosjektet fått tilgang til opplysninger om kjønn, alder, tjeneste-
sted(er), ansiennitet, månedsfortjeneste og utdanning. 
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Vi holder Slottsforvaltningen, Stortinget og Riksrevisjonen utenom det vi i det 
følgende omtaler som staten. Vi holder også utenom tilsatte ved Statens skole-
internat. Statlig tilsatte ved private helsefaghøyskoler er med i SST fordi de 
tidligere var med i lønnsstatistikken. De tas ikke med her. Vi står da igjen med 
172.200 tjenesteforhold og 171.300 tilsatte i mars 1998. I mars 2003 er det 
125.100 tjenesteforhold og 124.400 tilsatte. 

Analysen gjelder perioden 1998-2003. Vi tar derfor i mange tabeller også med 
data for oktober 1997, for å dekke perioden før 1. mars 1998. 

Sluttpakker 
For å få kartlagt bruken av sluttpakker, ble det sendt en henvendelse til alle 
statlige etater i begynnelsen av januar 2004 om å få opplysninger om slutt-
vederlagskontrakter og kontrakter av lignende art, samt kontrakter som gjelder 
studiestøtte. Det ble bare bedt om sluttpakker knyttet til omstillinger i staten, altså 
ikke eventuelle sluttpakker knyttet til spesielle personalsaker. Hovedkriteriet for 
utvalget av kontrakter var utover dette at de skulle omfatte opphør av statens 
arbeidsgiveransvar.  

Det ble bedt om opplysninger om virksomhetens navn, personnavn, fødsels-
nummer, dato for kontraktsinngåelse, fratredelsesdato, type virkemiddel (slutt-
vederlag, studiestønad, annet), samlet beløp, utbetalingsform (engangsbeløp, 
månedlig) og antall utbetalinger. Opplysningene ble sendt inn på regneark til 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet der de ble koblet til SST. 

Ventelønn 
Fra Ventelønnsseksjonen i Aetat har vi fått tilgang til data om alle som har fått rett 
til ventelønn i perioden fra 1.1.1998 til våren 2003. Nøyaktig sluttdato er ikke 
kjent, men det opplyses at utplukket ble gjort en gang etter 1. mars. Den siste 
ventelønnsavtale i materialet går fra 21. januar 2003. 

Materialet omfatter avtaler om rett til ventelønn for tidligere ansatte i Posten og 
Statens jernbanetrafikk, som er inngått etter at disse etatene gikk ut av det statlige 
tariffområdet mai 2001. De gikk samtidig ut av SST. De tilsatte beholdt imidlertid 
ventelønnsrettighetene. 

Dataene ble sendt på regneark til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Der 
ble opplysningene koblet til opplysninger i Statens sentrale tjenestemannsregister 
ved bruk av fødselsnummer. Før utlevering til ECON av de koblede data, ble 
fødselsnummer erstattet med et tilfeldig løpenummer slik at enkeltpersoner ikke 
kan identifiseres. 

Spørreskjemaundersøkelse 
Formålet med spørreundersøkelsen er å belyse virkninger både for den enkelte og 
for samfunnet av personellmessige omstillinger innen det statlige tariffområdet. 
Den er gjennomført ved å sende spørreskjema per post til et utvalg av dem som 
opplevde omstillingene. Det ble sendt ut 2.608 spørreskjema. Vi fikk om lag 47 
prosent svar som kunne brukes i analysen. 

Populasjonen i spørreundersøkelsen er personer som har vært tilsatt i staten i 
perioden 1.1.1998-1.3.2003, og som har vært tilsatt i statlige etater som har tatt i 
bruk sluttpakker for å oppnå nedbemanning eller utskifting av personell, som 
hadde minst 4 års tjenestetid og som ikke var aktuelle for alderspensjon.  
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Tabell 1.1  Omstillingsetater 

Omstillingsetater  
Skatteetaten Statens spesialpedagogiske sentra/system 
Toll- og avgiftsadministrasjonen Statens kartverk 
Sivile stillinger i forsvaret Vegvesenet 
Militære stillinger i forsvaret Post- og teletilsynet 
Forsvarets bygnings-tjeneste NVE 
Statens pensjonskasse Jernbaneverket 
Norgesnettrådet, sekretariatet Statens jernbanetrafikk 
Statlige høgskoler Posten Norge 
Norsk institutt for planteforskning Konkurransetilsynet 
Norsk institutt for skogforskning Forbrukerrådet 
VOX Voksen-opplæringsinstituttet Trygdeetaten 
Meteorologisk institutt  

 
Prosjektet har som spesielt formål å vurdere bruken av sluttpakker knyttet til 
omstillinger. Derfor avgrenses spørreundersøkelsen til statlige etater som har 
brukt sluttpakker i en slik sammenheng. Disse etatene omtaler vi som omstillings-
etater, se Tabell 1.1 

Det er også foretatt en avgrensning av populasjonen for å sikre at de som er med 
tilfredsstiller minstekrav for å få slike pakker.  

ECON-notat 2005-48 viser at populasjonen består av 121.496 personer i alt. Av 
disse har vi registrert at 2.709 sluttet med sluttvederlag i løpet av perioden, 1.025 
fratrådte med studiestøtte og gikk over i utdanning i løpet av perioden, og 1.933 
fikk rett til ventelønn i perioden. I gruppen med ventelønn er det en stor del som 
fikk dette fra Statens jernbanetrafikk og Posten etter at de gikk ut av det statlige 
tariffområdet i 2001. Videre har vi avgrenset en gruppe personer på 35.205 som 
ikke fikk noen sluttordninger og som var tilsatt gjennom hele undersøkelses-
perioden eller frem til etaten ble nedlagt eller gikk ut av staten. Disse omtales som 
tilsatte som ”ikke sluttet”. De øvrige 80.624 sluttet uten sluttordning eller var 
innom på bare noen av de aktuelle undersøkelsestidspunkter (i Statens sentrale 
tjenestemannsregister, SST) i perioden. 

I spørreundersøkelsen har vi sendt spørreskjema dels til et utvalg på 1.659 
personer som har fått en sluttordning samt 949 personer som tilhører gruppen 
”ikke sluttet”. Personer fra den store, øvrige gruppen, er ikke med i utvalget. Dette 
skyldes at vi av ressursmessige grunner måtte konsentrere informasjons-
innhentingen til personer som hadde opplevd omstillingsprosessen(e) i den 
enkelte etat og som hadde erfart virkningene av den(m) for dem som ble igjen. 
For de som ikke fikk sluttordning, ble dette gjort ved å kreve at de var tilsatt på 
alle aktuelle undersøkelsestidspunkter (i SST). Dette ville sikre at de hadde vært 
tilsatt under omstillingen. Men dette innebærer også at vi ikke har spørreskjema-
data for tilsatte som sluttet uten sluttordning.  

Den delen av populasjonen som utvalget er trukket fra, består altså av de som har 
fått en sluttordning pluss gruppen ”ikke sluttet”. Vi kaller dette for den avgrens-
ede populasjonen. Den består av 40.872 personer. Avgrensningen gjelder altså de 
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som ikke har fått sluttordning. Disse er som tidligere nevnt avgrenset til dem som 
var tilsatt gjennom hele undersøkelsesperioden eller frem til etaten ble nedlagt 
eller gikk ut av staten. 

For å korrigere for varierende trekkprosenter og svarprosenter i ulike deler av 
populasjonen, er det utarbeidet vekter som bidrar til at svarene gir et rimelig 
representativt bilde av den avgrensede populasjonen, fordelt etter alder, 
utdanningsnivå, kjønn og, for tilfeller med sluttordninger, tidsperioder for når 
ordningene startet. Dette er gjort separat for 23 grupper av populasjonen, inndelt 
etter type sluttordning og institusjon. Vektene er skalert slik at de gir riktig 
fordeling på de 23 populasjonsgruppene. Det tekniske opplegget for under-
søkelsen er nærmere dokumentert i ECON-notat 2005-048 ”Spørreundersøkelse 
om statlige omstillinger og bruk av sluttordninger. Populasjon, utvalg, svar og 
skjema”. 

Alle resultater fra spørreskjemaundersøkelsen i denne rapporten er basert på 
veide tall. For de som har fått sluttordning, antas tallene å gi et rimelig representa-
tivt bilde. For de som ikke har fått sluttordning, kan tallene bli preget av at vi ser 
på langvarig tilsatte og i mindre grad på folk som er innom i en kortere periode og 
som kanskje har fått gode tilbud om ny jobb utenfor etatene. 

1.4.4 Følgeanalyse 
Vegvesenet, Tollvesenet og Kartverket er valgt ut som de tre virksomhetene vi 
gjør intervjuer i. Valget av virksomheter er gjort i samarbeid med oppdragsgiver. 
Det viktigste kriteriet var at disse tre virksomhetene var i gang med omstillinger 
som innebar bruk av omstillingsvirkemidler i et visst omfang.  

Oppdragsgiver gjorde den første henvendelsen til virksomhetene, og etter noen 
innledende avklaringer, var alle tre virksomhetene villige til å delta. De første 
orienteringene om de tre omstillingsprosessene, viste også at det var interessante 
forskjeller mellom virksomhetene når det gjelder bakgrunn og strategi for 
omstillingene.  

Oppdragsgiver deltok som nevnt når det gjaldt å opprette kontakten. All senere 
dialog om prosjektet har gått mellom ECON og virksomhetene.  

Representativitet er ikke et mål i denne delen av prosjektet. Vårt mål har vært å 
identifisere personer i de tre virksomhetene som gjennom det de har opplevd og 
de valg de har truffet, har historier å fortelle, historier som kan utdype det de 
øvrige delene av prosjektet får frem. 

Vi har intervjuet representanter for ledelsen i de tre virksomhetene og vi har 
intervjuet omlag ti berørte medarbeidere i hver virksomhet. Vi har videre hatt 
dialog med personalfunksjonen i hver virksomhet. Vi har også hatt møter med 
Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet, samt noe dialog med 
Finansdepartementet, som representanter for de tre virksomhetenes fagdeparte-
menter.  

Valg av personer til intervjuene har foregått ved at ECON har orientert 
personal/omstillingsfunksjonen i virksomhetene om prosjektet, og at vi ønsker 
kontakt med personer som kan gi oss en bredde i informasjonstilfanget. Vi har 
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bedt om, og fått, kontakt med personer som er sagt opp, personer som har sagt opp 
og valgt studiestønad eller sluttvederlag, personer som er igjen i virksomheten 
med endrede oppgaver og personer som er igjen i virksomheten uten at deres 
stilling er berørt. Vi har bedt om at det så langt mulig blir foreslått personer med 
forskjellig innstilling til det å bli klassifisert som internt overtallig. 

Personal/omstillingsfunksjonen har foreslått personer. I Vegvesenet og i Toll-
vesenet er denne listen klarert med organisasjonene. I Tollvesenet er det gjort 
sentralt, i Vegvesenet er det gjort i den regionen vi har gjort intervjuer. I 
Kartverket har personalfunksjonen kommet med forslag til personer. I et eget 
møte med organisasjonene i Kartverket, har også disse kommet med innspill til 
personer, slik at den samlede listen er summen av personalfunksjonen og 
organisasjonenes forslag. ECON har valgt personer fra listene. 

Intervjuene med de berørte har vært basert på en guide, der personens synspunkter 
på innholdet i omstillingen, prosessen rundt omstillingen, bruken av 
sluttordninger og andre omstillingsvirkemidler i virksomheten og personens egen 
situasjon har vært hovedtemaene. Intervjuene har jevnt over tatt om lag en og en 
halv time og har foregått i virksomheten, på et studiested, på kafé, i ECONs 
lokaler eller på telefon, alt etter hva som har vært hensiktsmessig og hva 
personene har foretrukket. 

Intervjuene med ledelsen og departementene, har konsentrert seg om omstillingen, 
prosessen rundt den og strategi for og gjennomføring av virkemiddelbruk i 
virksomhetene.  

Det er gjennomført ett eller to intervjuer med de berørte i løpet av vår/høst 2004 
og tidlig i 2005. De samme personene er intervjuet mot slutten av 2005. Slik kan 
vi få frem hvorvidt deres syn på omstillingen og prosessen har endret seg når det 
har gått noen tid, og om deres personlige situasjon er forandret. 

1.5 Disposisjon 
Rapporten er disponert som følger: 

2 Personellmessige omstillinger i staten. Vi gir her en oversikt over tjeneste-
forhold og tilsatte i staten 1998-2003 og tilgang og avgang over tiden. Videre 
avgrenser vi 23 omstillingsetater. Dette er etater som har benyttet sluttpakker i 
tilknytning til omstillinger. Avgangen med sluttordninger fra disse etatene 
kartlegges, både omfang og sammensetning etter individuelle egenskaper (alder, 
kjønn, utdanning) og jobbenes egenskaper (heltid/deltid, geografisk lokalisering). 

3 Sluttordninger i staten. I dette kapitlet presenteres ulike sluttordninger som 
har vært brukt i staten etter 1. januar 1998. Vi beregner også verdien av ordning-
ene for den enkelte, avhengig av forventninger til ny jobb. Vi studerer også 
kostnadene for staten. Disse beregningene er i hovedsak basert på ordningenes 
regelverk. 

4 Veien til en sluttordning. I dette kapitlet er problemstillingen hvem som 
har fått de ulike typer sluttordninger og hvorfor. Kapitlet viser bakgrunnen for 
omstillingene, organiseringen av de personellmessige omstillinger, utformingen 
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av tilbudene om sluttpakker og hvor mye de var verdt, og hva som bestemte 
valget av sluttordning for dem som hadde et valg. 

5 Aktiviteter etter omstillingen. Dette kapitlet viser hva som skjedde etter 
omstillingene, både for dem som gikk ut av virksomheten med en sluttordning og 
dem som forble i virksomheten. Særlig belyses forsøk på å skaffe seg ny jobb og 
faktisk overgang til ny jobb. 

6 Omstillingen og virkemidlene - arbeidstakernes perspektiv. I dette kapitlet 
presenteres hvordan de tilsatte oppfattet omstillingsprosessen og bruken av 
sluttordninger. Vi viser også tidligere tilsattes vurdering av betydningen av 
omstillingsprosessen for deres liv. 

7 Omstillingen og virkemidlene - arbeidsgivers perspektiv. Vi presenterer 
her resultater fra følgeundersøkelsen om arbeidsgivers vurdering av omstillings-
prosessen og betydningen for virksomheten. 

8 Samfunnsøkonomiske virkninger av bruk av sluttpakker. Her trekkes frem 
momenter som kan belyse i hvilken grad bruk av sluttpakker har bidradd til en 
bedre eller dårligere utnytting av arbeidskraftressursene i landet.  
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2 Personellmessige 
omstillinger i staten 

2.1 Innledning 
Antall tjenesteforhold og tilsatte i staten er redusert betydelig fra 1. mars 1998 til 
1. mars 2003. Både antall tjenesteforhold og antall tilsatte er redusert med om lag 
47.000. Problemstillingen i dette kapitlet er  

 Hvor i staten har omstillingene vært? 

 Hvilke omstillinger har medført bruk av ulike typer sluttordninger? 

 Hva kjennetegner de som er gått ut med ulike typer sluttordninger? 

2.2 Gruppering av statlig virksomhet 
I hvilke deler av den statlige forvaltningen har det vært personellmessige 
omstillinger? For å besvare dette spørsmålet har vi valgt å gruppere statlige 
virksomheter dels etter deres formål og dels etter det beslutningsnivå de ligger på 
innenfor staten. Som en første tilnærming til å belyse personellmessige 
omstillinger, studerer vi endringene i antall tjenesteforhold innenfor denne 
grupperingen. 

En hovedinndeling etter formål går mellom formål knyttet til funksjoner som er 
grunnleggende for statens eksistens, og formål utover dette - knyttet til å utvikle 
det økonomiske, sosiale og kulturelle grunnlaget for befolkningens velferd.  

Til de grunnleggende, konstituerende funksjoner hører først og fremst å sørge for 
lov og orden samt finansiering av egen virksomhet. Videre er det sentralt å 
avgrense og forsvare nasjonens grenser, ivareta relasjoner til personer og 
institusjoner utenfor grensene og kontrollere hvem og hva som krysser grensene. 
Staten må også organisere sin egen virksomhet og ivareta relasjoner til 
myndigheter på lavere regionale nivåer innen landet. Dette gir grunnleggende 
formålsområder for staten som vist i Tabell 2.1. Alle moderne statsdannelser har 
elementer av disse funksjoner, men kan utforme dem forskjellig.  
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Tabell 2.1  Grunnleggende formålsområder for staten 

Formålsområder Viktige funksjoner 
1 Toppledelse  
2 Justis Etablere/håndheve lov og orden 
3 Finans Innkreve skatter, avgifter og toll 
4 Forsvar Sikre nasjonal selvstendighet 
5 Internasjonale relasjoner  Utøve utenrikstjeneste og grensekontroll 
6 Intern administrasjon Forvalte personell, materiell og eiendom 
7 Nasjonale regionale relasjoner Regional styring 

 
I tillegg kommer aktiviteter som direkte går på å utvikle det økonomiske, sosiale 
og kulturelle grunnlaget for befolkningens velferd, innen områder som utdanning, 
helsevesen, infrastruktur og regulering av det økonomiske liv. Dette er områder 
der staten kan velge om den skal engasjere seg, og eventuelt hvor sterkt og på 
hvilken måte. 

For Norge kan vi skille mellom formålsområder for utvikling av befolkningens 
velferd som i Tabell 2.2. Først i tabellen kommer kirke, verdier og kultur. Deretter 
følger utviklingen av befolkningens kompetanse i vid forstand, gjennom opp-
veksten, utdanning og eventuelt forskning. Så følger forebygging av sykdom, 
psykiske lidelser og sosiale problemer, samt skader for både mennesker og 
materiell. Svært mange av statens aktiviteter kan ha en forebyggende effekt av 
denne typen. Vi skiller derfor her spesielt ut aktiviteter som direkte er rettet mot å 
forhindre ulykker, forebyggende regulering av arbeidsliv og produksjon, 
bekjempelse av fattigdom, inkludering av vanskeligstilte grupper i samfunnslivet, 
å redusere uønskede svangerskap og abort og å styrke folkehelsen. Når sykdom, 
lidelser og helseskader likevel oppstår, skal helsetjenestene forsøke å reparere/ 
helbrede eller forhindre forverring. Når sosiale problemer oppstår, skal sosial-
tjenestene bidra til en løsning. Sosialtjenestene omfatter også sosial omsorg til 
både syke, uføre og eldre. 

Områdene 8-15 omfatter i hovedsak å utvikle, verne og gi omsorg til befolk-
ningen. De neste to områdene gjelder det fysiske/biologiske grunnlaget for 
samfunnslivet. Først å forvalte naturressursene med sikte på en bærekraftig 
utvikling. Dernest utbygging, vedlikehold og tjenesteyting basert på fysisk 
infrastruktur for transport, telekommunikasjoner og tilgang på vann og energi. 

Øvrig næringsvirksomhet skjer i hovedsak i markeder hvor statens oppgave er å 
etablere rammer for hvordan deltakerne kan opptre, iverksette tiltak for å 
korrigere for uønskede effekter av markedskreftene og etablere støttefunksjoner 
for å bøte på mangler ved markedsmekanismen. 

Markedsøkonomien er så dominerende i vårt samfunn, at alle må ha tilgang på 
penger for å overleve. Hvis vi ser bort fra avkastning av formue, arv og lotteri, 
kan den enkelte person legitimt skaffe seg penger bare gjennom inntektsgivende 
arbeid, ved omfordeling innen familie og andre sosiale nettverk, eller ved 
offentlige inntektsoverføringer. For å sikre alle overlevelsesmuligheter, er det i et 
samfunn som det norske, nødvendig med inntektsomfordeling fra de som har 
inntektsgivende arbeid til dem som ikke har, og til dem som har for lite arbeids-
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inntekt til å kunne finansiere en akseptabel minimums levestandard. En politikk 
for fordeling, ved sikring av inntekt ved sykdom, høy alder, arbeidsledighet og 
overføringer til dem som tjener minst er derfor et nødvendig supplement til 
markedsøkonomien. Men omfordeling kan gå lengre enn å sikre alle en minste-
standard, med grunnlag i likhetsidealer. 

Tabell 2.2  Formålsområder for utvikling av det økonomiske, sosiale og 
kulturelle grunnlaget for befolkningens velferd 

 Navn Viktige funksjoner 
8  Kirke Sikre organisatoriske og økonomiske rammevilkår for 

Den norske kirke 
9  Verdier Fremme likestilling mellom kjønn og ulike etniske 

grupper, sikre personvern 
10  Kultur Bevare og formidle kulturarven, fremme kunstnerisk 

fornyelse og kvalitet, fremme kulturelt mangfold 
11  Oppvekst Sikre rammer for adopsjon, barnehager 
12  Utdanning Utvikle menneskelig kompetanse 
13  Forskning Utvikle ny kunnskap 
14  Forebygging Forhindre ulykker, regulere arbeidsliv og produksjon, 

bekjempe fattigdom, inkludere vanskeligstilte i 
samfunnslivet, redusere uønskede svangerskap og abort, 
styrke folkehelsen  

15  Sosial- og helsetjenester Tilveiebringe og kvalitetssikre sosial- og helsetjenester 
16  Naturressurser Verne naturmiljøet og sikre en bærekraftig utnytting av 

naturressurser 
17  Fysisk infrastruktur Utvikle, vedlikeholde og yte tjenester basert på fysisk 

infrastruktur 
18  Markeder Styre markeders funksjonsmåte 
19  Fordeling Sikre og omfordele inntekter  

Figur 2.1 viser antall tjenesteforhold etter formål, utenom departementene, per 1. 
oktober 1997. Figuren viser også prosentvis vekst frem til 1.mars 2003. 

Det største formålsområdet er å utvikle det fysiske/biologiske grunnlaget for 
samfunnet. Her er det vel 60.000 tjenesteforhold i 1997. De største sektorene er 
samferdsel og post og telekommunikasjoner. Dette er også det formålsområdet der 
det har vært størst nedgang i antall tjenesteforhold, med 78 prosent. 

De grunnleggende formålsområder knyttet til statens eksistens, er det nest største 
området med 54.000 tjenesteforhold. Det er en svak nedgang også her etter 1997, 
blant annet knyttet til nedbemanningen i Forsvaret. 

Formålsområdet å utvikle befolkningen har 44.000 tjenesteforhold. Også her er 
det en liten tilbakegang etter 1997, som blant annet skyldes overføringen av 
statlige helseinstitusjoner til helseforetaksmodellen.   
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Figur 2.1 Tjenesteforhold (utenom departementene) 1. oktober 1997 og 
prosentvis vekst frem til 1. mars 2003, etter formål 
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Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECON 

Markedsregulering er et lite ressurskrevende område med bare 900 
tjenesteforhold. Her har det vært en viss tilbakegang i antall tjenesteforhold som 
følge av nedleggingen av Konkurransetilsynets regionkontorer. 

Omfordelingsområdet har 8.500 tjenesteforhold i 1997 og har senere hatt en viss 
vekst. 

Grupperingen etter beslutningsnivå tar utgangspunkt i at staten styrer med 
beslutninger basert på lover og budsjetter vedtatt av Stortinget. Beslutningene kan 
være i form av forskrifter, pålegg og fordelingsvedtak, og forutsetter tvangsmakt 
som rettsvesen, politi og militære styrker. 

Tabell 2.3 Tre beslutningsnivåer 

Departement Sekretariat for politisk ledelse, overordnet styring. 
Direktorat 
 

Overordnet nasjonal faginstans som fører tilsyn med at private og 
offentlige aktører holder seg innenfor regler fastsatt i lover og 
forskrifter, behandler klager på vedtak fattet av tilsyn eller 
tjenesteleverandører og iverksetter og gir råd om tiltak når dette 
er utskilt fra departementet. 

Tjenesteleverandør Rutinemessig, teknisk eller fag- og profesjonsbasert tjenesteyting 
til befolkning og næringsliv 

Departementene, inkludert statsministerens kontor, er det øverste beslutnings-
nivået, som sekretariater for regjeringens medlemmer. 

Under departementene kommer direktoratene, som overordnede, nasjonale 
faginstanser for tilsyn, klagebehandling, iverksettelse av vedtak og rådgivning. 
Direktoratnivået omfatter:  

 Virksomheter med blant annet ansvar for å føre tilsyn med statlige tjeneste-
leverandører. Et tilsyn oppfattes her som å ligge på et høyere beslutnings-
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nivå enn de virksomheter som overvåkes. Samtidig har departementene ofte 
full instruksjonsmyndighet over tilsyn. Det har imidlertid vært en utvikling i 
retning av mer uavhengige tilsyn. 

 Klageinstanser for vedtak fattet av tilsyn eller tjenesteleverandør, når 
klagefunksjonen er skilt ut fra departementet. 

 Overordnet fagetat, som kan ha fullmakt til å iverksette tiltak, ha en 
rådgivende funksjon overfor departementet, eller være en kompetanse-
ressurs både for departement og tjenesteleverandører. 

Direktoratnivået omfatter her mer enn de virksomheter som har direktorat i sitt 
navn. Vi inkluderer som det fremgår ovenfor, også virksomheter som kalles tilsyn, 
nemnd og sentrale forvaltningsorganer.  

På den annen side omfattes ikke nødvendigvis all virksomhet som har direktorat i 
navnet. Når et direktorat både omfatter en overordnet nasjonal faginstans og en 
tjenesteytende, ofte geografisk desentralisert virksomhet, skiller vi direktoratet i 
en direktorat-del og en tjenesteytende del i vår gruppering. 

Virksomheter som er tjenesteleverandører rettet mot andre statlige virksomheter 
(Statens internadministrative organer), er plassert på det mellomste nivået fordi de 
yter tjenester til virksomheter på alle de tre beslutningsnivåer. De kan oppfattes 
som en del av de øvrige etaters virksomhet (kantinevirksomhet, eiendoms-
forvaltning, kompetanseutvikling mm.).  

Som laveste beslutningsnivå har vi satt opp tjenesteleverende enheter, som består 
av rutinemessig, teknisk eller fag- og profesjonsbasert tjenesteyting til befolkning 
og næringsliv. 

Figur 2.2 viser antall tjenesteforhold etter beslutningsnivå 1. oktober 1997. 
Tjenesteleverende sektorer har flest tjenesteforhold. Det er her tilbakegangen i 
antall tjenesteforhold er kommet, både ved nedbemanning og fristilling. På 
direktoratnivå har det vært vekst i antall tjenesteforhold mens departementene har 
ingen endring. 

Figur 2.1 og Figur 2.2 bygger på en gruppering av enheter med etatskode i Statens 
sentrale tjenestemannsregister (SST) i perioden 1. mars 1998 – 1. mars 2003. I alt 
er det 269 enheter med ulike navn som er registrert innenfor SST i denne perioden 
en eller flere ganger. Disse enhetene aggregeres til 49 sektorer. Departementene 
samlet er en av disse sektorene. De øvrige 48 sektorer fordeles på de 19 formåls-
områdene og de to laveste beslutningsnivåene. Se Tabell 2.3. 
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Figur 2.2 Tjenesteforhold 1. oktober 1997 og prosentvis vekst frem til 1. 
mars 2003, etter beslutningsnivå 
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Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECON 

Mange virksomheter har formål på flere områder. De virksomheter som er 
plassert under formålet å sikre statens eksistens, er plassert der fordi de omfatter 
aktiviteter med denne typen formål. De kan også omfatte aktiviteter som går i 
retning av å utvikle velferd. Når virksomheter bare har overordnede velferds-
utviklende formål, men to eller flere, grupperer vi etter det mest grunnleggende 
formål. Flere virksomheter har mål på to eller flere formålsområder, uten at det er 
åpenbart hva som er det mest grunnleggende. Særlig er det vanlig å ha til formål å 
forebygge helseskader i tillegg til andre formål. Vi velger å gruppere virksomheter 
under forebygging (formålsområde 14) dersom de omfatter noen av de spesifiserte 
typer av forebygging nevnt i Tabell 2.2, og dersom ikke et annet formålsområde 
åpenbart er mer grunnleggende. ECON-notat 2005-009 redegjør nærmere for 
grupperingen. 

Tabell 2.4 Antall tjenesteforhold (1000) 1. oktober 1997 og prosentvis 
endring frem til 1. mars 2003, etter formål og beslutningsnivå 

 Formål 
 Utvikle velferd 
 

Grunn-
leggende 
formåls- 
områder 

Befolkningen Det fysisk/ 
biologiske 
grunnlaget 

Markeders 
funksjons-
måte 

Omfordeling 

Beslutningsnivå      

Departement 4.004 (0,0) 
Direktorat 3.670 

(55,6) 
3.616 
(11,0) 

2.252 
(-2,6) 

341 
(20,2) 

431 
(35,3) 

Tjenesteleverandør 50.805 
(-4,8) 

40.870 
(-4,0) 

58.987 
(-81,2) 

595 
(-20,0) 

8.089 
(11,0) 

Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECON 
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2.3 Fristilling kontra 
nedbemanning/avvikling 

En reduksjon i antall statlige tjenesteforhold er ikke nødvendigvis et ned-
bemanningsproblem. For noen etater vil en slik reduksjon være en konsekvens av 
fristilling fra statlig forvaltning, og fristilling kan skje uten nedbemanning. 

Figur 2.3 Tilsatte i staten, i fristilte og ikke fristilte etater, 1997-2003 
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Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECON 

Bruk av sluttordninger er knyttet til nedbemanning og ikke til fristilling av etater. 
Hvis vi ser bort fra etater som er fristilt i løpet av perioden 1. oktober 1997 til 1. 
mars 2003, har imidlertid antall tilsatte økt fra 113.000 til 120.000, se Figur 2.3. 
Nedbemanningen i staten som helhet har i stor grad skjedd i etater som senere er 
fristilt fra den statlige forvaltning. 

Fristilte etater omfatter etater som en gang i løpet av perioden er blitt fristilt, og de 
tilsatte i disse etatene er med i Figur 2.3 hvert år inntil etaten er fristilt. Som 
fristilte etater har vi regnet Statens kantiner, NSB Bil AS, Statens Jernbanetrafikk, 
Posten BA, Statlige sykehus, Luftfartsverket og Vegvesenet (utenom Vegdirek-
toratet). Noen mindre etater er dermed ikke med, se Tabell 2.6. 

Ved slutten av perioden består staten av etater som samlet har hatt en jevn vekst i 
hele den perioden vi betrakter. Noen av disse etatene har hatt en betydelig ned-
bemanning, som Forsvaret. Det betyr at andre etater har hatt tilsvarende sterkere 
vekst enn gjennomsnittlig.  

2.4 Omstillingsetater 
I kartleggingen av bruk av sluttpakker som virkemiddel i statlige omstillinger i 
tiden etter 1.1.1998, bekreftet 23 etater at de hadde brukt slike virkemidler. Ut fra 
formålet med prosjektet, har vi valgt å se spesielt på disse etatene. Vi omtaler dem 
i det følgende som omstillingsetater. Se Tabell 1.1. 

Vi har tatt med etater uansett hvor mange sluttpakkekontrakter de har rapportert 
om, fordi de ved å melde fra om slike kontrakter, samtidig har markert at de har 
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hatt personellmessige omstillinger. Etater som har hatt omstillinger uten å bruke 
sluttpakker kommer ikke med i vårt utvalg av omstillingsetater. 

Figur 2.4 viser at omstillingsetatene hadde en tilbakegang i antall tilsatte fra 
104.000 per 1. oktober 1997 til vel 59.000 per 1. mars 2003. Tilbakegangen er på 
45.100 tilsatte. Dette omfatter både nedbemanning og fristilling. For staten totalt 
er det en tilbakegang på 48.400, som også omfatter både nedbemanning og 
fristilling. Det viser at omstillingsetatene står for det meste av de personellmessige 
konsekvenser av de statlige omstillingene i den perioden vi ser på. 

Når staten som helhet har større tilbakegang, skyldes det blant annet overføringen 
av statlige helseinstitusjoner til helseforetaksmodellen, som ikke medførte bruk av 
sluttpakker. 

Tabell 2.5 viser hvordan de 3.955 tilsatte som forlot omstillingsetatene med en 
sluttpakke, fordeler seg på etatenes formål og beslutningsnivå. I hovedsak er 
sluttpakker brukt av tjenesteleverandører. Flest er brukt innenfor formålsområdet 
utvikling av det fysiske og biologiske grunnlag for samfunnslivet, særlig knyttet 
til nedbemanningen og fristillingen i de store samferdselsetatene. Innen de 
grunnleggende formålsområdene har det ikke vært vesentlig nedgang i antall 
tjenesteforhold som vist i Figur 2.1, men sluttpakker har blitt brukt i stor stil for å 
oppnå nedbemanning i Forsvaret. 

Figur 2.4 Tilsatte i etater der personer har sluttet med sluttpakke som 
følge av omstillinger 1997-2003 
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Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECONs sluttpakkeundersøkelse 
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Tabell 2.5 Personer som forlot en statlig etat med sluttpakke som følge av 
statlige omstillinger 1.1.1998-31.12.2003, etter etatens formål 
og beslutningsnivå 

 Formål 
 Utvikle velferd 
 

Grunn-
leggende 
formåls- 
områder 

Befolkningen Det fysisk/ 
biologiske 
grunnlaget 

Markeders 
funksjons-
måte 

Omfordeling 

Beslutningsnivå      

Departement - 
Direktorat 21 2 7 - - 
Tjenesteleverandør 1604 144 2144 32 1 
Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECONs sluttpakkeundersøkelse 

2.5 Organisatoriske omstillinger 
Det har vært en rekke organisatoriske omstillinger i staten i perioden 1. mars 1998 
– 1. mars 2003, i betydningen nyetablering av virksomheter, oppsplitting av 
etablerte virksomheter og sammenslåing av enheter, fristilling av virksomheter, 
nedlegging av virksomheter og nedbemanning av virksomheter. I Tabell 2.6 har vi 
gitt en oversikt over de fleste av de organisatoriske omstillinger som har 
forekommet i den perioden vi betrakter. 

Mange av disse omfattende organisatoriske omstillingene har skjedd uten 
oppsigelser eller bruk av sluttpakker. Endringene i departementsstrukturen har i 
perioden i hovedsak medført at de samme menneskene er forblitt i de samme 
avdelingene og at avdelingene stokkes sammen på andre måter og med nye 
departementsnavn og ny politisk ledelse med et nytt ansvarsområde. 
Oppsplittingene/sammenslåingene for øvrig, kombinert med nyetableringer, har 
nesten ikke utløst bruk av en eneste sluttpakke. Fristilling av enheter har som 
tidligere nevnt ikke i seg selv ført til avgang med sluttpakker.  

Nedleggelsen av både Norgesnettrådet og Konkurransetilsynets regionkontorer 
utløste bruk av sluttpakker. 

Av de 25 etater som vi i Tabell 2.6 har regnet med har hatt nedbemanning, er det 
bare 11 som tilhører gruppen omstillingsetater. Noen etater kan ha sagt opp 
tilsatte, som deretter har fått ventelønn, uten å ha sluttpakker som et alternativ. 
Dermed kategoriseres de ikke som omstillingsetat. Men av de 2.080 som fikk rett 
til ventelønn i perioden 1. januar 1998 - 1. mars 2003, kom 1.987 fra omstillings-
etatene. Det ser dermed ut til at en rekke nedbemanningsprosesser har vært mulig 
å gjennomføre uten oppsigelser eller bruk av sluttpakker. 
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Tabell 2.6 Utvalgte organisatoriske omstillingsprosesser 1. mars 1998 - 1. 
mars 2003 

Etableringer 
Statens ungdoms- og adopsjonskontor (1.1.1998). 
Overvåkingssentralen (1999) 
Havarikommisjonen (1999) 
Læringssenteret (1.9.2000) 
Statens landbruksforvaltning (2000) 
Luftfartstilsynet (1.1.2000) 
Politidirektoratet (1.1.2001) 
Utlendingsnemnda (1.1.2001) 
Lotteritilsynet (2001) 
VOX - Voksenopplæringsinstituttet (1.1.2001) 
Domstoladministrasjonen (2002) 
Nasjonalt folkehelseinstitutt (1.1.2002) 
Sosial- og helsedirektoratet (1.1.2002) 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2003) 
AMB-utvikling (1.1.2003) 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (1.1.2003) 
Oppsplittinger/ sammenslåinger 
Omorganiseringer i departementsstrukturen 
Statens adopsjonskontor inn i Statens ungdoms- og adopsjonskontor (1.1.1998) 
Nasjonalt læremiddelsenter (31.8.2000) inn i Læringssenteret 
Statskonsult/Statens informasjonstjeneste (2001) 
Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt inn i VOX (1.1.2001) 
Statens institutt for alkohol og narkotikaforskning ble fra 1.1.2001 slått sammen med 
dokumentasjonsseksjonen og biblioteket i Rusmiddeldirektoratet 
Produkt- og elektrisitetstilsynet ble slått sammen med Direktoratet for brann- og 
eksplosjonsvern og gikk inn i Direktoratet for brann- og elsikkerhet (1.1.2002) 
Del av Statens helsetilsyn, Etat for rådssekretariater, del av Statens institutt for 
folkehelse, Rusmiddeldirektoratet, Giftinformasjonssentralen, Statens 
autorisasjonskontor for helsepersonell, Statens tobakksråd - sekretariatet, Statens råd for 
ernæring og fysisk aktivitet inn i Sosial- og helsedirektoratet (2002) 
Statens institutt for folkehelse og Statens helseundersøkelser inn i Nasjonalt 
folkehelseinstitutt (2002) 
Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling inn i AMB-
utvikling (2003) 
Fristilling 
Norges kommunalbank (1.11.1999) 
Statens landbruksbank (1.1.2000). Oppgaver overført til Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond (SND) og Statens landbruksforvaltning. SND er utenfor den 
statlige forvaltning 
Garantiinstituttet for eksportkreditt, kredittforsikringsdelen (31.12.2000) 
NSB BA (Statens jernbanetrafikk) (2001) 
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Posten Norge BA (2001) 
Arbeidsforskningsinstituttet (2002) 
Kreftregisteret overført til helseforetaksmodellen (1.1.2002) 
Statlige sykehus og institusjoner innen psykisk helsearbeid overført til 
helseforetaksmodellen (1.1.2002) 
Luftfartsverket (1.1.2003) 
Vegvesenet, produksjonsvirksomheten (1.1.2003) 
Nedlegging 
Konkurransetilsynets regionkontorer (2001) 
Rettsvesenets IT- og fagtjeneste (31.12.2002) 
Norgesnettrådet (31.12.2002) 
Nedbemanning1) 
Jordskifteverket/Jordskifterettene 
Skatteetaten utenom Skattedirektoratet 
Sivile stillinger i Forsvaret 
Militære stillinger i Forsvaret 
Bygningsadministrasjonen/Statsbygg 
Miljøvernavdelingene ved Fylkesmannsembetene 
Landbruksavdelingene ved Fylkesmannsembetene 
Norsk institutt for skogforskning 
Statens utdanningskontorer 
Riksteateret 
Statens institutt for forbruksforskning 
Rusmiddeldirektoratet 
Siviltjenesteadministrasjonen 
Arbeidsmarkedsetaten 
Statens klinikk for narkomane 
Voksentoppen - senter for astma og allergi 
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 
Statens kartverk 
Vegvesenet 
Statens jernbanetrafikk 
Posten Norge BA 
Forbrukerrådet 
Konkurransetilsynet, regionkontorene 
Statens landbruksbank 
Pensjonstrygden for sjømenn 
1)  Vi har her med virksomheter med mer enn 5 prosents reduksjon i antall tjenesteforhold fra mars 1998 

til mars 2003 (eller inntil omorganisering/fristilling) og flere enn 50 tjenesteforhold i mars 1998 
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2.6 Tilgang og avgang av personell 
Det er mulig å gjennomføre betydelige reduksjoner i antall tilsatte over en periode 
på 5-6 år som vi her ser på, ved å gjøre tilgangen på personell mindre enn 
avgangen. Kompetansekrav i stillingene kan imidlertid begrense mulighetene. 

Fra 1. oktober 1997 og til 1. oktober 2000 forble vel 90 prosent av de tilsatte i 
staten fra ett undersøkelsestidspunkt i SST til det neste, altså i løpet av om lag en 
halvt års periode. De aller fleste av disse forble i samme sektor (staten oppdelt i 
49 sektorer). Mobiliteten mellom sektorer var liten. 7-8 prosent gikk ut av staten i 
hver periode. 

Det var likevel størst avgang i sommerperiodene, og dette skyldes spesielt stor 
avgang fra militære stillinger i forsvaret i disse periodene. Fra 1. mars til 1. 
oktober 1998 gikk 2.414 tilsatte i militære stillinger ut av staten. Fra 1. mars til 1. 
oktober 1999 gikk 1.712 tilsatte i militære stillinger ut av staten. Fra 1. mars til 1. 
oktober 2000 gikk 2.882 tilsatte i militære stillinger ut av staten. Dette er 2-4 
ganger så høy avgang som i vinterperiodene disse årene. 

Fra 1. oktober 2000 til 1. mars 2001 gikk 22 prosent av de tilsatte ut av den 
statlige forvaltning. Dette skyldes at 23.811 tilsatte i Posten Norge BA samt 6.538 
tilsatte i Statens jernbanetrafikk gikk ut av den statlige forvaltning i denne 
perioden. 

I neste periode, fra 1. mars til 1. oktober 2001 gikk de siste 4.820 tilsatte i Posten 
Norge BA ut av den statlige forvaltning. Samtidig gikk også i dette sommer-
halvåret et stort antall tilsatte ut av militære stillinger i forsvaret (2.630).  

Fra 1. mars til 1. oktober 2002 gikk 1.803 tilsatte i militære stillinger ut av staten.  

I perioden 1. oktober 2002 til 1. mars 2003 gikk 2 412 tilsatte i Luftfartsverket og 
4.989 tilsatte i Vegvesenet ut av den statlige forvaltning. 

På hvert undersøkelsestidspunkt er 5-10 prosent av de tilsatte ikke registrert på 
forrige undersøkelsestidspunkt. De er dermed rekruttert i løpet av perioden. 

Avgangen fra staten i disse beregningene oppsummerer ulike typer avgang: 

 ved at tilsatte på eget initiativ og uten spesielle tiltak fra arbeidsgiverens 
side sier opp sin stilling i staten 

 som følge av alderspensjonering 

 som følge av uførhet 

 som følge av overtallighet, ved at tilsatte selv sier opp mot å få sluttpakke 

 som følge av overtallighet, med oppsigelse og ventelønn 

 ved at virksomheter flyttes ut av staten uten at enkeltpersoner forlater sin 
jobb. 

Også for de ikke-fristilte etater er det større avgang i vinterhalvåret enn i sommer-
halvåret. Forsvaret er jo med i begge tilfeller. Men som vist i Figur 2.5, faller den 
store avgangen i perioden 1. oktober 2000 til 1. mars 2001 bort når vi holder de 
fristilte utenfor. 
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Figur 2.5 Tilgang til og avgang fra staten 1. oktober 1997 – 1. mars 2003 
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Datoformat: ååm = to siste siffer i år + siste siffer i måned (enten oktober eller mars). 

Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECON 

2.7 Bruk av sluttordninger 
Vi skal i dette avsnittet se nærmere på avgangen av personell fra de 23 etater som 
har brukt sluttpakker som virkemiddel i tilknytning til omstillinger i perioden 
1.1.1998 – 1.3.2003. Figur 2.6 viser de som fikk rett til ventelønn i denne 
perioden, fordelt på når de fikk denne retten, som igjen er gruppert i periodene 
mellom undersøkelsestidspunktene i SST. Vi har her holdt utenom de som har fått 
rett til ventelønn fra Posten eller Statens jernbanetrafikk etter at disse etatene gikk 
ut av det statlige tariffområdet. For personer som har fått rett til ventelønn i 
perioden, har vi dato for når de fikk denne retten. Vi vet ikke om og når de faktisk 
tok ut ventelønn. 

Figur 2.6 viser også de som forlot en statlig etat med sluttpakke, fordelt på i 
hvilken av periodene de fratrådte stillingen. 

Antall som er gått ut med en sluttpakke er langt større enn antallet som har fått rett 
til ventelønn i den perioden vi betrakter.  

En sammenligning med Figur 2.5 viser at i forhold til den samlede avgang fra 
staten hver periode, er det svært få som forlater omstillingsetatene med en slutt-
ordning. Den samlede avgang er på mellom 10 og 15 tusen personer de fleste 
periodene, mens avgangen med sluttordning består av 2-300 tilfeller frem til 2000. 
Deretter var det en økning frem til Posten og Statens jernbanetrafikk gikk ut av 
det statlige tariffområdet i 2001. Etter dette falt antall tilfeller tilbake til et nivå på 
2-300 per periode. Etter 1. mars 2003 er antall med sluttpakke økt betydelig. Vi 
har ikke med data for antallet som har fått ventelønn etter 21. januar 2003. 

Bruken av sluttordninger er dominert av tre store etater: Posten, Statens jernbane-
trafikk og Forsvaret. Disse står for 80 prosent av sluttpakkene og 95 prosent av de 
som har fått rett til ventelønn innenfor statens tariffområde i datamaterialet som 
ligger til grunn for Figur 2.6. 
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Figur 2.6 Personer som forlot en av omstillingsetatene med en 
sluttordning1) 
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Datoformat: ååm = to siste siffer i år + siste siffer i måned (enten oktober eller mars). 

 1) Personer som fikk rett til ventelønn etter 21. januar 2003 er ikke med. Heller ikke de som gikk ut av 
Posten og Statens jernbanetrafikk etter at disse virksomhetene gikk ut av det statlige tariffområdet. 

Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECON 

Vi ser nærmere på hva slags jobber som ligger bak avgangen med sluttordning. Er 
det deltids- eller heltidsjobber og i hvilke deler av landet har de vært lokalisert? 

Vi skiller mellom fire hovedgrupper av personer: 

 Personer som har fått rett til ventelønn i den perioden prosjektet gjelder. 
Alle disse har ikke nødvendigvis mottatt ventelønn. Vi tar her med avgang 
fra Posten og Statens jernbanetrafikk etter at de gikk ut av statens tariff-
område. 

 Personer som har fått sluttvederlag. For Forsvaret inkluderer dette i tillegg 
til det som kalles sluttvederlag, ordningene ”avskjed med redusert lønn”, 
”lønnskompensasjon ved overgang til lavere stilling” og stønad til etablering 
av egen virksomhet”. Det er svært få med de to sistnevnte ordningene i 
materialet. Utenom Forsvaret har vi avgrenset oss til tiltak som benevnes 
som sluttvederlag.  

 Personer som har fått studiestøtte 

 Personer som ikke har sluttet. Disse har vært tilsatt i etaten i hele perioden 
1.1.1998 til 1.3.2003 eller frem til etaten ble nedlagt eller gikk ut av staten 
og de er ikke registrert med noen sluttordning. 

Vi skal se på to egenskaper ved jobbene, stillingsprosenten og den geografiske 
lokalisering av jobbene. 

Tabell 2.7 viser at av de som fikk rett til ventelønn, hadde 67 prosent full stilling. 
Om lag 1/3 hadde lavere stillingsprosent enn 100. Det er særlig tidligere tilsatte i 
Posten som har jobbet deltid.  
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Tabell 2.7 Tilsatte i omstillingsetater og deres stillingsprosent. Prosent 

 Fikk sluttordning 

Prosentandel  Ventelønn Sluttvederlag Studiestøtte 

Ikke sluttet 

Prosentandel av full stilling 
-49,9 4,8 5,1 0,1 0,7 
50-67,9 12,8 14,2 4,2 3,7 
68-99,9 13,9 9,7 9,4 2,5 
100 68,5 70,9 86,3 93,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECONs sluttpakkeundersøkelse/Aetat 

 

Tabell 2.8 Tilsatte i omstillingsetater (utenom Forsvaret1)) og jobbens 
lokalisering. Prosent 

 Fikk sluttordning 
  Ventelønn Sluttvederlag Studiestøtte 

Ikke sluttet 

Storbyregion 55,0 43,3 79,4 74,1 
Mellomstor byregion 18,2 30,5 11,1 18,4 
Småbyregion 13,1 18,6 5,6 6,0 
Småsenterregion 9,1 5,4 3,2 1,4 
Spredd bosetting 4,6 2,2 0,8 0,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 1) Lokaliseringskommune ikke oppgitt i SST. 

Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECONs sluttpakkeundersøkelse/Aetat 

For å beskrive den geografiske lokaliseringen, grupperes arbeidskommunene etter 
regiontype i følgende kategorier: 

1. Storbyregion: Over 50.000 innbyggere i største sentra 

2. Mellomstor byregion: Mellom 15.000 og 50.000 innbyggere i største sentra 

3. Småbyregion: Mellom 5.000 og 15.000 innbyggere i største sentra 

4. Småsenterregion: Mellom 1.000 og 5.000 innbyggere i største sentra 

5. Område med spredd bosetting: Under 1.000 innbyggere i største sentra. 

De som har fått sluttordninger fra jobb i kommuner med spredd bosetting, har 
nesten alle jobbet i Posten. De som har fått sluttordninger fra jobb i småsenter-
regioner, småbyregioner og mellomstore byregioner, har også i hovedsak jobbet i 
Posten, men det er også et innslag av tidligere tilsatte i Statens jernbanetrafikk og 
Vegvesenet. Mottagere av sluttordninger fra statens jernbanetrafikk har i hoved-
sak arbeidet i storbyregionene. Tidligere tilsatte i Posten og Statens jernbane-
trafikk utgjør der de dominerende gruppene.  
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2.8 Bakgrunnen til mottakerne av 
sluttordninger 

Vi ser i dette avsnittet på de individuelle egenskapene kjønn, alder, utdannings-
nivå og erfaring for dem som har mottatt sluttordning. Som sammenlignings-
grunnlag tar vi med data om de som ikke sluttet. 

Av de som har fått rett til ventelønn, er 61 prosent kvinner. Andelen av de som har 
fått sluttvederlag, er noe lavere: 54 prosent kvinner. Blant de som har fått studie-
støtte, er andelen kvinner 38 prosent. Blant de som ikke er sluttet, er andelen 
kvinner 39 prosent, om lag som for dem som har fått studiestøtte. Kvinneandelen 
er altså høyere for dem som fikk sluttvederlag og høyest for dem som fikk rett til 
ventelønn. Det er et klart flertall av kvinner blant dem som fikk ventelønn og et 
klart flertall av menn blant dem som fikk studiestøtte.  

Av alle som har fått en sluttordning, kan det beregnes at 54 prosent er kvinner og 
46 prosent er menn. Det er altså en overvekt av kvinner. Omstillingene har på den 
måten rammet flere kvinner enn menn. Dette betyr imidlertid ikke at det er 
vanligere for kvinner enn for menn å bli rammet av omstillinger. Dette er 
avhengig av kjønnssammensetningen for de som er i omstillingsetatene, i de 
aktuelle stillingskategorier med overtallighet, og på tidspunktet for den enkelte 
omstillingsprosess. Hvordan sannsynligheten for å bli rammet av omstillinger 
varierer mellom kjønn, har vi ikke forsøkt å beregne i dette prosjektet. 

Aldersfordelingen er markert forskjellig mellom de fire hovedgruppene i 
omstillingsetatene. Figur 2.7 viser prosentandelen i hver aldersgruppe innen hver 
av de fire hovedgruppene. Av de som fikk rett til ventelønn, er 75 prosent 50 år 
eller eldre. Bare knapt 2 prosent av dem som mottar studiestøtte, er 50 år og over. 
Tilsatte som fikk sluttvederlag kommer i en mellomstilling, med om lag 20 
prosent i gruppen 50 år og over. 
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Tabell 2.9 Tilsatte i omstillingsetater etter kjønn, alder og 
utdanningsnivå1). Prosent 

 Fikk sluttordning 
 Ventelønn Sluttvederlag Studiestøtte Ikke sluttet 

Kjønn     
Menn 39,1 46,0 61,9 61,3 
Kvinner 60,9 54,0 38,1 38,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Alder2)     
15-19 0,0 0,0 0,0 0,0 
20-24 0,0 0,6 0,0 0,0 
25-29 0,1 4,1 8,0 0,8 
30-34 0,0 11,1 37,9 6,6 
35-39 5,2 20,0 34,2 14,5 
40-44 8,9 24,6 13,1 18,6 
45-49 10,8 19,6 5,2 20,0 
50-54 20,5 12,3 1,4 17,6 
55-59 39,2 4,7 0,3 16,1 
60-64 15,0 2,0 0,0 5,7 
65-69 0,3 0,9 0,0 0,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Utdanningsnivå2)    
Grunnskolenivå 3,6 10,0 28,1 8,8 
Videregående skoles nivå 78,9 75,0 58,0 61,2 
Høyere utdanning 11,8 8,0 5,8 19,8 
Uspesifisert 5,6 6,9 8,1 10,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 1) Denne, og de øvrige tabeller og figurer i dette notatet er basert på de veide svar fra 
spørreundersøkelsen, og vektene bidrar til å gi et representativt bilde av det vi i kapittel 1 kaller den 
avgrensede populasjonen.  

 2) Alder og utdanning på siste undersøkelsestidspunkt (SST) før fratreden eller før de fikk rett til 
ventelønn. For de som ikke sluttet, gjelder alderen 1. mars 2003, og utdanningsnivået det sist 
registrerte.  

Kilde:  Statens sentrale tjenestemannsregister/ECONs spørreskjemaundersøkelse/Aetat 
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Figur 2.7 Sluttordninger og alder 
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Kilde:  ECONs spørreskjemaundersøkelse 

 

Figur 2.8 Kjønn og alder for de som fikk sluttordninger 
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Kilde:  ECONs spørreskjemaundersøkelse 

Vi ser i Figur 2.8 nærmere på aldersfordelingen separat for hvert kjønn. Kvinnene 
som fikk sluttordning er noe eldre enn mennene. Av kvinnene er 38 prosent 50 år 
eller mer. Dette gjelder 32 prosent av mennene. Bare 13 prosent av kvinnene er 
under 35 år, mot 20 prosent av mennene. 

Tabell 2.9 viser også at utdanningsnivået ved fratreden er lavest for dem som får 
studiestøtte. Det er høyest for dem med rett til ventelønn. 

Kompetanse er også avhengig av yrkeserfaringen. Ansiennitet kan også ha 
betydning for hvem som blir utpekt som overtallige. 

Tabell 2.10 viser yrkeserfaringens lengde. De som fikk rett til ventelønn, hadde i 
gjennomsnitt arbeidet 25 år og 1 måned i staten og 23 år og 8 måneder i den 
statlige virksomheten de forlot. De som fikk sluttvederlag har noe kortere fartstid i 
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staten. De hadde samlet arbeidet i staten i 20 år og 4 måneder. I den virksomheten 
de forlot, hadde de arbeidet 19 år og 6 måneder i gjennomsnitt. De som fikk 
studiestøtte hadde betydelig kortere tid bak seg i staten: 13 år og 9 måneder. I den 
virksomheten som de forlot, hadde de arbeidet i 12 år og 8 måneder. De som ikke 
sluttet hadde arbeidet om lag like lenge i staten og virksomheten som de som fikk 
sluttvederlag.  

Den samlede yrkeserfaringen er noe lengre for alle gruppene enn den de har hatt i 
staten. 

Tabell 2.10 Tilsatte i omstillingsetater og gjennomsnittlig lengde på deres 
yrkeserfaring og ansettelsestid. Antall år og måneder 

 Fikk sluttordning 
  Ventelønn Sluttvederlag Studiestøtte 

Ikke sluttet2) 

Samlet arbeidet i staten  25 år, 1 mnd 20 år, 4 mnd 13 år, 9 mnd 20 år, 7 mnd 
Samlet arbeidet i 
virksomheten 23 år, 8 mnd 19 år, 6 mnd 12 år, 8 mnd 19 år, 7 mnd 

Gjennomsnitt for dem som har hatt noe heltidsarbeid (minst 30 timer per uke) 
Samlet yrkeserfaring, 
heltid1) 24 år, 1 mnd 19 år, 11 mnd 14 år, 8 mnd 23 år, 3 mnd 
Samlet yrkeserfaring, 
deltid1) 6 år, 9 mnd 3 år 1 år, 1 mnd 2 år, 2 mnd 
Permisjon med lønn fra 
Staten 2,3 mnd 3,1 mnd 3,3 mnd 3,7 mnd 
Permisjon med lønn fra 
virksomheten 1,2 mnd 2,4 mnd 2,7 mnd 3,4 mnd 

 1) Frem til omstillingsprosessen tok slutt. 

 2) Eksklusive permisjon med lønn fra staten. 

Kilde:  ECONs spørreskjemaundersøkelse 

Tabell 2.11 belyser i hvilken grad personene i de fire gruppene har ledererfaring. 
De som har fått rett til ventelønn er sammensatt omtrent som de som ikke sluttet, 
med 1/3 som ledet andres arbeid. De andre to gruppene har noe høyere andel med 
ledelse. Det var størst andel med lederarbeid blant de som fikk studiestøtte. Disse 
har også ledet flest personer. Det er særlig tidligere tilsatte i Forsvaret, Statens 
jernbanetrafikk og Vegvesenet som ledet mange personer. 
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Tabell 2.11 Tilsatte i omstillingsetater og eventuell ledererfaring. Prosent 
og antall personer 

 Fikk sluttordning 
  Ventelønn Sluttvederlag Studiestøtte 

Ikke sluttet 

Ledet du andres arbeid i den siste stillingen, eller i siste stilling under omstillingsprosessen? 
Ja 33,6 36,4 48,2 33,8 
Nei 66,4 63,6 51,8 66,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gjennomsnittlig antall personer som ble ledet direkte 
Personer ledet 15,5 17,5 22,5 15,8 
Hva slags ledelse var dette i hovedsak? 
Administrativ 42,8 20,7 24,3 30,9 
Personal 28,5 29,5 13,7 15,8 
Faglig 16,9 39,0 47,5 47,0 
Annet 11,8 10,8 14,5 6,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Har du (også) i tidligere stillinger i virksomheten ledet andres arbeid? 
Ja 36,7 49,0 64,4 53,9 
Nei 63,3 51,0 35,6 46,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kilde:  ECONs spørreskjemaundersøkelse 
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3 Sluttordninger i staten 
3.1 Innledning 
I dette kapitlet presenteres ulike sluttordninger som har vært brukt i staten etter 1. 
januar 1998. Vi beregner også verdien av ordningene for den enkelte, avhengig av 
forventninger til ny jobb. Vi studerer også kostnadene for staten. Beregningene er 
i hovedsak basert på ordningenes regelverk. 

Utgangspunktet for bruk av sluttordninger er et ønske om nedbemanning i hele 
eller deler av en statlig virksomhet. Når en stilling inndras eller arbeidet faller 
bort, og det ikke kan tilbys annen passende stilling i virksomheten, blir den tilsatte 
overtallig og kan sies opp. Oppsigelse kan gi rett til ventelønn. Sluttpakker kan 
tilbys som et alternativ til oppsigelse, men er ikke nødvendigvis betinget av at den 
tilsatte står overfor en oppsigelse.  

3.2 Ventelønn 
3.2.1 Innledning 
En tjenestemann kan få ventelønn dersom vedkommende blir sagt opp, det ikke er 
mulig tilby annen passende stilling i staten og det antas at det vil være vanskelig å 
skaffe annet høvelig arbeid. Det forutsettes at det ikke foreligger krav på pensjon. 
Ventelønnen skal fastsettes for høyst tre år om gangen. Ventelønnen gis ikke til 
fast tjenestemann med mindre enn to års tjeneste eller midlertidig tjenestemann 
med mindre enn fire års tjeneste. Ordningen er hjemlet i tjenestemannsloven (tjml 
§ 13), som overlater til Kongen å fastsette nærmere regler ved forskrift. 

Reglene for ventelønn ble endret med virkning fra 1. mars 2002. Nedenfor rede-
gjør vi for reglene både før og etter. Vi beskriver også saksgangen, som grunnlag 
for å forstå tidsforløpet fra omstillingsprosess til ventelønn. I datamaterialet går 
det for en del personer lang tid fra omstillingsprosessen til de får rett til ventelønn.  

3.2.2 Regler før 1. mars 2002 
Forskriften før 1. mars 2002 fastsatte maksimal ventelønnsperiode som i Tabell 
3.1. 

Ingen kan få ventelønn utbetalt i lengre tid enn det antall tjenesteår vedkommende 
har hatt i staten. 
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Tabell 3.1 Maksimal ventelønnsperiode, før 1. mars 2002 

Alder når ledig Maksimal ventelønnsperiode 
- 34 år 3 år 
35-39 år 5 år 
40-44 år 7 år 
45-49 år 9 år 
50 år - Ingen, dvs. til pensjonsalder*  
* Forutsetter minst like mange tjenesteår i staten som antall år til pensjonsalderen 

Disse reglene medførte at en tilsatt med minst 17 års tjenestetid, som ble sagt opp 
i en alder av 50 år, kunne få ventelønn i 17 år. 

Ventelønnen beregnes som en fast prosent av brutto regulativlønn og faste 
pensjonsgivende tillegg ved fratredelsen (brutto regulativlønn og faste pensjons-
givende tillegg i stillingen, redusert for eventuell stillingsprosent mindre enn 100). 

Full ventelønn tilsvarer 66 prosent av brutto regulativlønn og faste pensjons-
givende tillegg ved fratredelsen.  

For å få full ventelønn, forutsettes at tjenestemannen ville oppnådd minst 30 års 
tjeneste i staten ved stillingens aldersgrense, som vanligvis er 70 år. Dersom en 
ikke ville nådd 30 års tjeneste, reduseres ytelsene forholdsmessig. Den tjenestetid 
en ville oppnådd ved stillingens aldersgrense kalles total tjenestetid og beregnes 
som summen av faktisk tjenestetid ved fratredelsen og antall gjenstående år til 
aldersgrense. 

En ventelønnsmottaker har plikt til å stå tilmeldt Aetat som arbeidssøker. 
Ventelønnsmottageren mister ventelønnen for godt hvis vedkommende ikke søker 
annet høvelig arbeid eller ikke tar i mot tilbud om slik stilling. 

Retten til ventelønn faller bort dersom ventelønnsmottakeren begynner i fast 
arbeid. Ved midlertidig arbeid kan en gå tilbake til ventelønn. 

Som hovedregel er det ikke anledning til å motta ventelønn samtidig med ordinær 
utdanning på dagtid. Unntatt fra regelen er kurs i regi av Aetat. 

Ventelønn fører ikke til opptjening av feriepenger, men en kan ta ferie fra å være 
reell arbeidssøker inntil tre uker per år med utbetaling av ventelønn. 

Vanligvis vil en ikke ha rett til dagpenger ved arbeidsledighet samtidig som en 
mottar ventelønn. Supplerende dagpenger kan være aktuelt. Ventelønn gir ikke 
grunnlag for senere utbetaling av dagpenger. 

En har rett til sykepenger fra første dag. Utbetaling av ventelønn stanses under 
sykemeldingen. 

Ventelønnen reguleres i forhold til det generelle tillegget som avtales i det 
sentrale lønnsoppgjøret i staten hvert år. 

Medlemskap i Statens Pensjonskasse opprettholdes. Ventelønn regnes også som 
pensjonsgivende inntekt i forhold til folketrygden. 



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 49 

En mottaker av ventelønn som ikke har annen inntekt, kan ikke ta ut avtalefestet 
pensjon (AFP). For å få AFP kreves det at en er helt eller delvis i lønnet arbeid når 
en tar ut pensjon. 

Ventelønn beskattes som lønnsinntekt. 

Ventelønnsordningen ble administrert av Statens Pensjonskasse frem til 1. januar 
2002. Deretter ble administreringen av ordningen overført til Aetat. 

Kostnadene ved ventelønnsordningen ble dekket over Arbeids- og administra-
sjonsdepartementets budsjett i perioden 1998 – 1. mars 2002. Det var likevel 
innført refusjonsplikt for de ordinære statsforvaltningsorganene. Refusjonsplikten 
for eksempelvis Posten ble innført for oppsigelser som ble foretatt i perioden 1. 
juli 2002 til 1. januar 2005. Etter dette tidspunkt bortfalt ventelønn som et 
omstillingsvirkemiddel for Posten Norge BA (nå Posten Norge AS). Siktemålet 
med refusjonsplikten var at den skulle virke som et incitament for at ventelønn 
ikke skulle velges som et virkemiddel og at alternative virkemidler som slutt-
vederlag skulle velges ved nedbemanning.  

3.2.3 Regler etter 1. mars 2002 
Vi vil her i hovedsak beskrive endringer i forhold til tidligere.  

Forskriften etter 1. mars 2002 fastsatte maksimal ventelønnsperiode som i Tabell 
3.2. Dette innebærer vesentlig kortere maksimumsperioder.  

Tabell 3.2 Maksimal ventelønnsperiode, etter 1. mars 2002 

Alder på fratredelsestidspunktet Maksimal ventelønnsperiode 
- 49 år 3 år 
50-54 år 4 år 
55 år - 12 år 

 
Variable pensjonsgivende tillegg tas inn i beregningsgrunnlaget for ventelønn. 
Ventelønnen beregnes altså som en fast prosent av brutto regulativlønn og faste og 
variable pensjonsgivende tillegg ved fratredelsen (brutto regulativlønn og faste/ 
variable pensjonsgivende tillegg i stillingen, redusert for eventuell stillingsprosent 
mindre enn 100). 

Ventelønnsmottageren mister ikke lenger ventelønnen for godt hvis ved-
kommende ikke søker annet høvelig arbeid eller ikke tar i mot tilbud om slik 
stilling. I stedet innføres tidsbegrenset bortfall av ventelønnen, samtidig som 
begrepet ”høvelig” arbeid tas bort og erstattes av at ventelønnsmottakeren må 
anses som ”reell arbeidssøker” slik som ordinære dagpengemottakere. 

Retten til ventelønn faller bort dersom ventelønnsmottakeren begynner i fast 
arbeid og den faste arbeidsinntekten overstiger 82,5 prosent av tidligere stillings 
lønn. Hvis den faste arbeidsinntekten er lavere beregnes det et trekk i ventelønnen. 
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Ved midlertidig arbeid opprettholdes retten til ventelønn. Hvis arbeidsinntekten 
overstiger 82,5 prosent av tidligere stillings lønn, stanses utbetaling av ventelønn. 
Hvis lønnen er lavere, reduseres ventelønnen. 

3.2.4 Saksgang 
Saksgang og tidsløp ved søking og innvilging av ventelønn. 

Vi ser på en fast tilsatt tjenestemann i staten med minst to års tjeneste i staten, 
eller en midlertidig ansatt tjenestemann med minst fire års tjeneste i staten. 
Tjenestemannen har ikke rett til å ta ut pensjon, herunder avtalefestet pensjon 
(AFP). Tjenestemannen er altså yngre enn 62 år. 

1 Virksomheten står overfor en nedbemanning. Tjenestemannen blir definert 
som overtallig i denne virksomheten. Stillingen er inndradd eller arbeidet er 
falt bort og det finnes ikke annet passende arbeid i virksomheten. Arbeids-
giver fyller ut en overtallighetsattest. 

2 Tjenestemannen blir oppsagt med 6 måneders oppsigelsesfrist.  

3 I oppsigelsesperioden kan det søkes på andre stillinger. I staten har tjeneste-
mannen fortrinnsrett. 

4 I oppsigelsesperioden søkes Aetat, ventelønnsseksjonen om ventelønn. 
Søknaden fylles ut sammen med arbeidsgiveren. Overtallighetsattesten 
vedlegges. Det søkes minst 2 måneder før fratredelsen, fordi Aetat krever 
dette for å garantere utbetaling av ventelønn fra første måned etter opphør 
av ordinær lønn.  

3.3 Sluttpakker 
3.3.1 Innledning 
Sluttpakker brukes ved statlige omstillinger og nedbemanninger som alternativ til 
oppsigelse fra virksomhetens side eller som et tilbud til de tilsatte for å oppnå mål 
for nedbemanning. 

Sluttpakker innebærer at tilsatte får tilbud om et økonomisk vederlag, eventuelt 
knyttet til studier, dersom de sier opp sin stilling selv. For den enkelte tjeneste-
mann innebærer dette å si fra seg retten til ventelønn og fortrinnsretten til ny 
stilling i staten. For virksomheten betyr det at arbeidsgiveransvaret opphører. 

Virksomheten bestemmer selv – etter drøfting med tillitsvalgte – om og hvilke 
typer sluttpakker som skal brukes og hvem som skal tilbys hva. Ingen har krav på 
å bli tilbudt sluttpakke og dette er heller ikke gjenstand for forhandlinger. Det er 
heller ikke slik at de som avslår et tilbud om sluttpakke nødvendigvis blir sagt 
opp. 

Bruk av sluttvederlag og studiestøtte som generelle personalpolitiske virkemidler 
ved omstilling og nedbemanning i staten ble innført med virkning fra sommeren 
2001. Slike ordninger er også benyttet tidligere, men da som spesialordninger. Vi 
ser nedenfor på to spesielle sett av ordninger, nemlig de som er brukt i Forsvaret 
og i Posten Norge. 
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Det lå en generell bestemmelse i Statens Personalhåndbok om fritak for arbeids-
plikt i oppsigelsestiden (inntil 6 måneder) ved egen oppsigelse i forbindelse med 
nedbemanning. Dette kan oppfattes som en form for sluttpakke. Vi har imidlertid 
registrert svært få tilfeller av sluttpakker utenom Forsvaret, Posten og Statens 
jernbanetrafikk før 2001. 

3.3.2 AADs sluttpakker 
Sluttvederlag og studiestøtte ble innført som generelle personalpolitiske virke-
midler sommeren 2001. Vi skal først presentere hovedreglene for disse to 
virkemidlene frem til 31.12.2003. Fra 1. januar 2004 er det foretatt visse endringer 
i regelverket for sluttvederlag som er relevante for tre etater som prosjektet følger 
omstillingsprosessen i. Vi beskriver også disse endringene.  

Vi kaller dette for Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AADs) sluttpakker 
fordi vi her ser på regelverket før AAD ble nedlagt 30.09.2004. 

Sluttvederlag, regler frem til 31.12.2003 
Sluttvederlag innebærer at tilsatte tilbys et beløp dersom den tilsatte sier opp sin 
stilling selv, slik at arbeidsgiveransvaret opphører. Retten til ventelønn og 
fortrinnsrett til ny stilling i staten faller bort. Ordningen innebærer en øvre grense 
for sluttvederlaget, avhengig av alder, og er betinget av en tjenestetid over en viss 
grense. 

Sluttvederlagets øvre grenser er gitt i Tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Øvre grenser for sluttvederlag. AADs generelle retningslinjer 

Aldersgruppe Vederlag tilsvarer 
- 40 år inntil 6 måneders lønn 
40-49 år inntil 9 måneders lønn 
50-54 år inntil 12 måneders lønn 
55 år - inntil 15 måneders lønn 

Med lønn forstås lønn etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 2 nr. 1 
dersom ikke annet er avtalt. 

Tilbud om sluttvederlag kan gis til arbeidstakere i staten som er fast tilsatt med en 
sammenhengende tjenestetid på mer enn to år, eller som er midlertidig tilsatt med 
en sammenhengende tjenestetid på mer enn fire år. 

Det inngås en kontrakt om sluttvederlag mellom arbeidstakeren og virksomheten. 
AAD tilrår en standardkontrakt som beskriver utformingen av ordningen i hvert 
tilfelle. 

Sluttvederlag er et virkemiddel som først og fremst er aktuelt å bruke når 
virksomheter skal nedbemanne. Unntaksvis kan virkemidlet brukes i tilknytning 
til andre typer omstillinger etter samtykke fra AAD. 

Beløpet utbetales enten som et engangsbeløp eller i månedlige rater.  
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Det er ingen avkortning ved overgang til ny jobb, men det er ikke adgang til å 
inngå ny arbeidsavtale eller avtale konsulentoppdrag i samme virksomhet før det 
er gått tre år. Det er heller ikke adgang til å utbetale sluttvederlag dersom den 
tilsatte kan gis pensjonsytelse. 

Sluttvederlag gir i utgangspunktet ikke rett til ferie-, syke- eller fødselspenger.  

Sluttvederlaget reguleres ikke gjennom den perioden den er beregnet ut fra. Det 
beregnes altså ut fra lønnen ved fratredelse.  

Det utbetales ikke dagpenger for arbeidsledighet i den perioden sluttvederlaget er 
beregnet ut fra, men sluttvederlaget medregnes i minsteinntekten for rett til dag-
penger og dagpengegrunnlaget for senere utbetalinger knyttet til arbeidsledighet. 

Sluttvederlag er ikke pensjonsgivende i forhold til lov om Statens Pensjonskasse, 
men skal regnes som personinntekt og er pensjonsgivende i forhold til lov om 
folketrygd. 

Sluttvederlaget er skattepliktig som arbeidsinntekt. Det skal både betales trygde-
avgift og eventuell toppskatt i tillegg til at inntekten inngår i grunnlaget for 
alminnelig inntekt. 

Sluttvederlag, regler etter 1.1.2004 
Det nye regelverket knytter sluttvederlagets størrelse til faktisk tjenestetid i staten, 
i stedet for – som tidligere – til alder. Regelen er at det kan tilbys sluttvederlag 
tilsvarende en månedslønn for hvert faktisk tjenesteår i staten, dog ikke lavere 
beløp enn det som tilsvarer lønn i 6 måneder. Samlet sluttvederlag kan ikke 
overstige 24 måneders lønn. 

Det kan gis mindre enn maksimalt beløp i forhold til antall tjenesteår, men ikke 
mindre enn 6 måneders lønn. 

For øvrig er regelverket i hovedsak som før. 

Studiestønad 
Tilsatte som har vært fast tilsatt med minst to års tjenestetid eller som har vært 
midlertidig tilsatt med en tjenestetid på minst fire år, kan i forbindelse med statlig 
omstilling tilbys avgangskontrakt med studiestønad i inntil tre år med maksimum 
2/3 lønn. For å få rett til en utbetaling lik 2/3 av full lønn, kreves at arbeidstakeren 
gjennomfører heltidsstudium. Det gis ikke ytterligere kompensasjon i form av 
støtte til lærebøker, data osv. 

Også dette virkemidlet forutsetter at den tilsatte sier opp sin stilling. Arbeids-
takeren må fratre senest når vedkommende begynner som student/elev. Dette 
innebærer at arbeidsgiver blir løst fra sitt arbeidsgiveransvar og at arbeidstakeren 
sier fra seg retten til ventelønn og fortrinnsrett til ny stilling i staten. 

Med lønn menes lønn etter A-tabellen og eventuelle pensjonsgivende tillegg etter 
B-tabellen.  

Avtale om studiestøtte innebærer at den tilsatte selv må skaffe seg studieplass. 
Arbeidstaker som avbryter påbegynt utdanning vil miste retten til studiestønad. 
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Også for dette virkemidlet inngås det en kontrakt mellom arbeidstakeren og 
virksomheten. AAD tilrår en standardkontrakt. 

Studiestøtten betales ut i månedlige rater. Det må fremlegges dokumentasjon for 
gjennomførte studier. 

Arbeidstakeren har adgang til å ta jobb ved siden av utdanningen dersom det ikke 
er til hinder for gjennomføring etter forutsetningene, men det er ikke adgang til å 
inngå ny kontrakt med samme virksomhet i den perioden vedkommende mottar 
studiestønad. 

Stønaden gir i utgangspunktet ikke rett til ferie-, syke- eller fødselspenger. 
Stønaden reguleres ikke. Den beregnes altså ut fra lønnen ved fratredelse. 
Stønaden gir ikke rett til dagpenger. 

Stønaden er ikke pensjonsgivende i forhold til lov om Statens Pensjonskasse, men 
skal regnes som personinntekt og er pensjonsgivende i forhold til lov om folke-
trygd. 

Arbeidsgivers dekning av kostnader til utdanning (kostnader til undervisning, 
eksamen, undervisningsmateriell, reise og opphold utenfor hjemmet), når 
utdanningen er knyttet til opphør av arbeidsforhold og kompetansen kan nyttig-
gjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver, er skattefrie. Skatte-
fritaket er imidlertid begrenset til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Bare 
kostnader for inntil fire semestre, maksimalt 20 måneder, ved fulltids studium kan 
trekkes fra. Studiestøtte utover de skattefrie utgiftsrefusjoner er skattepliktig som 
arbeidsinntekt. Det skal både betales trygdeavgift og eventuell toppskatt, i tillegg 
til at inntekten inngår i grunnlaget for alminnelig inntekt. 

3.3.3 Forsvarets sluttpakker 
Oversikt 
Fordi yrkesbefal i den perioden vi ser på har hatt et spesielt sterkt oppsigelsesvern, 
og fordi forsvaret har stått overfor en spesielt sterk nedbemanning, er det utviklet 
en rekke spesielle sluttpakker i forsvaret. Yrkesoffiserer har i perioden hatt et 
absolutt vern mot oppsigelse. Overtallig personell har kunnet heve lønn helt frem 
til pensjonsalder, uten å ha relevante arbeidsoppgaver. Yrkesoffiserer må slutte 
frivillig. 

En del av de ordningene som gjelder yrkesbefal gjelder også for sivilt personell, 
selv om de ikke har det samme strenge oppsigelsesvernet. 

Forsvaret har i den perioden prosjektet gjelder (1998-2003) utgitt tre iverksettings-
direktiver for virkemidler ved omstillingen i forsvaret: 

Utgave I. Ikrafttredelse fra 1. september 2000. 

Utgave II. Ikrafttredelse fra 1. januar 2002. Utgave I settes ut av kraft. 

Utgave III. Ikrafttredelse fra 1. august 2002. Utgave II settes ut av kraft. 
Siste frist for innsending av søknad om virkemiddel etter utgave III er 30. 
juni 2005. Ny utgave IV overtok i 2004, etter den perioden vi ser på. 
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I alle disse direktivene er det de følgende fire ordninger som innebærer et 
økonomisk vederlag ved oppsigelse, og som ikke gjelder former for pensjonering: 

1 Sluttvederlag 

2 Avgangskontrakt med studiestønad 

3 Stønad til etablering av egen virksomhet 

4 Lønnskompensasjon ved overgang til lavere stilling utenfor staten 

5 Avskjed med redusert lønn. 

Hver av disse, unntatt 4, kan kombineres med en ordning med ekstra vederlag når 
arbeidstakeren kan fratre raskt. 

Også før den første versjonen av iverksettingsdirektivet var det med bakgrunn i St 
meld nr. 31 (1993-94) Personellpolitikk for omstilling i Forsvaret i bruk tiltak av 
typen 2,3 og 4. Sluttvederlag og ekstra vederlag kom inn først i Kgl. res av 7. juli 
2000, som igjen er reflektert i det første iverksettingsdirektivet. Avskjed med 
redusert lønn ble innført ved St prp nr. 4 (1994-95).  

Felles for virkemidlene er at de kan brukes for fast tilsatte yrkesoffiserer, fast 
tilsatte sivile tjenestemenn og fast tilsatte overenskomstlønnet personell med 
minimum 4 års sammenhengende tjenestetid i Forsvaret. 

Virkemidlene er ingen rettighet for de tilsatte. Opplegget i Forsvaret er at alle kan 
søke om en sluttpakke, men Forsvarets behov skal være styrende for hvem som 
får innvilget sin søknad. Forsvaret vil også ved behov foreslå bruk av tiltak 
overfor medarbeidere som selv ikke søker.  

Sluttvederlag 
Med bakgrunn i egen oppsigelse/avskjed og derav stillingsfratredelse, kan den 
enkelte inngå kontrakt med Forsvaret om sluttvederlag. Øvre grense for 
sluttvederlagets størrelse bestemmes ifølge Tabell 3.4, som er lik for alle de tre 
nevnte utgavene av iverksettingsdirektivet. 

Tabell 3.4 Øvre grenser for sluttvederlag. Forsvaret 

Aldersgruppe Befal Sivile 
30-39 år Inntil 12 måneders lønn 3-6 måneders lønn 

40-47 år Inntil 24 måneders lønn Inntil 15 måneders lønn 
48-54 år Inntil 36 måneders lønn  
48-59 år  Inntil 24 måneders lønn 

 
Med lønn menes lønn etter A-tabellen og eventuelle pensjonsgivende tillegg etter 
B-tabellen ved fratreden. 

Befal kan, som følge av den såkalte 85-års-regelen, fratre inntil 3 år før alders-
grensen. (85-års-regelen innebærer at personell kan fratre inntil 3 år før alders-
grensen dersom summen av alder og pensjonsgivende tjenestetid (faktisk 
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tjenestetid) utgjør minst 85 år). For de fleste betyr dette at de kan fratre fra de 
fyller 57 år. At sluttvederlagsskjemaet bare går til 54 år for befal har sammenheng 
med dette.  

Sivile kan ifølge retningslinjene bruke 85-års-regelen men vi har ikke registrert 
noen i datamaterialet. Derimot er det mange med førtidspensjon ved 60 år for 
sivile. De må være fylt 60 år men ikke 62, fordi fra da av kan de få AFP. 

Sluttvederlaget utbetales i månedlige rater. Det er ikke åpnet for å få slutt-
vederlaget som et engangsbeløp. Mottageren kan ta annet inntektsgivende arbeid. 

Sluttvederlaget gir ikke rett til ferie-, syke- eller fødselspenger. Sluttvederlaget blir 
ikke lønnsregulert. Mottageren vil kunne tilstås dagpenger ved arbeidsledighet 
etter kontraktens utløp. 

Medlemskap i Statens Pensjonskasse opphører med mindre vedkommende går 
over i annen offentlig virksomhet. 

Sluttvederlaget er skattepliktig som arbeidsinntekt. Sluttvederlaget utbetales etter 
fratrekk av skatt. 

Avgangskontrakt med studiestønad 
Med bakgrunn i egen oppsigelse/avskjed og derav stillingsfratredelse, kan den 
enkelte inngå kontrakt med Forsvaret om studiestønad tilsvarende inntil 3 års 
lønn. Med lønn menes lønn etter A-tabellen og eventuelle pensjonsgivende tillegg 
etter B-tabellen ved fratreden. Det gis ikke ytterligere støtte, eksempelvis til 
lærebøker. 

Det er altså her ingen grense på 2/3 av full lønn som i AADs standardkontrakt.  

Søkeren må avslutte sitt tilsettingsforhold i Forsvaret ved kontraktens start-
tidspunkt. 

I utgave II av iverksettingsdirektivet kom det inn et vilkår om at studiestønad 
normalt ikke innvilges til personell under 30 år. 

Søkeren må selv skaffe studieplass. Studietiden og utbetalingen av studiestønad 
kan, etter søknad, avbrytes ved sykdom/fødsel. Utbetaling av studiestønaden 
gjenopptas når sykemeldingen utløper eller fødselen er overstått. 

Studiestøtten betales ut i månedlige rater. Det må fremlegges dokumentasjon for 
gjennomførte studier. 

Arbeidstakeren har adgang til å ta annet inntektsgivende arbeid ved kveldsstudier. 

Stønaden gir ikke rett til ferie-, syke- eller fødselspenger. Stønaden blir ikke 
lønnsregulert. Mottageren vil kunne tilstås dagpenger ved arbeidsledighet etter 
kontraktens utløp. 

Medlemskap i Statens Pensjonskasse opphører. 
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Alle de tidligere nevnte utgaver av iversettingsdirektivet sier at stønaden utbetales 
etter fratrekk av skatt. Den skattemessige behandling av stønaden må antas å være 
som beskrevet for AADs standardopplegg for studiestøtte. 

Stønad til etablering av egen virksomhet 
Med bakgrunn i egen oppsigelse/avskjed og derav stillingsfratredelse, kan den 
enkelte inngå kontrakt med Forsvaret om stønad til etablering av egen virksomhet 
tilsvarende 1 års lønn. Med lønn menes lønn etter A-tabellen og eventuelle 
pensjonsgivende tillegg etter B-tabellen ved fratreden. Det forutsettes at 
kommunal støtte ikke er gitt til samme formål. 

Søkeren må avslutte sitt tilsettingsforhold i Forsvaret ved kontraktens start-
tidspunkt. 

Stønaden utbetales som et engangsbeløp. 

Stønaden gir ikke rett til ferie-, syke- eller fødselspenger. 

Medlemskap i Statens Pensjonskasse opphører. 

Stønaden er skattepliktig som arbeidsinntekt. Den utbetales etter fratrekk av skatt. 

Lønnskompensasjon ved overgang til lavere stilling utenfor staten 
Med bakgrunn i egen oppsigelse/avskjed og derav stillingsfratredelse, kan det 
inngås kontrakt med Forsvaret om lønnskompensasjon ved overgang til lavere 
lønnet stilling utenfor staten. Lønnskompensasjonen tilsvarer differansen mellom 
lønn i Forsvaret og den nye stillingens lavere lønn i inntil 1 år. 

Søkeren må avslutte sitt tilsettingsforhold i Forsvaret ved kontraktens start-
tidspunkt. 

Kompensasjonen utbetales i inntil 12 månedlige rater eller som en engangssum. 

Kompensasjonen gir ikke rett til feriepenger. Den blir ikke lønnsregulert. 

Medlemskap i Statens Pensjonskasse opphører. 

Kompensasjonen er skattepliktig. 

Avskjed med redusert lønn 
Militært personell kan etter søknad innvilges avskjed med redusert lønn ifølge 
Tabell 3.5. 

Tabell 3.5 Beregning av redusert lønn ved avskjed. Forsvaret 

Aldersgruppe Redusert lønn tilsvarer 
40 år 45 % av lønnen 
41-49 år (45 + 1,5*år) % av lønnen. ”År” er antall år utover 40. 
50 år - 60 % av lønnen 

Søkeren må normalt ha fylt 40 år og være i tjeneste. 
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I iverksettingsdirektivet utgave II og III presiseres at for personell under 50 år må 
det gjennomføres en restriktiv praksis mht. innvilgelse av avskjed med redusert 
lønn. 

I utgave III av iverksettingsdirektivet kommer det inn en regel om at personell 
som ved avskjed har mindre enn 15 års tjeneste som yrkesbefal, skal gis et 
fradrag i den reduserte lønnen på 1/15 for hvert tjenesteår mindre enn 15 år. Det 
presiseres også at avskjed med redusert lønn til personell under 50 år kun skal gis 
hvis spesielle forhold tilsier innvilgelse. 

Den prosentsats vedkommende oppnår ved tidspunktet for avskjed gjelder frem til 
pensjonsalder og den reduserte lønn utbetales frem til denne. Vedkommende kan 
ikke fratre etter 85-års-regelen. 

Mottageren kan ta annet inntektsgivende arbeid, men kan ikke få ny tilsetting – 
fast eller midlertidig – i militær stilling. I utgave II av iverksettingsdirektivet 
presiseres at en heller ikke kan ta arbeid i sivil stilling i Forsvaret. I utgave III 
presiseres at en ikke kan ta arbeid i etater underlagt Forsvarsdepartementet.  

Ved tilsetting i annen offentlig stilling som helt eller delvis lønnes av staten, 
gjøres det et fradrag i den prosentvise lønnen på 25 %.  

Den reduserte lønnen gir ikke rett til feriepenger men gir rett til sykelønn til-
svarende stillingsprosenten. Den reduserte lønnen reguleres etter den generelle 
lønnsutviklingen. 

Søkeren opprettholder medlemskap i Statens Pensjonskasse. 

Pensjonsgrunnlaget blir som om vedkommende hadde hatt full stilling, i det 
pensjonsinnskuddet dekkes av staten. 

Lønnen er skattepliktig som arbeidsinntekt. 

Vi oppfatter dette som en form for sluttpakke, ved at en får en betydelig 
økonomisk fordel dersom en søker avskjed. Det avviker imidlertid noe fra de 
andre typene ved at en beholder noe tjenesteplikt: Dersom det anses nødvendig, 
kan den som får innvilget avskjed pålegges å gjennomgå kurs mv. av samlet 
varighet av inntil 21 dager hver 3-årsperiode frem til pensjonsalderen. 

Ekstra vederlag 
Av iverksettingsdirektivet, utgave I, fremgår at en søker til virkemidlene slutt-
vederlag, studiestønad, etableringsstønad og redusert lønn kan få et ekstra 
vederlag tilsvarende 3 måneders lønn dersom virkemidlet søkes senest innen 2 
måneder etter orientering er gitt, eller etter at fremtidig organisasjon av egen enhet 
er fastsatt, eller etter at oppfordring til å søke er gitt. 

Fratredelsen bør skje så hurtig som mulig etter at søkeren har akseptert tilbud om 
virkemiddel, og ikke senere enn 3 måneder med mindre arbeidsgivers behov 
tilsier noe annet. 

Vederlaget utbetales som et engangsbeløp med fradrag av skatt. Det ekstra 
vederlaget er ikke pensjonsgivende og gir ikke rett til feriepenger. 
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I utgave II og III av iverksettingsdirektivet presiseres betingelsene for å få ekstra 
vedelag på en annen måte. Det kreves at søkeren skal være kvalifisert til å søke 
virkemidlet og kan fratre innen tre måneder fra søknadsdato. Dette gjelder også 
personell som av ulike grunner oppfordres til å søke.  

Alternativt skal søkeren være kvalifisert til å søke virkemidlet og kunne fratre 
tilpasset avdelingens behov i forbindelse med nedleggelse/avvikling. Men en må 
også da kunne fratre innen tre måneder. 

Fratreden skal videre skje snarest mulig og ikke senere enn tre måneder fra 
søknadsdato. 

3.3.4 Sluttpakker i Posten Norge 
Oversikt 
I tilknytning til restruktureringen av ekspedisjonsnettet, ble det i tidsrommet 23. 
januar – 18. april 1996 forhandlet frem er avtale mellom Postens sentralledelse og 
Postfolkenes fellesforbund om personalmessige virkemidler for arbeidstakere som 
kan bli overtallig. I denne avtalen er det de følgende fire ordninger som innebærer 
et økonomisk vederlag ved oppsigelse, og som ikke gjelder former for 
pensjonering: 

1 Ytelser ved frivillig fratreden etter egen oppsigelse  

2 Studiepermisjon med lønn 

3 Etableringsbistand 

4 Lønnsstøtte ved overgang til ny arbeidsgiver og lavere lønn 

5 Opplæringsstøtte. 

I ordning 1 var det lagt inn ekstraytelser ved rask aksept. 

Virkemidlene var ingen rettighet for de tilsatte. Ytelsene kunne fremsettes som 
tilbud til tilsatte.  

Dette opplegget for sluttpakker ble brukt i perioden april 1996 – april 2000 

Ytelser ved frivillig fratreden etter egen oppsigelse 
Dette er en sluttvederlagsordning som innebar at den tilsatte ble tilbudt et beløp 
dersom den tilsatte selv sa opp sin stilling slik at Postens arbeidsgiveransvar 
opphørte. Retten til ventelønn og fortrinnsrett til ny stilling i staten falt bort. 
Ordningen var knyttet til restruktureringen av ekspedisjonsnettet og var i 
hovedsak rettet mot tilsatte på landsbygda. Landsbygda ble definert som steder 
hvor det ikke kan tilbys passende stilling. 

For fast tilsatte i deltidsstilling (14 timer eller mindre) på landsbygda var slutt-
vederlaget et beløp tilsvarende 2 års regulativlønn. Det måtte svares på tilbudet 
innen 3 måneder etter at tilbudet ble fremsatt. 
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For tilsatte 55 år og over ble det tilbudt et sluttvederlag tilsvarende 18 måneders 
lønn. Dersom fremsatt tilbud ble akseptert innen 6 måneder, ble det gitt et tillegg 
tilsvarende 6 måneders lønn. Dette gjaldt tilsatte både i by og på landsbygd. 

For øvrige tilsatte på landsbygda ble det tilbudt et sluttvederlag tilsvarende 6 
måneders lønn. Dersom fremsatt tilbud ble akseptert innen 3 måneder, ble det gitt 
et tillegg tilsvarende 6 måneders lønn. 

Sluttvederlaget ble betalt ut som et engangsbeløp. Lønnen ga ikke rett til 
feriepenger eller pensjonsopptjening i Statens Pensjonskasse. 

Arbeidstakeren kan ikke heve dagpenger under arbeidsledighet for den inntekt 
sluttvederlaget er beregnet ut fra og for en periode tilsvarende det antall måneder 
beløpet er beregnet ut fra. 

Utbetalingen medførte ingen arbeidsplikt. Arbeidstakeren hadde rett til å tiltre ny 
stilling utenfor Postverket etter fratredelsen uten at dette hadde konsekvenser for 
sluttvederlaget. Arbeidstakeren kunne også begynne på nytt i Postverket i løpet av 
den perioden sluttvederlaget var beregnet for, men måtte da tilbakebetale et beløp 
tilsvarende de måneder som var igjen av perioden. 

Studiepermisjon med lønn 
Tilsatte på landsbygda kunne tilbys studiepermisjon med lønn i inntil 3 skoleår, 
knyttet til avtale om egen fratreden. Lønn ytes med 100 prosent første år, 87,5 
prosent andre år og 70 prosent tredje år. I tillegg ble det dekket dokumenterte 
studiekostnader med inntil kr. 30.000 per år. 

Slik kontrakt forutsatte egen oppsigelse, men fratreden skulle først formelt skje 
ved studietidens utløp. Utdanningstiden oppfattes som oppsigelsestiden.  

Ytelsen gir ikke rett til feriepenger eller lønn under fødselspermisjon/syke-
permisjon. 

Etableringsbistand 
I tillegg til sluttvederlag hadde Posten også en ordning med etableringsbistand. 
Dette dreide seg i hovedsak om å dekke kostnader knyttet til etableringsforsøket, 
herunder utlån av edb-utstyr og kontorutstyr.  

Disse ytelsene kunne gis i tillegg til sluttvederlag. 

Lønnsstøtte ved overgang til ny arbeidsgiver og lavere lønn 
Posten hadde også en ordning med å dekke lønnstap når arbeidstakeren etter egen 
oppsigelse begynner hos ny arbeidsgiver og går ned i lønn. Støtten kunne gis i 2 år 
med inntil 4 lønnstrinn. Beløpet ble utbetalt til ny arbeidsgiver mot at denne ytet 
høyere lønn. 

Denne støtten kunne gis i tillegg til sluttvederlag. 
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Opplæringsstøtte 
Posten hadde også en ordning med å dekke ny arbeidsgivers kostnader ved 
opplæring med et beløp tilsvarende 1 måneds lønn. 

Også denne støtten kunne gis i tillegg til sluttvederlag. 

3.4 Økonomiske virkninger av ulike 
sluttordninger 

3.4.1 Innledning 
Vi skal i dette kapitlet belyse de økonomiske konsekvensene for den enkelte og 
for staten og virksomheten av at en overtallig tilsatt velger ulike sluttordninger. Vi 
belyser også verdien av å få fortsette i virksomheten. Vi regner ut fra en hypotetisk 
tilsatt som skal fratre 1. januar 2001.  

Vi beregner nåverdien av fremtidige ytelser fra sluttordninger og av eventuelle 
lønnsinntekter fra ny arbeidsgiver. Beløp fra 2002 og fremover neddiskonteres til 
2001-nivå med 5 prosent kalkulasjonsrente. 

Beregningene gjøres for AADs regelverk for sluttpakker, ventelønnsreglene og 
Forsvarets avgangsstimulerende tiltak per 1. januar 2001. Datoen er særlig viktig 
for ventelønnsordningene. Vi legger altså til grunn de gamle ventelønnsreglene, 
før 1. mars 2002. 

Vi skiller mellom ulik alder ved fratreden fordi dette har betydning for 
utbetalingene i de ulike ordningene. Tre aldersgrupper studeres: 35 år, 45 år og 50 
år. 

Tjenestetiden frem til fratreden er av betydning for hvilke ordninger som gjelder. 
Utenfor Forsvaret antar vi følgende tjenestetid for de tre aldersgruppene: 35 år: 7 
års tjenestetid. 45 år: 17 års tjenestetid. 50 år: 22 års tjenestetid. 

I Forsvaret antas noe lengre tjenestetid. 35 år: 10 års tjenestetid. 45 år: 20 års 
tjenestetid. 50 år: 25 års tjenestetid. 

Lønnen på fratredelsestidspunktet er kr 25.000 per måned, omtrent lik gjennom-
snittlig lønn i staten i 2001. Vi antar at av dette er kr 1.000 faste pensjonsgivende 
tillegg og kr 1.000 variable pensjonsgivende tillegg. 

Vi forutsetter full stilling i alle beregninger. 

Lønnen hos eventuell ny arbeidsgiver antas også å være kr 25.000 hvert år 
fremover. Vi ser bort fra lønnsvekst og lønnsforskjeller mellom gammel og ny 
arbeidsgiver. Slike forhold vil endre de resultatene vi kommer frem til og må 
vurderes for seg. Et unntak gjelder ordningen med studiestøtte. Det antas da at 
lønnsnivået øker med 6 prosent per studieår, fordi utdannelsen vil gjøre at 
personen er kvalifisert til stillinger med høyere lønn. 

Utenom Forsvaret ser vi på ytelser og lønn frem til 67 år. Vi ser bort fra 
førtidspensjon eller AFP. For Forsvaret ser vi bare på perioden fram til 57 år.  



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 61 

Vi viser i figurene i resten av dette kapitlet hvordan nåverdien sett fra den enkeltes 
synspunkt varierer med hvor mange år den tilsatte lønnes hos en ny arbeidsgiver. 
Vi oppfatter dette som forventede år hos ny arbeidsgiver ved fratreden. Dersom 
vår hypotetiske arbeidstaker forventer å ikke få noe lønnet arbeid hos ny 
arbeidsgiver etter fratredelsen, er det 0 forventede år, og beregningene viser 
nåverdien av ytelsene fra den valgte sluttordning. Dersom det forventes noen år i 
nytt arbeid, viser beregningene summen av ytelsene fra den valgte sluttordning og 
lønn fra ny arbeidstaker. Vi beregner altså en forventet nåverdi av de økonomiske 
konsekvensene av ulike valg ved fratreden, gitt forventninger om omfanget av 
nytt lønnet arbeid. Vi ser på beløp etter skatt, dvs. etter inntektsskatt og 
trygdeavgift. Vi forutsetter da at vi ser på en enslig tilsatt uten barn. 

Vi trekker ikke inn dagpenger ved arbeidsledighet i beregningene.  

Vi antar uendrede skatteregler over tiden. 

I avsnitt 3.4.5 ser vi på de økonomiske virkningene for virksomheten og staten. 

3.4.2 Ventelønn og AADs standardiserte sluttpakker 
Vi ser i dette avsnittet på økonomiske virkninger av ordningen med ventelønn, 
sluttvederlag og studiestøtte. 

Nåverdien av lønnen etter skatt i alternativet å fortsette i stillingen frem til 67 år er 
beregnet i Tabell 3.6. Dette alternativet er ikke et mulig alternativ i tilfellet med 
ventelønn. Utgangspunktet er jo nettopp at personer er definert som overtallige. 
Det kan være et alternativ i tilfellene med sluttpakke. Det tas her med som et 
sammenligningsgrunnlag. 

Disse beregningene ses senere i rapporten i sammenheng med resultatene fra 
spørreskjemaundersøkelsen. Spørreskjemaundersøkelsen er gjort med utgangs-
punkt i registerdataene, og vi har der med oss data frem til og med 2003. Vi har 
derfor basert beregningene på regelverket for ventelønn og sluttvederlag som 
gjaldt for flest mulig av de personene som har svart på spørreskjemaet. 

Tabell 3.6 Nåverdien1) i 2001 av lønn etter skatt frem til 67 år. Enslig 
person uten barn. Kr 25.000 fast per måned 

Alder 1.1.2001 Gjenstående år i arbeid Nåverdi 2001, kr 
35 år 32 3 452 138 
45 år 22 2 875 494 
50 år 17 2 462 851 
1) 5 prosent kalkulasjonsrente 

En aktuelt valg for mange vil være å velge mellom sluttvederlag og ventelønn. Vi 
viser i Figur 3.1 nåverdien av lønn og ytelser for disse to alternativer dersom det 
forventes ett eller to års arbeidsledighet etter fratredelsen. Vi ser her på en person 
som er 45 år ved fratredelsen. 

Dersom det forventes ett års arbeidsledighet etter fratredelsen, fremstår slutt-
vederlag som mest gunstig. Lønnen fra ny arbeidsgiver blir den samme i de to 
tilfellene, med 21 år frem til 67 års pensjonsalder. Sluttvederlaget blir lik kr 
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164.027 og ventelønnen kr 141.977 etter skatt. Forskjellen skyldes at ventelønnen 
omtrent svarer til 8 månedslønner mens sluttvederlaget i dette tilfellet svarer til 9 
månedslønner. Vi har dessuten antatt at månedslønnen omfattet kr 1.000 i variable 
pensjonsgivende lønnstillegg som i 2001 ikke inngikk i grunnlaget for å beregne 
ventelønn. Vi har antatt at den inngår i grunnlaget for å beregne sluttvederlag. 

Hvis det forventes to års arbeidsledighet, blir det ett år mindre frem til 67 år, og 
dermed mindre lønnsinntekt. Den blir imidlertid også her lik i begge tilfeller. I 
dette tilfellet fremstår ventelønn som gunstigst. Sluttvederlaget er det samme som 
ved ett års ledighet, mens ventelønnen øker. Det blir ett år ekstra med ventelønn. 

Dagpenger vil være et aktuelt alternativ i tilfellet med sluttvederlag, men en får 
ikke dagpenger i den perioden sluttvederlaget er regnet ut fra, dvs. de 9 første 
månedene. Sluttvederlaget medregnes når en vurderer om kravene til minste-
inntekt for rett til dagpenger er oppfylt. Dagpengene utgjør en mindre del av 
tidligere inntekt enn ventelønnen gjør.  

Dersom vi øker forventet antall år i ledighet, vil ventelønnsordningen i inntil 9 år 
for en 45-åring, gi 66 prosent av tidligere bruttolønn. I sluttvederlagsalternativet 
vil en være henvist til dagpengeordningen og de begrensninger som her ligger på 
periode og beløp. Hvis det forventes lang ledighet, fremstår åpenbart ventelønns-
ordningen som mest gunstig. Med de reglene som gjelder nå, vil forskjellene 
mellom ventelønn og sluttvederlag ved lang ledighet være store for personer fra 
55 år og oppover. For personer under 55 er jo maksimal ventelønnsperiode 3 eller 
4 år. 

Figur 3.1 Nåverdien1) ved fratredelsen (2001) av ytelser i form av 
ventelønn eller sluttvederlag og lønn fra ny arbeidsgiver. 1 eller 
2 års arbeidsledighet etter fratredelsen. Ytelser og lønn, etter 
skatt, frem til 67 år. Enslig person uten barn. Lønn ved 
fratredelsen: kr 25.000 per måned. Staten utenom Forsvaret 
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Vi går nå over til å bruke forventede år hos ny arbeidsgiver som uttrykk for den 
enkeltes vurderinger av mulighetene til å få ny jobb. Vi gjør følgende forut-
setninger om de ulike alternativene: 
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Ventelønn. Årene hos ny arbeidsgiver antas å komme enten rett etter maksimal 
ventelønnsperiode eller fortrenge år i maksimal ventelønnsperiode. Det siste skjer 
hvis antall arbeidsår er flere enn disponible år fra fratreden og frem til 67 år. Hvis 
det forventes at en vil være i nytt arbeid rett etter fratreden og frem til 67 år, blir 
ikke retten til ventelønn utnyttet. 

Vi ser bort fra midlertidig arbeid underveis i perioden med ventelønn.  

Sluttvederlag. Vi antar at sluttvederlaget utbetales som et engangsbeløp. Årene 
hos ny arbeidsgiver kommer rett etter fratreden.  

Studiestøtte. Vi antar 2/3 lønn i støtte til 3 års studier. Arbeid hos ny arbeidsgiver 
kommer rett etter studiene. Vi antar at det kan trekkes fra ½ G fra skattbar inntekt 
knyttet til dokumenterte utgifter til studiene de to første årene. Vi regner bare 
studiestøtte utover det som trekkes fra som ytelser i beregningen av nåverdien.  

Figur 3.2 Nåverdien1) ved fratredelsen (2001) av fremtidige ytelser og 
lønn fra eventuell ny arbeidsgiver, etter forventede år hos ny 
arbeidsgiver. Ytelser og lønn, etter skatt, frem til 67 år. Enslig 
person uten barn. Lønn ved fratredelsen: kr 25.000 per måned. 
Staten utenom Forsvaret 
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1) 5 prosent kalkulasjonsrente 

Figur 3.2 viser nåverdien dersom den overtallige er 35 år. Det er da 32 år frem til 
pensjonering ved 67 år. Nåverdien øker med antall år som forventes hos ny 
arbeidsgiver. For hvert ekstra år legges det til mer lønn. Figuren viser alternativer 
for nåverdiene, avhengig av hvor mange år som forventes hos ny arbeidsgiver. 

Hvis den overtallige forventer lønnet arbeid hos ny arbeidsgiver i mer enn 8 år, så 
er studiestønad mer gunstig enn ventelønn. Vi har forutsatt 3 års studier og økt 
lønn som følge av studiene.  

I tilfellet med ventelønn har vi antatt at nytt arbeid følger etter maksimal 
ventelønnsperiode (5 år). Kommer vedkommende raskere i arbeid, øker verdien 
av ventelønnstilfellet fordi full lønn erstatter 66 prosents lønn. Det vil da ta flere 
arbeidsår å innhente ventelønnsordningen ved å satse på studiestøttealternativet. 
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Studiestøtteordningen forutsetter imidlertid lyst og tro på mulighetene for å 
gjennomføre et studium. Mange vurderer ikke dette som et attraktivt alternativ. 

Hvis den overtallige forventer lønnet arbeid hos ny arbeidsgiver i mer enn 20 år, 
så er sluttvederlag også mer gunstig enn ventelønn. Sluttvederlaget er på kr 
150.000, mens ventelønn er du sikret i 5 år. Uten nytt arbeid kommer både vente-
lønn og studiestøtteordningen bedre ut enn sluttvederlag, med de reglene som her 
er lagt til grunn. Dagpenger kan imidlertid gjøre særlig sluttvederlagsalternativet 
noe gunstigere enn vist på figuren.  

Ventelønnsordningen og sluttvederlagsordningen kommer omtrent likt ut dersom 
den overtallige er i nytt arbeid helt frem til 67 år. Da utnyttes ikke retten til vente-
lønn. 

Nåverdien blir ved full innsats i arbeidslivet frem til 67 år høyest i tilfellet med 
studiestøtte, som følge av høyere lønnsnivå etter utdanningen. 

Figur 3.3 Nåverdien1) ved fratredelsen (2001) av fremtidige ytelser og 
lønn fra eventuell ny arbeidsgiver, etter forventede år hos ny 
arbeidsgiver. Ytelser og lønn, etter skatt, frem til 67 år. Enslig 
person uten barn. Lønn ved fratredelsen: kr 25.000 per måned. 
Staten utenom Forsvaret 
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1) 5 prosent kalkulasjonsrente 

Figur 3.3 viser nåverdiene dersom den overtallige er 45 år. Det er da 22 år frem til 
pensjonering ved 67 år. Verdien av ventelønnsalternativet øker nå betydelig i 
forhold til å bli overtallig i alderen 35 år, dersom en forventer problemer med å få 
ny jobb. 

Hvis den overtallige forventer lønnet arbeid hos ny arbeidsgiver i mer enn 12 år, 
så er studiestønad mer gunstig enn ventelønn. Det er langt frem. I tilfellet med 
ventelønn har vi antatt at nytt arbeid følger etter maksimal ventelønnsperiode (9 
år). Ett ekstra år i arbeid kommer lang frem i tid og blir betydelig neddiskontert. 
Derfor stiger kurven for ventelønn mindre enn for de andre ordningene på figur 
4.3. Men kommer vedkommende raskere i arbeid enn etter 9 år, øker verdien av 
ventelønnstilfellet fordi full lønn erstatter 66 prosents lønn.  
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Sluttvederlag og studiestønad gir på dette alderstrinnet og ved nytt arbeid helt 
frem til 67 år, omtrent like stor nåverdi. Det er for kort tid igjen frem til 67 år til å 
få avkastning av studiene i så stor grad at nåverdien blir større enn ved å velge 
sluttvederlag. Sluttvederlaget er på dette alderstrinnet kr 225.000 brutto, mens 
ekstra lønn som følge av 3 års studier fordeler seg over 19 fremtidige år, der 
neddiskonteringen reduserer gevinstene mot slutten av perioden i betydelig grad.  

Figur 3.4 Nåverdien1) ved fratredelsen (2001) av fremtidige ytelser og 
lønn fra eventuell ny arbeidsgiver, etter forventede år hos ny 
arbeidsgiver. Ytelser og lønn, etter skatt, frem til 67 år. Enslig 
person uten barn. Lønn ved fratredelsen: kr 25.000 per måned. 
Staten utenom Forsvaret 
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1) 5 prosent kalkulasjonsrente 

Figur 3.4 viser nåverdiene dersom den overtallige er 50 år. Det er da 17 år frem til 
pensjonering ved 67 år. Verdien av ventelønnsalternativet er nå vesentlig høyere 
enn de andre to alternativene, dersom en forventer problemer med å få ny jobb. 
Selv om vedkommende skulle vente å få arbeid i ti år til, kommer ikke 
ventelønnstilfellet dårligere ut enn de øvrige tilfellene. Den overtallige kan på 
dette alderstrinnet gå på ventelønn helt frem til 67 år. Den svake økningen ved økt 
antall år hos ny arbeidsgiver skyldes bare at full lønn erstatter 66 prosents lønn. 

Det er på dette alderstrinnet i forhold til de lavere trinn, enda mindre samlet 
avkastning av 3 års studier. Alternativet når ikke opp til sluttvederlagstilfellet ved 
kontinuerlig arbeid helt frem til 67 år. 

Hvis en er sikker på å få ny jobb helt frem til 67 år, fremstår sluttvederlag på dette 
alderstrinnet som mest gunstig. Sluttvederlaget er på kr 300.000. Retten til 
ventelønn blir ikke utnyttet. Det blir to alternative karrierer med full lønn, der det 
ene starter med et ekstra vederlag, det andre uten.  

3.4.3 Vurderinger med utgangspunkt i de gjeldende 
reglene 

Som vi tidligere har vært inne på, er beregningene i avsnittene over gjort med 
utgangspunkt i de tidligere reglene for ventelønn og sluttvederlag. De reglene som 
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nå gjelder, gjør ventelønnen mindre attraktiv for alle under 55 år. Sluttvederlagene 
er blitt mer gunstige for mange. Ettersom sluttvederlagene har gått fra å bli 
beregnet ut fra alder over til å bli beregnet ut fra ansiennitet, vil dette være 
heldigst for de unge med lang ansiennitet.  

Dette betyr at det for de under 55 år, vil ta kortere tid enn i beregningene over, før 
studiestønadsalternativet ”tar igjen” ventelønnsalternativet. Beregningene vil, med 
de nye reglene, vise mer positive resultater for potensielle sluttvederlagsmottakere 
dersom: 

 De er under 40 år og har mer enn 6 års ansiennitet (en 39-åring med 20 års 
ansiennitet, vil kunne få et sluttvederlag som er 14 månedslønner større med 
de gamle reglene) 

 De er 40-49 år og har mer enn 9 års ansiennitet (en 49-åring med 24 års 
ansiennitet, vil kunne få et sluttvederlag som er 15 månedslønner større enn 
med de gamle reglene) 

 De er 50-54 år, og har mer enn 12 års ansiennitet (en 54-åring med 24 års 
ansiennitet, vil kunne få et sluttvederlag som er 12 månedslønner større enn 
med de gamle reglene) 

 De er 55 år eller over, og har mer enn 15 års ansiennitet (en 55-åring med 24 
års ansiennitet, vil kunne få et sluttvederlag som er 9 månedslønner større 
enn med de gamle reglene) 

Reglene for studiestønad er det ikke gjort nevneverdige forskjeller i. Opp-
summeringen av dette, er altså at ventelønn nå er blitt mindre gunstig for mange 
sammenlignet med alternativene, mens sluttvederlag er blitt mer gunstig for 
mange, sammenlignet med alternativene.  

3.4.4 Avgangsstimulerende ordninger i Forsvaret 
Vi ser i dette avsnittet på økonomiske virkninger for den enkelte av sluttvederlag, 
avgang med redusert lønn og studiestøtte. Vi bringer ikke ekstra vederlag ved rask 
beslutning inn i beregningene. 

Som sammenligningsgrunnlag er nåverdien av alternativet å fortsette i stillingen 
frem til 57 år beregnet i Tabell 3.7. 

Tabell 3.7 Nåverdien1) i 2001 av lønn etter skatt frem til 57 år. Enslig 
person uten barn. Kr 25.000 fast per måned 

Alder 1.1.2001 Gjenstående år i arbeid Nåverdi 2001, kr 
35 år 22 2 875 494 
45 år 12 1 936 202 
50 år 7 1 264 049 
1) 5 prosent kalkulasjonsrente 

Vi gjør følgende forutsetninger om de ulike alternativene: 

Sluttvederlag befal. Sluttvederlaget utbetales månedlig. Årene hos ny arbeidsgiver 
kommer rett etter fratreden. 
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Sluttvederlag sivile. Sluttvederlaget utbetales månedlig. Årene hos ny arbeidsgiver 
kommer rett etter fratreden. 

Avskjed med redusert lønn. Den reduserte lønnen utbetales månedlig. Årene hos 
ny arbeidsgiver kommer rett etter fratreden.  

Studiestøtte. Vi antar full lønn i støtte til 3 års studier. Arbeid hos ny arbeidsgiver 
kommer rett etter studiene. Vi antar at det kan trekkes fra ½ G fra skattbar inntekt 
knyttet til dokumenterte utgifter til studiene de to første årene. 

Vi trekker ikke inn ekstra vederlag ved rask avgjørelse i beregningene. 

Figur 3.5 Nåverdien1) ved fratredelsen (2001) av fremtidige ytelser og 
lønn fra eventuell ny arbeidsgiver, etter forventede år hos ny 
arbeidsgiver. Ytelser og lønn, etter skatt, frem til 57 år. Enslig 
person uten barn. Lønn ved fratredelsen: kr 25.000 per måned. 
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1) 5 prosent kalkulasjonsrente 

Figur 3.5 viser nåverdien dersom den overtallige er 35 år. Det er da 22 år frem til 
den grensen vi har satt ved 57 år. Den enkelte kan arbeide utenom Forsvaret også 
etter denne aldersgrensen. Dette vil særlig komme studiestøttealternativet til gode, 
siden lønnen er høyest her. 

Alternativet avskjed med redusert lønn er ikke aktuelt på dette alderstrinnet. 

Studiestøtte i 3 år fremstår som det gunstige alternativet, dersom en har lyst og tro 
på å lykkes med dette. Alternativet innebærer 3 års studier med full lønn. I tillegg 
kommer et antatt høyere lønnsnivå etter studiene. 

Sluttvederlagsalternativet er noe gunstigere for befal enn for sivile, antakelig som 
følge av det strenge stillingsvernet for befal. 
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Figur 3.6 Nåverdien1) ved fratredelsen (2001) av fremtidige ytelser og 
lønn fra eventuell ny arbeidsgiver, etter forventede år hos ny 
arbeidsgiver. Ytelser og lønn, etter skatt, frem til 57 år. Enslig 
person uten barn. Lønn ved fratredelsen: kr 25.000 per måned. 
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1) 5 prosent kalkulasjonsrente 

Figur 3.6 viser nåverdiene dersom den overtallige er 45 år. Det er da 12 år frem til 
57 år. Alternativet avskjed med redusert lønn fremstår nå som mest gunstig 
uansett hva en måtte forvente om fremtidige år med lønn fra ny arbeidsgiver. Selv 
uten å forvente noe fremtidig arbeid, får en nåverdien av 52,5 prosent av full lønn 
frem til 57 år. 

Hvis vi ser bort fra dette alternativet, fremstår på dette alderstrinnet sluttvederlag 
for befal som mer gunstig enn studiestøtte. Sluttvederlaget er på 2 års lønn, men 
utbetalt månedsvis. Dette reduserer nåverdien til noe under kr 600.000, som 
uansett er et betydelig beløp. 
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Figur 3.7 Nåverdien1) ved fratredelsen (2001) av fremtidige ytelser og 
lønn fra eventuell ny arbeidsgiver, etter forventede år hos ny 
arbeidsgiver. Ytelser og lønn, etter skatt, frem til 57 år. Enslig 
person uten barn. Lønn ved fratredelsen: kr 25.000 per måned. 
Forsvaret 
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1) 5 prosent kalkulasjonsrente 

Figur 3.7 viser nåverdiene dersom den overtallige er 50 år. Det er da bare 7 år 
frem til pensjonering ved 57 år. Avskjed med redusert lønn når fortsatt høyest ved 
arbeid alle årene. Uten nytt arbeid gir denne ordningen klart høyest nåverdi. 

Ser vi bort fra ordningen med redusert lønn, er alternativet med sluttvederlag for 
befal klart gunstigst. Sluttvederlaget for befal på dette alderstrinnet er kr 900.000 
før neddiskontering. Også for sivile gir sluttvederlag høyest uttelling både dersom 
en regner med å være i arbeid alle årene, ingen av årene eller noe imellom.  

3.4.5 Økonomiske virkninger for arbeidsgiver 
Beregning av kostnader ved ulike ordninger 
For staten vil vi avgrense beregningene til nåverdien av utgifter og inntekter 
direkte knyttet til de ulike sluttordningene for en hypotetisk tilsatt som skal fratre 
1. januar 2001. Vi trekker ikke inn skatteinntekter knyttet til lønn fra ny arbeids-
giver. 

For staten som helhet er de samlede netto kostnader knyttet til de ulike ordningene 
lik utgiftene til ytelsene fratrukket skatt på disse ytelsene. Den relevante skattesats 
vil være avhengig av om en i tillegg til ytelsene har lønnsinntekt fra ny 
arbeidsgiver. Hver statlig virksomhet betaler arbeidsgiveravgift på grunnlag av 
ytelsene i sluttordningene, når ytelsene er pensjonsgivende i forhold til lov om 
folketrygd. Dette er imidlertid en betaling til staten. Nettoen blir null for staten 
som helhet. 

For den enkelte statlige virksomhet er det bare utgifter knyttet til sluttordningene. 
Inntektsskatt og trygdeavgift på de ytelser den enkelte mottar, går ikke til 
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virksomheten. I hvilken grad utgiftene har vært belastet den enkelte virksomhets 
budsjett eller andre statlige budsjetter har variert mellom ordninger og over tid. 

Utgiftene til ventelønn ble dekket over Arbeids- og administrasjonsdepartementets 
budsjett (budsjett for Statens Pensjonskasse frem til 1. januar 2002 og Aetat 
deretter) og det ble sendt refusjonskrav til de virksomhetene som hadde 
overtallige på ventelønn. Det var gjort unntak for refusjonsplikten for tidligere 
statlige selskap som Telenor, Posten Norge BA og NSB BA. For de to selskapene 
Posten Norge AS og NSB AS ble det innført refusjonsplikt med virkning fra 1. 
juli 2002. I tabellene 3.8-10 har vi regnet med at vi ser på en virksomhet som er 
unntatt for refusjonsplikten.  

Utgiftene til sluttpakker ble dekket over budsjettet til de virksomhetene vi ser på i 
dette prosjektet, inkludert 14,1 prosent arbeidsgiveravgift, selv om det kan være 
tatt hensyn til utgifter til sluttordninger i fastleggingen av virksomhetenes 
budsjett. 

Tabell 3.8 viser ytelser og inntekter fra de ulike ordningene for staten og for den 
enkelte virksomhet når den overtallige er 35 år. Den mest kostbare ordningen for 
staten er ventelønn, når vi regner at maksimal ventelønnsperiode utnyttes. 
Ordningen gir netto utgifter på kr 645.421. Som nummer 2 kommer studiestøtten i 
Forsvaret, der vi har antatt 3 års studier. Det gis her full lønn. Netto utgifter for 
staten blir kr 620.128. AADs studiestøtteordning over 3 år er den tredje dyreste, 
med netto utgifter på kr 439.846. 

For den statlige virksomheten blir beløpene forskjellig. Den dyreste ordningen er 
Forsvarets studiestøtteordning for 3 års studier, med kr 978.776. Nest dyrest er 
studiestøtte etter AADs standardopplegg, med kr 652.517. Tredje dyrest er 
sluttvederlagsordningen for befal som koster kr 342.300. 

Tabell 3.9 viser ytelser og inntekter fra de ulike ordningene for staten og for den 
enkelte virksomhet når den overtallige er 45 år. Den mest kostbare ordningen for 
staten er da avskjed med redusert lønn i Forsvaret. Ordningen gir netto utgifter på 
kr 1.094.825. Nest dyrest er ordningen med ventelønn, med kr 1.059.605. 
Studiestøtte for 3 år fra Forsvaret er tredje dyrest, med kr 620.128 (samme som 
ved 35 år, full lønn i 3 år uansett alder). 

For den statlige virksomheten blir beløpene forskjellig. Den dyreste ordningen er 
også her Forsvarets ordning med redusert lønn. Netto utgifter for Forsvaret er kr 
1.672.432. Den nest dyreste ordningen er Forsvarets studiestøtteordning for 3 års 
studier, med kr 978.776 (uavhengig av alder). Den tredje dyreste ordning er 
Forsvarets ordning med sluttvederlag til befal, med kr 668.300. 

Tabell 3.10 viser ytelser og inntekter fra de ulike ordningene for staten og for den 
enkelte virksomhet når den overtallige er 50 år. Den mest kostbare ordningen for 
staten er da ventelønnsordningen, med kr 1.680.691, dersom vedkommende går på 
ventelønn helt frem til 67 år. Nest dyrest er Forsvarets ordning med redusert lønn. 
Ordningen gir netto utgifter på kr 816.864. Studiestøtte for 3 år fra Forsvaret er 
tredje dyrest, fortsatt med kr 620.128. 

For den statlige virksomheten blir beløpene forskjellig. Den dyreste ordningen er 
også her Forsvarets ordning med redusert lønn. Netto utgifter for Forsvaret er kr 
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1.672.432. Den nest dyreste ordningen er Forsvarets studiestøtteordning for 3 års 
studier, med kr 978.776 (uavhengig av alder). Den tredje dyreste ordning er 
Forsvarets ordning med sluttvederlag til befal, med kr 668.300. 

Tabell 3.8 Nåverdien ved fratredelse (2001) av fremtidige ytelser og 
inntekter fra ulike sluttordninger dersom personen ikke får nytt 
arbeid. Enslig person uten barn, 35 år ved fratredelse. Lønn ved 
fratredelsen: kr 25.000 per måned. 

 Nåverdi ytelser Nåverdi inntekter Netto utgifter 
Staten    
Ventelønn 864 094 218 674 645 421 
Sluttvederlag AAD 150 000 37 960 112 040 
Studiestøtte AAD 3 
år 

571 882 132 036 439 846 

Sluttvederlag befal 300 000 91 950 208 050 
Sluttvederlag sivile 150 000 37960 112 040 
Redusert lønn 
Forsvaret 

. . . 

Studiestøtte 
Forsvaret 3 år 

857 823 237 695 620 128 

Virksomheten    
Ventelønn - - - 
Sluttvederlag AAD 171 150 - 171 150 
Studiestøtte AAD 3 
år 

652 517 - 652 517 

Sluttvederlag befal 342 300 - 342 300 
Sluttvederlag sivile 171 150 - 171 150 
Redusert lønn 
Forsvaret 

. . . 

Studiestøtte 
Forsvaret 3 år 

978 776 - 978 776 
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Tabell 3.9 Nåverdien ved fratredelse (2001) av fremtidige ytelser og 
inntekter fra ulike sluttordninger dersom personen ikke får nytt 
arbeid. Enslig person uten barn, 45 år ved fratredelse. Lønn ved 
fratredelsen: kr 25.000 per måned 

 Nåverdi ytelser Nåverdi inntekter Netto utgifter 
Staten    
Ventelønn 1 418 607 359 003 1 059 605 
Sluttvederlag AAD 225 000 60 973 164 027 
Studiestøtte AAD 3 
år 

571 882 132 036 439 846 

Sluttvederlag befal 585 714 179 521 406 193 
Sluttvederlag sivile 371 429 110 026 261 403 
Redusert lønn 
Forsvaret 

1 465 760 370 936 1 094 825 

Studiestøtte 
Forsvaret 3 år 

857 823 237 695 620 128 

Virksomheten    
Ventelønn - - - 
Sluttvederlag AAD 256 725 - 256 725 
Studiestøtte AAD 3 
år 

652 517 - 652 517 

Sluttvederlag befal 668 300 - 668 300 
Sluttvederlag sivile 423 800 - 423 800 
Redusert lønn 
Forsvaret 

1 672 432  1 672 432 

Studiestøtte 
Forsvaret 3 år 

978 776 - 978 776 
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Tabell 3.10 Nåverdien ved fratredelse (2001) av fremtidige ytelser og 
inntekter fra ulike sluttordninger dersom personen ikke får nytt 
arbeid. Enslig person uten barn, 50 år ved fratredelse. Lønn ved 
fratredelsen: kr 25.000 per måned 

 Nåverdi ytelser Nåverdi inntekter Netto utgifter 
Staten    
Ventelønn 2 250 123 569 432 1 680 691 
Sluttvederlag AAD 300 000 91 950 208 050 
Studiestøtte AAD 3 
år 

571 882 132 036 439 846 

Sluttvederlag befal 857 823 262 922 594 901 
Sluttvederlag sivile 585 714 179 521 406 193 
Redusert lønn 
Forsvaret 

1 093 625 276 760 816 864 

Studiestøtte 
Forsvaret 3 år 

857 823 237 695 620 128 

Virksomheten    
Ventelønn - - - 
Sluttvederlag AAD 342 300 - 342 300 
Studiestøtte AAD 3 
år 

652 517 - 652 517 

Sluttvederlag befal 978 776 - 978 776 
Sluttvederlag sivile 668 300 - 668 300 
Redusert lønn 
Forsvaret 

1 247 826  1 247 826 

Studiestøtte 
Forsvaret 3 år 

978 776 - 978 776 

 

Vurderinger ved inngåelse av avtaler 
Beregningene over er gjort basert på forskjellige forutsetninger knyttet til når de 
overtallige kommer i arbeid etter fratredelsen. I forbindelse med omstillings-
prosesser kan slike beregninger gjøres i ettertid, når man kjenner utfallet for hver 
enkelt. 

Ledelsen i virksomheter som er i omstilling må tilby virkemidler uten å kjenne de 
reelle kostnadene – de kan jo ikke vite hvor mange som vil velge å søke vente-
lønn, og de kan ikke vite hvor lang tid det går før ventelønnsmottagerne kommer i 
arbeid. 

Dette peker på at virkemidlene har ulike risikoprofiler knyttet til seg, sett fra 
arbeidsgivers side. Sluttvederlagsalternativet har en kjent kostnad. Det samme er 
tilfellet med studiestønaden, selv om det for dette alternativet ligger en liten 
mulighet for reduserte utbetalinger som følge av at den overtallige avbryter 
studiene. 
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Ventelønnen har en ukjent kostnad. Kommer ventelønnsmottageren raskt i arbeid, 
kan utbetalingen begrenses til et par månedslønner, men det kan også medføre 
mange år med utbetalinger.  

Statlige omstillinger berører mange mennesker i ulike situasjoner. Personal-
politisk kan det derfor være gode grunner til å tilby et sett av forskjellige 
virkemidler. Holder vi oss til de rent økonomisk motiverte vurderingene, kan 
utbetaling av sluttvederlag ses som en risikopremie virksomheten betaler, for å 
slippe fremtidige ventelønnsutbetalinger.  

Statlige virksomheter opererer innenfor et økonomisk regime der kontant-
prinsippet er styrende. Det innebærer at virksomheten ikke kan nøye seg med å 
gjøre beregninger av hva som er mest gunstig over tid, virksomheten må også vite 
at den kan utbetale det den har forpliktet seg til i kalenderåret. Tar vi utgangs-
punkt i et eksempel der en medarbeider er definert som overtallig i september år 1, 
vil sluttvederlag kunne innebære en utbetaling på mange hundre tusen kroner i det 
året. Ventelønnsalternativet innebærer en utbetaling på i underkant av hundre 
tusen kroner, men kan altså føre til betydelige kostnader i mange år fremover. En 
virksomhet som har økonomi til å gjennomføre en omstilling, kan dermed tilby 
rause sluttpakker og redusere fremtidige utbetalinger. Virksomheter med trangere 
økonomi, vil ikke i samme grad kunne tilby sluttpakker, og sannsynligheten for 
store fremtidige utbetalinger øker. De statlige virksomhetene har heller ikke 
muligheter til å ta opp lån for å finansiere omstillingsvirkemidlene, selv om 
lånefinansiering skulle vise seg gunstigere enn ventelønnsalternativet. 

De tre virksomhetene vi har sett nærmere på illustrerer dette på en god måte – 
Vegvesenet er et eksempel på en virksomhet med god økonomi, mens Kartverket 
har hatt en vanskelig økonomi gjennom omstillingsprosessen. 

Sammenligner vi dette med private virksomheter, vil vi se at disse ikke har 
ventelønnsalternativet å forholde seg til. De har dermed bedre muligheter til å 
gjøre treffsikre beregninger av hva omstillingen faktisk vil koste. 
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4 Veien til en sluttordning 
4.1 Innledning 
Problemstillingen i dette kapitlet er hvem som har fått de ulike typer slutt-
ordninger og hvorfor. Det begynner med beslutningene om å omstille virksom-
hetene og slutter med hvilke sluttordninger som faktisk ble tildelt. Kapitlet ser på: 

 Det uttrykte behovet for omstillinger i organisering og aktivitetsnivå. 
Avsnitt 4.2. 

 Hvordan de personellmessige omstillingene er organisert. Avsnitt 4.3. 

 I hvilken grad tilbud om sluttpakke er brukt som virkemiddel, hvordan 
tilbudene ble utformet og hvor mye de var verdt. Avsnitt 4.4. 

 Hvem som fikk de ulike sluttordninger og hvorfor. Avsnitt 4.5. Vi studerer 
her blant annet hva som bestemte valget av sluttordning for dem som hadde 
et valg. 

4.2 Bakgrunnen for de personellmessige 
omstillinger i staten 

4.2.1 Omstillingene 1998-2003 
Omstillingene i staten i perioden 1998-2003 er belyst i kapittel 2. Omstillingenes 
bakgrunn kan være endringer i teknologi og konkurranseforhold og i politiske 
prioriteringer. Dette kan konkretiseres i omorganiseringer, effektiviseringsmål og 
innsparingsmål, som igjen kan oversettes til mål for personellreduksjoner. Dette 
kan igjen være koblet til bevilgninger knyttet til å gjennomføre nedbemanning. 

En hoveddel av de personellmessige omstillinger er i perioden skjedd i Posten, 
Statens jernbanetrafikk og Forsvaret.  

Posten ble omgjort fra å være forvaltningsbedrift til å etableres som statsaksje-
selskap med ”begrenset ansvar” (BA) fra 1. desember 1996. I 2001 gikk Posten 
Norge BA ut av det statlige tariffområdet. Fra 1. juli 2002 ble Posten Norge 
omgjort til aksjeselskap der staten eier alle aksjene. Postvesenets enerett til 
brevformidling var uendret helt frem til 1997. Blant annet på bakgrunn av EUs 
postdirektiv, er eneretten deretter gradvis blitt innskrenket. Ny kommunikasjons-
teknologi og nye konkurransevilkår har stilt Postvesenet - og fra 1996 Posten 
Norge BA - overfor store omstillingsbehov. St meld nr 26 (2000-2001) Om 
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virksomheten til Posten Norge BA anslo at det var nødvendig med en omfattende 
reduksjon i antall ansatt, blant annet knyttet til en omlegging av ekspedisjons-
nettet. Det ble beregnet en reduksjon på rundt 5.000 årsverk eller 6.000 ansatte i 
perioden frem til 2005. Det ble også avsatt betydelige midler til omstillingstiltak.  

NSBs trafikkdel ble fra 1. desember 1996 omdannet til et statlig særlovsselskap. I 
2001 gikk NSB BA (Statens jernbanetrafikk) ut av det statlige tariffområdet. Fra 
1. juli 2002 ble NSB BA omgjort til aksjeselskap der staten eier alle aksjene. 

NSB har lenge møtt et press om effektivisering og innsparinger. Restrukturering 
av virksomheten har jevnlig ført til overtallighet. NSBs personalsenter hadde på 
sitt høyeste i 1994 i alt 600 tilsatte tilknyttet senteret, som ble nedlagt i 1999. 
Regjeringens retningslinjer for innsparingene i NSB omfattet at ingen skulle bli 
oppsagt. Det ble derfor lagt opp til betydelig bruk av ulike typer sluttpakker.  

NSB BA la i 2001 frem en ny plan for effektivisering på 500 millioner kroner. 
Den la blant annet opp til konkurranseutsetting og omgjøringer til AS av 
støttetjenester og godstransport. 

Det norske forsvaret har stått overfor store omstillinger etter den kalde krigen og 
har lenge hatt personellreduksjoner som mål. Som ledd i driftsinnsparingene ga St 
meld nr 16 (1992-1993) et mål om personellreduksjoner på i alt 6.140 årsverk i 
perioden 1994-2003. Ved utløpet av 1997 var det gjennomført en reduksjon på 
1.642 årsverk. Gjenstående for den perioden som dette prosjektet dekker, er 4.498 
årsverk. 

4.2.2 Omstillingene 2004-2005. Tre virksomheter 
Omstillingene i Vegvesenet, Tollvesenet og Kartverket har likhetstrekk, men også 
tydelige forskjeller. Vi skal nedenfor beskrive dette nærmere. Formålet med 
beskrivelsen av omstillingene er å skape en bakgrunn for å forstå bruken av 
omstillingsvirkemidlene, med spesiell vekt på sluttordninger, og hvordan 
virkemidlene oppfattes av de ansatte. Vi tar altså ikke sikte på å gi en fullt ut 
dekkende beskrivelse av de tre omstillingene. 

Vegvesenet 
Vegvesenet er inne i en omfattende og langvarig omstillingsprosess. Produksjons-
virksomheten er skilt ut i det statlige aksjeselskapet Mesta AS. Vi skal i liten grad 
gå inn i denne utskillingen, men konsentrere oss om omstillingen i Statens veg-
vesen etter utskillingen av produksjonsvirksomheten. 1. januar 2003 ble Mesta AS 
etablert. Fra denne datoen satt Statens vegvesen igjen med ca 5.000 årsverk, og en 
organisasjon med Vegdirektoratet på toppen og ett vegkontor i hvert fylke. 
Innenfor hvert fylke var Vegvesenet representert med operative funksjoner flere 
steder. 

2002 var blitt benyttet til å lage mål og planer for omorganiseringen av Veg-
vesenet. Et tydelig årsverkmål ble vedtatt under Stortingets behandling av 
omstillingen: Vegvesenet skulle ha en reduksjon på 1.000 årsverk innen 1. januar 
2006, ned fra om lag 5.000 årsverk pr. 1. januar 2003. Som følge av endringer i 
oppgavemengden, er årsverkmålet senere endret til 4.250. 
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I likhet med hva som er tilfellet innenfor mange andre sektorer, er regionalisering 
et vesentlig element i omorganiseringen. Fra ett vegkontor i hvert fylke, gikk 
etaten over til å ha fem regionkontorer. Vegvesenet opplevde imidlertid at de ikke 
fikk gjennomslag for sine opprinnelige planer for hvor regionkontorene skulle 
ligge. Det endelige vedtaket ble at regionkontorene skulle ligge i Bodø, Molde, 
Leikanger, Arendal og Lillehammer. 

Det beregnede gevinstpotensialet har flere kilder. For noen funksjoner, som lønn 
og regnskap, ble løsningen å samle disse funksjonene til ett sted i landet. For 
andre funksjoner ble løsningen å samle oppgaver som tidligere hadde vært utført i 
hvert fylke til de nye regionkontorene, dvs. til et vesentlig færre antall steder. 
Regionaliseringen gir også mulighet til å redusere antall ledere i virksomheten. 
Utnyttelse av teknologiske muligheter gir også et gevinstpotensial, blant annet ved 
at publikum i større grad kan benytte selvbetjente tjenester. Dette siste åpner blant 
annet for å redusere antall trafikkstasjoner. 

Omstillingen har betydelige beregnede gevinster, men den har selvfølgelig også 
en kostnadsside. Disse kostnadene knytter seg til nye leieforhold og ombyggings-
kostnader, kostnader til eksisterende bemanning (kompetanseheving/flytte- og 
pendlingskostnader), kostnader ved nedbemanning av etaten og sentrale 
felleskostnader. De viktigste gevinstelementene er reduksjon av antall tilsatte og 
konkurranseutsetting av anlegg og vedlikehold. 

Beregninger viste at Vegvesenet måtte få dekket omstillingskostnader i 2003, 
ettersom kostnadene dette året var større enn gevinstene. Allerede i 2004 var det 
beregnet at gevinstene ville bli større enn kostnadene og i 2005 og 2006 var det 
planlagt betydelige nettogevinster. Vegvesenet skulle altså fra og med 2004 
finansiere omstillingen gjennom egen gevinstrealisering. Erfaringene har vist at 
gevinstene ikke har latt seg realisere i det tempoet som var forutsatt. Først i 2006 
blir gevinstene større enn omstillingskostnadene. Konsekvensene av dette har blitt 
at etaten har måttet redusere aktiviteten i drift og vedlikehold i perioden.  

Det er ECONs inntrykk at ledelsen i Vegvesenet og Samferdselsdepartementet var 
noenlunde samstemte om retningen på og innholdet i omstillingen. 

Vegvesenet har organisert seg med en egen omstillingsenhet i hver region. Denne 
enheten overtar personalansvaret for de internt overtallige, og er ansvarlig for å 
håndtere det som skjer i forhold til de internt overtallige.  

Tollvesenet 
Iverksettingen av Tollvesenets omstillingsprosess gjennomføres på kortere tid enn 
hva som er tilfellet i Vegvesenet. Design for den nye organisasjonen ble laget og 
vedtatt av Stortinget høsten 2002 og gjennomføringen av prosessen ble detalj-
planlagt og startet i 2003. Fra 1. januar 2004 var den nye organisasjonen i 
hovedtrekk på plass. Deler av 2004 ble benyttet til å iverksette de siste 
organisasjonsmessige tiltakene.  

Det ligger både interne og eksterne beveggrunner bak omstillingsprosessene i 
Tollvesenet. Tollvesenet har pekt på flere eksterne utviklingstrekk som 
nødvendiggjør en omorganisering. Økt internasjonalisering og økte person- og 
varestrømmer over landegrensene er ett trekk. Kriminaliteten, som i økende grad 
har et organisert og grenseoverskridende preg, blir stadig mer kompleks. Dette 
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fører til økt kontrollbehov, spesielt ved grenseovergangene. Samtidig utgjør nye 
trafikkmønstre en utfordring for Tollvesenets kontrollvirksomhet. Andre 
utviklingstrekk som påvirker Tollvesenets virksomhet er informasjons- og 
kommunikasjonsteknologien, som muliggjør bedre og raskere samhandling og 
arbeidsprosesser uavhengig av geografisk tilholdssted. Økte krav fra publikum, 
myndigheter, næringsliv og samfunnet for øvrig om effektiv og forbedret tjeneste-
yting er en ytterligere pressfaktor. Fra Finansdepartementets side ble det stilt 
forventninger om en mest mulig effektiv ressursbruk, samtidig som det ble 
fokusert på etaten som tjenesteleverandør og dens relasjoner med de toll- og 
avgiftspliktige. 

Tollvesenet har hatt som en grunnleggende premiss at ingen skulle sies opp som 
følge av omstillingen, det har hele tiden blitt understreket at det ikke dreier seg 
om et rasjonaliseringsprosjekt, men om et effektiviseringsprosjekt. 

For å sikre at ressurser kan vris fra administrasjon til mer operative aktiviteter, er 
antall administrative enheter redusert. Omstillingene har medført at antall 
tolldistrikter har blitt slått sammen fra ti til seks tollregioner. Regionkontorene 
ligger nå i Fredrikstad, Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
Samtidig har antall tollsteder blitt redusert fra 33 til 20, og antall kontroll- og 
ekspedisjonsenheter fra 8 til 4. De nye tollregionene var på plass og i funksjon fra 
1. januar 2004. Reduksjonen i antall enheter ble gjennomført i løpet av 2004. 
Disse tiltakene bidrar til at kontrollspennene øker og at færre ressurser kan 
benyttes til administrasjon. 

Vridningen av ressursbruken for å komme mer i takt med behovet har gått i to 
retninger: sørover og nordover. For det første går en overveiende andel av vare-
strømmene inn og ut av landet via fergetrafikken og grenseovergangene i 
Østlandsområdet. Det var derfor et stort behov for å styrke ressursene i det 
sentrale Østlandsområdet. For det andre ønsket man gjennom omstillingene å 
omdisponere ressurser til kontroll av den norsk-russiske grensen i nord og til 
kontroll rundt Svalbard. Selv om oppgavetilfanget i nord er langt mindre enn i 
Østlandsområdet, er kontroll av grensen mot Russland en viktig og spesiell 
utfordring det er naturlig å satse spesielt på fremover. 

Tollvesenets omstilling har blitt finansiert gjennom øremerkede midler. I 
Finansdepartementets tildelingsbrev til Tollvesenet har det for årene 2003, 2004 
og 2005 blitt satt av egne midler til omstillingen. Til sammen har dette utgjort 30 
millioner kroner. Om lag 2/3 av beløpet er benyttet til personalmessige forhold, 
det øvrige er benyttet til prosjektgjennomføring, endringer i IT-infrastruktur og 
utløsning av langsiktige husleiekontrakter. Selv om ikke den endelige oversikten 
over økonomien knyttet til omstillingen foreligger, tyder alt på at det beregnede 
beløpet har vist seg å være tilstrekkelig. 

I Tollvesenet har et sentralt omstillingssekretariat vært ansvarlige for å utarbeide 
det personalmessige grunnlaget for omstillingen. Dette sekretariatet skulle også 
sikre enhetlig praksis, gjennom at de skulle godkjenne de avtalene som ble inngått 
av linjeorganisasjonen i hver region.  
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Kartverket 
Statens kartverk har til oppgave å ivareta det nasjonale behovet for geografisk 
informasjon og kartserier over Norges land-, kyst- og havområder. En av de 
prioriterte oppgavene fremover er å lede utviklingen av Norge Digitalt – et 
samarbeidsprosjekt om å etablere en nasjonal geografisk informasjonstjeneste 
basert på moderne teknologi. Kartverket er en forvaltningsbedrift under 
Miljøverndepartementet. Virksomheten er i 2004 inndelt i de fire divisjonene 
geodesi, land, eiendom og sjø. Kartverket er nå representert på fylkesnivå 
gjennom 12 fylkeskartkontorer.  

Den siste omstillingsprosessen i Statens kartverk ble påbegynt i 2003, i kjølvannet 
av Stortingets behandling av stortingsmelding nr. 30 (2002-2003), ”Norge 
digitalt” – et felles fundament for verdiskaping.” I meldingen ble to hovedtiltak 
for såkalt skarpstilling av Statens kartverk omtalt. For det første tok regjeringen til 
orde for å redusere antall fylkeskartkontorer. For det andre ønsket regjeringen å 
skille ut Kartverkets konkurranserettede virksomhet fra den øvrige forvaltnings-
virksomheten. Begge tiltak har blitt fulgt opp, og har bidratt til at antall årsverk i 
Kartverket har blitt kraftig redusert, både gjennom sammenslutninger av fylkes-
kontorer og gjennom salg av konkurranserettet virksomhet.  

Teknologisk utvikling fremheves som en faktor bak omstillingene Kartverket har 
vært gjennom de siste årene. Etableringen av Norge Digitalt er én slik utvikling, 
hvor ansvaret for vedlikeholdet av det digitale kartsystemet etter etableringsfasen i 
økende grad vil bli overtatt av kommunene. Departementets ønske om å tydelig-
gjøre Kartverkets posisjon som nasjonalt fag- og myndighetsorgan er også en 
drivkraft bak salget av konkurransevirksomheten. Dette innebærer blant annet at 
Kartverket i økende grad skal kjøpe tjenester fra det private markedet i fremtiden. 
Fra departementet understrekes det at besparelsene som omstillingene fører til 
skal brukes til å kjøpe tjenester utenfra. 

Den nye distriktsorganisasjonen innebar en reduksjon fra 18 til 12 distrikts-
kontorer. Dette var på plass i april 2004. Kartverksjefen foreslo videre at Statens 
kartverk skulle deles inn i fem regioner, der ett kontor i hver region skal ha det 
overordnede ansvar for felles administrative oppgaver i regionen. Fylkeskart-
kontoret på Hamar har status som kontor for region øst, Skien er regionkontor sør, 
regionkontor vest ligger i Bergen, Trondheim har status som regionkontor for 
Midt-Norge, og fylkeskartkontoret i Tromsø har regionansvaret i nord. Prosessen 
som knytter seg til omorganiseringen av distriktene og landdivisjonens virksom-
het, innebærer en reduksjon på noe under 100 årsverk, fra rundt 200 til 113. 

Ved siden av omorganiseringer i Kartverkets fylkesledd, er organisering av den 
konkurranserettede virksomheten i Kartverket et viktig tema i stortingsmelding 
nr. 30. Det har blitt uttrykt skepsis til Kartverkets rolle som forvaltnings- og 
fagorgan med enkelte monopoloppgaver på den ene siden, og rollen som 
leverandør av konkurranseutsatte tjenester på den andre siden. Statskonsult og 
McKinsey har i rapporter konkludert med at Kartverkets forretningsmessige 
oppgaver bør skilles fra Kartverkets forvaltningsoppgaver. Stortingsmelding 
nr. 30 lister opp en rekke argumenter for hvorfor Kartverkets roller bør klargjøres 
bedre: 

 Tydeliggjøre Kartverkets rolle som myndighet og nasjonalt fagorgan, som 
utvikler av regelverk og standarder 
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 Tydeliggjøre bestillerrollen og unngå mistanke om forskjellsbehandling 

 Sikre effektiv bruk av offentlige midler 

 Legge til rette for konkurransedyktige norske geodataforetak 

 Unngå mistanker om kryssubsidiering mellom monopoloppgaver og 
forretningsoppgaver. 

I tråd med Statskonsults og McKinseys konklusjoner og regjeringens innstilling i 
stortingsmeldingen ble Kartverkets markedsdivisjon, som hadde ansvar for å 
utvikle og selge geografiske produkter og tjenester, skilt ut fra Statens Kartverk i 
2004. Norsk Eiendomsinformasjon as overtok forvaltnings- og formidlings-
ansvaret for alle Kartverkets monopolprodukter i april 2004, med unntak av 
hovedkartserien til sjøs. Den øvrige konkurranserettede virksomheten ble solgt til 
Ugland IT Group AS. 

Nedleggelse og utsalget av markedsdivisjonens virksomhet, innebærer en 
reduksjon på om lag 50 årsverk. Ca 25 personer ble med over til Ugland, mens 
noe over 10 fulgte med til Norsk eiendomsinformasjon. 

Sammen med disse prosessene, blir Kartverket også tilført nye oppgaver. Det er 
vedtatt at all tinglysingsvirksomhet skal flyttes fra tingrettene og til Kartverkets 
hovedkontor på Hønefoss innen 2007. Organisasjonen må altså oppbemanne 
delvis parallelt med og delvis etter en kraftig nedbemanning. Tinglysings-
oppgavene er imidlertid forskjellige fra kjerneoppgavene i Kartverket. Kartverket 
har derfor håndtert dette som atskilte prosesser, men slik at overtallige i Kart-
verket har kunnet søke på jobber innenfor tinglysing.  

Kartverkets omstilling har vært omfattende i forhold til virksomhetens totale 
omfang, og den har vært gjennomført raskt. Før 2005 har Kartverket ikke fått 
tilført omstillingsmidler. Dette har medført det Kartverkets ledelse har oppfattet 
som en anstrengt økonomisk situasjon. Direktøren opplyste på allmøte i Kart-
verket 18. mars at det ikke ville være midler til ”å utbetale lønn i november og 
desember uten tilførsel av omstillingsmidler”. Det ble selvfølgelig tillagt at det 
uansett kom til å bli utbetalt lønn, men at dette illustrerte den alvorlige situasjonen 
virksomheten var i. Dette har fått betydning for hvordan Kartverket har benyttet 
omstillingsvirkemidlene. Fra starten av prosessen var Kartverkets oppfatning at 
enhver krone benyttet på omstilling var en krone virksomheten ikke hadde.  

Kartverkets ledelse har vært svært tydelige på at omstillingen skal håndteres i 
linjen. Det skal ikke opprettes egne omstillingsfunksjoner ut over de som fra før 
finnes (personal og informasjon) i sentral stab eller i landdivisjonen, som er den 
divisjonen som ble sterkest berørt. 

4.3 Organiseringen av de personellmessige 
omstillingene 

4.3.1 Utpeking eller søking 
Prosessen som kan lede frem til at en tilsatt får en sluttordning, begynner normalt 
med at det fastslås et mål for nedbemanning, slik som skissert i avsnitt 4.2. Dette 
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kan være avgrenset til hele virksomheten eller til spesielle yrkesgrupper eller 
avdelinger. Flytting av virksomheter eller deler av virksomheter kan også 
oppfattes som nedbemanning, i den grad tilsatte blir fritatt for flytteplikt. 

Selve beslutningen om nedbemanning vil i den statlige forvaltningen være 
forankret i beslutninger i regjering og storting. 

Fra en beslutning om nedbemanning og til avgang med sluttordning, er det to 
prinsipielt sett ulike veier å gå, se Figur4.1. Den ene veien innebærer at arbeids-
giveren utpeker enkeltpersoner som overtallige i virksomheten eller i en del av 
den (punktene 4-13 på figuren), mens den andre veien åpner for at målet om 
nedbemanning skal nås ved at tilsatte inviteres til å søke om sluttpakke (punktene 
14-20 på figuren). I det første tilfellet utpeker arbeidsgiveren de som skal forlate 
virksomheten, normalt ut fra bestemte kriterier. I det andre tilfellet blir de 
overtallige valgt ut blant de som søker. De som ikke søker, forblir i virksomheten. 

Utpekingsalternativet er knyttet til virksomheter som kan si opp tilsatte ved 
driftsinnskrenkning/rasjonalisering, dersom det ikke er annet passende arbeid i 
virksomheten. De som utpekes som overtallige, skal ut av virksomheten. Slutt-
pakke er et alternativ som innebærer at de overtallige inviteres til å si opp selv. 
Fremgangsmåten vil derfor bli å invitere overtallige som ønsker sluttpakke til å 
søke eller på annen måte melde fra om dette. Deretter utformes det konkrete tilbud 
om sluttpakker til de av de overtallige som ønsker det. Noen aksepterer tilbudet. 
Andre aksepterer ikke. Overtallige som ikke søker eller aksepterer et tilbud om 
sluttpakke, eller som ikke får en ordning med førtidspensjon, blir sagt opp, får 
overtallighetsattest og kan søke om ventelønn eller søke på ledige stillinger som 
passer i andre deler av staten med fortrinnsrett. 

Søkealternativet er i stor grad knyttet til virksomheter der oppsigelser fra arbeids-
giverens side er avvist som virkemiddel gjennom lov eller politiske signaler. Befal 
i Forsvaret er i den perioden som prosjektet gjelder, gjennom lovverket gitt et 
spesielt sterkt oppsigelsesvern. Ved større omstillinger og nedbemanninger kan 
det komme politiske vedtak og signaler om hvordan omstillingene/nedbemanning-
ene skal skje. Dette kan eksempelvis være løfter om at oppsigelser skal unngås. 
For å nå et nedbemanningsmål, kan det da først vurderes ordninger med førtids-
pensjon. Dernest må det utformes sluttpakker som frister tilsatte til å si opp selv.  

I praksis kan en nedbemanningsprosess bli en blanding av utpekingsalternativet 
og søkealternativet. Utpekingsalternativet kan få innslag av søkestrategien ved at 
invitasjonen til å søke om sluttpakke går ut før utpekingen av overtallige er 
avklart. Når interessen for sluttpakke er kartlagt, tilbudene er utformet og alle eller 
en del av dem er akseptert, kan resten av behovet for nedbemanning gjøres ved å 
peke ut noen som overtallige. 

Når de tilsatte inviteres til å søke, kan det bli for mange som søker i forhold til 
nedbemanningsmålet. I så fall er sluttpakkene for gunstige i forhold til målet. Da 
må det pekes ut hvem av søkerne som skal få tilbud om sluttpakke. Uansett hvor 
mange som søker, kan virksomheten ønske å beholde noen av de som søker og 
derfor avslå søknader. De tilsatte har ikke rett til sluttpakke og hensynet til 
virksomhetens interesser blir normalt tillagt vekt. Det kan også være slik at 
arbeidsgiveren gir signaler til enkeltpersoner om at de bør søke, uten å ha pekt 
dem ut som overtallige på forhånd. Dette kan eksempel ta form av at alle over en 



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 82 

viss alder kan søke om sluttpakke. Lang ansiennitet kan gjøre at det er vanskelig å 
si dem opp. 

Tildelingen av sluttpakker til befal i Forsvaret følger i hovedsak søkealternativet. 
Bakgrunnen er befalets sterke oppsigelsesvern i den perioden vi her betrakter. 
Utpeking av enkeltpersoner som overtallige og med etterfølgende oppsigelse var 
her ikke aktuelt. For å nå målene for nedbemanning, ble det derfor utformet 
spesielt gunstige sluttpakker som skulle friste tilsatte til å selv si opp. 

I staten utenom befal i Forsvaret er utpekingsstrategien mer aktuell fordi det der 
ifølge lovverket er anledning til å utpeke tilsatte som overtallige og dermed si dem 
opp i tilknytning til nedbemanninger. Elementer av søkingsstrategien kan likevel 
være trukket inn. Ikke minst som en følge av politiske signaler om å unngå 
oppsigelser.  

En annen sak er at det også i utpekingsalternativet kan være søking om å bli tildelt 
sluttpakker. Men konsekvensen av å ikke søke, er ikke som i Forsvaret å forbli 
tilsatt. Konsekvensen vil for mange være oppsigelse med ventelønn. 
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Figur4.1 Veier til sluttordning  

 

 

4.3.2 Omstillingene 1998-2003 
Omstillingsetatene omfatter både virksomheter som peker ut overtallige, 
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Tabell 4.1 forsøker vi å gruppere de som har fått en sluttordning etter om de er 
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De som er overtallige har vi delt inn i de som har fått et tilbud om sluttpakke og 
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tilbud om sluttpakke, har ikke hatt valgmuligheter. Hvis de ikke har fått ny jobb, 
er de, etter søknad, plassert på ventelønn. De har ikke selv valgt seg denne posi-
sjonen. Arbeidsgiverens kriterier for overtallighet har vært styrende. 

De overtallige som har fått tilbud om sluttpakke, har hatt et valg mellom vente-
lønn og sluttpakke. For denne gruppen er det interessant å studere hva som har 
styrt den enkeltes valg. Hvem har valgt ventelønn og hvem har valgt sluttordning 
og hvorfor? De som ikke risikerer å miste jobben men likevel har hatt muligheter 
for en sluttpakke, har hatt et valg mellom sluttpakke og videre arbeid i virksom-
heten, et helt annet valg enn det de overtallige har stått overfor.  

Hvem er overtallige? De som har fått rett til ventelønn, er åpenbart i denne 
kategorien. Overtallighet er en betingelse for å få ventelønn. En må ha attest på 
overtallighet fra virksomheten. For de som har fått sluttpakker, er det ikke like 
enkelt å klassifisere de tidligere tilsatte som overtallige eller ikke. De vil normalt 
ikke ha overtallighetsattest. Poenget med sluttpakke er jo at de tilsatte sier opp 
selv, før de eventuelt blir sagt opp med slik attest. Vi vil imidlertid her også regne 
som overtallige de som ble utpekt som overtallige og som fikk tilbud om slutt-
pakke og valgte dette. Vi har ingen direkte informasjon om hvem dette er, men vi 
har den enkeltes vurderinger av muligheten for å beholde jobben dersom en avslår 
tilbudet om sluttpakke. Vi antar at en person som er utpekt som overtallig og som 
får tilbud om sluttpakke, vil oppgi at alternativet til sluttpakke er oppsigelse og 
ventelønn. 

Overtallige definerer vi her som de som har fått rett til ventelønn pluss de som har 
fått sluttpakke og som oppgir at de med høy sannsynlighet ville blitt oppsagt og 
ville søkt om ventelønn dersom de ikke aksepterte en sluttpakke. Se Tabell 4.20. 
Det er forutsatt at de ikke samtidig har svart at de med høy eller middels 
sannsynlighet ville fått tilbud om å bli i virksomheten eller bli omskolert til nye 
oppgaver i virksomheten.  

Ikke overtallige definerer vi som de som med høy sannsynlighet ville fått tilbud 
om å bli i virksomheten eller bli omskolert til nye oppgaver i virksomheten 
dersom de ikke aksepterte en sluttpakke. Se Tabell 4.24. Det er forutsatt at de ikke 
samtidig har svart at de med høy eller middels sannsynlighet ville blitt oppsagt og 
søkt om ventelønn.  

Det oppstår imidlertid en mellomkategori som vi kaller uklart om overtallig. 
Denne omfatter dem som enten har oppgitt at det er middels sannsynlighet for at 
de ville blitt oppsagt og søkt om ventelønn eller middels sannsynlighet for at de 
ville fått tilbud om å bli eller bli omskolert i virksomheten dersom de ikke 
akseptert en sluttpakke. 

Av alle de som fikk sluttordning, blir 45 prosent ut fra disse definisjonene 
klassifisert som overtallige. Om lag 1/3 er ikke overtallige, mens vel 20 prosent 
faller i mellomkategorien. 

Vi velger i det følgende å inkludere mellomkategorien i gruppen overtallige. De 
overtallige utgjør da 67 prosent av alle som har fått sluttordning. Av disse fikk 63 
prosent tilbud om sluttpakke. Hvis vi fordeler de som ikke har svart på om de har 
fått tilbud om sluttpakke, på samme måte som de som har svart, får vi at 67 av de 
overtallige har fått tilbud. 
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Tabell 4.1 Personer som har fått en sluttordning, etter om de var 
overtallige eller ikke1). Prosent 

 Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte Total 

Overtallige 34,1 8,5 2,7 45,2 
 1 Fikk tilbud om sluttpakke 9,8 8,5 2,7 20,9 
 2 Fikk ikke tilbud om sluttpakke 19,7  19,7 
 3 Ubesvart om tilbud 4,6  4,6 
4 Uklart om overtallig  17,2 4,1 21.3 
5 Ikke overtallige  22,1 11,3 33,4 
Total 34,1 47,8 18,1 100,0 
N (180) (356) (253) (789) 
1) Overtallighet er definert i teksten. 

4.3.3 Omstillingene 2004-2005. Tre virksomheter 
Verken Kartverket, Tollvesenet eller Vegvesenet har valgt å benytte søke-
alternativet. Kartverkets ledelse har tvert imot lagt stor vekt på at omstillingen 
innebærer en endring i oppgaveprofilen for virksomheten, og at det har vært 
nødvendig å styre endringsprosessen slik at virksomheten får en kompetanse som 
er tilpasset den nye oppgaveprofilen. Også for Vegvesenet har det vært styrende at 
organisasjonen må ha en kompetanse som er tilpasset oppgavene. Det er en viktig 
grunn til at disse virksomhetene som hovedprinsipp har valgt å peke ut hvilke 
personer som blir definert som internt overtallige. Hvordan dette har skjedd skal 
vi komme tilbake til i et senere avsnitt. 

Et annet vesentlig moment, har selvfølgelig vært at nedbemanningen i Vegvesenet 
og Tollvesenet har vært så betydelig, at det ikke er realistisk å tenke seg at et 
tilstrekkelig antall vil ønske å slutte med en sluttpakke.  

For Tollvesenet har endret geografisk inndeling av organisasjonen vært styrende. 
Dermed er det funksjoner på definerte geografiske steder som er berørt, noe som 
heller ikke trekker i retning av å åpne for generelle søknader om sluttpakker. 

4.4 Tilbudene om sluttpakke 
4.4.1 Tilbudene 1998-2003 
Tilbud til overtallige 
Vi ser først på tilbudene om sluttpakker til de overtallige. Dette omfatter de to 
gruppene "overtallige" og "uklart om overtallig" i Tabell 4.1. 

Tabell 4.2 beskriver egenskaper ved tilbudene til de som fikk rett til ventelønn. 
Disse er alle blitt klassifisert som overtallige av virksomheten, de har fått over-
tallighetsattest, og de har søkt om og fått rett til ventelønn. Bare 1/3 av dem 
oppgir at de som et alternativ til ventelønn fikk tilbud om sluttpakke. Dette 
tilbudet har de altså avslått og heller tatt ventelønn. Noen av de som avslo, 
opplevde å få et gunstigere tilbud om sluttpakke, men avslo også dette. Dette kan 



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 86 

tyde på visse bestrebelser fra arbeidsgiverens side på å friste tilsatte til å velge 
sluttpakke fremfor ventelønn. De aller fleste som fikk tilbud om sluttpakke, fikk 
likevel et tilbud utformet etter et standardisert opplegg avhengig av ansiennitet, 
alder og lønn. Ingen oppgir at de ble tilbudt en pakke spesielt tilpasset seg og sin 
situasjon. Noen oppgir at de ikke vet om tilbudet(ene) var tilpasset eller 
standardisert. 

Av de som fikk rett til ventelønn, oppgir 72 prosent at de tilsatte kunne søke om 
sluttpakke. Av de som kunne søke, oppgir om lag halvparten at de måtte søke for 
å få tilbud om sluttpakke. Bare 7 prosent av de som oppgir at de tilsatte kunne 
søke, oppgir at de selv søkte. De som satset på ventelønn har altså i liten grad selv 
vært opptatt av å få et tilbud om sluttpakke på bordet. Dette har antakelig 
sammenheng med at de har valgt ventelønn ut fra en vurdering av de ulike 
ordninger som forelå, og derfor ikke har søkt. Av de som fikk tilbud om slutt-
pakke, var det bare 14 prosent som hadde søkt. Det var altså mange som fikk et 
tilbud om sluttpakke uten å ha bedt om det. 

Alle som fikk sluttvederlag, har nødvendigvis også fått et tilbud om det. Av de 
overtallige som fikk sluttvederlag, kunne 24 prosent velge mellom alternative 
sluttpakker som sluttvederlag og studiestøtte. De fleste oppgir at valget har stått 
mellom sluttvederlag og ventelønn. De har altså valgt sluttvederlag, og uten noen 
ekstra runde med avslag og bedre tilbud. Av de overtallige med sluttvederlag, er 
det 11 prosent som oppgir at de har fått et tilbud spesielt tilpasset seg og sin 
situasjon. Som vist tidligere er det ingen som har fått denne typen tilbud blant de 
som har valgt ventelønn. 76 prosent fikk et tilbud utformet etter et standardisert 
opplegg avhengig av ansiennitet, alder og lønn. Også her oppgir noen at de ikke 
vet om tilbudet(ene) var tilpasset eller standardisert. 

Av de overtallige med sluttvederlag, oppgir 80 prosent at de ansatte kunne søke 
om sluttpakke. Av de som kunne søke, oppgir 76 prosent at de måtte søke for å få 
tilbud om sluttpakke, 91 prosent oppgir at de faktisk søkte. Av de som fikk 
sluttvederlag, hadde 90 prosent søkt om det. De øvrige må ha gitt uttrykk for at de 
ønsket sluttpakke på annen måte, eksempelvis gjennom en personalsamtale. 

Også alle overtallige som fikk studiestøtte, må nødvendigvis ha fått et tilbud om 
det. Langt flere enn for dem med sluttvederlag (48 prosent mot 24 prosent) oppgir 
at de kunne velge mellom alternative sluttpakker. Antakelig er sluttvederlag 
hovedtilbudet og studiestøtte noe som trekkes inn i en del tilfeller, slik at de som 
har fått studiestøtte alternativt kunne valgt sluttvederlag men ofte ikke omvendt. 
Det er også antakelig slik at studiestøtte oppleves som så lite aktuelt for mange, 
særlig eldre tilsatte, at et tilbud om dette knapt er registrert eller er glemt. 18 
prosent av de overtallige som har fått studiestøtte, oppgir at de har fått et tilbud 
spesielt tilpasset seg og sin situasjon. Dette har antakelig sammenheng med at 
studiestøtten må tilpasses omfang og varighet for den utdanningen den enkelte 
velger. Heller ikke blant de overtallige som har fått studiestøtte er det mange som 
oppgir at de har avslått et tilbud om sluttpakke med det resultat at de fikk et bedre 
tilbud. 

Av de overtallige med studiestøtte, oppgir 78 prosent at de tilsatte kunne søke om 
sluttpakke. Av de som kunne søke, oppgir 80 prosent at de måtte søke for å få 
tilbud om sluttpakke, 92 prosent oppgir at de faktisk søkte. Studieaktivitet krever i 
større grad enn for de andre ordningene et initiativ fra den tilsatte. Det må 
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foreligge en motivasjon for utdanning. Avtalene om studiestøtte innebærer at den 
tilsatte må skaffe utdanningsplass. Av de som fikk studiestøtte, hadde 89 prosent 
søkt om det. 

Tabell 4.2 Overtallige1) i omstillingsetatene, etter egenskaper ved 
tilbudene om sluttpakker. Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet3) 

Andel som har fått tilbud om sluttpakke 33,2 100,0 100,0 . 
 Av de som har fått tilbud:     

 
Andel som kunne velge mellom 
alternative sluttpakker2) . 24,3 47,9 . 

 

Andel som avslo tilbud om sluttpakke, 
med det resultat at de fikk et gunstigere 
tilbud 12,2 1,0 3,2 . 

 Andel som faktisk søkte 13,7 90,4 89,0 . 
 Andel som fikk et tilbud…     
 …spesielt tilpasset seg og sin situasjon - 10,6 17,6 . 

 
…om et standardisert opplegg avhengig 
av ansiennitet, alder og lønn 87,4 76,4 67,2 . 

 …vet ikke 12,6 13,0 15,2 . 
 Total 100,0 100,0 100,0 . 
Andel som oppgir at de ansatte kunne søke om 
å få sluttpakke 71,8 80,2 78,4 . 

 
Av de som oppgir at de ansatte kunne 
søke:    

 

 
Andel som oppgir at det var nødvendig å 
søke for å få tilbud 48,2 76,2 80,3 . 

 Andel som faktisk søkte 7,2 90,5 92,3 . 
1)  Omfatter kategoriene 1-4 i Figur4.1. Dette inkluderer tilfeller i kategorien "uklart om overtallig", der 

det er en viss mulighet for at en kan beholde jobben dersom en avslår tilbudet om sluttpakke. 

2)  De som fikk rett til ventelønn, har ikke fått spørsmålet om de kunne velge mellom alternative 
sluttpakker. 

3)  De som ikke sluttet, var per definisjon ikke overtallige. 

Hvor mange av de overtallige som har fått tilbud om sluttpakke, er avhengig av 
om den enkelte virksomhet har hatt dette virkemidlet tilgjengelig. Dette er igjen 
avhengig av når omstillingen skjedde. Først fra 2001 ble sluttpakker et generelt 
personalpolitisk virkemiddel ved statlige omstillinger, men som tidligere nevnt 
hadde noen store etater spesialordninger før dette. Det er også avhengig av 
virksomhetens økonomiske rammer. 

Hvem av de overtallige som fikk tilbud om sluttpakke, vil dermed være avhengig 
av hvilken virksomhet en var i. 

Tabell 4.3 viser hva de som fikk tilbud mener om hvorfor akkurat de fikk tilbud. 
En rekke årsaker er listet opp, og de som fikk tilbud skulle angi betydningen av 
hver årsak. Ved å krysse av på enten stor, noen eller ingen betydning, bekreftes at 
momentet gjelder, eksempelvis at de søkte/ba om tilbud. Når momentet ikke 
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gjelder, krysses det av på ikke aktuelt/gjelder ikke meg. Det er bare de som har 
fått tilbud om sluttpakke som er spurt. Vi antar likevel at svarene også belyser 
hvorfor de er blitt overtallige. 

Tabell 4.3 Overtallige1) i omstillingsetatene, som fikk tilbud om sluttpakke, 
etter betydningen av ulike momenter som kan forklare hvorfor 
de fikk slikt tilbud. Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke 
aktuelt/ 
gjaldt 

ikke meg Total 
Alle ansatte fikk tilbud 26,8 9,3 27,9 36,0 100,0 
Jeg søkte/ba om det 54,4 11,8 5,5 28,2 100,0 
Jeg var fritatt fra flytteplikt 4,6 6,4 10,9 78,1 100,0 
Oppgavene mine hadde gradvis falt bort 40,5 11,3 18,5 29,7 100,0 
Oppgavene mine var gradvis overført til andre 26,3 7,1 19,2 47,5 100,0 
Jeg tilhørte en gruppe personell som det var 
for mange av i virksomheten 48,5 8,5 8,8 34,2 100,0 
Jeg hadde feil kompetanse i forhold til 
virksomhetens oppgaver 4,4 5,6 27,1 62,8 100,0 
For å gjøre plass til folk med mer utdanning 6,4 2,2 27,7 63,7 100,0 
Jeg hadde kort ansiennitet 18,9 8,9 16,2 56,0 100,0 
Jeg var for gammel 13,7 2,2 18,2 65,9 100,0 
Andre forhold 40,8 2,3 13,2 43,7 100,0 

 
Av overtallige som fikk tilbud om sluttpakke, bekrefter 70 prosent at oppgavene 
gradvis hadde falt bort og 66 prosent at de tilhørte en gruppe personell som det 
var for mange av i virksomheten. Dette var imidlertid ikke noe som automatisk 
førte til overtallighet. Tilsatte kan få nye oppgaver, og en gruppe som er for stor 
skal bare skyve ut noen, ikke alle. De som var i faresonen for overtallighet, har 
derfor i stor grad fått anledning til å søke om sluttpakke. Av overtallige som fikk 
tilbud om sluttpakke, bekrefter 72 prosent at de søkte/ba om det, og 66 prosent 
oppgir at dette hadde stor eller noen betydning for at akkurat de fikk tilbud om 
sluttpakke. Men i tillegg har det hatt stor eller noen betydning at oppgavene 
gradvis hadde falt bort (52 prosent), at oppgavene gradvis var overført til andre 
(33 prosent) og at en tilhørte en for stor gruppe personell (57 prosent). Relativt få 
legger vekt på individuelle årsaker. 

Tilbud til tilsatte som ikke var pekt ut som overtallige, utenom 
befal 
Vi ser her på tilbudene om sluttpakker til de som ikke var overtallige. Dette 
omfatter gruppen "ikke overtallige" i Tabell 4.1, men utenom befal i Forsvaret 
som vi behandler senere. De som har fått rett til ventelønn, er per definisjon 
overtallige, og er følgelig ikke med her. 

Tabell 4.4 viser at av de ikke-overtallige (utenom befal) som fikk sluttvederlag, 
oppgir bare 12 prosent at de kunne velge mellom alternative sluttpakker som slutt-
vederlag og studiestøtte. Bare 4 prosent oppgir at de har fått et tilbud spesielt 
tilpasset seg og sin situasjon. 86 prosent fikk et tilbud utformet etter et standardi-
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sert opplegg avhengig av ansiennitet, alder og lønn. Noen oppgir at de ikke vet om 
tilbudet(ene) var tilpasset eller standardisert. 

Av de ikke-overtallige (utenom befal) med sluttvederlag, oppgir 78 prosent at de 
ansatte kunne søke om sluttpakke. Av de som kunne søke, oppgir 85 prosent at de 
måtte søke for å få tilbud om sluttpakke. 91 prosent oppgir at de faktisk søkte. Av 
de som fikk sluttvederlag, hadde 90 prosent søkt om det. De øvrige kan ha blitt 
orientert om muligheten for sluttvederlag gjennom en personalsamtale.  

Også alle ikke-overtallige (utenom befal) som fikk studiestøtte, må nødvendigvis 
ha fått et tilbud om det. Langt flere enn for dem med sluttvederlag (44 prosent mot 
12 prosent) oppgir at de kunne velge mellom alternative sluttpakker. Også her er 
antakelig sluttvederlag et hovedtilbud og studiestøtte noe som trekkes inn i en del 
tilfeller, slik at de som har fått studiestøtte alternativt kunne valgt sluttvederlag 
men ofte ikke omvendt. 16 prosent av de ikke-overtallige (utenom befal) som har 
fått studiestøtte, oppgir at de har fått et tilbud spesielt tilpasset seg og sin 
situasjon. Dette har antakelig sammenheng med at studiestøtten må tilpasses 
omfang og varighet for den utdanningen den enkelte velger. 

Av de ikke-overtallige (utenom befal) med studiestøtte, oppgir 83 prosent at de 
tilsatte kunne søke om sluttpakke. Av de som kunne søke, oppgir 92 prosent at de 
måtte søke for å få tilbud om sluttpakke, 99 prosent oppgir at de faktisk søkte.  
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Tabell 4.4 Tilsatte i omstillingsetatene, som fikk tilbud om sluttpakke uten å 
være overtallige1), utenom befal i Forsvaret, etter egenskaper 
ved tilbudene om sluttpakker. Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn2) 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Andel som har fått tilbud om sluttpakke . 100,0 100,0 10,9 
 Av de som har fått tilbud:     

 
Andel som kunne velge mellom 
alternative sluttpakker . 12,3 44,3 40,5 

 

Andel som avslo tilbud om sluttpakke, 
med det resultat at de fikk et gunstigere 
tilbud . -  2,0 29,1 

 Andel som faktisk søkte . 90,0 98,8 22,2 
 Andel som fikk et tilbud…     
 …spesielt tilpasset seg og sin situasjon . 4,1 16,1 7,5 

 
…om et standardisert opplegg avhengig 
av ansiennitet, alder og lønn . 85,5 72,2 90,4 

 …vet ikke . 10,4 11,7 2,2 
 Total . 100,0 100,0 100,0 
Andel som oppgir at de ansatte kunne søke om 
å få sluttpakke . 78,1 82,8 43,4 

 
Av de som oppgir at de ansatte kunne 
søke:    

 

 
Andel som oppgir at det var nødvendig å 
søke for å få tilbud . 84,8 91,9 65,9 

 Andel som faktisk søkte . 91,4 98,8 9,0 
1)  Omfatter kategori 5 i Tabell 4.1. 

2)  Overtallighet er en forutsetning for ventelønn. 
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Tabell 4.5 Tilsatte i omstillingsetatene, som fikk tilbud om sluttpakke uten å 
være overtallige1), utenom befal i Forsvaret, etter betydningen 
av ulike momenter som kan forklare hvorfor de fikk slikt tilbud. 
Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke 
aktuelt/ 

gjaldt ikke 
meg Total 

Alle ansatte fikk tilbud 27,8 32,6 14,0 25,7 100,0 
Jeg søkte/ba om det 36,4 20,7 6,3 36,7 100,0 
Jeg var fritatt fra flytteplikt 4,4 1,7 14,5 79,3 100,0 
Oppgavene mine hadde gradvis falt bort 36,7 24,0 6,4 32,8 100,0 
Oppgavene mine var gradvis overført til andre 12,6 19,7 39,6 28,1 100,0 
Jeg tilhørte en gruppe personell som det var 
for mange av i virksomheten 14,0 14,5 22,4 49,1 100,0 
Jeg hadde feil kompetanse i forhold til 
virksomhetens oppgaver 21,1 9,7 23,1 46,2 100,0 
For å gjøre plass til folk med mer utdanning 34,8 4,8 22,9 37,5 100,0 
Jeg hadde kort ansiennitet 2,3 9,3 16,8 71,6 100,0 
Jeg var for gammel 19,7 9,4 28,5 42,4 100,0 
Andre forhold 15,8 0,7 36,0 47,6 100,0 

 
Blant de som ikke sluttet, utenom befal, oppgir 11 prosent at de har fått tilbud om 
sluttpakke. Av de som fikk tilbud, er det bare 22 prosent som søkte om sluttpakke. 
Tilbudene kan ha kommet som svar på en åpen søknadsinvitasjon, der den tilsattes 
søknad er blitt avslått. Eventuelt har søkeren ombestemt seg. De øvrige 78 prosent 
må ha fått et tilbud uten å ha søkt, men tilbudet må ha blitt trukket tilbake eller 
blitt avvist. Hvis tilbudet om sluttpakke ikke er akseptert, og de ikke er sagt opp, 
kan årsaken være at de står sterkt i forhold til kompetanse og ansiennitet. 

Tabell 4.3 viser hva de ikke-overtallige (utenom befal) som fikk tilbud om 
sluttpakke, mener om hvorfor akkurat de fikk tilbud. Den årsaken som markeres 
som mest betydningsfull er at oppgavene mine gradvis hadde falt bort. 37 prosent 
oppgir at dette var av stor betydning. 24 prosent oppgir at det var av noen 
betydning. Om lag like stor oppslutning får årsaken at jeg søkte/bad om slutt-
pakke. 36 prosent oppgir at dette var av stor betydning. 21 prosent oppgir at det 
var av noen betydning. 

Ser vi på andelen som oppgir stor betydning, er den tredje viktigste årsaken at 
arbeidsgiveren ønsket å gjøre plass til folk med mer utdanning. Dette er ikke 
opplagt en legitim oppsigelsesgrunn. Det er derfor naturlig at denne årsaken 
skårer høyt blant de som ikke er regnes som overtallige, og at sluttpakke for dem 
er et tilbud som kan avslås uten at det resulterer i oppsigelse. 

Svarene tyder på at også mange av de som fikk tilbud om sluttpakke uten å være 
overtallige, har opplevd at oppgavene gradvis hadde falt bort. 61 prosent oppgir at 
denne årsaken var av stor eller noen betydning for at de fikk tilbud. Men de regner 
altså likevel med at de ikke ville bli sagt opp dersom de avslo tilbudet. 
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Tilbud til befal i Forsvaret 
Vi skal se nærmere på valgmulighetene for befal i Forsvaret. 

Befal i Forsvaret blir ikke sagt opp som følge av overtallighet. De er derfor heller 
ikke registrert blant dem med rett til ventelønn. 

Befal som fikk sluttvederlag, har nødvendigvis også fått et tilbud om det. Av disse 
oppgir 62 prosent at de kunne velge mellom alternative sluttpakker. Nesten ingen 
har avslått et tilbud og dermed fått et nytt og bedre tilbud. De tilbudene som er 
gitt, følger stort sett Forsvarets standardiserte opplegg. 

Alle som fikk sluttvederlag, oppgir at de ansatte kunne søke om det og nesten alle 
sier at det var nødvendig å søke. De aller fleste har også faktisk søkt. Av de som 
fikk sluttvederlag, hadde nesten alle søkt om det. Dette er slik en skulle vente 
innenfor et søkeorientert opplegg, se avsnitt 4.3.1. 

Også befal som fikk studiestøtte, må nødvendigvis ha fått et tilbud om det. 48 
prosent oppgir at de kunne velge mellom alternative sluttpakker. Ellers avspeiler 
tallene også her et søkeorientert opplegg. Alle oppgir at de kunne søke, nesten alle 
sier det var nødvendig å søke og nesten alle av de som fikk studiestøtte har faktisk 
søkt om det. 

Blant de som ikke sluttet, oppgir 19 prosent at de har fått tilbud om sluttpakke. 
Ingen av dem har imidlertid søkt. Disse må ha fått et tilbud som de har avvist. 
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Tabell 4.6 Befal i Forsvaret etter egenskaper ved tilbudene om sluttpakker. 
Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn1) 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Andel som har fått tilbud om sluttpakke . 100,0 100,0 18,5 
 Av de som har fått tilbud:     

 
Andel som kunne velge mellom 
alternative sluttpakker . 62,4 47,5 100,0 

 

Andel som avslo tilbud om sluttpakke, 
med det resultat at de fikk et gunstigere 
tilbud . 1,8 2,6 - 

 Andel som fikk et tilbud…     
 …spesielt tilpasset seg og sin situasjon . 3,3 0,9 - 

 
…om et standardisert opplegg avhengig 
av ansiennitet, alder og lønn . 93,5 97.9 100,0 

 …vet ikke . 3,1 1,2 - 
 Total . 100,0 100,0 100,0 
Andel som oppgir at de ansatte kunne søke om 
å få sluttpakke . 100,0 100,0 93,9 

 
Av de som oppgir at de ansatte kunne 
søke:    

 

 
Andel som oppgir at det var nødvendig å 
søke for å få tilbud . 96,6 97,5 91,5 

 Andel som faktisk søkte . 97,8 99,3 10,8 
1)  Befal har i den perioden vi betrakter et sterkt vern mot oppsigelser. De kunne ikke sies opp i 

tilknytning til omstillinger og med overtallighetsattest. Derfor er det heller ingen med ventelønn.  
 

Tabell 4.7 Befal i Forsvaret som fikk tilbud om sluttpakke, etter 
betydningen av ulike momenter som kan forklare hvorfor de fikk 
slikt tilbud. Prosent  

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke 
aktuelt/gjal
dt ikke meg Total 

Alle ansatte fikk tilbud 64,8 7,7 11,7 15,9 100,0 
Jeg søkte/ba om det 65,7 3,5 15,5 15,3 100,0 
Jeg var fritatt fra flytteplikt 2,0 1,4 25,2 71,3 100,0 
Oppgavene mine hadde gradvis falt bort 8,5 5,7 25,5 60,4 100,0 
Oppgavene mine var gradvis overført til andre 4,0 6,2 24,3 65,4 100,0 
Jeg tilhørte en gruppe personell som det var 
for mange av I virksomheten 10,8 28,8 11,1 49,2 100,0 
Jeg hadde feil kompetanse I forhold til 
virksomhetens oppgaver 4,8 4,4 28,2 62,7 100,0 
For å gjøre plass til folk med mer utdanning 1,9 3,2 29,7 65,2 100,0 
Jeg hadde kort ansiennitet - 0,2 28,9 70,9 100,0 
Jeg var for gammel 2,7 6,0 26,8 64,4 100,0 
Andre forhold 19,6 2,1 5,7 72,5 100,0 
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Tabell 4.7 viser hva befal i Forsvaret mener om hvorfor de fikk tilbud om slutt-
pakke. Her er det i særlig stor grad slik at tilbud er knyttet til at de søkte eller ba 
om et tilbud. Hele 60 prosent oppgir at det ikke var aktuelt eller ikke gjaldt meg at 
oppgavene hadde falt bort. Over 60 prosent sier at det ikke var aktuelt eller ikke 
gjaldt meg at oppgavene gradvis var overført til andre, at de hadde feil kompe-
tanse, at det skulle gjøres plass til folk med mer utdanning, at de hadde for kort 
ansiennitet eller at de var for gamle. 

Betenkningstid 
Spørreundersøkelsen kartlegger betenkningstiden til å vurdere tilbudene om slutt-
pakke. Betenkningstiden er tiden fra et konkret tilbud legges frem og til svar-
fristen går ut, det vil si når et tilbud senest kan aksepteres. 

Om lag 5 prosent av de som har fått sluttpakke, oppgir at de måtte svare samme 
dag de fikk tilbudet. Men det vanligste er å ha lengre tid. Av de overtallige som 
fikk rett til ventelønn, oppgir vel 60 prosent at de fikk betenkningstid på en måned 
eller mer. De som ikke sluttet, men som fikk tilbud om sluttpakke, oppgir enda 
lengre betenkningstid. Begge disse gruppene har ikke akseptert et tilbud om 
sluttpakke. De som faktisk har akseptert et tilbud om sluttpakke, oppgir kortere 
betenkningstid.  

Av de overtallige som valgte sluttvederlag, har 38 prosent betenkningstid på en 
måned eller mer. Av de ikke- overtallige utenom befal har 33 prosent betenk-
ningstid på en måned eller mer. Av befal som valgte sluttvederlag har 43 prosent 
betenkningstid på en måned eller mer. Befal har altså lengst betenkningstid. 

For de som fikk studiestøtte var betenkningstiden kortest, om lag 30 prosent opp-
gir betenkningstid på en måned eller mer. 
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Tabell 4.8 Overtallige i omstillingsetatene, som har fått tilbud om 
sluttpakke(r), etter hvor lang betenkningstid de fikk til å 
vurdere tilbud(ene). Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Samme dag jeg fikk tilbudet - 4,8 5,2 . 
Noen få dager til en uke 6,1 24,0 14,0 . 
1-2 uker 12,8 18,9 17,0 . 
Mer enn 2 uker, men mindre enn en måned 20,6 14,7 31,2 . 
En til to måneder 10,8 24,3 13,7 . 
Flere måneder 49,7 13,2 18,9 . 
Total 100,0 100,0 100,0 . 

 

Tabell 4.9 Tilsatte i omstillingsetatene1), som fikk tilbud om sluttpakke uten 
å være overtallige, utenom befal i Forsvaret, etter hvor lang 
betenkningstid de fikk til å vurdere tilbud(ene). Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Samme dag jeg fikk tilbudet . 5,8 2,3 - 

Noen få dager til en uke . 13,2 14,7 5,9 

1-2 uker . 26,6 16,4 17,4 

Mer enn 2 uker, men mindre enn en måned . 21,7 37,3 13,6 

En til to måneder . 10,9 14,7 10,1 

Flere måneder . 21,7 14,7 53,1 

Total . 100,0 100,0 100,0 

 

Tabell 4.10 Befal i Forsvaret som har fått tilbud om sluttpakke(r), etter hvor 
lang betenkningstid de fikk til å vurdere tilbud(ene). Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Samme dag jeg fikk tilbudet . 4,8 6,9 - 
Noen få dager til en uke . 5,2 8,6 - 
1-2 uker . 25,4 16,4 - 
Mer enn 2 uker, men mindre enn en måned . 22,1 35,6 13,9 
En til to måneder . 16,9 11,9 9,0 
Flere måneder . 25,6 20,7 77,1 
Total . 100,0 100,0 100,0 
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Belønning av rask avgjørelse 
En mulig egenskap ved sluttpakker er at deres økonomiske verdi blir påvirket av 
hvor lang betenkningstid som ble brukt. Hvis oppgavene er falt bort, er det 
åpenbart billigere for virksomheten å gi en sluttpakke med en gang enn om 
kanskje tre måneder. I det siste tilfellet har en brukt opp tre måneders lønn, før 
pakken aksepteres. 

For befal i Forsvaret har det vært en spesiell ordning med ekstra vederlag ved rask 
avgjørelse. Tabell 4.13 viser da også at mange av de som har mottatt tilbud om 
sluttpakke oppgir at hurtigsvarpremie ville falle bort ved lang betenkningstid. 
Blant de som faktisk mottok en sluttpakke, er det rundt 10 prosent som faktisk 
opplevde at sluttpakkens verdi ble redusert fordi en ventet. Det betyr antakelig at 
det ekstra vederlaget falt bort. 

Også for tilsatte utenom befal har det vært et visst innslag av premiering av rask 
avgjørelse, men i langt mindre grad enn for befal. Blant de som mottok slutt-
vederlag, oppgir 9 prosent at det var etablert en ordning med hurtigsvarpremie.  

At lønn i betenkningstiden går til fratrekk i sluttpakkenes verdi, ser ikke ut til å ha 
vært tilfelle.  

Tabell 4.11 Overtallige i omstillingsetatene, som har fått tilbud om 
sluttpakke(r), (r), etter om pakken(e) s økonomiske innhold ville 
blitt redusert hvis en tok lang betenkningstid. Andelen som 
faktisk fikk redusert sluttpakkens verdi som følge av lang 
betenkningstid. Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Ja, hurtigsvarpremie ville falle bort 29,9 8,8 34,0 . 
Ja, lønn i betenkningstiden ville gå til fratrekk - 0,1 - . 
Ja, andre måter 1,5 7,9 1,4 . 
Nei, ikke redusert 68,6 83,2 64,7 . 
Total 100,0 100,0 100,0 . 
Andel som oppgir at sluttpakkens verdi faktisk 
ble redusert fordi en ventet . 5,3 5,3 . 
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Tabell 4.12 Tilsatte i omstillingsetatene1), som fikk tilbud om sluttpakke uten 
å være overtallige, utenom befal i Forsvaret, etter om 
pakken(e)s økonomiske innhold ville blitt redusert hvis en tok 
lang betenkningstid. Andelen som faktisk fikk redusert 
sluttpakkens verdi som følge av lang betenkningstid. Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Ja, hurtigsvarpremie ville falle bort . 8,5 16,3 26,4 
Ja, lønn i betenkningstiden ville gå til fratrekk . - - 1,1 
Ja, andre måter . 0,7 1,0 6,2 
Nei, ikke redusert . 90,8 82,7 66,2 
Total . 100,0 100,0 100,0 
Andel som oppgir at sluttpakkens verdi faktisk 
ble redusert fordi en ventet . -  -  . 

 

Tabell 4.13 Befal i Forsvaret som har fått tilbud om sluttpakke(r), etter om 
pakken(e) s økonomiske innhold ville blitt redusert hvis en tok 
lang betenkningstid. Andelen som faktisk fikk redusert 
sluttpakkens verdi som følge av lang betenkningstid. Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Ja, hurtigsvarpremie ville falle bort . 62,6 58,3 54,4 
Ja, lønn i betenkningstiden ville gå til fratrekk . - - - 
Ja, andre måter . 0,8 - - 
Nei, ikke redusert . 36,6 41,7 45,6 
Total . 100,0 100,0 100,0 
Andel som oppgir at sluttpakkens verdi faktisk 
ble redusert fordi en ventet . 8,6 12,0 . 

 

Informasjon om virkninger 
Beslutninger om å akseptere et tilbud om sluttpakke eller ikke, er avhengig av 
informasjonen om virkningene av de ulike valg. Informasjonen er avgjørende for 
om den enkelte i ettertid angrer på sitt valg og kanskje føler seg lurt til å ha truffet 
et spesielt valg, eller om en treffer et valg som en kan leve med i ettertid. 
Undersøkelsen stiller derfor spørsmålet om den enkelte ble godt informert om de 
økonomiske og juridiske virkningene ved å akseptere eller ikke akseptere en 
sluttpakke.  

Tabell 4.14 oppsummerer svarene fra de overtallige. De som ikke aksepterte en 
sluttpakke, mener i større grad en de andre at de fikk for lite informasjon. Om lag 
40 prosent av de overtallige oppgir at de fikk lite eller ingen informasjon om 
virkningene av å akseptere en sluttpakke. En noe større andel sier at de fikk lite 
eller ingen informasjon om virkningene av å ikke akseptere en sluttpakke. Det er 
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først og fremst for lite eller ingen informasjon som er problemet, ikke at 
informasjonen var mangelfull. 

Tabell 4.14 Overtallige i omstillingsetater som har fått tilbud om 
sluttpakke(r), etter egenskaper ved den informasjonen de fikk 
om virkningene av å akseptere de ulike pakkene. Prosent 

 Fått sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Økonomiske og juridiske virkninger av å 
akseptere en sluttpakke    

 

God informasjon 48,2 46,9 51,5 . 
Mangelfull informasjon 11,5 27,9 24,9 . 
Liten eller ingen informasjon 40,3 25,1 23,6 . 
Total 100,0 100,0 100,0 . 
Økonomiske og juridiske virkninger av å 
ikke akseptere en sluttpakke    

 

God informasjon 44,6 38,0 40,0 . 
Mangelfull informasjon 11,9 27,9 28,7 . 

Liten eller ingen informasjon 43,5 34,2 31,3 . 
Total 100,0 100,0 100,0 . 
I hvilken grad bidro tillitsvalgte til å belyse 
virkningene?    

. 

Stor grad 14,0 5,3 5,6 . 
Noen grad 32,5 28,7 32,8 . 
Liten eller ingen grad 53,5 66,0 61,6 . 
Total 100,0 100,0 100,0 . 

 
Av de som mottok en sluttpakke, mener om lag halvparten at de fikk god 
informasjon om virkningen av å akseptere tilbudet om sluttpakke. Bare om lag 40 
prosent oppgir at de fikk god informasjon om virkningene av å ikke akseptere. 

De tillitsvalgte har i begrenset grad bidradd til å belyse virkningene av å akseptere 
eller ikke akseptere sluttpakker. Det er likevel om lag 35 prosent av de som har 
mottatt sluttpakke som oppgir at de har bidradd i stor eller noen grad, men 
hovedsakelig i noen grad. 

Tabell 4.15 ser på svarene fra de ikke-overtallige utenom befal. De som har fått 
sluttpakke, er mer fornøyd med informasjonen enn de overtallige. Av de som fikk 
sluttvederlag, mener 68 prosent at informasjonen om økonomiske og juridiske 
virkninger av å akseptere sluttpakke var god. 60 prosent av de med sluttvederlag 
mener at informasjonen om virkningene av å ikke akseptere sluttpakke, var god.  

Tabell 4.16 oppsummerer svarene fra befal i Forsvaret. Disse er også mer tilfredse 
med informasjonen enn de overtallige. Særlig blir informasjonen om virkningene 
av å akseptere en sluttpakke av langt de fleste oppfattet som god. Over 60 prosent 
oppgir at informasjonen var god. Bare 10-20 prosent oppgir at det var liten eller 
ingen informasjon. 
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Det er imidlertid interessant at lang flere, om lag 1/3, mener at det var liten eller 
ingen informasjon om virkninger av å ikke akseptere en sluttpakke. Det eneste 
sikre har vel vært at de ikke ville bli sagt opp. Dette kunne likevel være stor 
usikkerhet knyttet til hva de skulle gjøre og kanskje også hvor. 

Også for befal synes de tillitsvalgte å ha hatt en begrenset rolle i informeringen 
om virkningene av ulike valg. 

Tabell 4.15 Tilsatte i omstillingsetater som fikk tilbud om sluttpakke uten å 
være overtallige, utenom befal i Forsvaret, etter egenskaper ved 
den informasjonen de fikk om virkningene av å akseptere de 
ulike pakkene. Prosent 

 Fått sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Økonomiske og juridiske virkninger av å 
akseptere en sluttpakke    

 

God informasjon . 68,8 66,2 43,4 
Mangelfull informasjon . 14,6 16,2 16,1 
Liten eller ingen informasjon . 16,6 17,6 40,6 
Total . 100,0 100,0 100,0 
Økonomiske og juridiske virkninger av å 
ikke akseptere en sluttpakke    

 

God informasjon . 59,5 52,8 40,7 
Mangelfull informasjon .  8,8 17,8 16,9 
Liten eller ingen informasjon . 31,8 29,4 42,4 
Total . 100,0 100,0 100,0 
I hvilken grad bidro tillitsvalgte til å belyse 
virkningene?    

 

Stor grad . 8,3 15,8 13,0 
Noen grad . 35,2 19,7 20,4 
Liten eller ingen grad . 56,4 64,5 66,6 
Total . 100,0 100,0 100,0 
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Tabell 4.16 Befal i Forsvaret som har fått tilbud om sluttpakke(r), etter 
egenskaper ved den informasjonen de fikk om virkningene av å 
akseptere de ulike pakkene. Prosent 

 Fått sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Økonomiske og juridiske virkninger av å 
akseptere en sluttpakke    

 

God informasjon . 62,6 61,4 64,0 
Mangelfull informasjon . 28,9 25,1 18,0 
Liten eller ingen informasjon . 8,5 13,5 18,0 
Total . 100,0 100,0 100,0 
Økonomiske og juridiske virkninger av å 
ikke akseptere en sluttpakke    

 

God informasjon . 56,0 49,7 50,4 
Mangelfull informasjon . 14,5 16,5 18,0 
Liten eller ingen informasjon . 29,5 33,8 31,7 
Total . 100,0 100,0 100,0 
I hvilken grad bidro tillitsvalgte til å belyse 
virkningene?    

 

Stor grad . 12,0 5,1 27,6 
Noen grad . 27,9 26,7 58,7 
Liten eller ingen grad . 60,1 68,2 13,7 
Total . 100,0 100,0 100,0 

 

De tilbudte sluttpakkenes verdi 
I vedlegg 2 har vi forklart hvordan vi har beregnet verdien av de tilbudte slutt-
pakker og verdien av ventelønnsalternativet. Opplegget har vært å beregne 
nåverdien av sluttordningene gitt at de utnyttes fullt ut, gitt at de som mottar dem 
ikke får ny jobb, og gitt at de ikke dør eller går over på andre trygdeordninger før 
rettighetene er brukt fullt ut. 

Tabell 4.17 viser beregningene for tilsatte utenom befal. De som valgte slutt-
vederlag og som kunne velge mellom sluttvederlag, studiestøtte eller ventelønn, 
valgte det alternativet som ga lavest nåverdi. Årsaken må være at de vurderte 
muligheten for ny jobb som god slik at dette alternativet alt i alt ble best. Også de 
som ikke har oppgitt studiestøtte som et aktuelt tilbud, må ha vurdert slik. 

De som valgte studiestøtte fremfor sluttvederlag og ventelønn, valgte et alternativ 
med lavere nåverdi enn ventelønn, men med større verdi enn sluttvederlag. Dette 
alternativet er koblet til en binding til å ta utdanning, som kan gi potensiell 
avkastning i arbeidslivet. Alt i alt vurderer de altså dette som best for seg. Også de 
som ikke har oppgitt sluttvederlag som et aktuelt tilbud, må ha vurdert slik. 
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Tabell 4.17 Tilbud om sluttordninger i omstillingsetater utenom befal i 
Forsvaret. Nåverdi av ytelser i 1000 kroner, beregnings-
grunnlag i måneder. Gjennomsnitt per tilbud 

 Gjennomsnitt 
 Sluttvederlag Studiestøtte Ventelønn 

 
Nå-

verdi1) Mnd 
Nå-

verdi1) Mnd 
Nå-

verdi1) Mnd Alder 

Valgte sluttvederlag   

Tilbud om sluttvederlag, 
studiestøtte og ventelønn 286 17 566 35 839 76 43 

Tilbud om sluttvederlag 
og ventelønn 186 11   934 85 42 

Valgte studiestøtte        

Tilbud om sluttvederlag, 
studiestøtte og ventelønn 177 10 418 34 650 54 38 

Tilbud om studiestøtte og 
ventelønn   416 31 643 52 37 

Valgte ventelønn        

Tilbud om sluttvederlag, 
studiestøtte og ventelønn 2) 2) 2) 2) 2) 2)  

Tilbud om sluttvederlag 
og ventelønn 188 13   959 97 52 

Tilbud om studiestøtte og 
ventelønn   2) 2) 2) 2)  

Ikke tilbud om sluttpakke     1 181 110 52 

Ble i etaten 2) 2) 2) 2) 2) 2)  
1)  Nåverdiene gjelder ved avgang fra etaten, men er korrigert til 1998-priser og basert på at lønningene i 

1998 hadde ligget til grunn for ytelsene. Reallønnsvekst kommer bare inn i beregningene dersom 
ytelsene korrigeres i takt med resultatene av de statlige lønnsoppgjør. Se nærmere om variable og 
beregningsmetode i vedlegg 1. 

2)  For få observasjoner, se vedlegg 2. 

De fleste av de som valgte ventelønn, oppgir bare sluttvederlag som et aktuelt 
alternativ. De har valgt det alternativ som har størst verdi dersom de ikke får ny 
jobb. 

Tabell 4.18 viser resultatene for befal i Forsvaret. Vi har for disse ikke behandlet 
ventelønn som et reelt alternativ. Vi har imidlertid skilt mellom de to alternative 
ordningene for sluttvederlag: det som kalles for sluttvederlag i Forsvarets opplegg 
og ordningen med redusert lønn. Den siste ordningen fremstår som særlig 
verdifull. 

De som har valgt sluttvederlag, oppgir at ordningen med redusert lønn ikke har 
vært et aktuelt alternativ. Tilgangen på denne ordningen har vært rasjonert. Noen 
har oppgitt studiestøtte som et tilbud, og denne pakken er potensielt svært gunstig 
økonomisk sett. Men den innebærer en forpliktelse til utdanning, og er antakelig 
av den grunn ikke aktuell for mange. 

Mange av de som har valgt Forsvarets sluttvederlag oppfatter det slik at dette var 
det aktuelle tilbudet de hadde å forholde seg til. 
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De som har valgt redusert lønn og som oppgir at de også kunne velge andre 
alternative pakker, har valgt det økonomisk mest gunstige. 

De som har valgt studiestøtte, har stort sett ikke hatt muligheter til å velge 
redusert lønn. Noen har hatt mulighet til å velge mellom studiestøtte og slutt-
vederlag og har da valgt det økonomisk mest gunstige. Men som tidligere nevnt er 
det mer enn verdien av studiestøttealternativet som avgjør valget her, siden 
utdanning er en investering i kompetanse med potensiell avkastning i arbeidslivet. 

Tabell 4.18 Tilbud om sluttpakker for befal i Forsvaret. Nåverdi av ytelser i 
1000 kroner, gjennomsnitt per tilbud. Beregningsgrunnlag i 
måneder 

 Gjennomsnitt 
 Sluttvederlag Redusert lønn Studiestøtte 

 
Nå-

verdi1) Mnd 
Nå-

verdi1) Mnd 
Nå-

verdi1) Mnd Alder 
Valgte Forsvarets sluttvederlag  

Tilbud om sluttvederlag, 
redusert lønn eller 
studiestøtte 2) 2) 2) 2) 2) 2)  

Tilbud om sluttvederlag 
eller studiestøtte 317 14   760 36 34 

Tilbud om sluttvederlag 
eller redusert lønn 2) 2) 2) 2)    

Bare tilbud om 
sluttvederlag 482 19     37 

Valgte redusert lønn     

Tilbud om sluttvederlag, 
redusert lønn eller 
studiestøtte 638 26 2 009 153 854 36 44 

Tilbud om redusert lønn 
eller studiestøtte   2 000 155 868 39 44 

Tilbud om sluttvederlag 
eller redusert lønn 2) 2) 2) 2)    

Bare tilbud om redusert 
lønn   1 612 124   47 

Valgte studiestøtte        

Tilbud om sluttvederlag, 
redusert lønn eller 
studiestøtte 2) 2) 2) 2) 2) 2)  

Tilbud om sluttvederlag 
eller studiestøtte 256 12   525 34 33 

Tilbud om redusert lønn 
eller studiestøtte   2) 2) 2) 2)  

Bare tilbud om 
studiestøtte     605 38 33 

Ble i Forsvaret 2) 2) 2) 2) 2) 2)  
1)  Se fotnote til Tabell 4.17 

2)  For få observasjoner, se vedlegg 2. 
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4.4.2 Tilbudene 2004-2005. Tre virksomheter 
Vegvesenet 
Vegvesenet har lagt seg på det maksimale av det retningslinjene for bruk av 
sluttvederlag gir adgang til. Det vil si at det for den enkelte gjelder å få oversikt 
over hvor mange faktiske tjenesteår vedkommende har hatt. Deretter kan man 
skjematisk beregne hva størrelsen på et eventuelt sluttvederlag vil bli, og vurdere 
dette opp mot studiestønad og ventelønn. Vegvesenet betegner denne praktiser-
ingen som rettferdig – dette medfører at alle behandles likt. 

Studiestønadsordningen praktiseres etter de retningslinjene som gjelder, dvs. 2/3 
lønn i studietiden, i inntil tre år. Dette gjelder for de som har hatt fast ansettelse i 
minst to år eller midlertidig ansettelse i minst fire år. 

Ordningen med et omstillingsår skiller Vegvesenet fra Tollvesenet og Kartverket. 
En overtallig medarbeider i Vegvesenet blir overført fra linjen til en omstillings-
enhet, der en omstillingskonsulent overtar personalansvaret. I dette året skal den 
overtallige medarbeideren få informasjon og delta på utviklingstiltak som skal 
forbedre medarbeiderens sannsynlighet for å få en ny jobb og til å takle en periode 
som arbeidssøkende på en bedre måte. Vegvesenet har etablert sentre der de 
overtallige har tilgang til de nødvendige hjelpemidlene for å søke etter og søke på 
nye stillinger. Sentrene gir også mulighet for kontakt mellom medarbeidere som 
er i samme situasjon. I omstillingsåret skal den overtallige få tid til å følge 
arbeidsmarkedet, søke nye stillinger og delta på kurs. Minimum tre dager pr. uke 
skal kunne benyttes til dette. Den overtallige kan også få andre arbeidsoppgaver i 
kortere eller lengre tidsrom. 

Før omleggingen av virkemidlene fra november 2003, ga Vegvesenet overfor 
Samferdselsdepartementet uttrykk for at de oppfattet den tidligere ordningen for 
sluttvederlag med maksimalt 15 måneders lønn og alder som kriterium som lite 
tilfredsstillende, sett i forhold til målet om et minimum antall oppsigelser som 
følge av omstillingsprosessen. Vegvesenet har altså forsøkt å påvirke ordningene, 
slik at de kan bli mer hensiktsmessige. Dette må forstås ut fra den situasjonen 
Vegvesenet er/var i, med et krav om en betydelig reduksjon i antall årsverk. 
Denne reduksjonen er helt urealistisk å nå uten betydelig omfang av oppsigelser, 
dersom virksomheten ikke har adgang til å benytte omstillingsvirkemidler som 
frister flere til å velge sluttvederlag. 

Tollvesenet 
Mens Vegvesenet helt fra før omstillingen startet har visst at virkemiddelbruken 
måtte bli betydelig, har Tollvesenet hatt en annen situasjon. I et notat om 
personalpolitikk ved omorganisering av lokalforvaltningen, blir det understreket 
at virkemidlene studiestønad og sluttvederlag vil bli benyttet i et begrenset 
omfang og at de vil være absolutt siste utvei etter at alle andre midler er utprøvd. 
At det endte med over 40 personer som ble omfattet av disse virkemidlene, var 
flere enn ledelsen i Tollvesenet hadde forutsatt. Det har også preget planleggingen 
av bruken av virkemidlene. 

Tollvesenet opererte ikke med et omstillingsår, slik Vegvesenet gjør det. Med-
arbeidere som hadde fått fritak for flytteplikt, ble i stilling inntil vedkommende sa 
opp eller ble sagt opp. For noen av tollstedene som ble nedlagt var det imidlertid 
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slik at oppgavene forsvant noe raskere enn stillingene, slik at det i praksis kunne 
være mulig å benytte noe av arbeidstiden til å være aktiv i arbeidsmarkedet. 

Tollvesenet benyttet det maksimale av det retningslinjene åpner for i utmåling av 
sluttvederlag. Ved omleggingen av sluttvederlagsordningen fra 1. januar 2004, ble 
det vurdert om det var riktig å benytte de nye øvre grensene. Det ville jo medføre 
at medarbeidere som hadde gått inn på en ordning med sluttvederlag før 2004, 
ville få andre betingelser enn de som var i samme situasjon etter denne datoen. 
Vurderingen endte med at Tollvesenet valgte å benytte de nye rammene. Også 
Tollvesenet har rettferdighet som en viktig begrunnelse for denne virke-
middelbruken. 

Kartverket 
For de som var definert som internt overtallige og hadde signalisert at slutt-
vederlag kunne være en aktuell løsning, ble det innledet forhandlinger mellom 
medarbeideren og ledelsen ved den sentrale personalfunksjonen. I forhandlingene 
ble medarbeideren møtt med et tilbud om et antall måneders lønn som slutt-
vederlag. Dette tilbudet var lavere enn det Kartverket maksimalt kunne gitt, ut fra 
retningslinjene for virkemidlene. Medarbeideren kunne selvfølgelig legge frem 
sitt syn på hvor stort sluttvederlag vedkommende mente var riktig. Dersom 
medarbeideren hadde behov for å vurdere tilbudet i noen tid, ble det opplyst at 
sluttvederlaget kunne bli redusert i ”venteperioden”. Dette gir incentiver til å 
treffe en rask avgjørelse, noe som vil bidra til å redusere statens utgifter. Samtidig 
legger det et press på medarbeiderne. Personalfunksjonen understreker at den 
avtalen man endelig kommer frem til med medarbeideren, samt forslag som blir 
fremsatt underveis i prosessen frem til enighet, behandles konfidensielt mellom 
arbeidsgiver og medarbeideren. 

Denne praktiseringen innebærer altså at medarbeidere som har like mange 
tjenesteår i Kartverket, kan få tilbud om et ulikt antall måneders lønn i slutt-
vederlag. I likhet med Tollvesenet og Vegvesenet, er rettferdighet en viktig del av 
begrunnelsen. Kartverket avviker imidlertid fra de to andre, ved at rettferdigheten 
knyttes til at det mest rettferdige er å tilpasse tilbudet til den enkeltes situasjon. 
Kartverkets ledelse mener det vil være urettferdig å tilby det samme til alle. 

Omleggingen av virkemidlene i 2003 kom mens Kartverket var i gang med sin 
omstillingsprosess. Virksomheten følte da at de hadde to muligheter – enten å 
åpne for reforhandling av allerede inngåtte avtaler, eller å fortsette å tilby avtaler i 
tråd med det virksomheten tidligere hadde gjort. Kartverket valgte det siste. 
Virksomhetens økonomiske situasjon blir beskrevet som å være sterkt medvirk-
ende til dette valget. Det var på det tidspunktet fortsatt ikke bevilget ekstra midler 
til omstillingen. 

Også Kartverket praktiserer ordningen med studiestønad etter de retningslinjene 
som gjelder. 
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4.5 De tildelte eller valgte sluttordninger 
4.5.1 Innledning 
Noen av de som har gått ut med en sluttordning, har valgt mellom flere 
alternativer. Andre er tildelt en ordning som de måtte avslå eller akseptere. Vi skal 
i dette avsnittet belyse bakgrunnen for dem som valgte eller ble tildelt de ulike 
ordninger. For de som valgte, skal vi belyse hvorfor de valgte som de gjorde.  

4.5.2 Tildelinger og valg 1998-2003 
Sluttordninger for de overtallige 
Dette er altså enten de som fikk ventelønn eller de som fikk en sluttpakke og som 
oppgir at dersom de avslo tilbudet, så ville de med høy eller middels sannsynlig-
het bli oppsagt. Vi antar at alle antok at de i så fall kunne få ventelønn. 

Tabell 4.19 Overtallige1) i omstillingsetatene, etter egenskaper ved 
stillingene og personene. Prosent. Gjennomsnittlig 
yrkeserfaring og alder i år (og måneder). Antall ledede personer 

 Ventelønn   
Tilbud om 
sluttpakke 

 

Alle  Fikk 
Fikk 
ikke 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Andel i 100% stilling 68,5 57,7 72,8 65,7 82,4 
Andel i mindre enn 68% stilling 17,6 33,5 11,2 19,4 6,3 
Andel i storby 55,0 63,3 51,6 3,3 80,2 
Andel i kommune med spredd bosetting 4,6 4,6 4,7 43,4 1,1 
Andel kvinner 60,9 67,6 58,3 67,1 63,4 
Gjennomsnittlig alder 52 49 53 42 37 
Utdanningsnivå2)      
Grunnskolenivå 3,6 3,1 3,8 12,8 46,3 
Videregående skoles nivå 78.9 82,7 77,6 69,3 27,1 
Høyere utdanning 11,8 9,0 12,9 9,1 9.8 
Uspesifisert 5,6 5,2 5,7 8,7 16,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Samlet yrkeserfaring i staten (år+mnd) 25+1 22 26+5 18+7 13+1 
Andel som var leder inntil fratredelsen 
eller har vært leder tidligere 42,6 45,8 41,2 55,9 48,7 
Antall personer ledet direkte, ved 
fratredelsen 16 2 22 7 10 
N 180 42 138 176 120 

 
Andelen av de overtallige som hadde full stilling var størst blant dem som fikk 
studiestøtte (82 prosent). Bare 6 prosent av dem hadde mindre enn 68 prosent 
stilling. Andelen med full stilling var bare 58 prosent blant dem som fikk rett til 
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ventelønn og som hadde tilbud om sluttpakke men avslo og 1/3 av dem hadde 
mindre enn 68 prosents stilling. 

Andelen av de overtallige som hadde sin jobb i storby, var 80 prosent for dem 
med studiestøtte. Nesten ingen av disse hadde sin jobb i kommuner med spredd 
bosetting. Av overtallige som fikk sluttvederlag var bare 3,3 prosent i storby. 43 
prosent var i kommuner med spredd bosetting. 

Kvinneandelen blant de overtallige varierer fra 58 prosent for dem med rett til 
ventelønn og som ikke fikk tilbud om sluttpakke, til 68 prosent for dem med rett 
til ventelønn og som fikk slikt tilbud. 

Utdanningsnivået var høyere blant dem som fikk rett til ventelønn enn dem som 
valgte sluttvederlag. Det var særlig lavt blant overtallige som valgte studiestøtte. 

Overtallige som fikk rett til ventelønn hadde i gjennomsnitt en samlet yrkes-
erfaring i staten på 25 år og 1 måned. De som fikk tilbud om sluttpakke men avslo 
og fikk rett til ventelønn, hadde i gjennomsnitt en samlet yrkeserfaring i staten på 
22 år. Overtallige med sluttvederlag hadde i gjennomsnitt kortere yrkeserfaring 
fra staten; 18 år og 7 måneder. De med studiestøtte hadde i gjennomsnitt kortest 
fartstid fra staten; 13 år og 1 måned. 

Andelen av de overtallige som ledet andres arbeid ved fratredelsen, eller som 
tidligere hadde hatt lederarbeid, var høyest for dem som fikk sluttvederlag (56 
prosent). For dem som fikk studiestøtte var andelen 49 prosent. For dem som fikk 
rett til ventelønn og hadde valgt bort et tilbud om sluttpakke, var andelen 46 
prosent, men her var antallet personer de ledet ved fratredelsen lavt. I gjennom-
snitt ledet de 2 personer direkte.  

Figur4.2 viser aldersfordelingen for de som fikk rett til ventelønn. De som hadde 
fått tilbud om sluttpakke, er gjennomgående yngre enn de som ikke fikk tilbud. 
De som ikke fikk tilbud er blitt direkte utpekt som overtallige. 

Figur4.2 Personer som sluttet i omstillingsetatene og fikk rett til 
ventelønn, etter om de fikk tilbud om sluttpakke eller ikke og 
etter alder. Prosent 
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Tabell 4.20 Overtallige i omstillingsetatene som har fått tilbud om en 
sluttpakke, etter hva de trodde om sannsynligheten (høy, 
middels, lav) for ulike virkninger av å ikke akseptere tilbudet. 
Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Jeg ville blitt oppsagt, og ville søkt om 
ventelønn    

 

Høy 70,3 41,1 44,5 . 

Middels 23,4 23,0 23,1 . 
Lav 1,1 11,2 11,1 . 
Ikke aktuelt  5,1 24,7 21,4 . 
Total 100,0 100,0 100,0  
Jeg ville blitt oppsagt, og hadde gått til 
rettssak mot arbeidsgiveren    

 

Høy - 2,3 5,2 . 
Middels 2,5 4,1 3,2 . 
Lav 20,6 19,2 12,9 . 
Ikke aktuelt  76,9 74,4 78,6 . 
Total 100,0 100,0 100,0  
Jeg ville fått tilbud om å bli i virksomheten     

Høy 1,8 1,7 3,1 . 
Middels 4,6 27,4 35,2 . 
Lav 28,8 28,6 25,5 . 
Ikke aktuelt  64,7 42,3 36,2 . 
Total 100,0 100,0 100,0  
Jeg ville blitt omskolert til nye oppgaver i 
virksomheten    

 

Høy - 3,0 4,2 . 
Middels 2,1 7,7 16,3 . 
Lav 30,1 26,3 27,7 . 
Ikke aktuelt  67,8 62,9 51,8 . 
Total 100,0 100,0 100,0  
Andre virkninger     
Høy 23,7 8,6 47,2 . 
Middels - 7,1 1,2 . 
Lav - 1,4 3,1 . 
Ikke aktuelt  76,3 82,9 48,5 . 
Total 100,0 100,0 100,0  

 
Hva trodde de tilsatte om de sannsynlige virkninger for seg, av å ikke akseptere en 
sluttpakke den gangen valget skulle treffes? I spørreskjemaet har vi stilt opp fire 
mulige alternativer og bedt respondentene om å oppgi hvor sannsynlige de ulike 
alternativer fremsto som den gangen.  
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Tabell 4.20 oppsummerer svarene på dette spørsmålet for de overtallige. Den 
første mulige konsekvensen av å avslå et tilbud om sluttpakke, er at en da ville 
blitt oppsagt og ville søkt om ventelønn. De som faktisk fikk rett til ventelønn, 
oppgir i hovedsak at dette var det en hadde regnet med. 70 prosent sier at dette 
alternativet fremsto med høy sannsynlighet. 23 prosent oppgir middels sann-
synlighet. Vi minner om at i gruppen overtallige har vi nå inkludert gruppen 
"uklart om overtallig" i Tabell 4.1. Ellers skulle en vente at alle i denne gruppen 
forventet at de ville bli oppsagt.  

Blant de som fikk sluttpakke, regnet vel 40 prosent med at avslag ville med høy 
sannsynlighet medføre oppsigelse. 

Alternativet oppsigelse og rettssak mot arbeidsgiveren er åpenbart et alternativ 
som få har sett for seg. 

Av overtallige som har fått sluttvederlag eller studiestøtte, er det nesten ingen som 
mener at konsekvensen av å avslå et tilbud om sluttpakke med høy sannsynlighet 
ville vært at de ville fått tilbud om å bli i virksomheten. Det er heller ikke mange 
som mener at de med høy sannsynlighet ville blitt omskolert til nye oppgaver.  

Tabell 4.21 belyser hvorfor overtallige valgte sluttpakke, dersom de hadde 
mulighet til å velge ventelønn. Tabell 4.22 belyser det motsatte valget; hvorfor 
overtallige valgte ventelønn dersom de hadde mulighet for å velge sluttpakke. 

For de som valgte sluttpakke, er det som har hatt størst betydning for valget at de 
mener sluttpakke ville bli mest økonomisk gunstig (55 prosent stor betydning, 25 
prosent noen betydning) og at de hadde gode utsikter til ny jobb (40 prosent stor 
betydning, 34 prosent noen betydning). Det er for mange også viktig å kunne 
realisere utdanningsplaner (39,4 prosent stor betydning, 10 prosent noen 
betydning).  

For de som valgte ventelønn, er det helt dominerende momentet at de antok at det 
ville bli vanskelig å få ny jobb (73 prosent stor betydning, 25 prosent noen 
betydning). 
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Tabell 4.21 Overtallige i omstillingsetater som valgte sluttpakke og som 
antok at ventelønn ville være et mulig alternativ, etter 
betydningen av ulike momenter for at de valgte sluttpakke. 
Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke aktuelt/ 
gjaldt ikke 

meg Total 
Jeg hadde gode utsikter til ny jobb 40,3 34,3 15,6 9,8 100,0 
Jeg antok at det ville bli vanskelig å få ny jobb 10,3 27,8 26,1 35,8 100,0 
Det ga økonomisk grunnlag for å starte egen 
virksomhet 4,8 2,1 21,1 72,0 100,0 
Det ga muligheter for å realisere 
utdanningsplaner 39,4 9,9 9,0 41,8 100,0 
Det ga muligheter for reiser/opplevelser før 
neste jobb 2,1 5,0 29,8 63,2 100,0 
Sluttpakke ville bli mest økonomisk gunstig 54,6 25,1 16,6 3,8 100,0 
De fleste andre valgte sluttpakke 17,5 13,6 48,5 20,4 100,0 
Ble anbefalt å velge sluttpakke av ledelsen 27,7 19,0 36,2 17,1 100,0 
Ble anbefalt å velge sluttpakke av tillitsvalgt 4,8 17,7 42,3 35,1 100,0 
Usikker på hva ventelønn ville medføre 21,4 32,4 17,8 28,4 100,0 
Andre forhold 10,7 0,4 6,0 82,9 100,0 

 

Tabell 4.22 Overtallige i omstillingsetater som har fått tilbud om en 
sluttpakke, som valgte oppsigelse og ventelønn fremfor 
sluttpakke, etter betydningen av ulike momenter for at de valgte 
oppsigelse og ventelønn. Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke aktuelt/ 
gjaldt ikke 

meg Total 
Jeg hadde gode utsikter til ny jobb 2,4 28,0 46,4 23,2 100,0 
Jeg antok at det ville bli vanskelig å få ny jobb 72,8 25,0 2,2 - 100,0 
Det ga økonomisk grunnlag for å starte egen 
virksomhet - 6,4 61,8 31,9 100,0 
Det ga muligheter for å realisere 
utdanningsplaner - 3,0 60,1 36,9 100,0 
Det ga muligheter for reiser/opplevelser før 
neste jobb - 0,7 58,1 41,2 100,0 
Sluttpakke ville bli mest økonomisk gunstig 27,2 - 47,7 25,2 100,0 
De fleste andre valgte sluttpakke 14,9 13,1 55,6 16,4 100,0 
Ble anbefalt å velge sluttpakke av ledelsen 2,0 1,1 64,6 32,4 100,0 
Ble anbefalt å velge sluttpakke av tillitsvalgt 9,7 - 62,0 28,3 100,0 
Usikker på hva ventelønn ville medføre 17,7 13,1 50,5 18,7 100,0 
Andre forhold 9,9 3,5 74,4 12,2 100,0 
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Sluttordninger for dem som ikke var overtallige 
Dette avsnittet omfatter dem som ikke var overtallige, både befal i Forsvaret og 
andre som med høy sannsynlighet ikke ville blitt oppsagt dersom de avslo tilbudet 
om sluttpakke. 

Tabell 4.23 Tilsatte i omstillingsetater, som har fått tilbud om sluttpakke(r) 
uten å være overtallige, etter egenskaper ved stillingene og 
personene. Prosent. Gjennomsnittlig yrkeserfaring og alder i år 
(og måneder). Antall ledede personer 

 Utenom befal Befal 
 Slutt-

vederlag
Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Slutt-
vederlag1) 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet

Andel i 100% stilling 61,1 85,0 93,3 98,9 90,3 100,0 
Andel i mindre enn 68% 
stilling 

32,7 5,3 5,3 0,4 2,3 - 

Andel i storby 43,0 79,4 93,0 . . . 
Andel i kommune med 
spredd bosetting 

- - - . . . 

Andel kvinner 64,2 46,3 52,4 3,3 11,8 - 
Gjennomsnittlig alder 42 37 44 43 33 37 
Utdanningsnivå2)       
Grunnskolenivå 11,5 52,9 14,3 - - - 
Videregående skoles nivå 68,7 27,7 82,2 99,8 100,0 100,0 
Høyere utdanning 11,5 10,2 2,4 0,2 - - 
Uspesifisert 8,3 9,2 1,1 - - - 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Samlet yrkeserfaring i staten 
(år+mnd) 

21+5 15+7 24+9 23+4 13+5 14 

Andel som var leder inntil 
fratredelsen eller har vært 
leder tidligere 

52,2 61,0 34,0 90,1 98,6 90,5 

Antall personer ledet direkte, 
ved fratredelsen 

6 23 23 36 27 5 

N 65 59 33 115 74 10 
1)  Både Forsvarets sluttvederlag og ordningen med redusert lønn 

Andelen av de ikke overtallige som hadde full stilling var størst blant befal som 
fikk sluttvederlag og befal som ikke sluttet. Her var nesten alle i full stilling. 
Utenom befal er det et noe større innslag av deltid, særlig for dem med slutt-
vederlag. 

Andelen av de ikke-overtallige som hadde sin jobb i storby, kan ikke beregnes for 
befal. Utenom befal er andelen i storby særlig lav for dem som fikk sluttvederlag. 
Ingen hadde sin jobb i kommuner med spredd bosetting. 

Kvinneandelen blant de ikke-overtallige er ikke overraskende svært lav blant 
befal. 
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Utenom befal er utdanningsnivået spesielt lavt blant dem som har satset på 
studiestøtte. For befal er det vanskelig å plassere deres utdanning på nivåene som 
brukes her. 

De ikke-overtallige utenom befal som fikk ventelønn hadde i gjennomsnitt en 
samlet yrkeserfaring i staten lik 21 år og 5 måneder. De som fikk studiestøtte 
hadde 15 år og 7 måneder. De som fikk sluttpakke hadde noe kortere fartstid enn 
de som ikke sluttet (24 år og 9 måneder). Befal som fikk sluttvederlag, hadde 23 
år og 4 måneder. De som fikk studiestøtte, hadde i gjennomsnitt 13 år og 5 
måneder. De som ikke sluttet hadde i gjennomsnitt 14 måneders yrkeserfaring fra 
staten. 

Andelen av de ikke-overtallige som ledet andres arbeid ved fratredelsen, eller som 
tidligere hadde hatt lederarbeid, var høyest for befal. De som fikk sluttpakke, ledet 
flere enn de ikke-overtallige som ikke er befal. 

Figur4.3 viser aldersfordelingen for de som fikk sluttvederlag. De som fikk 
sluttvederlag og ikke var overtallige, utenom befal, er noe yngre enn de som var 
overtallige. 

Figur4.3 Tilsatte i omstillingsetater, som har fått sluttvederlag, etter om 
de var overtallige eller ikke, og etter alder. Prosent 
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Figur4.3 viser aldersfordelingen for de som fikk studiestøtte. De som fikk studie-
støtte og ikke var overtallige, utenom befal, er noe yngre enn de som var over-
tallige. Befal har en enda yngre aldersfordeling. 
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Figur4.4 Tilsatte i omstillingsetater, som har fått studiestøtte, etter om de 
var overtallige eller ikke, og etter alder. Prosent 
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Tabell 4.24 Tilsatte i omstillingsetater som fikk tilbud om sluttpakke uten å 
være overtallige, utenom befal i Forsvaret, etter hva de trodde 
om sannsynligheten (høy, middels, lav) for ulike virkninger av å 
ikke akseptere tilbudet. Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Jeg ville blitt oppsagt, og ville søkt om 
ventelønn    

 

Høy . - - 21,6 
Middels . - - 23,4 
Lav . 14,1 21,1 38,3 
Ikke aktuelt  . 85,9 78,9 16,8 
Total  100,0 100,0 100,0 
Jeg ville blitt oppsagt, og hadde gått til 
rettssak mot arbeidsgiveren    

 

Høy . - - 13,8 
Middels . - - 6,5 
Lav . 0,8 14,1 11,1 
Ikke aktuelt  . 99,2 85,9 68,6 
Total  100,0 100,0 100,0 
Jeg ville fått tilbud om å bli i virksomheten     
Høy . 82,9 95,0 19,2 
Middels . 16,8 5,0 52,6 
Lav . - - 16,1 
Ikke aktuelt  . 0,3 - 12,1 
Total  100,0 100,0 100,0 
Jeg ville blitt omskolert til nye oppgaver i 
virksomheten    

 

Høy . 62,6 38,9 16,5 
Middels . 7,3 22,2 25,5 
Lav . 5,2 26,5 20,2 
Ikke aktuelt  . 24,9 12,3 37,7 
Total  100,0 100,0 100,0 
Andre virkninger     
Høy . 35,6 37,9 13,4 
Middels . 7,8 3,4 25,5 
Lav . 2,2 8,6 - 
Ikke aktuelt  . 54,4 50,0 61,1 
Total  100,0 100,0 100,0 

 

Tabell 4.20 viser hva tilsatte som ikke var overtallige, utenom befal, mener om 
virkningene av å ikke akseptere tilbudet om sluttpakke. Ut fra definisjonen av 
ikke-overtallige, er det naturlig nok ingen som mener at de ville bli oppsagt. De 
fleste mener at de ville fått tilbud om å bli i virksomheten, eller bli omskolert til 
nye oppgaver i virksomheten.  
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Tabell 4.25 Befal i Forsvaret som har fått tilbud om en sluttpakke, etter hva 
de trodde om sannsynligheten (høy, middels, lav) for ulike 
virkninger av å ikke akseptere tilbudet. Prosent 

 Fikk sluttordning 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Ikke 
sluttet 

Jeg ville blitt oppsagt, og ville søkt om 
ventelønn    

 

Høy . 1,5 0,8 - 
Middels . 1,5 1,0 - 
Lav . 6,9 8,5 22,7 
Ikke aktuelt  . 90,1 89,7 77,3 
Total . 100,0 100,0 100,0 
Jeg ville blitt oppsagt, og hadde gått til 
rettssak mot arbeidsgiveren    

 

Høy . - - - 
Middels . - - - 
Lav . 4,1 2,8 22,7 
Ikke aktuelt  . 95,9 97,2 77,3 
Total . 100,0 100,0 100,0 
Jeg ville fått tilbud om å bli i virksomheten     
Høy . 89,8 82,0 49,7 
Middels . 5,9 10,5 - 
Lav . 1,7 0,7 13,7 
Ikke aktuelt  . 2,6 6,8 36,6 
Total . 100,0 100,0 100,0 
Jeg ville blitt omskolert til nye oppgaver i 
virksomheten    

 

Høy . 6,6 16,0 - 
Middels . 29,5 25,9 13,7 
Lav . 33,3 9,9 26,8 
Ikke aktuelt  . 30,5 48,2 59,5 
Total . 100,0 100,0 100,0 
Andre virkninger     
Høy . 42,0 36,5 - 
Middels . 3,4 11,3 - 
Lav . - - - 
Ikke aktuelt  . 54,6 52,2 100,0 
Total . 100,0 100,0 100,0 
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Tabell 4.25 oppsummerer svarene for befal i Forsvaret. Det bekreftes her at det vi 
tidligere har kalt søkealternativet, er det som er gjennomført i Forsvaret. Nesten 
ingen oppfatter oppsigelse som et aktuelt alternativ. De fleste mener at å ikke gå 
for sluttpakke, ville ledet til tilbud om fortsatt jobb i Forsvaret. Særlig de som 
faktisk har fått sluttvederlag mener dette. Mange av de som ikke sluttet i 
Forsvaret, oppgir at tilbud om å bli i virksomheten ikke er aktuelt. Dette kan 
skyldes nedleggelse i en virksomhet innenfor Forsvaret. Vi har også tidligere sett 
at ingen av de som ikke sluttet men som hadde fått tilbud om sluttpakke, hadde 
søkt om det. Når de avslår tilbudet, føler de vel at det ikke treffer å si at de får 
tilbud om å bli. De vil vel heller oppfatte det som en rettighet. 

Tabell 4.26 Tilsatte i omstillingsetater, som fikk tilbud om sluttpakke uten å 
være overtallige, utenom befal i Forsvaret, og som valgte å 
forbli i virksomheten, etter betydningen av ulike momenter for at 
de valgte å forbli. Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke aktuelt/ 
gjaldt ikke 

meg Total 
Ble oppfordret av ledelsen til å bli 24,1 6,4 43,6 25,8 100,0 
Ble oppfordret av kolleger til å bli 30,5 11.9 41,1 16,5 100,0 
Sluttpakken var ikke attraktiv nok 21,2 60,7 0,3 17,8 100,0 
Så interessante muligheter i virksomheten 29,6 58,8 11,6 - 100,0 
Andre forhold 55,2 - - 44,8 100,0 

 

Tabell 4.26 belyser hvorfor ikke-overtallige, utenom befal i Forsvaret, som fikk 
tilbud om sluttpakke, valgte å bli i virksomheten. Hvert av de oppgitte momentene 
har stor betydning ifølge 20-30 prosent av de spurte. Hvis vi også tar med andelen 
som svarer noen betydning, blir det at sluttpakken ikke var attraktiv nok det 
sentrale momentet. 82 prosent oppgir at dette hadde stor eller noen betydning for 
valget å forbli.  

Sannsynligheten for å velge sluttvederlag 
For å få et samlet bilde av hvordan ulike forhold påvirker de overtalliges valg av 
sluttordning, når det foreligger et valg, har vi beregnet hvordan sannsynligheten 
for å velge sluttvederlag avhenger av en rekke forhold, som kjønn, alder, 
utdanningsnivå, geografisk lokalisering, stillingsprosent, arbeidsledigheten i hver 
periode og nåverdien av ulike sluttordninger. Observasjonene veies som i resten 
av analysen, men uten å skalere det samlede antall enheter opp eller ned. Analysen 
viser at det bare er tre av variable som har en klart signifikant virkning, og det er 
alder, antall måneders lønn i tilbudet om sluttvederlag og stillingens geografiske 
lokalisering. 

Følgende variable inngår i analysen: 
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Variabelnavn  Referanse 
SLUVE =1 når sluttvederlag, =0 når rett til 

ventelønn 
 

ALD Alder på fratredelsestidspunktet  Tabell 2.9 
MND Antall måneders lønn i tilbudet om 

sluttvederlagt 
Indikator på verdien av 
tilbudet om sluttvederlag, 
se vedlegg 2 

KVI =1 når kvinne, =0 når mann  
UTD =1 når høyere utdanning, =0 ellers Tabell 2.9 
STI =1 hvis stillingsprosent mindre enn 100, 

=0 ellers 
Tabell 2.8 

GEO =1 når utenfor storby, =0 ellers  Tabell 2.7 
LED Nasjonalt ledighetsnivå, i det året SST-

perioden starter  
AKU 

 
Det som skal forklares er sannsynligheten for at SLUVE=1, altså at sluttvederlag 
velges. Beregningene avgrenses til gruppen tidligere tilsatte som ble overtallige i 
den snevre betydningen i Tabell 4.1, altså utenom kategori 4, "uklart om 
overtallig". Videre ser vi på dem som har fått tilbud om sluttvederlag. 

Vi tar også med en del av dem som oppgir at de har fått tilbud både om 
sluttvederlag og studiestøtte. Disse har tre ulike posisjoner som de kan velge seg 
inn i. De vi tar med er de som er 50 år eller eldre. Vi antar da at studiestøtte ikke 
har vært et aktuelt alternativ. Vi står da igjen med 79 observasjoner som vi antar 
har stått overfor et valg mellom ventelønn og sluttvederlag. 

Den øvre grense for hvor mange månedslønner som gis som sluttvederlag, er i 
deler av regelverket som har vært gjeldende i vår analyseperiode, avhengig av 
alder. Vi tester derfor om MND har ulik effekt avhengig av alder. Dette gjøres i 
modell A i Tabell 4.27. Vi innfører der en variabel MND1 som er antall måneds-
lønner i tilbudene om sluttvederlag til dem som var 45 år eller eldre. Videre 
innfører vi MND2 som er antall månedslønner i tilbudene om sluttvederlag til 
dem som var 50 år eller eldre. Den samlede effekt av antall månedslønner for dem 
som var 50 år eller eldre, blir summen av effektene av MND1 og MND2. Hvis 
MND2 har en signifikant effekt, er det forskjell på effekten av antall måneds-
lønner på de to aldersgruppene 45-49 og 50-. Vi har ikke med effekten av antall 
månedslønner for tilsatte under 45 år. De aller fleste av disse, har valgt slutt-
vederlag. Bedre tilbud om sluttvederlag kan for disse i liten grad øke tendensen til 
å velge sluttvederlag. 

Vi finner i modell A at MND2 ikke har en signifikant effekt, og estimerer derfor 
modellen på nytt uten oppsplittingen i MND1 og MND2. Dette er modell B.  
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Tabell 4.27 Logit-analyse av sannsynligheten for å velge sluttvederlag 

 Modell A Modell B 
 Koeffisient Standardavvik Koeffisient Standardavvik 
ALD -1,075* 0,451 -0,803* 0,315 
MND1 0,604* 0,265 0,626* 0,294 
MND2 0,277 0,243   
KVI -0,320 1,171 -0,360 1,157 
UTD -3,508 2,484 -3,243 2,409 
STI -2,317 1,632 -1,906 1,583 
GEO 2,807* 1,298 2,824* 1,277 
LED -1,053 1,906 -0,919 1,924 
Konstantledd 53,867* 22,457 41,120* 17,541 
* = signifikant på 5 prosent nivå 

Modellen predikerer 93 prosent av de tilsattes valg mellom sluttvederlag og rett til 
ventelønn korrekt. 

Koeffisientene tyder på at økende alder, reduserer sannsynligheten for å velge 
sluttvederlag. Vider tyder tabellen på at jo flere måneders lønn sluttvederlaget 
innebærer, desto større sannsynlighet for at tilsatte velger sluttvederlag. Den viser 
også at sannsynligheten for å velge sluttvederlag er større utenfor enn i storby-
områdene. 

Vi kan bruke koeffisientene i modell B til å beregne sannsynligheten for å velge 
sluttvederlag, for ulike aldersgrupper. I Figur 4.5 viser vi som eksempel 
sannsynligheten for å velge sluttvederlag for en typisk 45-åring, en typisk 50-
åring og en typisk 55-åringer. Vi forutsetter at vi ser på en mann i storby i full 
stilling uten høyere utdanning. Den nasjonale arbeidsledigheten antar vi er på 4,0 
prosent. 

Eksempelvis viser figuren at en 45-åring som får 6 måneders lønn som slutt-
vederlag, nesten helt sikkert vil velge sluttvederlag. En 50-åring vil med 74 
prosents sannsynlighet velge sluttvederlag mens en 55-åring vil nesten helt sikkert 
velge ventelønn. Hvis sluttvederlaget er på 12 måneders lønn vil 55-åringen med 
69 prosents sannsynlighet velge sluttvederlag. Formen på kurvene i Figur 4.5 er 
imidlertid i stor grad avhengig av selve logit-funksjonen, som ligger til grunn for 
analysen. 

Figuren peker også på at det i en ordning med like regler for beregning av 
sluttvederlag for alle, vil noen bli overkompensert for ulempen ved å miste 
jobben. Ta eksempelvis 100 tilsatte 50-åringer som får tilbud om 6 måneders lønn 
som sluttvederlag som alternativ til oppsigelse med ventelønn. 74 tilsatte vil 
akseptere dette. Det vil koste 74*6 = 444 månedslønner. Hvis vi som eksempel 
antar en lønnskostnad på 30.000 kroner, koster dette 13,3 millioner kroner. Hvis 
tilbudet økes til 8 måneders lønn, vil 91 personer akseptere tilbudet. Dette koster 
21,8 millioner. Bare 4,1 går til de 17 ekstra som meldte seg når sluttvederlaget ble 
bedre. Resten er et ekstra bidrag til de 74 som ville meldt seg selv om 
sluttvederlaget ikke hadde økt. Vi kan si at de er overkompensert i forhold til det 
de trengte i kompensasjon for å velge sluttvederlag fremfor ventelønn. 
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Ut fra modell B beregner vi hvor mange måneders lønn i det tilbudte slutt-
vederlaget som akkurat ville vært nok til å få alle som er 45 år eller mer til å ha 
mer enn 50 prosent sannsynlighet for å akseptere sluttvederlag fremfor ventelønn. 
Dette ville være en situasjon der alle vakler mellom å velge det ene eller det andre 
og der om lag halvparten velger sluttvederlag. I forhold til en slik beregning er 
overkompensasjon (i tilbudet) i gjennomsnitt per person på kr 192.000. Det er da 
regnet en brutto månedslønn lik 25.000 kroner, som svarer til gjennomsnittet i 
staten i 2001. Men alle ville altså likevel ikke velge sluttvederlag. 

I dette eksemplet er det regnet med at alle skal ha akkurat mer enn 50 prosents 
sannsynlighet for å velge sluttvederlag. En annen beregning er å undersøke hvor 
mye den enkeltes sluttvederlag kunne reduseres uten at deres sannsynlighet for å 
velge sluttvederlag blir redusert med mer enn 0,5 prosentpoeng. Dette gir som 
resultat en overkompensasjon per person på 72.600 kroner per person. Hvis 
tilbudet om sluttvederlag for den enkelte ble redusert inntil det begynner å 
redusere sannsynligheten for å velge sluttvederlag, kunne en oppnådd at like 
mange valgte sluttvederlag men med anslagsvis 70.000 mindre i gjennomsnitt per 
person. 

Figur 4.5 Sannsynligheten for at overtallige vil velge sluttvederlag fremfor 
ventelønn, eksempler 
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Sluttordningenes faktiske verdi 
Det er en betydelig variasjon i utforming og økonomisk verdi for de sluttordninger 
som er avtalt i den perioden vi her studerer. For å analysere den enkeltes valg, når 
det forelå et valg, trenger vi en forenklet måte for å beskrive hovedtrekkene i 
ordningene. Vi velger å beregne nåverdien av den enkelte ordning for den enkelte 
person, samt antall måneder som er brukt som grunnlag for å beregne ytelsene, 
enten ytelsene kommer i form av et engangsbeløp eller månedlige beløp i en 
bestemt periode. 

Vedlegg 2 forklarer nærmere hvordan beregningene er gjort. Opplegget har vært å 
bygge på opplysningene fra etatene om de ulike sluttpakkene og på data om 
ventelønnsperioden fra Aetat, supplert med data fra SST og spørreundersøkelsen. 

Nåverdien slik vi har beregnet den, gir uttrykk for den økonomiske verdien av en 
ordning ved fratredelsen, gitt at en ikke kommer i ny jobb, blir syk eller ufør eller 
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dør. Nåverdien innebærer at regelverket utnyttes fullt ut. For ventelønns-
alternativet beregnes eksempelvis nåverdien dersom en får 66 prosent av tidligere 
lønn i hele rettighetsperioden. Nåverdien av ordningene er den maksimale verdi av 
ordningene, som vi antar er en viktig side av dem når de tilsatte skal velge en 
ordning. 

Tabell 3.7 viser egenskaper ved de faktiske sluttordninger som har vært registrert i 
undersøkelsen. Etableringsstøtte og lønnskompensasjon ved overgang til lavere 
stilling er ikke med. 

Sluttvederlagene i militære stillinger i Forsvaret ligger på et vesentlig høyere nivå 
enn for de øvrige etater. Avskjed med redusert lønn er særlig gunstig, med en 
gjennomsnittlig nåverdi ut fra lønnsnivået i 1998 lik nesten 1,8 millioner kroner. 
De som mottar denne ordningen var gjennomsnittlig 46 år ved tildelingen. 
Forsvarets sluttvederlag har nest høyest nåverdi, med 426 tusen kroner i gjennom-
snitt. Også sivile i Forsvaret har gunstige ordninger, med 329 tusen kroner i 
gjennomsnitt. Sluttvederlagene i Statens jernbanetrafikk, Posten og øvrige 
omstillingsetater er på et betydelig lavere nivå, mellom 117 og 188 tusen kroner i 
gjennomsnitt. 

Studiestøtte er særlig gunstig i Forsvaret der det gis full lønn og ofte et ekstra 
vederlag ved rask avgjørelse. For militære stillinger kommer nåverdien opp i 594 
tusen kroner per ordning. Men også i de andre etater er nåverdien betydelig, med 
442 tusen i Statens jernbanetrafikk, 361 tusen i Posten og 268 i de øvrige 
omstillingsetater. Studiestøtte er imidlertid ikke bare en økonomisk ytelse, den 
innebærer også en forpliktelse til å gjennomføre en utdanning. 
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Tabell 4.28 Faktiske sluttordninger i omstillingsetater1). Nåverdi av ytelser, 
beregningsgrunnlag i måneder og alder ved tildeling. 
Gjennomsnitt per ordning 

 Gjennomsnitt  

 
Nåverdi, kr 
(1998-lønn) 

Beregnings-
grunnlag, 
måneder 

Alder ved 
tildeling 

 
Antall 

observasjoner 
Sluttvederlag     
Sivile stillinger i 
Forsvaret 329 420 20 47 56 
Militære stillinger i 
Forsvaret     
 Redusert lønn 1 785 970 137 46 76 
 Andre typer 426 121 18 37 28 
Statens jernbanetrafikk 116 964 7 39 48 
Posten Norge BA 188 261 12 41 45 
Øvrige omstillingsetater 152 553 9 48 86 
Studiestøtte     
Sivile stillinger i 
Forsvaret 441 546 35 38 73 
Militære stillinger i 
Forsvaret 594 003 38 33 71 
Statens jernbanetrafikk 474 108 30 35 31 
Posten Norge BA 360 885 23 36 40 
Øvrige omstillingsetater 267 530 28 38 24 
Ventelønn     
Sivile stillinger i 
Forsvaret 1 412 447 131 52 29 
Statens jernbanetrafikk 1 361 028 113 51 65 
Posten Norge BA 1 065 950 105 52 66 
Øvrige omstillingsetater 1 553 647 123 51 14 

1)  Nåverdiene gjelder ved avgang fra etaten. Deretter er nåverdiene diskontert med årlig nominell 
lønnsvekst i staten tilbake til 1998. Se nærmere om variable og beregningsmetode i vedlegg 1  

 
Regelverket for ventelønn er det samme for alle etater, slik at forskjellene i den 
gjennomsnittlige nåverdien mellom etatene skyldes forskjeller i de tilsattes alder 
og lønn ved fratredelsen, og om kontrakt ble inngått før eller etter skifte av 
regelverk 1.3.2002. Gjennomsnittlig er alderen ved tildeling av rett til ventelønn 
51-52 år. Tilsatte med lang tjenestetid kunne da før regelskiftet gå på ventelønn 
helt frem til 67 år. Det blir mange år med ytelser. Dessuten oppreguleres ytelsene i 
takt med den alminnelige lønnsutvikling. Nåverdiene spenner her fra om lag 1,1 
million i Posten til 1,6 millioner i øvrige omstillingsetater. 

4.5.3 Tildelinger og valg 2004-2005. Tre virksomheter 
I dette avsnittet presenterer vi kort kriteriene for å peke ut hvem som blir berørt av 
omstillingen i de tre virksomhetene vi har sett nærmere på. Vi redegjør også for 
den informasjonen vi har om den faktiske bruken av omstillingsvirkemidler, og 
særlig sluttordninger, i virksomhetene. 
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Vegvesenet 
Hvem som defineres som overtallige, gjøres med utgangspunkt i fire kriterier: 
kompetanse, ansiennitet, sosiale forhold og muligheten til å få ny jobb. Kriteriene 
er ikke vektet. Kriteriene benyttes etter at medarbeiderne er plassert i grupper. 
Disse gruppene er relativt vide, f eks intern administrasjon, veg og trafikk. Innen-
for gruppene benyttes nivåer, for ytterligere inndeling. 

Resultatet av disse vurderingene formidles medarbeideren fra nærmeste leder, før 
medarbeideren får et brev der formelle forhold presenteres. Blant annet får 
medarbeideren informasjon om at fra en fastsatt dato er vedkommende flyttet ut 
fra linjeorganisasjonen og overført til omstillingsenheten.  

Det er selvfølgelig prosesser for å gi innsigelser og klage på vurderingene, men de 
går vi ikke nærmere inn på her. 

Gjennomsnittsalderen i Vegvesenet var relativt høy da omstillingen startet og 
mange av medarbeiderne hadde svært lang ansiennitet i etaten. For å nå 
omstillingsmålet, var det tidlig klart at mange medarbeidere over 50 år og med 
lang fartstid ville bli berørt. Det betyr at mange av medarbeiderne er over eller i 
nærheten av 55-årsgrensen for å kunne få ventelønn i inntil 12 år. Mange nærmer 
seg 62-årsgrensen for avtalefestet pensjon. Som vi skal se fra intervjuene, er dette 
et vesentlig element for å forstå reaksjonene fra medarbeiderne i Vegvesenet.  

Vi nevnte at vi ikke skal gå i detalj på overføringen av produksjonsvirksomheten 
til Mesta AS. Det er imidlertid grunn til å nevne en vesentlig forskjell mellom 
Mesta AS og Vegvesenet i omstillingssammenheng. Da Mesta ble opprettet, var 
det også for den virksomheten klart at betydelig nedbemanning (flere hundre 
årsverk) måtte til. I åpningsbalansen for og finansieringen av selskapet, ble det 
derfor tatt høyde for at også Mesta måtte benytte sluttordninger. Med den alders-
sammensetning Mesta hadde, har tidligpensjonering vært aktuelt for mange. Dette 
er et virkemiddel som ikke er aktuelt å benytte pr. i dag for statlige virksomheter. 
Ventelønn, sluttvederlag eller studiestønad er alternativet for de Vegvesen-ansatte. 
Mesta har altså, i noen tilfeller, hatt anledning til å gi mer gunstige løsninger til 
sine medarbeidere, enn det Vegvesenet har kunnet tilby til sine medarbeidere i 
samme situasjon.  

Summeres alle avganger i Vegvesenet i omstillingsperioden, blir totalen 856. Av 
disse er 255 på sluttpakker, fordelt på om lag 40 på studiestønad og 215 på 
sluttvederlag. 14 personer er på ventelønn, og dette forventes å stige til maksimalt 
25 personer. 152 personer har gått ut med AFP, 96 personer med alderspensjon, 
mens 151 har gått over på uførepensjon. 202 personer har gått over i ny stilling.  

Tollvesenet 
I Tollvesenet har, som nevnt tidligere, alle fått tilbud om å fortsette i samme 
stilling, fortsette i samme stilling på nytt sted, fortsette i ny stilling på samme sted 
eller fortsette i ny stilling på nytt sted. Tollvesenet har derfor benyttet begrepet 
lokalt overtallig, om de som ikke kan fortsette i samme stilling samme sted.  

Der hvor et helt tollsted legges ned, ble de ansatte på tollstedet betraktet som 
lokalt overtallige. Tilsvarende gjaldt for de som ble berørt ved at funksjonen ble 
overført til et annet tjenestested, f eks ved at saksbehandling ikke lenger skulle 
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utføres i Stavanger og oppgavene ble overført til Bergen. Ettersom antall 
administrative enheter ble redusert, ble også noen ledere klassifisert som lokalt 
overtallige. 

Medarbeiderne ble orientert om utfallet av vurderingene av to personer fra 
distriktsledelsen. Det ble understreket at det også skulle presenteres muligheter for 
stillinger andre steder i etaten, både regionalt og nasjonalt, i samme møte. 
Regionene hadde ansvar for den videre oppfølgingen, både når det gjaldt 
informasjon og det å komme frem til en løsning for den enkelte. De løsningene 
man kom frem til regionalt, skulle deretter godkjennes sentralt. 

I og med at alle hadde tilbud om å fortsette i etaten, var det fritak for flytteplikt 
som kunne utløse bruk av sluttordninger som sluttvederlag og studiestønad for de 
lokalt overtallige. Merreisetid på tre timer pr. dag ble benyttet som en veiledende 
grense for vurdering av fritak for flytteplikt. Grensen ble satt med en begrunnelse 
om at denne merreisetiden i praksis ville innebære ukependling. 

Som følge av omstillingsprosessen ble 133 personer definert som lokalt over-
tallige, det vil si at de måtte omplasseres innenfor etaten. 60 av disse kunne få 
tilbud om omplassering innenfor egen region, mens det for 73 personers ved-
kommende var snakk om omplassering over regiongrensene. For begge disse 
gruppene gjaldt det at de hadde en rett og plikt til å flytte. Det var imidlertid en 
mulighet til å få fritak for flytteplikten. I praksis ble dette håndtert slik at dersom 
flyttingen innebar mer enn tre timers merreisetid, ble fritak for flytteplikt innvilget 
for de som ønsket det. Det ble også gjennomført en vurdering av sosiale forhold, 
slik at man i unntaksvise enkeltsaker kunne lempe noe på tretimersregelen. Av de 
133 endte det med omplassering for noe over 90 personer, mens om lag 40 
personer fikk fritak for flytteplikten. Totalt er det om lag 1.500 ansatte i etaten. 

Fritak fra flytteplikt kan gi den ansatte rettigheter på linje med annen 
overtallighet, som for eksempel fortrinnsrett til stillinger i staten og ventelønn. 
Ventelønn ble imidlertid ansett å være en dårlig løsning i Tollvesenets tilfelle, 
særlig med tanke på arbeidstakernes relativt lave gjennomsnittsalder.  

Totalt er det 47 personer som har forlatt Tollvesenet som følge av denne 
prosessen. Av disse har 36 personer mottatt sluttvederlag, 8 personer har mottatt 
studiestønad, 1 person er på ventelønn og 2 personer har fått lønnstilskudd ved 
overgang til annen offentlig stilling. I tillegg er det 37 personer som får dekket 
merutgifter til reise/husleie og 5 personer som har fått dekket flyttekostnader. 

Kartverket 
I Kartverket har stillingenes grunnpreg vært det grunnleggende. Gjennom 
inndeling i mange, relativt smale grupper, ble det identifisert et betydelig antall 
stillinger som ble direkte videreført. Dette samsvarer med ledelsens uttalte strategi 
knyttet til betydningen av å beholde kjernekompetanse. For de resterende, ble 
kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold avgjørende for hvem som ble 
klassifisert som internt overtallige. Ettersom gruppene ble definert smalere, har 
kompetansekriteriet veid tyngre i Kartverket enn i de to andre virksomhetene vi 
har studert. 

Totalt ble 354 medarbeidere definert som ikke berørt av omstillingen, i og med at 
deres stillinger ble videreført én til én. 317 medarbeidere ble definert som berørt, 
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på den måten at deres oppgaver enten ville bortfalle eller bli redusert i omfang. Av 
denne gruppen på 317 medarbeidere ville 160 årsverk bortfalle. De som ble 
innplassert etter kriteriene nevnt over, ble videreført, mens de øvrige ble 
overtallige.  

Medarbeidere som ble definert som overtallige fikk vite dette fra nærmeste leder. I 
møte med nærmeste leder, eller etter betenkningstid, måtte medarbeiderne gi 
signal om det kunne være aktuelt å vurdere studiestønad eller sluttvederlag. 
Dersom det var aktuelt, ble saken overført til personalavdelingen sentralt. 

Kartverkets totale nedbemanning er på 160 årsverk. 54 er på sluttpakker, fordelt 
på 24 sluttvederlag, 5 på studiestønad, samt 24 på øvrige ordninger. Innenfor de 
24 på øvrige ordninger, finner vi for eksempel personer som har fått etablerings-
støtte for å starte egen virksomhet og personer på over 60 år som har blitt sikret en 
løsning frem til de kan gå av med AFP ved 62-årsgrensen.  

39,4 årsverk ble berørt av hel oppsigelse. I tillegg ble til sammen 4,6 årsverk 
berørt av delvis oppsigelse, dvs. at over 20 personer fikk redusert sin stillingsbrøk. 
Dette virkemidlet ble særlig benyttet ved kartkontorene, der kompetansen hadde 
blitt svært skadelidende dersom man skulle redusert bemanningen konsentrert til 
én person. Tilsvarende 14 årsverk er tilsatt i Kartverkets tingslysingsvirksomhet. 
33 årsverk ble overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen til Ugland og 
Norsk Eiendomsinformasjon. Tilsvarende 15 årsverk er innenfor det som regnes 
som naturlig/tilfeldig avgang i perioden. Per november 2004 var det 24 på 
ventelønn, per november 2005 er dette tallet redusert til 21. 
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5 Aktiviteter etter 
omstillingen 

5.1 Innledning 
Dette kapitlet viser hva som skjedde etter omstillingene, både for dem som gikk ut 
av virksomheten med en sluttordning og for dem som forble i virksomheten. 
Særlig belyses forsøk på å skaffe seg ny jobb og faktisk overgang til ny jobb. 

5.2 Nytt inntektsgivende arbeid 
5.2.1 Forsøk og vansker 
Av de overtallige som fikk rett til ventelønn, oppgir 80 prosent at de ønsket nytt 
inntektsgivende arbeid etter at de sluttet. Noen flere, 84 prosent, forsøkte å skaffe 
seg nytt inntektsgivende arbeid. Når noen forsøkte uten å ønske det, skyldes det 
antakelig at ventelønnsmottagere er registrert som arbeidssøkere og utsettes for et 
visst press i retning av å søke jobber.  

Av de som har forsøkt å få ny jobb, svarer 74 prosent at dette har skjedd gjennom 
kontakt med Aetat. Om lag 60 prosent har søkt på stillingsannonser. Litt under 
halvparten har kontaktet mulige arbeidsgivere. 7 prosent har prøvd å starte egen 
virksomhet.  

Om lag 1/4 av de overtallige med ventelønnsrett begynte forsøkene på å skaffe 
seg ny jobb i god tid før fratredelsen. 57 prosent begynte etter fratredelsen. 
Halvparten begynte umiddelbart etter fratredelsen. 

Hele 72 prosent oppgir at de hadde vansker med å finne arbeid hos ny 
arbeidsgiver. 

Overtallige som valgte sluttvederlag ønsket i større grad enn de som fikk rett til 
ventelønn å få nytt inntektsgivende arbeid. Det er 96 prosent som ønsket ny jobb 
og 88 prosent som faktisk forsøkte.  

Av de som forsøkte, svarer bare 36 prosent at dette har skjedd gjennom kontakt 
med Aetat. Den vanligste metoden har vært å søke på stillingsannonser (59 
prosent). Nest vanligst (44 prosent) har vært å kontakte mulige arbeidsgivere. 5 
prosent har forsøkt å starte egen virksomhet.  
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Tabell 5.1 Overtallige i omstillingsetater etter egenskaper ved deres forsøk 
på å få nytt inntektsgivende arbeid etter at de sluttet med rett til 
ventelønn eller med en sluttpakke. Prosent 

 Ventelønn   

  
Tilbud om 
sluttpakke   

  Alle Fikk 
Fikk 
ikke 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Andelen som ønsket nytt inntektsgivende 
arbeid etter at de sluttet 79,9 85,1 77,7 95,9 75,2 
Andelen som forsøkte å skaffe seg nytt 
inntektsgivende arbeid 84,1 85,1 85,0 88,1 71,7 
 Av de som oppgir at de har forsøkt:      
 Hvordan forsøkte du?      
 Søkte på stillingsannonser 59,7 73,8 54,9 58,9 71,4 
 Kontaktet mulige arbeidsgivere 48,3 36,2 57,6 44,0 49,4 
 Kontaktet Aetat 73,6 80,4 70,6 36,2 41,9 
 Prøvde å starte egen virksomhet 6,7 6,8 5,7 5,0 2,6 
 Sum1) 188,3 197,2 188,8 144,1 165,3 
 Når begynte du å forsøke?      
 I god tid før fratredelsen 23,8 30,2 21,6 38,2 31,9 
 Like før fratredelsen 18,9 15,1 20,5 16,1 9,5 
 Umiddelbart etter fratredelsen 50,0 44,3 54,7 38,9 4,9 
 Lenge etter fratredelsen 7,3 10,4 3,3 6,8 12,9 
 Etter fullførte studier/utdanning2) . . . . 40,7 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Andelen som hadde vansker med å 
finne arbeid hos ny arbeidsgiver 71,8 67,6 74,6 36,9 31,5 

N 157 41 110 169 115 
1)  Større enn 100 fordi mange krysser av på flere alternativer . 

2)  Svaralternativ bare for dem som valgte studiestøtte. 

De overtallige som valgte sluttvederlag begynte tidligere å søke etter nytt arbeid 
enn de som gikk ut med rett til ventelønn. Om lag 38 prosent av de overtallige 
begynte forsøkene på å skaffe seg ny jobb i god tid før fratredelsen. 46 prosent 
begynte etter fratredelsen. 39 prosent begynte umiddelbart etter fratredelsen. 
Mange hadde antakelig en jobb på hånden idet de aksepterte sluttvederlag. Det er 
likevel 37 prosent som oppgir at de har hatt vansker med å skaffe seg arbeid hos 
ny arbeidsgiver. 

Av overtallige som valgte studiestøtte ønsket 75 prosent nytt arbeid etter at de 
sluttet. De skal jo ta utdanning, så mange av dem som ønsket jobb, skulle ha jobb 
ved siden av utdanningen. Noen av de som har svart at de ønsket ny jobb, mener 
at de ønsket ny jobb etter at utdanningen var ferdig. 41 prosent oppgir at de 
begynte forsøkene på å skaffe seg ny jobb først etter fullførte studier/utdanning.  

Av de som har forsøkt å skaffe seg jobb, er den vanligste metoden å søke på 
stillingsannonser (71 prosent). Nest vanligst (49 prosent) er å kontakte mulige 
arbeidsgivere. 3 prosent har forsøkt å starte egen virksomhet. 
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Tabell 5.2 Tilsatte i omstillingsetater, som ikke var overtallige, som sluttet 
med en sluttpakke, etter egenskaper ved deres forsøk på å få nytt 
inntektsgivende arbeid. Prosent 

 Utenom befal Befal 

  
Slutt-

vederlag 
Studie-
støtte 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Andelen som ønsket nytt inntektsgivende 
arbeid etter at de sluttet 88,0 69,5 90,2 82,1 
Andelen som forsøkte å skaffe seg nytt 
inntektsgivende arbeid 87,0 67,4 89,3 81,4 
 Av de som oppgir at de har forsøkt:     
 Hvordan forsøkte du?     
 Søkte på stillingsannonser 57,1 62,0 50,7 84,2 
 Kontaktet mulige arbeidsgivere 45,9 38,8 46,2 41,3 
 Kontaktet Aetat 39,5 20,9 12,2 20,3 
 Prøvde å starte egen virksomhet 3,2 9,3 22,6 4,6 
 Sum1) 145,7 131,0 131,7 150,4 
 Når begynte du å forsøke?     
 I god tid før fratredelsen 43,8 35,9 55,5 26,4 
 Like før fratredelsen 10,1 - 21,7 15,2 
 Umiddelbart etter fratredelsen 35,9 3,9 14,8 8,0 
 Lenge etter fratredelsen 10,2 2,3 8,0 17,5 
 Etter fullførte studier/utdanning2) . 57.8 . 33,0 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Andelen som hadde vansker med å 
finne arbeid hos ny arbeidsgiver 1,5 9,1 11,6 37,6 

N 65 57 113 73 
1)  Større enn 100 fordi mange krysser av på flere alternativer . 

2)  Svaralternativ bare for dem som valgte studiestøtte. 

De med studiestøtte har hatt minst vansker med å skaffe seg ny jobb. Dette kan 
dels reflektere mulighetene til å få jobb ved siden av utdanningen og dels vansker 
med å skaffe jobb etter utdanningen. 

For overtallige som fikk rett til ventelønn, skiller Tabell 5.1 mellom de som avslo 
tilbud om sluttpakke, og de som ikke fikk tilbud om sluttpakke. Blant de som ikke 
fikk tilbud, er det minst interesse for nytt arbeid, men de har forsøkt i like stor 
grad som de som fikk tilbud. De som ikke fikk tilbud har hatt større vanskelig-
heter med å finne nytt arbeid enn de som fikk tilbud (75 prosent mot 68 prosent). 
Gruppen som ikke fikk tilbud om sluttpakke har i mindre grad enn de som fikk 
tilbud søkt på stillingsannonser og kontaktet Aetat. De har i større grad kontaktet 
mulige arbeidsgivere.  

Muligheten til å både få sluttpakke og ny jobb kan ha stimulert til å starte tidlig 
med jobbsøking. De som fikk tilbud om sluttpakke begynte tidligere enn de som 
ikke fikk. 30 prosent av de som fikk tilbud begynte i god tid før fratredelsen, mot 
22 prosent av de som ikke fikk tilbud. 
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For de som fikk sluttpakke uten å være overtallige, skiller vi i Tabell 5.2 mellom 
befal og andre. Vi ser først på gruppen som ikke er befal fra Forsvaret. Av de som 
fikk sluttvederlag, oppgir 88 prosent at de ønsket nytt inntektsgivende arbeid etter 
at de sluttet. 87 prosent forsøkte å skaffe seg nytt inntektsgivende arbeid. 57 
prosent søkte på stillingsannonser, 46 prosent kontaktet mulige arbeidsgivere og 
40 prosent kontaktet Aetat. De begynte tidlig å forsøke og skaffe seg ny jobb. 44 
prosent begynte i god tid før fratredelsen. 10 prosent begynte like før. 36 prosent 
begynte umiddelbart etter fratredelsen. Nesten ingen oppgir vanskeligheter med å 
finne arbeid hos ny arbeidsgiver. 

Av de som fikk studiestøtte oppgir 58 prosent at de begynte forsøkene på å få ny 
jobb først etter fullførte studier/utdanning. 

Vi går så til befal fra Forsvaret. Av de som fikk sluttvederlag, oppgir 90 prosent at 
de ønsket nytt inntektsgivende arbeid etter at de sluttet. 89 prosent forsøkte å 
skaffe seg nytt inntektsgivende arbeid. 51 prosent søkte på stillingsannonser, 46 
prosent kontaktet mulige arbeidsgivere og bare 12 prosent kontaktet Aetat. De 
begynte spesielt tidlig å forsøke og skaffe seg ny jobb. 56 prosent begynte i god 
tid før fratredelsen. 22 prosent begynte like før. 15 prosent begynte umiddelbart 
etter fratredelsen. 12 prosent oppgir vanskeligheter med å finne arbeid hos ny 
arbeidsgiver. 

Av de som fikk studiestøtte oppgir 33 prosent at de begynte forsøkene på å få ny 
jobb først etter fullførte studier/utdanning. 

Vi har i dette avsnittet sett at de overtallige med ventelønnsrett eller sluttvederlag 
begynte jobbsøkingen senere og har i større grad hatt vanskeligheter med å få ny 
jobb enn de som ikke var overtallige men som likevel takket ja til en sluttpakke. 
Overtallige som ikke fikk tilbud om sluttpakke, begynte spesielt sent og hadde i 
størst grad vansker med å skaffe seg ny jobb.  

5.2.2 Geografisk lokalisering 
Betydningen av den geografiske lokalisering av stillingen som ble forlatt med 
sluttordning, er belyst i Tabell 5.3. Det er bare 10 observasjoner fra kommuner 
med spredt bosetting, så prosentene bør ikke tillegges vekt. For de øvrige 
regiontypene er det en tendens til større vanskeligheter med å få ny jobb, jo færre 
innbyggere i største sentra i kommunen. 

5.2.3 Alder 
Alderens betydning for forsøkene på å skaffe seg nytt arbeid er belyst i tabellene 
5.4-6. Alderen er av avgjørende betydning for ventelønnsperiodens lengde og for 
om ventelønnen kan være en bro over til alderspensjon eller om en må regne med 
å gå ut i arbeidslivet igjen før alderspensjonering. Dersom en kan få ventelønn 
helt frem til pensjonsalderen, skulle en vente lavere søkeaktivitet enn dersom det 
kan blir nødvendig å gå tilbake til arbeidslivet. 
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Tabell 5.3 Tilsatte i omstillingsetater utenom befal i Forsvaret etter 
egenskaper ved deres forsøk på å få nytt inntektsgivende arbeid 
etter at de sluttet med rett til ventelønn eller med en sluttpakke, 
etter jobbens lokalisering3). Prosent 

  
Storby-
region 

Mellom-
stor 

byregion 

Små-
by-

region 

Små-
senter-
region 

Spredd 
bosetting 

Andelen som ønsket nytt inntektsgivende 
arbeid etter at de sluttet 84,3 87,6 85,2 100,0 100,0 
Andelen som forsøkte å skaffe seg nytt 
inntektsgivende arbeid 87,0 81,7 80,9 84,6 100 
 Av de som oppgir at de har forsøkt:      
 Hvordan forsøkte du?      
 Søkte på stillingsannonser 63,1 64,4 62,4 46,8 14,6 
 Kontaktet mulige arbeidsgivere 49,6 29,3 67,7 26,5 99,2 
 Kontaktet Aetat 47,3 76,3 63,3 46,6 17,7 
 Prøvde å starte egen virksomhet 6,5 2,1 0,9 10,1 4,6 
 Sum1) 166,5 172,1 194,3 130,0 136,1 
 Når begynte du å forsøke?      
 I god tid før fratredelsen 38,5 23,4 20,4 27,3 28,2 
 Like før fratredelsen 14,2 2,4 40,1 24,8 1,5 
 Umiddelbart etter fratredelsen 32,2 62,4 35,7 35,7 70,2 
 Lenge etter fratredelsen 8,1 11,6 1,4 9,7 - 
 Etter fullførte studier/utdanning2) 6,9 0,3 2,3 2,5 - 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Andelen som hadde vansker med å 
finne arbeid hos ny arbeidsgiver 38,8 51,8 50,8 60,0 34,6 

N 259 66 52 19 10 
1 ) Større enn 100 fordi mange krysser av på flere alternativer.  

2)  Svaralternativ bare for dem som valgte studiestøtte. 

3)  Regiontypene er forklart i avsnitt 2.7. Kommune er ikke oppgitt for befal, i Statens sentrale 
tjenestemannsregister. 

Datamaterialet er imidlertid tynt når vi splitter opp på aldersgrupper og typer 
sluttordninger. En ytterligere oppsplitting i overtallige og ikke-overtallige blant 
dem (utenom befal) som har fått sluttvederlag, gir altfor få observasjoner til å 
utjevne tilfeldige utslag. 

I Tabell 5.4 ser vi på dem som fikk rett til ventelønn før 1. mars 2002, dvs. før 
endringen i reglene for maksimal ventelønnsperiode. De som fikk ventelønn før 
denne datoen og var fylt 50 år, kunne gå på ventelønn helt frem til de fylte 67 år.  

Det er få observasjoner i hver aldersgruppe, men tendensen er en reduksjon i 
andelen som har forsøkt å skaffe seg nytt inntektsgivende arbeid med økende 
alder. Det er imidlertid ikke noe spesielt stort fall til aldersgruppen 50-54 år. Men 
tendensen til å begynne å søke etter arbeid tidlig, synker betydelig ved dette 
aldersintervallet. 
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Kontakt med Aetat er på et høyt nivå for alle aldersgruppene, som er naturlig 
siden man som ventelønnsmottaker er registrert som arbeidssøker. Vanskelig-
hetene med å få jobb er store i alle aldersgruppene. Andelen med vansker svinger 
mellom 69 og 95 prosent. 

Tabell 5.5 viser forsøk på å skaffe seg nytt inntektsgivende arbeid blant dem som 
gikk ut med sluttvederlag. Andelen som forsøkte er lav i aldersgruppen 40-44 år. 
Den er opp mot 100 prosent i aldersgruppene 45-49 og 50-54. Deretter er det et 
fall, som det også var for ventelønnsgruppen. 

Andelen som begynne jobbsøkingen før fratredelsen er høy for dem som mottar 
sluttvederlag. Både ny jobb og sluttpakke fra tidligere jobb kan gi en betydelig 
styrking av den private økonomi på kort sikt. Tendensen til å begynne jobb-
søkingen før fratredelsen, synker med økende alder. Den synker ikke spesielt rask 
ved overgangen til alderstrinnet 50-54 år. 

For dem med sluttvederlag øker andelen som har vansker med å få ny jobb, 
betydelig frem til aldersgruppen 50-54 år. Gruppen på 10 personer i alderen 55-59 
år oppgir imidlertid at de har mindre vansker. 

Tabell 5.6 belyser søkeatferden til befal som gikk av med redusert lønn. Til 
forskjell fra ventelønn beholdes den reduserte lønnen dersom en får ny jobb. Slår 
dette ut i ulik søkeatferd? Det er ingen klare tendenser til at tidligere befal med 
redusert lønn er mer aktive i retning av å skaffe seg ny jobb enn dem på 
ventelønn, heller motsatt. Men gruppen 50-54 forsøker i større grad enn dem med 
ventelønnsrett å starte egen virksomhet.  

Også befal med redusert lønn viser en klar tendens til å starte senere med å søke 
etter jobb med økende alder. 

Oppsummert tyder tallene på redusert søkeaktivitet med økende alder, uten at de 
med ventelønn kommer spesielt dårlig ut og uten at vi kan se noe spesielt fall i 
aktiviteten for dem med ventelønn ved overgang til det aldersintervallet der det er 
mulig å beholde ventelønnen helt frem til pensjonsalderen. Tallmaterialet er 
imidlertid tynt, og hypotesen om at en ventelønnsperiode frem til pensjonsalderen 
svekker jobbsøkingen kan ikke forkastes.  
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Tabell 5.4 Tilsatte i omstillingsetater som gikk ut med ventelønn før 1. 
mars 2002. Forsøk på å få nytt inntektsgivende arbeid, etter 
alder da de fikk rett til ventelønn Prosent 

  40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Andelen som ønsket nytt inntektsgivende 
arbeid etter at de sluttet 96,2 100,0 90,3 76,9 40,7 
Andelen som forsøkte å skaffe seg nytt 
inntektsgivende arbeid 100,0 100,0 96,6 72,3 63,1 
 Av de som oppgir at de har forsøkt:      
 Hvordan forsøkte du?      
 Søkte på stillingsannonser 91,7 39,6 93,0 30,0 33,7 
 Kontaktet mulige arbeidsgivere 61,8 51,3 19,2 62,8 49,4 
 Kontaktet Aetat 77,6 89,9 78,3 77,3 73,0 
 Prøvde å starte egen virksomhet 28,2 26,9 0,9 1,6 - 
 Sum1) 259,3 207,7 191,4 171,7 156,1 
 Når begynte du å forsøke?      
 I god tid før fratredelsen 12,2 38,8 5,7 20,4 4,5 
 Like før fratredelsen 32,7 45,6 2,6 17,6 25,0 
 Umiddelbart etter fratredelsen 51,3 15,6 83,0 52,0 62,5 
 Lenge etter fratredelsen 3,8 - 8,7 10,0 8,0 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Andelen som hadde vansker med å 
finne arbeid hos ny arbeidsgiver 86,6 76,3 86,1 69,4 94,7 

N 10 12 19 32 13 
1) Større enn 100 fordi mange krysser av på flere alternativer  
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Tabell 5.5 Tilsatte i omstillingsetater utenom befal i Forsvaret, som fikk 
sluttvederlag. Forsøk på å få nytt inntektsgivende arbeid etter at 
de sluttet, etter alder. Prosent 

  40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Andelen som ønsket nytt inntektsgivende 
arbeid etter at de sluttet 99,2 100,0 97,0 92,2 33,3 
Andelen som forsøkte å skaffe seg nytt 
inntektsgivende arbeid 80,2 99,0 98,1 92,2 33,3 
 Av de som oppgir at de har forsøkt:      
 Hvordan forsøkte du?      
 Søkte på stillingsannonser 53,7 43,4 76,4 21,7 - 
 Kontaktet mulige arbeidsgivere 75,6 23,2 34,2 16,0 100,0 
 Kontaktet Aetat 24,9 53,4 62,0 61,7 - 
 Prøvde å starte egen virksomhet 5,9 1,0 3,4 22,6 - 
 Sum1) 160,1 121,0 176,0 122,0 100,0 
 Når begynte du å forsøke?      
 I god tid før fratredelsen 62,3 32,9 19,4 28,3 100,0 
 Like før fratredelsen 23,9 19,4 11,4 - - 
 Umiddelbart etter fratredelsen 13,8 46,8 63,5 71,7 - 
 Lenge etter fratredelsen - 1,0 5,7 - - 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Andelen som hadde vansker med å 
finne arbeid hos ny arbeidsgiver 6,1 25,1 64,9 16,0 - 

N 45 36 41 10 15 
1)  Større enn 100 fordi mange krysser av på flere alternativer.  
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Tabell 5.6 Befal i Forsvaret som gikk av med redusert lønn. Forsøk på å få 
nytt inntektsgivende arbeid etter at de sluttet, etter alder ved 
fratredelsen. Prosent 

  40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Andelen som ønsket nytt inntektsgivende 
arbeid etter at de sluttet 91,4 81,0 100,0   
Andelen som forsøkte å skaffe seg nytt 
inntektsgivende arbeid 89,0 84,1 90,0   
 Av de som oppgir at de har forsøkt:      
 Hvordan forsøkte du?      
 Søkte på stillingsannonser 63,4 38,6 22,2   
 Kontaktet mulige arbeidsgivere 49,3 52,8 25,5   
 Kontaktet Aetat 16,6 7,5 7,3   
 Prøvde å starte egen virksomhet 11,7 20,8 59,3   
 Sum1) 141,0 119,7 114,3   
 Når begynte du å forsøke?      
 I god tid før fratredelsen 55,2 56,6 42,9   
 Like før fratredelsen 33,8 12,6 7,1   
 Umiddelbart etter fratredelsen 8,3 23,3 25,0   
 Lenge etter fratredelsen 2,8 7,5 25,0   
 Total 100,0 100,0 100,0   

 
Andelen som hadde vansker med å 
finne arbeid hos ny arbeidsgiver 24,8 8,0 11,1   

N 39 29 10 2 - 
1)  Større enn 100 fordi mange krysser av på flere alternativer. 

5.2.4 Egen virksomhet 
Tabell 5.7 belyser planer og forsøk på å starte egen virksomhet. Vi ser først på 
andre enn befal fra Forsvaret. Av de som har fått rett til ventelønn, oppgir 13 
prosent at de hadde planer om å starte egen virksomhet. Av dem med planer, var 
det 27 prosent som faktisk greide det. 

Av dem som ikke greide å realisere sine planer, oppgir 24 prosent at det var 
vanskelig å få finansiert prosjektet. 16 prosent oppgir at de fikk et godt jobbtilbud 
som de heller satset på. 

Av tidligere tilsatte som fikk sluttvederlag, utenom befal, hadde 8 prosent planer 
om egen virksomhet. 57 prosent av dem greide å realisere sine planer. 

Finansieringsproblemer er viktigste årsak til at prosjektet for de resterende 43 
prosent ikke ble realisert. 76 prosent av de som ikke greide å realisere planene 
oppgir dette. Også her er et godt jobbtilbud den nest mest utbredte forklaring (69 
prosent) på hvorfor planene ikke ble realisert. 

Av tidligere tilsatte som fikk studiestøtte, utenom befal, oppgir 6 prosent at de 
hadde planer om å starte egen virksomhet. Av dem med planer, var det 46 prosent 
som faktisk greide det. Finansieringsproblemer og at de heller valgte å slå til på et 
godt jobbtilbud er de årsakene som nevnes til at planene ikke ble realisert.  



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 134 

Tabellen viser at befal med sluttvederlag i størst grad har planer om å starte egen 
virksomhet. 30 prosent oppgir dette, og 80 prosent oppgir at de greide det. 
Tidligere befal med sluttvederlag har dermed også i størst grad greid å realisere 
planene. De to vesentligste momenter for å forklare at noen ikke har greid det, er 
at de fikk et jobbtilbud som de heller satset på (56 prosent), og at de hadde 
vanskeligheter med å få finansiert prosjektet (43 prosent). 

Av befal med studiestøtte hadde 8 prosent planer om å starte egen virksomhet og 
bare 7 prosent av dem greide det. Andelen av alt befal med studiestøtte som 
greide å starte egen virksomhet er dermed spesielt lav.  

Tabell 5.7 Tilsatte i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn eller 
med en sluttpakke og som prøvde å starte ny virksomhet, etter 
egenskaper ved forsøket. Prosent 

 Utenom befal Befal 

  
Vente-
lønn 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Andelen som hadde planer om å starte 
egen virksomhet 13,3 7,6 5,5 29,7 7,7 
Andel av de som hadde planer om å starte 
egen virksomhet, som greide det 27,2 57,1 45,8 80,0 6,7 

 
Av de som ikke startet egen 
virksomhet   

  
 

  
Hvorfor startet du/dere ikke egen 
virksomhet?      

  
Fikk godt jobbtilbud som jeg slo 
til på 16,1 

68,7 23,1 
55,6 100,0 

  Vanskelig å få med andre ansatte - 1,5 - - - 

  
Uoverensstemmelser mellom 
potensielle deltagere 11,4 - - 7,1 - 

  
Vanskelig å få finansiert 
prosjektet 23,6 

75,8 23,1 
42,9 - 

  Ble advart mot å starte 1,6 6,1 - - - 
  Andre årsaker 17,1 1,5 - - - 
  Sum1) 69,8 153,6 46,2 105.6 100,0 

1)  Avviker fra 100 fordi noen ikke oppgir noen årsaker mens andre krysser av på flere alternativer . 

5.2.5 Årsaker til vansker 
I spørreundersøkelsen har vi bedt de som oppgir at de har hatt vansker med å 
finne arbeid hos ny arbeidsgiver om å vurdere betydningen av ulike årsaker til at 
de hadde vansker. De ulike årsakene vi ba dem vurder fremgår av tabellene 5.8-
12.  
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Tabell 5.8 Overtallige i omstillingsetater, som sluttet med rett til ventelønn 
og som hadde vansker med å skaffe seg nytt inntektsgivende 
arbeid, etter betydningen av ulike mulige årsaker til vanskene. 
Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke aktuelt/ 
gjaldt ikke 

meg Total 
Hadde for lite utdanning 19,7 52,4 19,5 8,4 100,0 
Hadde for lite erfaring 10,3 39,7 30,0 20,0 100,0 
Hadde for dårlig/nedslitt helse 15,4 27,9 34,5 22,2 100,0 
Var for gammel 50,8 39,6 6,9 2,7 100,0 
Få jobber på stedet som trengte mine 
kvalifikasjoner 69,6 18,9 8,8 2,7 100,0 
Ektefelle eller samboer hadde arbeid på stedet. 
Det hindret meg i å ta jobb annet sted 38,0 4,5 29,4 28,0 100,0 
Omsorgsforpliktelser knyttet meg til stedet 25,1 14,0 29,3 31,7 100,0 
Ble tilbudt arbeid, men lønnen var for lav 5,4 0,9 32,7 61,0 100,0 
Ble tilbudt arbeid, men oppgavene passet meg 
ikke 19,3 4,0 18,0 58,6 100,0 
Annet 4,0 - 5,3 90,6 100,0 

 

I Tabell 5.9 viser vi vurderingene til overtallige som fikk rett til ventelønn og som 
har oppgitt at de hadde vansker med å finne nytt arbeid. Hele 72 prosent har 
oppgitt at de hadde vansker. 

De to hyppigst avkryssede årsakene er at jeg var for gammel og at det var få 
jobber på stedet som trengte mine kvalifikasjoner. Av de som svarte, oppgir 70 
prosent at få aktuelle jobber på stedet var av stor betydning og 19 prosent at dette 
var av noen betydning. Å være for gammel er av stor betydning for 51 prosent og 
av noen betydning for 40 prosent. 

Samtidig som det er få jobber på stedet, kan det være mange jobber et annet sted. 
Et problem er da at ektefelle eller samboer har arbeid på stedet og at dette hindrer 
en å ta jobb et annet sted. 38 prosent oppgir at dette er av stor betydning for de 
vanskelighetene en har hatt. Også omsorgsforpliktelser kan hindre en i å ta jobb 
andre steder. 24 prosent mener at dette har vært av stor betydning. 

Mange mener at for lite utdanning (52 prosent) og erfaring (40 prosent) har noen 
betydning. Dårlig/nedslitt helse synes ikke å være blant de viktigste årsaker. 15 
prosent oppgir at dette var av stor betydning, mens 28 prosent oppgir at det hadde 
noen betydning. 

Tabell 5.9 viser vurderingene til overtallige som aksepterte en sluttpakke. Disse 
har i mindre grad enn dem med ventelønn opplevd vansker med å få jobb. 
Andelen av dem med sluttvederlag som hadde vansker på arbeidsmarkedet var 37 
prosent og av dem med studiestøtte 32 prosent. 
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Tabell 5.9 Overtallige i omstillingsetater, som sluttet med sluttpakke og 
som hadde vansker med å skaffe seg nytt inntektsgivende arbeid, 
etter betydningen av ulike mulige årsaker til vanskene. Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke aktuelt/ 
gjaldt ikke 

meg Total 
Hadde for lite utdanning 49,9 19,3 18,5 12,3 100,0 
Hadde for lite erfaring 35,5 21,4 20,8 22,3 100,0 
Hadde for dårlig/nedslitt helse 25,1 4,2 35,0 35,6 100,0 
Var for gammel 34,7 25,2 18,1 22,1 100,0 
Få jobber på stedet som trengte mine 
kvalifikasjoner 63,8 21,5 11,9 2,8 100,0 
Ektefelle eller samboer hadde arbeid på stedet. 
Det hindret meg i å ta jobb annet sted 42,1 6,7 28,0 23,2 100,0 
Omsorgsforpliktelser knyttet meg til stedet 56,4 15,5 14,8 13,4 100,0 
Ble tilbudt arbeid, men lønnen var for lav 1,0 1,0 23,3 74,6 100,0 
Ble tilbudt arbeid, men oppgavene passet meg 
ikke 0,8 2,6 22,6 74,0 100,0 
Ønsket deltidsarbeid som kunne kombineres 
med utdanning 1,8 13,3 23,6 61,3 100,0 
Annet 9,5 - - 90,5 100,0 

 

De to hyppigst avkryssede årsakene er her at det var få jobber på stedet som 
trengte mine kvalifikasjoner og at omsorgsforpliktelser knyttet meg til stedet. Av 
de som svarte, oppgir 64 prosent at få aktuelle jobber på stedet var av stor 
betydning og 22 prosent at dette var av noen betydning. Omsorgsforpliktelser var 
av stor betydning for 56 prosent og av noen betydning for 16 prosent. 

Også her er det en viktig årsak at ektefelle eller samboer hadde arbeid på stedet. 
Det er et viktigere moment for de overtallige med sluttpakke enn for dem med 
ventelønn. Men omsorgsforpliktelsenes binding til stedet betyr altså enda mer. 

For lite utdanning og erfaring og for gammel fremheves også som forhold av stor 
betydning for vanskene på arbeidsmarkedet. 

De som ikke var overtallige men som likevel har fått en sluttpakke, utenom befal, 
har i liten grad hatt vansker på arbeidsmarkedet og Tabell 5.10 bygger derfor på 
svært få observasjoner. De få som har hatt vansker, markerer få jobber på stedet 
og omsorgsforpliktelser som av stor eller noen betydning, i tillegg til for lite 
utdanning og erfaring. 

Heller ikke befal med sluttpakke har hatt vanskeligheter med å få arbeid av 
samme omfang som de overtallige. De årsakene som hyppigst nevnes er få jobber 
på stedet og for lite erfaring. 

I Tabell 5.12 har vi stilt opp betydningen av årsakene ved siden av hverandre for 
de tre typer sluttordning, uten å skille mellom overtallige og ikke-overtallige for 
sluttpakkenes del. Befal er her holdt utenom. 
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Tabell 5.10  Tilsatte i omstillingsetater utenom befal i Forsvaret, som ikke 
var overtallige og som sluttet med en sluttpakke og som hadde 
vansker med å skaffe seg nytt inntektsgivende arbeid, etter 
betydningen av ulike mulige årsaker til vanskene. Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke aktuelt/ 
gjaldt ikke 

meg Total 
Hadde for lite utdanning 20,2 14,8 - 65,0 100,0 
Hadde for lite erfaring 33,8 - 54,9 11,2 100,0 
Hadde for dårlig/nedslitt helse 5,8 - 35,0 59,2 100,0 
Var for gammel 5,8 14,8 20,2 59,2 100,0 
Få jobber på stedet som trengte mine 
kvalifikasjoner 20,2 60,0 - 19,8 100,0 
Ektefelle eller samboer hadde arbeid på stedet. 
Det hindret meg i å ta jobb annet sted 25,6 - 39,8 34,6 100,0 
Omsorgsforpliktelser knyttet meg til stedet 20,2 39,8 - 40,0 100,0 
Ble tilbudt arbeid, men lønnen var for lav - - - 100,0 100,0 
Ble tilbudt arbeid, men oppgavene passet meg 
ikke - - - 100,0 100,0 
Ønsket deltidsarbeid som kunne kombineres 
med utdanning - 10,0 - 90,0 100,0 
Annet - - - 100,0 100,0 

 

Tabell 5.11 Befal i Forsvaret som sluttet med en sluttpakke og som hadde 
vansker med å skaffe seg nytt inntektsgivende arbeid, etter 
betydningen av ulike mulige årsaker til vanskene. Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke aktuelt/ 
gjaldt ikke 

meg Total 
Hadde for lite utdanning 3,0 17,2 57,5 22,3 100,0 
Hadde for lite erfaring 21,7 49,6 22,9 5,7 100,0 
Hadde for dårlig/nedslitt helse - - 37,1 62,9 100,0 
Var for gammel 14,4 30,4 18,8 36,5 100,0 
Få jobber på stedet som trengte mine 
kvalifikasjoner 42,5 45,7 6,3 5,5 100,0 
Ektefelle eller samboer hadde arbeid på stedet. 
Det hindret meg i å ta jobb annet sted 10,3 18,7 14,8 56,2 100,0 
Omsorgsforpliktelser knyttet meg til stedet 23,7 21,2 13,6 41,5 100,0 
Ble tilbudt arbeid, men lønnen var for lav 7,9 25,1 13,3 53,7 100,0 
Ble tilbudt arbeid, men oppgavene passet meg 
ikke 8,6 15,2 16,3 59,9 100,0 
Ønsket deltidsarbeid som kunne kombineres 
med utdanning 4,1 2,6 12,9 80,4 100,0 
Annet 33,0 - - 67,0 100,0 
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Tabell 5.12 Tilsatte i omstillingsetater utenom befal i Forsvaret som sluttet 
med rett til ventelønn eller med en sluttpakke og som hadde 
vansker med å skaffe seg nytt inntektsgivende arbeid, etter 
betydningen av ulike mulige årsaker til vanskene. Prosent 

 Ventelønn Sluttvederlag Studiestøtte 

  Stor Noen Stor Noen Stor Noen 
Hadde for lite utdanning 19,7 52,4 55,8 17,3 11,0 29,7 
Hadde for lite erfaring 10,3 39,7 38,0 20,4 20,9 22,0 
Hadde for dårlig/nedslitt helse 15,4 27,9 28,0 4,5 4,5 2,2 
Var for gammel 50,8 39,6 39,0 25,4 4,4 22,2 
Få jobber på stedet som trengte 
mine kvalifikasjoner 69,6 18,9 66,7 22,4 38,0 25,0 
Ektefelle eller samboer hadde 
arbeid på stedet. Det hindret meg i å 
ta jobb annet sted 38,0 4,5 44,5 5,7 24,4 11,1 
Omsorgsforpliktelser knyttet meg 
til stedet 25,1 14,0 57,6 15,4 40,7 22,0 
Ble tilbudt arbeid, men lønnen var 
for lav 5,4 0,9 1,2 0,6 - 3,4 
Ble tilbudt arbeid, men oppgavene 
passet meg ikke 19,3 4,0 0,8 2,2 - 4,5 
Ønsket deltidsarbeid som kunne 
kombineres med utdanning . . . . 1,1 12,6 
Annet 4,0 - 2,6 - 44,8 - 

 

Vi nøyer oss med å se på andelene stor betydning. For lite utdanning og erfaring 
og for dårlig/nedslitt helse er oftest markert som av stor betydning blant de med 
sluttvederlag, men det modifiseres når en trekker inn andelen noen betydning. 

De mobilitetshindrende forholdene (ektefelle/samboers arbeid og omsorgsforplikt-
elser) synes å være av størst betydning for dem med sluttvederlag. 

De med ventelønn markerer hyppigst at de er for gamle og at det er få aktuelle 
jobber på stedet. De med ventelønn er jo også eldre enn de øvrige, se Figur 2.8.  

5.2.6 Første jobb etter fratredelsen 
Vi avgrenser oss i dette avsnittet til de som har sluttet med en sluttordning og som 
har fått ny jobb hos ny arbeidsgiver. Først ser vi på hvordan de fikk jobben, 
eventuelt den første dersom de har hatt flere. Av alle som sluttet med en slutt-
ordning har 72 prosent fått ny jobb hos ny arbeidsgiver i perioden frem til spørre-
undersøkelsen i slutten av 2004. 

Tabell 5.13 ser på overtallige som sluttet med rett til ventelønn. Av de som fikk ny 
jobb, oppgir 1/4 at de fikk ny jobb via virksomheten de forlot. 22 prosent 
kontaktet arbeidsgiveren direkte. Bare 14 prosent søkte på stillingsannonse. 11 
prosent kontaktet Aetat. 
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Tabell 5.13 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn 
eller med en sluttpakke og som fikk ny jobb hos ny arbeidsgiver, 
etter hvordan de fikk sin første jobb. Prosent 

 Ventelønn   

  
Tilbud om 
sluttpakke   

  Alle Fikk 
Fikk 
ikke 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Søkte på stillingsannonse 13,6 8,0 17,8 30,9 56,8 
Kontaktet arbeidsgiveren 21,9 8,5 29,9 48,7 21,8 
Kontaktet Aetat 11,1 15,4 6,9 16,9 3,5 
Ble kontaktet av Aetat 4,8 9,9 1,2 0,8 0,4 
Via virksomheten de forlot 24,6 36,6 16,7 0,9 1,3 
Annet 32,5 30,2 35,7 29,7 21,4 

 

For de med ventelønnsrett som ikke fikk tilbud om sluttpakke, fikk 30 prosent ny 
jobb ved å kontakte den nye arbeidsgiveren. 18 prosent søkte på stillingsannonse. 
17 prosent fikk ny jobb via virksomheten de forlot. 

For de med ventelønnsrett som fikk et tilbud om sluttpakke som de avslo, har hele 
37 prosent fått ny jobb via virksomheten de forlot. 

Overtallige med sluttvederlag har i nesten halvparten av tilfellene fått ny jobb ved 
å ta direkte kontakt med arbeidsgiveren. 31 prosent har søkt på stillingsannonse. 
Nesten ingen har fått ny jobb via virksomheten de forlot. 17 prosent hadde 
kontaktet Aetat. 

Overtallige med studiestøtte har i 57 prosent av tilfellene fått ny jobb ved å søke 
på stillingsannonse. Nesten ingen har fått ny jobb via virksomheten de forlot. 
Aetat har ikke hatt noen betydning for dem med studiestøtte.  

Tabell 5.14 Tilsatte i omstillingsetater, som ikke var overtallige, som sluttet 
med en sluttpakke og som fikk ny jobb hos ny arbeidsgiver, etter 
hvordan de fikk sin første jobb. Prosent 

  Utenom befal Befal 

  
Slutt-

vederlag 
Studie-
støtte 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Søkte på stillingsannonse 27,6 54,3 38,8 57,2 
Kontaktet arbeidsgiveren 9,4 32,6 37,6 22,4 
Kontaktet Aetat 3,1 0,8 2,8 6,1 
Ble kontaktet av Aetat 1,2 3,9 1,0 - 
Via virksomheten de forlot 1,9 1,5 0,8 - 
Annet 41,3 13,2 20,3 31,6 
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Figur 5.1 Tilsatte i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn eller 
med sluttvederlag, etter når de fikk første jobb hos ny 
arbeidsgiver. Akkumulert prosent. Antall måneder etter 
fratredelsen eller etter at de fikk rett til ventelønn 
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For de som ikke var overtallige, utenom befal, er det søking på stillingsannonser 
og å ta direkte kontakt med arbeidsgiver som har vært de sentrale strategier for å 
skaffe seg ny jobb. 

Tiden fra fratredelsen til en får ny jobb tar ulik tid fra person til person. Søke-
prosessens lengde er avhengig av hvor tidlig og hvor aktivt en går i gang med 
søkingen, søknads og behandlingstid hos nye arbeidsgivere, tilbudet av passende 
jobber med mer. For dem som gikk ut av omstillingsetatene med en sluttordning i 
vår undersøkelsesperiode, viser Figur 5.1 overgangsprosessen til arbeid, der 
stadig flere har fått ny jobb når tiden fra fratredelsen øker. De som går ut med rett 
til ventelønn ender opp med bare om lag halvparten i ny jobb. Av de som går ut 
med sluttvederlag, ender om lag 80 prosent opp med ny jobb etter om lag 40 
måneder fra fratredelsen. 

Figur5.2 viser tilsvarende overgangsprosess til arbeid for dem med studiestøtte, 
sammenlignet med for dem med sluttvederlag. De med studiestøtte har naturlig 
nok lav overgang til arbeid de første tre årene fordi de er under utdanning. Men 
etter 3 år er de oppe i en andel på 50 prosent i jobb, som er det samme som for 
dem med rett til ventelønn. Deretter oker andelen som har hatt jobb etter 
fratredelsen opp til vel 70 prosent etter om lag 15 måneder. 
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Figur5.2  Tilsatte i omstillingsetater som sluttet med sluttvederlag eller 
studiestøtte, etter når de fikk første jobb hos ny arbeidsgiver. 
Akkumulert prosent. Antall måneder etter fratredelsen 
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For dem med rett til ventelønn er det viktig om en ny jobb er fast eller midlertidig. 
Dersom den er midlertidig, mister de ikke retten til ventelønn. Dersom den er fast 
og av en viss størrelse, kan de miste retten. 

Tabell 5.15 viser at av de overtallige som fikk rett til ventelønn og som fikk ny 
jobb, var 73 prosent i en midlertidig jobb. For overtallige som gikk ut med slutt-
vederlag, var andelen 59 prosent. For dem med studiestøtte var den 34 prosent. De 
med rett til ventelønn har altså i langt større grad enn de øvrige overtallige gått inn 
i midlertidige jobber. En mulig forklaring er at regelverket stimulerer til å 
oppsøke denne typen jobber eller til å få definert en ny jobb som midlertidig for å 
slippe å miste retten til ventelønn. 

Tabell 5.16 viser at heller ikke de som ikke var overtallige men som likevel gikk 
ut med en sluttpakke, i så stor grad som dem med ventelønnsrett har gått inn i 
midlertidige jobber. Befal har i størst grad gått inn i faste jobber. 
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Tabell 5.15 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn 
og som fikk ny jobb hos ny arbeidsgiver, etter om første jobb var 
fast eller midlertidig. Prosent 

 Ventelønn   

  
Tilbud om 
sluttpakke   

  Alle Fikk 
Fikk 
ikke 

Slutt-
vederlag 

Studie-
støtte 

Fast 24,5 20,3 28,7 36,5 63,5 
Midlertidig 72,9 73,3 71,3 58,6 34,3 
Vet ikke 2,6 6,4 - 4,9 2,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabell 5.16 Tilsatte i omstillingsetater, som ikke var overtallige, som sluttet 
med en sluttpakke, etter om første jobb hos ny arbeidsgiver var 
fast eller midlertidig. Prosent 

 Utenom befal Befal 

  
Slutt-

vederlag Studiestøtte Sluttvederlag Studiestøtte 
Fast 57,0 53,7 73,2 69,0 
Midlertidig 43,0 46,3 24,4 31,0 
Vet ikke - - 2,3 - 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
De overtallige med rett til ventelønn og som har fått ny jobb, mener stort sett at 
den første jobben etter at de forlot den statlige etaten var dårligere enn den de 
hadde. På liste over mulige egenskaper ved jobbene i Tabell 5.17 er det bare 
fysisk arbeidsmiljø og psykisk/sosialt arbeidsmiljø hvor svarene ikke heller i 
retning av en forverring. 

For overtallige som gikk ut med sluttpakke og som har fått ny jobb, er bildet langt 
på vei det samme, bortsett fra at også det fysiske arbeidsmiljøet i gjennomsnitt 
synes å ha blitt dårligere. 

Overtallige som fikk studiestøtte er mer positive, men vi ser da ikke bare på 
virkningene av et jobbskift, men også av en kompetanseheving. For alle egen-
skaper unntatt personalgoder, heller svarene i retning av en bedring. 

De som ikke var overtallige men som likevel sluttet med en sluttpakke, og som 
har fått ny jobb, ser vi på i Tabell 5.19. Vi ser først på de som ikke var befal i 
Forsvaret. De mener stort sett at den første nye jobben var bedre enn den de forlot. 
Personalgoder varer omtrent like bra, mens svarene heller klart i retning av 
dårligere lønn enn før. 

Befal mener stort sett at den første jobben var dårligere enn den de forlot. Bare 
fysisk arbeidsmiljø og utnytting av kompetanse er i gjennomsnitt om lag som før 
eller bedre. 
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Tabell 5.17 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn 
og som fikk ny jobb hos ny arbeidsgiver, etter om den første 
jobben var dårligere, nokså lik eller bedre enn den jobben de 
forlot i staten. Prosent 

  
Dårligere 
enn før Som før 

Bedre enn 
før 

 
Total 

Lønn 50,6 44,4 4,9 100,0 
Personalgoder 49,3 38,8 11,9 100,0 
Fysisk arbeidsmiljø 17,2 65,5 17,3 100,0 
Psykisk/sosialt 
arbeidsmiljø 34,1 33,2 32,7 100,0 
Utviklingsmuligheter 47,2 37,1 15,7 100,0 
Muligheter for intern 
opplæring 56,2 23,0 20,8 100,0 
Utnytting av 
kompetanse 57,3 35,8 6,9 100,0 

 

Tabell 5.18 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med en sluttpakke og 
som fikk ny jobb hos ny arbeidsgiver, etter om den første jobben 
var dårligere, nokså lik eller bedre enn den jobben de forlot i 
staten. Prosent 

 Sluttvederlag Studiestøtte 

  
Dårligere 
enn før 

Som 
før 

Bedre 
enn før 

 
Total 

Dårligere 
enn før 

Som 
før 

Bedre 
enn før 

 
Total 

Lønn 60,8 14,9 24,3 100,0 30,2 18,7 51,1 100,0 
Personalgoder 47,8 29,8 22,4 100,0 39,9 37,7 22,4 100,0 
Fysisk 
arbeidsmiljø 34,4 35,6 29,9 

100,0 11,4 57,2 31,4 100,0 

Psykisk/sosialt 
arbeidsmiljø 28,7 42,9 28,4 100,0 27,9 38,0 34,1 100,0 
Utviklings-
muligheter 40,3 29,9 29,8 

100,0 33,6 18,3 48,0 100,0 

Muligheter for 
intern opplæring 41,6 35,1 23,3 100,0 23,6 37,6 38,9 100,0 
Utnytting av 
kompetanse 45,3 36,3 18,4 100,0 21,0 33,2 45,9 100,0 
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Tabell 5.19 Tilsatte i omstillingsetater, som ikke var overtallige, som sluttet 
med en sluttpakke, etter om første jobb hos ny arbeidsgiver var 
dårligere, nokså lik eller bedre enn den jobben de forlot i staten. 
Prosent 

 Utenom befal Befal 

  
Dårligere 
enn før 

Som 
før 

Bedre 
enn før 

 
Total 

Dårligere 
enn før 

Som 
før 

Bedre 
enn før 

 
Total 

Lønn 50,8 26,8 22,4 100,0 46,1 19,6 34,3 100,0 
Personalgoder 32,7 35,1 32,2 100,0 50,1 25,1 24,9 100,0 
Fysisk 
arbeidsmiljø 23,4 47,2 29,3 

100,0 26,3 47,0 26,7 100,0 

Psykisk/sosialt 
arbeidsmiljø 13,0 46,9 40,1 100,0 29,7 45,4 24,8 100,0 
Utviklings-
muligheter 26,4 40,0 33,5 

100,0 42,2 31,5 26,3 100,0 

Muligheter for 
intern opplæring 16,1 55,2 28,6 100,0 48,9 33,5 17,6 100,0 
Utnytting av 
kompetanse 9,3 57,7 33,0 100,0 32,2 27,6 40,2 100,0 

 
I Tabell 5.20 ser vi på kravene til prestasjoner i den gamle og den nye jobben. 
Overtallige som har fått rett til ventelønn heller i retning av at kravene til både 
arbeidstempo og til kvalitet i utførelsen av oppgaver er større enn før. Men 
kravene til selvstendighet i arbeidet er mindre enn før. 

Overtallige som gikk ut med sluttpakke, heller sterkt i retning av at den første nye 
jobben stiller større krav til prestasjoner enn den de forlot, se Tabell 5.21. Det 
gjelder både krav til arbeidstempo, kvalitet og selvstendighet og de gjelder for 
både sluttvederlag og studiestøtte. 

De som ikke var overtallige men likevel fikk sluttpakke, heller også i retning av 
større krav både til arbeidstempo, kvalitet og selvstendighet, se Tabell 5.22. 

Grovt sett mener imidlertid om lag halvparten at kravene til prestasjoner er om lag 
som før. 

Tabell 5.20 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn 
og som fikk ny jobb hos ny arbeidsgiver, etter om det var større, 
omtrent like eller mindre krav til prestasjoner i den første jobb 
hos ny arbeidsgiver enn i den jobben de forlot i staten. Prosent 

 
Større enn 

før 
Omtrent 

like 
Mindre 
enn før 

 
Total 

Krav til arbeidstempo 43,0 37,6 19,4 100,0 
Krav til kvalitet i utførelsen av 
oppgavene 17,8 72,8 9,4 

100,0 

Selvstendighet i arbeidet 22,4 49,9 27,7 100,0 
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Tabell 5.21 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med en sluttpakke og 
som fikk ny jobb hos ny arbeidsgiver, etter om det var større, 
omtrent like eller mindre krav til prestasjoner i den første jobb 
hos ny arbeidsgiver enn i den jobben de forlot i staten. Prosent 

 Sluttvederlag Studiestøtte 

  
Større 
enn før 

Omtrent 
like 

Mindre 
enn før 

 
Total 

Større 
enn før 

Omtrent 
like 

Mindre 
enn før 

 
Total 

Krav til 
arbeidstempo 41,3 48,8 10,0 100,0 46,1 50,0 3,9 100,0 
Krav til kvalitet 
i utførelsen av 
oppgavene 28,8 62,4 8,9 100,0 31,9 66,8 1,3 100,0 
Selvstendighet i 
arbeidet 38,6 44,1 17,3 100,0 45,9 50,2 3,9 100,0 

 

Tabell 5.22 Tilsatte i omstillingsetater, som ikke var overtallige, som sluttet 
med en sluttpakke og som fikk ny jobb hos ny arbeidsgiver, etter 
om det var større, omtrent like eller mindre krav til prestasjoner 
i den første jobb hos ny arbeidsgiver enn i den jobben de forlot i 
staten. Prosent 

 Utenom befal Befal 

  
Større 
enn før 

Omtrent 
like 

Mindre 
enn før 

 
Total 

Større 
enn før 

Omtrent 
like 

Mindre 
enn før 

Total 

Krav til 
arbeidstempo 29,9 50,9 19,2 100,0 41,1 43,6 15,3 100,0 
Krav til kvalitet 
i utførelsen av 
oppgavene 12,4 87,1 0,5 100,0 27,1 60,2 12,8 100,0 
Selvstendighet i 
arbeidet 32,4 64,8 2,8 100,0 39,3 49,1 11,6 100,0 

5.2.7 Nåværende (eller siste) jobb 
Vi ser i dette avsnittet på de som har hatt flere jobber etter at de sluttet i den 
statlige virksomheten. Av de 72 prosent som fikk ny jobb etter at de gikk ut med 
sluttordning, oppgir 41 prosent at de har hatt flere jobber. Svarene vi presenterer 
gjelder den nåværende eller eventuelt siste jobben for dem som har hatt flere 
jobber. 

Tabell 5.23 viser at overtallige som har fått rett til ventelønn stort sett mener at 
den nåværende eller siste jobben er dårligere enn før. Kun for fysisk arbeidsmiljø 
heller svarene i retning av bedring. 

Overtallige som sluttet med sluttvederlag mener ifølge Tabell 5.24 at den 
nåværende eller siste jobben i gjennomsnitt er dårligere enn den jobben de forlot  
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Tabell 5.23 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn 
og som har hatt flere jobber etter at de sluttet, fikk ny jobb hos 
ny arbeidsgiver, etter om nåværende eller eventuelt siste jobb 
var dårligere, nokså lik eller bedre enn den jobben de forlot i 
staten. Prosent 

 
Dårligere 
enn før Som før 

Bedre enn 
før 

 
Total 

Lønn 66,7 26,4 7,0 100,0 
Personalgoder 61,4 20,1 18,6 100,0 
Fysisk arbeidsmiljø 13,7 65,8 20,5 100,0 
Psykisk/sosialt 
arbeidsmiljø 54,3 23,2 22,5 100,0 
Utviklingsmuligheter 62,3 13,8 23,9 100,0 
Muligheter for intern 
opplæring 71,9 21,0 7,1 100,0 
Utnytting av 
kompetanse 79,6 14,1 6,3 100,0 

 

Tabell 5.24 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med en sluttpakke og 
som har hatt flere jobber etter at de sluttet, og fikk ny jobb hos 
ny arbeidsgiver, etter om nåværende eller eventuelt siste jobb 
var dårligere, nokså lik eller bedre enn den jobben de forlot i 
staten. Prosent 

 Sluttvederlag Studiestøtte 

  
Dårligere 
enn før 

Som 
før 

Bedre 
enn før 

 
Total 

Dårligere 
enn før 

Som 
før 

Bedre 
enn før 

Total 

Lønn 70,0 17,3 12,7 100,0 39,8 24,1 36,1 100,0 
Personalgoder 65,0 17,8 17,1 100,0 49,4 33,7 16,9 100,0 
Fysisk arbeidsmiljø 49,1 27,8 23,1 100,0 20,2 50,0 29,8 100,0 
Psykisk/sosialt 
arbeidsmiljø 23,8 59,1 17,2 100,0 41,7 34,5 23,8 100,0 
Utviklingsmuligheter 59,8 14,1 26,1 100,0 39,8 15,7 44,6 100,0 
Muligheter for intern 
opplæring 55,1 23,6 21,3 100,0 33,7 32,5 33,7 100,0 
Utnytting av 
kompetanse 54,2 22,4 23,3 100,0 20,5 42,2 37,3 100,0 

 

langs alle dimensjoner i Tabell 5.24. De som fikk studiestøtte er mer splittet i sitt 
syn på nåværende eller siste jobb. For personalgoder og psykisk/sosialt 
arbeidsmiljø heller svarene i retning av dårligere enn før. For fysisk arbeidsmiljø, 
utviklingsmuligheter og utnytting av kompetanse heller svarene i retning av en 
bedring. Men dette skyldes ikke bare jobbskift men antakelig også studier/ 
utdanning. 

De som ikke var overtallige men likevel fikk sluttpakke, og ikke var befal, mener 
at nåværende eller siste jobb heller i retning av en bedring langs alle dimen-
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sjonene i Tabell 5.25. Befal heller i retning av at nåværende eller siste jobb er 
dårligere langs alle dimensjoner. 

Tabell 5.25 Tilsatte i omstillingsetater, som ikke var overtallige, som sluttet 
med en sluttpakke, og som har hatt flere jobber etter at de 
sluttet, etter om nåværende eller eventuelt siste jobb var 
dårligere, nokså lik eller bedre enn den jobben de forlot i staten. 
Prosent 

 Utenom befal Befal 

  
Dårligere 
enn før 

Som 
før 

Bedre 
enn før 

 
Total 

Dårligere 
enn før 

Som 
før 

Bedre 
enn før 

Total 

Lønn 18,6 44,2 37,2 100,0 53,6 17,6 28,9 100,0 
Personalgoder 31,8 24,0 44,2 100,0 52,3 26,9 20,8 100,0 
Fysisk 
arbeidsmiljø 29,1 23,3 47,7 

100,0 35,4 33,0 31,5 100,0 

Psykisk/sosialt 
arbeidsmiljø 19,4 51,2 29,5 100,0 34,0 42,1 23,9 100,0 
Utviklings-
muligheter 31,5 32,3 36,2 100,0 36,6 43,5 19,9 100,0 
Muligheter for 
intern opplæring 16,7 55,0 28,3 100,0 54,9 27,0 18,1 100,0 
Utnytting av 
kompetanse 8,6 48,0 43,4 100,0 42,3 31,7 26,0 100,0 

 

Tabell 5.26 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn 
og som har hatt flere jobber etter at de sluttet, etter om det var 
større, omtrent like eller mindre krav til prestasjoner i 
nåværende eller eventuelt siste jobb enn i den jobben de forlot i 
staten.. Prosent 

 
Større enn 

før 
Omtrent 

like 
Mindre 
enn før 

 
Total 

Krav til arbeidstempo 31,9 47,5 20,6 100,0 
Krav til kvalitet i utførelsen av 
oppgavene 18,2 77,5 4,3 

100,0 

Selvstendighet i arbeidet 21,5 69,1 9,3 100,0 

 

Svarene heller i retning av at kravene til prestasjoner er større i nåværende eller 
siste jobb i forhold til den jobben de forlot. Dette gjelder alle gruppene av over-
tallige i Tabell 5.26 og Tabell 5.27. For de som ikke var overtallige men likevel 
sluttet med en sluttpakke, er bildet litt mer variert. For andre enn befal er kravene 
til arbeidstempo gjennomgående mindre enn før. 



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 148 

Tabell 5.27 Overtallige i omstillingsetater som sluttet med en sluttpakke og 
som har hatt flere jobber etter at de sluttet, etter om det var 
større, omtrent like eller mindre krav til prestasjoner i 
nåværende eller eventuelt siste jobb enn i den jobben de forlot i 
staten.. Prosent 

 Sluttvederlag Studiestøtte 

  
Større 
enn før 

Om-
trent 
like 

Mindre 
enn før 

 
Total Større 

enn før 

Omtr
ent 
like 

Mindre 
enn før 

 
Total 

Krav til arbeidstempo 38,8 50,2 11,1 100,0 32,5 60,2 7,2 100,0 
Krav til kvalitet i 
utførelsen av 
oppgavene 25,4 67,8 6,8 100,0 29,8 66,7 3,6 100,0 
Selvstendighet i 
arbeidet 35,2 52,4 12,4 100,0 47,6 48,8 3,6 100,0 

 

Tabell 5.28 Tilsatte i omstillingsetater, som ikke var overtallige, som sluttet 
med en sluttpakke og som fikk ny jobb hos ny arbeidsgiver, etter 
om det var større, omtrent like eller mindre krav til prestasjoner 
i nåværende eller eventuelt siste jobb enn i den jobben de forlot 
i staten. Prosent 

 Utenom befal Befal 

  
Større 
enn før 

Om-
trent 
like 

Mindre 
enn før 

 
Total Større 

enn før 

Omtr
ent 
like 

Mindre 
enn før 

 
Total 

Krav til arbeidstempo 31,7 25,1 43,2 100,0 30,7 54,3 14,9 100,0 
Krav til kvalitet i 
utførelsen av 
oppgavene 10,9 89,1 - 100,0 21,4 57,1 21,4 100,0 
Selvstendighet i 
arbeidet 21,7 75,6 2,7 100,0 38,7 45,2 16,1 100,0 

 

5.3 Hovedaktivitet og kilde til livsopphold 
5.3.1 Hovedbeskjeftigelse 
Vi ser i dette avsnittet på hovedbeskjeftigelsen til de som sluttet med en 
sluttordning ½ år etter fratredelsen og i dag. Vi ser her at de som sluttet med 
sluttpakke er i langt større grad enn de som sluttet med rett til ventelønn kommet 
tilbake i inntektsgivende arbeid. 

Av de som sluttet og som fikk rett til ventelønn, viser Tabell 5.29 at 35 prosent 
hadde inntektsgivende arbeid som hovedbeskjeftigelse ½ år etter fratredelsen. I 
dag (november- desember 2004) har 38 prosent inntektsgivende arbeid som 
hovedbeskjeftigelse.  
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45 prosent var registrerte arbeidsledige ½ år etter fratredelsen. I dag er fortsatt 34 
prosent registrerte arbeidsledige. Samtidig er andelen uregistrerte ledige økt. 

Av de som sluttet med sluttvederlag, viser Tabell 5.30 at, utenom befal, hadde 57 
prosent inntektsgivende arbeid som hovedbeskjeftigelse ½ år etter fratredelsen. 
Denne prosenten er økt til 63 prosent i dag.  

Denne økningen skyldes at også de med sluttvederlag bruker anledningen til å gå 
på skole eller studere etter fratredelsen, og at de etter hvert går ut i arbeidslivet. 
Andelen med skole/studier som hovedaktivitet ½ år etter fratredelsen var lik 12 
prosent, mens andelen i dag er lik 1 prosent.  

Om lag 12 prosent av dem, utenom befal, som sluttet med sluttvederlag hadde 
registrert arbeidsledighet som hovedaktivitet ½ år etter fratredelsen. Denne 
andelen er økt til 16 prosent i dag. Samtidig er andelen uregistrerte ledige sunket. 
Ledigheten er altså i større grad registrert ved Aetat. 

Av de som mottok studiestøtte, utenom befal, gikk ifølge Tabell 5.31 70 prosent 
på skole eller de studerte ½ år etter fratredelsen. 14 prosent hadde inntektsgivende 
arbeid som hovedbeskjeftigelse. I dag har 52 prosent inntektsgivende arbeid som 
hovedbeskjeftigelse, mens andelen under utdanning er sunket til 30 prosent. 

For befal som gikk ut med sluttvederlag øker andelen med inntektsgivende arbeid 
som hovedbeskjeftigelse fra 73 prosent ½ år etter fratredelsen til 78 prosent i dag. 

For befal som gikk ut med studiestøtte øker andelen med inntektsgivende arbeid 
som hovedbeskjeftigelse fra 21 prosent ½ år etter fratredelsen til 70 prosent i dag. 
Samtidig synker andelen som gikk/går på skole/studerte fra 60 prosent til 17 
prosent. 

Tabell 5.29 Tilsatte i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn, 
etter sin hovedbeskjeftigelse ½ år etter fratredelsen og i dag. 
Prosent 

 ½ år etter  I dag 
Inntektsgivende arbeid 35,3 38,1 
Gikk/går på skole/studerte 3,1 0,1 
Ferie/selvutvikling 0,2 - 
Avtjente verneplikt/sivitjeneste - - 
Var/er arbeidsledig og registrert ved Aetat 44,5 33,6 
Var/er arbeidsledig og ikke registrert ved Aetat 2,3 12,2 
Gikk/går på arbeidsmarkedstiltak 7,3 2,4 
Arbeidet/arbeider i eget hjem 0,2 0,2 
Annet1) 7,1 13,5 
Total 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. Kombinasjoner med registrert 
arbeidsledighet er imidlertid ført som registrert arbeidsledighet, kombinasjoner med uregistrert 
arbeidsledighet er ført som uregistrert arbeidsledighet og kombinasjoner med arbeidsmarkedstiltak er 
ført som arbeidsmarkedstiltak. 
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Tabell 5.30 Tilsatte i omstillingsetater som sluttet med sluttvederlag, etter 
sin hovedbeskjeftigelse ½ år etter fratredelsen og i dag. Prosent 

 Tilsatte utenom befal Befal 
 ½ år etter  I dag ½ år etter  I dag 
Inntektsgivende arbeid 57,3 63,0 73,1 78,3 
Gikk/går på skole/studerte 11,7 1,3 2,8 4,0 
Ferie/selvutvikling - - 2,6 0,7 
Avtjente verneplikt/siviltjeneste - - - - 
Var/er arbeidsledig og registrert ved Aetat 12,0 16,4 - 2,8 
Var/er arbeidsledig og ikke registrert ved 
Aetat 13,9 4,0 4,4 2,0 
Gikk/går på arbeidsmarkedstiltak 0,1 0,6 1,1 - 
Arbeidet/arbeider i eget hjem 2,8 8,6 10,0 9,3 
Annet1) 2,2 6,1 6,0 2,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. Kombinasjoner med registrert 
arbeidsledighet er imidlertid ført som registrert arbeidsledighet, kombinasjoner med uregistrert 
arbeidsledighet er ført som uregistrert arbeidsledighet og kombinasjoner med arbeidsmarkedstiltak er 
ført som arbeidsmarkedstiltak. 

Tabell 5.31 Tilsatte i omstillingsetater, som sluttet med studiestøtte, etter sin 
hovedbeskjeftigelse ½ år etter fratredelsen og i dag. Prosent 

 Tilsatte utenom befal Befal 
 ½ år etter  I dag ½ år etter  I dag 
Inntektsgivende arbeid 13,6 52,4 21,2 69,8 
Gikk/går på skole/studerte 70,43 30,0 59,9 17,2 
Ferie/selvutvikling - - 0,9 - 
Avtjente verneplikt/sivitjeneste - - - - 
Var/er arbeidsledig og registrert ved Aetat 3,1 3,6 1,3 4,9 
Var/er arbeidsledig og ikke registrert ved 
Aetat 0,7 2,7 - 1,6 
Gikk/går på arbeidsmarkedstiltak 0,7 8,4 - 4,4 
Arbeidet/arbeider i eget hjem - 0,9 2,5 - 
Annet1) 11,5 2,0 14,2 2,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. Kombinasjoner med registrert 
arbeidsledighet er imidlertid ført som registrert arbeidsledighet, kombinasjoner med uregistrert 
arbeidsledighet er ført som uregistrert arbeidsledighet og kombinasjoner med arbeidsmarkedstiltak er 
ført som arbeidsmarkedstiltak. 



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 151 

Tabell 5.32 Tilsatte i omstillingsetater, som sluttet med sluttpakke, etter sin 
hovedbeskjeftigelse ½ år etter fratredelsen og i dag. Overtallige, 
ikke-overtallige utenom befal. Prosent 

 Overtallige 
Ikke-overtallige, 

utenom befal 
 ½ år etter  I dag ½ år etter  I dag 
Inntektsgivende arbeid 44,1 52,6 55,5 75,9 
Gikk/går på skole/studerte 22,5 7,5 27,5 7,3 
Ferie/selvutvikling - - - - 
Avtjente verneplikt/sivitjeneste - - - - 
Var/er arbeidsledig og registrert ved Aetat 14,7 15,2 1,3 10,7 
Var/er arbeidsledig og ikke registrert ved 
Aetat 12,1 4,9 9,2 1,7 
Gikk/går på arbeidsmarkedstiltak 0,1 3,0 0,4 0,9 
Arbeidet/arbeider i eget hjem 1,5 9,9 3,5 1,5 
Annet1) 5,0 6,9 2,6 2,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. Kombinasjoner med registrert 
arbeidsledighet er imidlertid ført som registrert arbeidsledighet, kombinasjoner med uregistrert 
arbeidsledighet er ført som uregistrert arbeidsledighet og kombinasjoner med arbeidsmarkedstiltak er 
ført som arbeidsmarkedstiltak. 

Tabell 5.32 viser hovedbeskjeftigelsen for dem som fikk sluttpakke, og skiller 
mellom de som var overtallige og de som ikke var overtallige, altså som regnet 
med å fortsatt kunne jobbe i virksomheten om de ønsket. Vi ser her bort fra befal. 

De som ikke var overtallige, er i langt større grad enn de overtallige kommet i 
arbeid. De ikke-overtallige øker andelen i inntektsgivende arbeid fra 55 prosent 
1/2 år etter fratredelsen til 76 prosent i dag. De overtallige øker andelen fra 44 til 
53 prosent. Den registrerte ledigheten var 1/2 år etter fratredelsen 1 prosent for de 
ikke-overtallige, og 15 prosent for de overtallige. Medregnet uregistrert ledighet, 
gikk ledigheten fra 11 til 12 prosent for ikke-overtallige og fra 27 til 20 prosent 
for overtallige. De som ikke var overtallige, kunne velge å akseptere en sluttpakke 
eller forbli i virksomheten. Mange hadde antakelig en ny jobb i sikte når de 
aksepterte sluttpakken eller vurderte mulighetene som gode. De som tvilte på 
mulighetene for å få ny jobb, fortsatte antakelig i virksomheten. De overtallige var 
mer i en tvangssituasjon, enten oppsigelse med ventelønn eller sluttpakke. 
Personer som tvilte på sine muligheter til å få ny jobb, kunne ikke velge å forbli i 
virksomheten. 

Tabell 5.33 viser hvordan andelen registrerte ledige 1/2 år etter fratredelsen av 
ulike grupper med sluttordninger varierer med alderen. Vi understreker at dette 
ikke er den ordinære arbeidsledighetsrate, fordi vi her ikke ser på ledigheten som 
andelen av de som har forsøkt å skaffe seg arbeid, med som andel av alle som har 
gått ut med en sluttordning. Vi har valgt 10-års aldersintervaller fordi det er få 
observasjoner. For å understreke usikkerheten i anslagene, viser vi også antall 
(uveide) observasjoner.  



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 152 

Tabell 5.33 Prosent registrerte arbeidsledige ved Aetat, av tidligere tilsatte i 
omstillingsetater som sluttet med en sluttordning. Ledighet ½ år 
etter fratredelsen, etter alder. Prosent og antall observasjoner 
(N) 

 35-44 45-54 55-64 
Prosent 

Fikk rett til ventelønn 30,2 47,2 47,6 
Fikk sluttvederlag 6,8 18,4 2,6 
 Overtallige 14,1 38,9 3,5 
 Ikke-overtallige, utenom befal - - - 
 Befal - -  

N 
Fikk rett til ventelønn 13 40 64 
Fikk sluttvederlag 137 101 20 
 Overtallige 59 51 10 
 Ikke-overtallige, utenom befal 25 10 10 
 Befal 53 40 - 

 
Tabellen tyder på et høyt nivå på den registrerte arbeidsledigheten for dem som 
har fått rett til ventelønn, og en økning fra aldersgruppen 35-44 til gruppene 45-54 
og 55-64. Det er imidlertid bare 13 tilfeldige observasjoner i gruppen 35-44 år.  

De som fikk sluttvederlag, har lavere nivå på arbeidsledigheten enn dem med rett 
til ventelønn, og en økning fra aldersgruppen 35-44 år til gruppen 45-54 år. 
Nedgangen for gruppen 55-64 er mer usikker. 

De overtallige blant de som fikk sluttvederlag, har lavere registrert ledighet enn 
dem med rett til ventelønn og høyere enn de øvrige som fikk sluttvederlag. En 
økning fra 35-44 år til 45-54 år synes basert på et tilstrekkelig antall tilfeldige 
observasjoner. 

For de som fikk sluttvederlag uten å være overtallige, har vi i aldersgruppen 35-64 
år, ikke observert noen registrerte arbeidsledige. Utenom befal er det imidlertid 
svært få observasjoner. 

Tabell 5.33 gir grunnlag for å belyse årsakene til høyere arbeidsledighet for dem 
med rett til ventelønn og dem med sluttvederlag. En mulig årsak er at de med rett 
til ventelønn er eldre enn dem med sluttvederlag og derfor har høyere risiko for 
ledighet.  

Hvis vi avgrenser oss til aldersgruppene i tabellen, altså 35-64 år, så er den 
samlede andel med registrert ledighet for dem med rett til ventelønn lik 44,5 
prosent. For dem med sluttvederlag er prosenten 10,8. De overtallige blant dem 
med sluttvederlag har en andel på 21,7. 

Dersom de med rett til ventelønn, i hver av de tre aldersgruppene, hadde samme 
prosent registrerte ledige som dem som mottok sluttvederlag, kan det beregnes at 
andelen registrert ledighet for dem med rett til ventelønn ville vært bare 9,2 
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prosent. Vi får altså ikke beregnet at den skulle være større enn for dem med 
sluttvederlag. Det at de er eldre, trekker ikke opp ledigheten. Årsaken er den lave 
ledigheten for dem med sluttvederlag i aldersgruppen 55-64 år. Hvis vi ser bort fra 
denne, og antar at ledigheten for dem med sluttvederlag er den samme i 
aldersgruppen 55-64 år som i gruppen 45-54 år, får vi beregnet en hypotetisk 
ledighet for dem med rett til ventelønn lik 16,4 prosent. Fortsatt langt under det 
faktiske nivå på 44,5, men høyere enn det som gjelder for dem med ventelønn. 
Dette tyder på at ulik aldersstruktur kan forklare en del av forskjellen i prosent 
registrerte ledige mellom dem med rett til ventelønn og dem med sluttvederlag, 
men langt fra alt.  

Hvis vi alternativt legger til grunn for beregningene andelene registrerte ledige for 
de overtallige i hver aldersgruppe, så ville andelen for dem med ventelønn vært 
18,5 prosent. Hvis vi igjen forkaster det ekstremt lave nivået for registrert ledighet 
for dem som fikk sluttvederlag i aldersgruppen 55-64 år, og heller bruker det som 
er estimert for aldersgruppen 45-54, får vi et beregnet nivå for dem med rett til 
ventelønn lik 34,7 prosent. Igjen tyder beregningene på at ulik aldersstruktur kan 
forklare en del av forskjellen i prosent registrerte ledige mellom dem med rett til 
ventelønn og overtallige med sluttvederlag, men ikke alt.  

5.3.2 Viktigste kilde til livsopphold 
I dette avsnittet ser vi på den viktigste kilde til livsopphold for de som sluttet med 
en sluttordning ½ år etter fratredelsen og i dag. 

Tabell 5.34 viser at av de som sluttet med rett til ventelønn, hadde 45 prosent 
ventelønn som viktigste kilde til livsopphold ½ år etter fratredelsen og 41 prosent 
i dag. 19 prosent hadde inntektsgivende arbeid som viktigste kilde ½år etter fra-
tredelsen, økende til 21 prosent i dag. 9 prosent hadde forsørgelse av familie som 
viktigste kilde til livsopphold.  
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Tabell 5.34 Tilsatte i omstillingsetater som sluttet med rett til ventelønn, 
etter viktigste kilde til livsopphold ½ år etter fratredelsen og i 
dag. Prosent 

 ½ år etter  I dag 
Inntekt av eget arbeid 19,2 21,2 
Statlig sluttpakke i form av studiestøtte 3,3 0,1 
Studielån/stipend 0,1 0,1 
Statlig sluttpakke i form av sluttvederlag 7,9 8,2 
Annen formue 3,1 2,9 
Ventelønn 45,1 41,4 
Dagpenger (arbeidsledighetstrygd) - -  
AFP 4,1 3,1 
Attføringsytelser 4,4 1,6 
Uføretrygd 2,9 11,1 
Alderspensjon 0,3 1,1 
Sosialhjelp 0,3 - 
Forsørget av familie 9,0 9,0 
Annet1) 0,3  0,2  
 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. Kombinasjoner med alderspensjon er 
imidlertid ført som alderspensjon, kombinasjoner med uføretrygd er ført som uføretrygd og 
kombinasjoner med AFP er ført som AFP. 

Tabell 5.35 viser viktigste kilde til livsopphold for dem som sluttet med 
sluttvederlag. Utenom befal, fremgår det at inntekt av eget arbeid regnes som 
viktigste kilde til livsopphold for 42 prosent ½ år etter fratredelsen. Sluttvederlag 
er viktigste kilde for 47 prosent. I dag er inntekt av eget arbeid hovedkilde for 65 
prosent, mens sluttvederlaget stort sett er borte som viktigste kilde til livsopphold. 

For befal er inntekt av eget arbeid i større grad hovedkilden. 67 prosent hadde 
inntekt av eget arbeid som hovedkilde ½ år etter fratredelsen. 75 prosent har det i 
dag. Samtidig er andelen som hadde sluttvederlag som viktigste kilde til 
livsopphold sunket fra 26 prosent ½ år etter fratredelsen til 15 prosent i dag.  
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Tabell 5.35 Tilsatte i omstillingsetater, som sluttet med sluttvederlag, etter 
viktigste kilde til livsopphold ½ år etter fratredelsen og i dag. 
Prosent 

 Tilsatte utenom befal Befal 
 ½ år etter  I dag ½ år etter  I dag 
Inntekt av eget arbeid 41,9 64,9 66,8 75,2 
Statlig sluttpakke i form av 
studiestøtte 6,5 0,1 - - 
Studielån/stipend - 0,1 - - 
Statlig sluttpakke i form av 
sluttvederlag 46,9 0,9 25,7 14,8 
Annen formue - - - - 
Ventelønn 0,1 0,1 - - 
Dagpenger (arbeidsledighetstrygd) 0,7 10,8 - - 
AFP 1,7 1,6 - - 
Attføringsytelser - 2,4 - - 
Uføretrygd 0,2 7,3 - - 
Alderspensjon - 0,6 - - 
Sosialhjelp - - - - 
Forsørget av familie 0,7 3,3 - 2,2 
Annet1) 1,4  7,8 7,5  7,8  
 100,0 100,0 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. Kombinasjoner med alderspensjon er 
imidlertid ført som alderspensjon, kombinasjoner med uføretrygd er ført som uføretrygd og 
kombinasjoner med AFP er ført som AFP. 

Tabell 5.36 viser viktigste kilde til livsopphold for dem som sluttet med 
studiestøtte. Utenom befal, fremgår det at inntekt av eget arbeid regnes som 
viktigste kilde til livsopphold for 12 prosent ½ år etter fratredelsen. Studiestøtten 
er viktigste kilde for 72 prosent. I dag er inntekt av eget arbeid hovedkilde for 57 
prosent, mens studiestøtten i dag er hovedkilden for bare 19 prosent.  

For befal er inntekt av eget arbeid hovedkilden for 23 mens studiestøtten er 
viktigst for 67 prosent ½ år etter fratredelsen. I dag er inntekt av eget arbeid 
hovedkilden for 75 prosent, mens studiestøtten i dag er hovedkilden for bare 11 
prosent.  
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Tabell 5.36 Tilsatte i omstillingsetater, som sluttet med studiestøtte, etter 
viktigste kilde til livsopphold ½ år etter fratredelsen og i dag. 
Prosent 

 Tilsatte utenom befal Befal 
 ½ år etter  I dag ½ år etter  I dag 
Inntekt av eget arbeid 12,4 56,8 22,9 74,8 
Statlig sluttpakke i form av 
studiestøtte 71,7 19,3 66,9 11,3 
Studielån/stipend 1,7 3,5 - 2,7 
Statlig sluttpakke i form av 
sluttvederlag 8,5 5,9 9,0 4,9 
Annen formue - - - 1,2 
Ventelønn 1,1 - - - 
Dagpenger (arbeidsledighetstrygd) 1,7 4,0 1,2 4,8 
AFP 0,2 1,0 - - 
Attføringsytelser - - - - 
Uføretrygd - 5,8 - - 
Alderspensjon - - - - 
Sosialhjelp - - - - 
Forsørget av familie 1,4 2,3 - - 
Annet1) 1,1 1,4  -  0,2 
 100,0 100,0 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. Kombinasjoner med alderspensjon er 
imidlertid ført som alderspensjon, kombinasjoner med uføretrygd er ført som uføretrygd og 
kombinasjoner med AFP er ført som AFP. 

I Tabell 5.37 viser vi viktigste kilde til livsopphold for dem som fikk sluttpakke, 
og skiller mellom de som var overtallige og de som ikke var overtallige. Vi ser her 
bort fra befal. 

De som ikke var overtallige, har i større grad enn de overtallige inntekt av eget 
arbeid som kilde. De ikke-overtallige øker andelen med inntekt av eget arbeid 
som viktigste kilde, fra 42 prosent 1/2 år etter fratredelsen til 70 prosent i dag. De 
overtallige øker andelen fra 33 til 59 prosent. Andelen som lever av den statlige 
sluttpakken synker naturlig nok over tiden. Blant de overtallige er det en økende 
andel over tiden som lever av uføretrygd og arbeidsledighetstrygd.  
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Tabell 5.37 Tilsatte i omstillingsetater, som sluttet med sluttpakke, etter 
viktigste kilde til livsopphold ½ år etter fratredelsen og i dag. 
Overtallige, ikke-overtallige utenom befal. Prosent 

 Overtallige 
Ikke-overtallige, utenom 

befal 
 ½ år etter  I dag ½ år etter  I dag 
Inntekt av eget arbeid 32,5 59,3 42,2 70,2 
Statlig sluttpakke i form av 
studiestøtte 20,6 3,9 18,1 5,3 
Studielån/stipend 0,5 0,9 - 0,8 
Statlig sluttpakke i form av 
sluttvederlag 41,1 3,0 35,4 0,2 
Annen formue - - - - 
Ventelønn 0,4 0,1 0,2 - 
Dagpenger (arbeidsledighetstrygd) 1,0 11,8 0,6 4,6 
AFP 0,6 0,9 2,7 2,5 
Attføringsytelser - 2,6 - 0,5 
Uføretrygd 0,2 10,1 - 1,4 
Alderspensjon - 0,5 - 0,5 
Sosialhjelp - - - - 
Forsørget av familie 0,9 4,3 0,6 0,8 
Annet1) 2,0 2,6 0,1 13,2 
 100,0 100,0 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. Kombinasjoner med alderspensjon er 
imidlertid ført som alderspensjon, kombinasjoner med uføretrygd er ført som uføretrygd og 
kombinasjoner med AFP er ført som AFP. 

5.4 De som ble igjen  
For å belyse situasjonen for dem som ble igjen i virksomhetene, har vi avgrenset 
gruppen "ikke sluttet", som er tilsatte som har vært tilsatt i hele perioden 1998-
2003 eller frem til etaten ble fristilt fra offentlig virksomhet. 

Tabell 5.38 viser at, utenom befal, hadde 92 prosent inntektsgivende arbeid som 
sin hovedbeskjeftigelse ½ år etter omstillingsprosessen og om lag samme andel i 
dag. Befal er stort sett også i inntektsgivende arbeid på de to tidspunktene. Når 
andelen øker, skyldes det at noen har oppgitt flere aktiviteter samtidig, slik at 
annet-kategorien er blitt stor ½ år etter. 

Tabell 5.39 viser at, utenom befal, hadde 90 prosent inntekt av eget arbeid som 
viktigste kilde til livsopphold ½ år etter omstillingsprosessen og noe lavere andel i 
dag. Av befal har 99 prosent inntekt av eget arbeid som hovedkilde ½ år etter 
omstillingsprosessen. Den synker til 94 prosent i dag. 

 De som ikke sluttet er bedt om å vurdere virkningene omstillingsprosessen hadde 
på det videre arbeid i virksomheten. Tabell 5.40 viser at de tilsatte, utenom befal, 
mener at virksomheten mistet verdifull kompetanse. 43 prosent mener dette hadde 
stor betydning for det videre arbeid i virksomheten. 85 prosent mener at dette 
hadde stor eller noen betydning. 
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Det er mindre oppslutning om påstanden at det ble en ny giv i virksomheten, 5 
prosent mener at dette hadde stor betydning mens 36 prosent mener stor eller noen 
betydning. 

Sykefraværet har økt betydelig og 20 prosent mener dette har hatt stor betydning 
for det videre arbeid i virksomheten. 72 prosent mener stor eller noen betydning. 

Befal mener ifølge Tabell 5.41 at Forsvaret har mistet verdifull kompetanse. 62 
prosent mener dette har hatt stor betydning for det videre arbeid. 94 prosent mener 
stor eller noen betydning. Det er ingen stor oppslutning om at det er blitt en ny giv 
i virksomheten. Om lag halvparten mener at økt sykefravær har vært et problem 
av noen betydning.  

Tabell 5.38 Tilsatte i omstillingsetater, som ikke sluttet med rett til 
ventelønn, sluttvederlag eller studiestøtte, etter sin hoved-
beskjeftigelse ½ år etter omstillingsprosessen og i dag. Prosent 

 Tilsatte utenom befal Befal 
 ½ år etter  I dag ½ år etter  I dag 
Inntektsgivende arbeid 92,3 91,8 89,6 97,2 
Gikk/går på skole/studerte 2,0 - 2,7 1,6 
Ferie/selvutvikling - - - - 
Avtjente verneplikt/sivitjeneste - - - - 
Var/er arbeidsledig og registrert ved Aetat 1,2 1,4 - - 
Var/er arbeidsledig og ikke registrert ved 
Aetat 0,5 1,9 

- - 

Gikk/går på arbeidsmarkedstiltak 0,4 0,4 2,7 - 
Arbeidet/arbeider i eget hjem 1,2 1,0 - 1,2 
Annet1) 2,5 3,5 5,1 - 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. Kombinasjoner med registrert ledighet 
er imidlertid ført som registrert ledighet og kombinasjoner med arbeidsmarkedstiltak er ført som 
arbeidsmarkedstiltak 
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Tabell 5.39 Tilsatte i omstillingsetater, som ikke sluttet med rett til 
ventelønn, sluttvederlag eller studiestøtte, etter viktigste kilde til 
livsopphold ½ år etter omstillingsprosessen og i dag. Prosent 

 Tilsatte utenom befal Befal 
 ½ år etter  I dag ½ år etter  I dag 
Inntekt av eget arbeid 90,1 88,0 98,7 94,1 
Statlig sluttpakke i form av 
studiestøtte 2,7 - - - 
Studielån/stipend - - - - 
Statlig sluttpakke i form av 
sluttvederlag 3,3 1,8 - 2,3 
Annen formue - - - - 
Ventelønn 0,6 1,1 - - 
Dagpenger (arbeidsledighetstrygd) - 0,6 - - 
AFP 0,8 3,4 - 1,1 
Attføringsytelser - - - - 
Uføretrygd 0,7 3,4 - 1,4 
Alderspensjon - - 1,3 1,1 
Sosialhjelp - - - - 
Forsørget av familie 1,0 0,9 - - 
Annet1) 0,8 0,9 - - 
 100,0 100,0 100,0 100,0 

1)  Omfatter tilfeller der det er oppgitt flere hovedbeskjeftigelser. 

 

Tabell 5.40 Tilsatte i omstillingsetater utenom befal i Forsvaret, som forble i 
virksomheten, etter betydningen av ulike virkninger som 
omstillingsprosessen hadde på det videre arbeid i virksomheten. 
Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke aktuelt/ 
gjaldt ikke 

meg Total 
Virksomheten mistet verdifull kompetanse 43,0 41,8 9,5 5,7 100,0 
Det ble en ny giv i virksomheten 5,2 31,2 47,0 16,6 100,0 
Sykefraværet økte 19,7 51,9 20,4 8,0 100,0 
Andre forhold 24,8 13,7 10,1 51,3 100,0 
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Tabell 5.41 Befal i Forsvaret, som forble i virksomheten, etter betydningen 
av ulike virkninger som omstillingsprosessen hadde på det 
videre arbeid i virksomheten. Prosent 

 Betydning  

  Stor Noen Ingen 

Ikke aktuelt/ 
gjaldt ikke 

meg Total 
Virksomheten mistet verdifull kompetanse 61,7 32,2 1,4 4,8 100,0 
Det ble en ny giv i virksomheten 7,6 22,6 47,4 22,3 100,0 
Sykefraværet økte 7,5 50,1 29,6 12,8 100,0 
Andre forhold 33,8 5,6 2,6 58,0 100,0 
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6 Omstillingen og 
virkemidlene – de berørtes 
perspektiv 

6.1 Innledning 
I dette kapitlet presenteres hvordan de tilsatte oppfattet omstillingsprosessen og 
bruken av sluttordninger. Vi viser også tidligere tilsattes vurdering av betydningen 
av omstillingsprosessen for deres liv. 

I dette kapitlet dokumenteres den informasjonen som har kommet frem gjennom 
intervjuer med de berørte i virksomhetene. Vi redegjør for hovedinntrykkene, og 
henter også frem noen sitater som ytterligere kan belyse de berørtes oppfatninger. 
Som vi tidligere har vært inne på, er det ikke et representativt utvalg som er 
intervjuet. I den grad vi bruker begreper som ”de fleste” eller ”mange av de 
intervjuede”, er det kun for å få frem at mange av de vi har intervjuet har gitt 
uttrykk for det samme.  

Spørreskjemaundersøkelsen dekker kravene til representativitet.  

6.2 Omstillingen 
6.2.1 Innspill fra de tre virksomhetene om omstillingen 
Dette prosjektet retter søkelyset mot omstillingsvirkemidlene, og hvordan arbeids-
givere og arbeidstagere vurderer dem. Det er i den sammenheng også relevant å få 
innsikt arbeidstagernes holdninger til og oppfatninger om omstillingen, slik at vi i 
så stor grad som mulig kan skille synspunkter på omstillingen og omstillings-
virkemidlene fra hverandre.  

Nedenfor beskriver vi de intervjuedes syn på omstillingen på overordnet nivå, og 
synspunkter som knytter seg til hvordan den enkelte har blitt berørt. 

Omstillingen generelt 
Flere av medarbeiderne i Tollvesenet og Vegvesenet gir uttrykk for forståelse for 
omstillingen på et overordnet nivå. ”Det var nok nødvendig å gjøre noe”, ”det 
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var vel egentlig på tide at noe ble gjort” er vanlige uttalelser. Når vi kommer inn 
på enkeltelementer knyttet til omstillingen, er bildet mer variert.  

I Vegvesenet er det mange som peker på tidspunktet for og tempoet i gjennom-
føringen av omstillingen som en klar ulempe. Flere er opptatt av at gjennom-
snittsalderen i Vegvesenet er høy. Det medfører at omfanget av naturlig avgang 
vil bli høyt i de nærmeste årene. Mange synes det er vanskelig å forstå at det er så 
om å gjøre å få gjennomført nedbemanningen innen utgangen av 2005, med de 
konsekvensene det får for eldre arbeidstagere med svært lang fartstid i etaten. 

”Vi har lenge blitt kalt en gubbeetat.” 

”Dersom man hadde hatt litt is i magen, kunne man bare sittet rolig frem til 2008-
2009, så hadde hele nedbemanningen løst seg av seg selv.” 

”Det er helt sykt for samfunnets del å nedbemanne så mye. Hadde de ventet 3-4 år 
hadde dette løst seg av seg selv.” 

Vegvesen-ansatte peker også på lokaliseringsspørsmålet som vanskelig. Flere 
forstår ikke/har ikke oppfattet noen argumentasjon for at regionkontorene havnet i 
Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og Lillehammer, annet enn at det er rene 
distriktspolitiske hensyn.  

Fra intervjuene i Tollvesenet, har det særlig kommet frem synspunkter på avgjør-
elser knyttet til hvilke organisasjonsmessige enheter som består og hvilke som ble 
lagt ned. De som har tapt interne kamper om opprettholdelse av egen enhet, gir 
uttrykk for at de har vondt for å forlike seg med utfallet.  

De Kartverksansatte som er intervjuet er i større grad negative til omstillingen. De 
oppfatter ikke at det er behov for å gjøre alt som blir gjort. De mener Kartverket er 
avhengig av et tett og tettere samarbeid med kommunene, noe som tilsier tilstede-
værelse i alle fylker. De opplever at omstillingen innebærer en nedprioritering av 
det kartfaglige arbeidet i Norge.  

”Omstillingen svekker faget og produktene som kommer ut.” 

”Hovedkonsekvensen er at servicenivået blir dårligere og datakvaliteten i registre 
blir dårligere.”  

Den personlige situasjonen  
Ett klart skille går mellom de som er blitt overtallige som følge av at hele arbeids-
stedet er blitt borte, og de som er blitt overtallige som følge av en vurdering av 
enkeltmedarbeidere opp mot hverandre. Der en organisasjonsenhet er lagt ned, og 
alle medarbeiderne i enheten er blitt overtallige, rapporteres det om styrket 
samhold før nedleggelsen. Uttalelsen: ”det eneste som er feil med oss, er at vi bor 
på feil sted”, har gått igjen i flere samtaler. Blant de som har vært gjenstand for en 
vurdering opp mot sine kollegaer på samme arbeidssted, er det flere som 
understreker at det oppleves som vanskelig og urettferdig. 

Holdningen til arbeidsstedet og arbeidssituasjonen er et annet dominerende trekk i 
intervjuene. Svært mange av de intervjuede har hatt et langsiktig perspektiv på sitt 
ansettelsesforhold. Det å ha en sikker jobb frem til pensjonsalderen er viktig for 



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 163 

mange, og flere trekker frem dette som en vesentlig bakgrunn for å arbeide i en av 
de tre etatene.  

”Vi har jo hatt lavere lønn enn andre, men hver gang vi har snakket om det, har 
vi fått høre at vi har jo tross alt en helt sikker jobb. Nå har vi ikke det, heller.”  

”Jeg hadde en jobb i det private. Så ble jeg bedt om å søke i ...(en av de tre 
etatene, forf. anm.) Kommer du hit, har du sikker jobb til du blir pensjonist, ble 
det sagt.”  

”Jeg føler meg ført bak lyset.”. 

I forprosjektet til dette arbeidet, Notat 1/2003 fra Arbeidsforskningsinstituttet, ble 
det skilt mellom overtallige som føler seg sparket ut og overtallige som griper 
sjansen til å gjøre noe annet. I vårt utvalg har vi noen som føler seg sparket ut, og 
flere som gir uttrykk for at de helt klart ville fortsatt i etaten hvis ikke 
omstillingen hadde fått det resultat den fikk. Ingen ser overtallighetssituasjonen 
som noe entydig positivt, i betydningen at de har ventet på en mulighet til å slutte 
for å realisere noe annet. Det er imidlertid flere som har startet denne tanke-
prosessen etter at omstillingen ble aktuell. Disse gir uttrykk for at når det først ble 
som det ble, var det greit å få en anledning til få en (annen) utdannelse eller til å 
starte egen virksomhet. Blant de intervjuede som er overtallige, er det en overvekt 
av arbeidstagere som sier de ville fortsatt i virksomheten dersom de hadde hatt 
mulighet til det. 

”Jeg bekymret meg vel egentlig aldri. Begynte vel å bli lei av hele etaten. 
Prosessen ble like mye en mulighet som en trussel.” 

”Jeg føler at dette er forferdelig urettferdige greier. Det ble vurdert slik at min 
kompetanse var det ikke bruk for. Men jeg mener jeg kan finne igjen stillingen 
min. Jeg sitter på konferanser og hører om IA – jeg blir kvalm!” 

Som vi skal komme tilbake til, er det medarbeidere blant de intervjuede som har 
fått tilbud om og akseptert å ta arbeid andre steder i landet. Det er imidlertid flere 
som peker på at det aldri var noe reelt alternativ. To begrunnelser går igjen. Den 
ene er sosiale forhold, familiebånd. 

”Det er uaktuelt å flytte fra min gamle mor og resten av familien her.” 

Den andre knytter seg til økonomi, og da særlig sammenligning av boligutgifter 
og boligstandard der man bor og hva man kan få for tilsvarende beløp i større 
byer.  

”For det jeg får for huset mitt her i ...(mindre by, forf. anm.), får jeg kanskje en 
toroms i ...(stor by, forf. anm.)”.  

Oppsummering 
Som avsnittene over viser, er det noen som er negative til omstillingen generelt og 
mange av de intervjuede, som av ulike grunner knyttet til sin personlige situasjon, 
er negative til det utfall omstillingen har fått for dem. Det vil naturlig nok farge 
oppfatningene om omstillingsvirkemidlene, og synspunktene som fremkommer 
om virkemidlene må leses i lys av disse.  
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6.2.2 Innspill fra de tre virksomhetene om 
omstillingsprosessen 

Den første samtalen 
Som nevnt over, er det i alle tre virksomhetene slik at det er nærmeste leder som 
formidler konsekvensene av omorganiseringen til den enkelte. Vi har før vært 
inne på at alle de tre virksomhetene har gått over til færre regioner/distrikter, og vi 
skal se litt nærmere på hva dette prinsippet kan medføre. En viktig del av 
gevinstene fra omorganiseringen ligger i å bruke færre ressurser på ledelse og 
administrasjon. I praksis vil det innebære at medarbeidere som arbeider ved et 
kontor som tidligere var ledet fra eget område (f eks fylke), vil kunne få en ny 
leder som fysisk sitter i et annet fylke. Det vil også ofte være slik at kontorene 
som ikke får den nye regionledelsen, får flere lokalt overtallige enn kontoret som 
”vinner kampen” om å bli nytt regionhovedsete. Det vil derfor være normalt at et 
medlem av en ny ledergruppe i regionen må håndtere lokalt overtallige i andre 
fylker/områder. På grunn av hvordan omorganiseringen er faset i tid, dvs. når de 
nye regionene overtar personalansvaret og når nedbemanning skal skje, har det 
oppstått situasjoner der den første kontakten mellom den nye lederen og en 
medarbeider er samtalen der medarbeideren skal orienteres om at hun/han er 
lokalt overtallig. På grunn av stort kontrollspenn og tidspress i forhold til formelle 
prosesser, har vi fått flere rapporter om at det i Vegvesenet er gjennomført denne 
type samtaler på telefon. 

Ledelsen i virksomhetene gir uttrykk for at de har vært klar over utfordringene, og 
at de har kjent dem på kroppen.  

”I ... har vi kjørt kurs i den vanskelige samtalen. Ærlighet har vært viktigst for 
oss. Alle har møtt sin leder ansikt til ansikt.” 

”Har vært borte i at ledere har lovet for mye. Men det kan også skje at folk hører 
det de vil høre...” 

”Fra sentralt hold fikk vi beskjed om at vi måtte være gode på informasjon – 
informere godt om rettigheter og plikter. Vi som mellomledere fikk informasjonen 
sent – det kjentes ikke godt.” 

”Den overtallige får beskjed av nærmeste leder at han eller hun er overtallig. Det 
blir en kort samtale. Mange blokkerer i den samtalen. Det er viktig å følge med 
vedkommende den dagen – han eller hun kan ha behov for hjelp, selv om det ikke 
blir uttalt.” 

Som nevnt er det tallrike eksempler på at den første informasjonen har vært 
mangelfull eller blitt fremført på en måte som er vanskelig. 

”Det ble aldri noen skikkelig samtale – ny sjef som hadde mindre peiling enn 
meg. Det burde vært med noen fra personal som hadde litt snøring på temaet.” 

”Den første samtalen var mangelfull. Lederen var ikke godt informert. Det var 
frustrerende.” 

”Fikk høre at det måtte da la seg ordne med full pensjon i det første møtet. Men 
slik gikk det jo ikke!” 
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”Jeg fikk rede på at jeg var overtallig rett før brevet kom, på telefon. Min leder 
satt i ... (en annen by, forf. anm.). Det var en sjef jeg ikke kjente. Vi fikk jo helt nye 
ledere.” 

”Etter 33 år i etaten fikk jeg vite av en helt fremmed person at jeg var overtallig. 
Samtalen varte et kvarter. Så skulle jeg rett ut og møte publikum. Det var helt 
umulig, men jeg tok meg sammen. Forsøkte å være proff.” 

”Jeg fikk vite om dette gjennom en leder som kjente veldig få. Vi hadde et felles 
orienteringsmøte, så var det samtaler med én og én. Jeg synes det var stygt. Et 
iskaldt møte. Men sånn måtte det vel være, fordi lederen hadde så mange under 
seg. Måtte vel opptre kaldt for å overleve. Etter møtet var vi overlatt til oss selv.” 

En leder trakk frem at også den skriftlige kommunikasjonen kan være vanskelig. I 
et brev der det skal begrunnes at en medarbeider er vurdert som overtallig, kan det 
tross alt ikke bli en svært positiv tone. Det er likevel mulig å unngå støtende 
formuleringer, hevder denne lederen. Et eksempel på det motsatte, finner vi i 
uttalelsen under: 

”Er bitter – er fortsatt preget av veldig negative formuleringer i brevet der det ble 
opplyst at jeg var overtallig. Det har påvirket meg psykisk – et helvete. Jeg har 
fått noen opplevelser jeg ikke vil glemme.” 

Dette er hentet fra tidlig i denne virksomhetens omstillingsprosess. Medarbeideren 
ble kontaktet på telefon av en som hadde fått kopi av brevet, med en beklagelse og 
spørsmål om hvordan vedkommende hadde det. Det hjalp, men har ikke kunnet 
bøte på hvordan det oppleves å få et slikt brev etter en lang karriere i virksom-
heten.  

Råd eller informasjon 
Kartverket har vært helt tydelige på at de ikke vil gi råd til de overtallige om 
hvilke valg med hensyn til ulike ordninger de bør ta. Begrunnelsen er at ledere i 
Kartverket vanskelig kan ha oversikt over alle konsekvenser av et valg, og at de 
ikke vil komme i en situasjon der den overtallige senere kan presentere uheldige 
konsekvenser av et valg truffet med utgangspunkt i et råd fra Kartverket. 
Virksomheten har derfor en ambisjon om å presentere så god informasjon som 
mulig om de ulike alternativene, slik at den enkelte har et grunnlag for å treffe 
egne valg. 

Vegvesenet har benyttet noe av den samme tankegangen, dvs. at Vegvesenets 
egne ledere ikke gir råd direkte til den overtallige. Denne virksomheten har i 
større utstrekning og mer systematisk benyttet eksterne rådgivere, både når det 
gjelder hvordan man bør opptre som arbeidssøker og hvilke virkemidler som vil 
falle gunstigst ut for den enkelte.  

I Tollvesenet har vi identifisert eksempler på at ledere har hjulpet den enkelte med 
beregninger av hvordan forskjellige valg vil slå ut, og gitt råd med utgangspunkt i 
det. I ett tilfelle er det blitt understreket at rådet ble gitt uten å ta hensyn til de 
skattemessige konsekvensene, ettersom kontakt med ligningskontoret ikke kunne 
gi fyllestgjørende svar.  
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Mer generelt har både ledere og berørte i Kartverket og Tollvesenet rapportert at 
det er gitt signaler om at ventelønn ikke er en gunstig ordning, sett i forhold til 
studiestønad eller sluttvederlag. De to sistnevnte virkemidlene er vurdert å være 
bedre i forhold til det å komme over i nytt arbeid. 

De tillitsvalgtes rolle 
De berørte gir uttrykk for ulike syn på de tillitsvalgtes rolle. Det gjelder både de 
sentrale tillitsvalgte og de lokale.  

Når det gjelder de sentrale tillitsvalgte, har vi registrert uttalelser om at de virker 
fjerne i forhold til hva som skjer på lokalplanet. Det er imidlertid flere som 
forklarer at de ikke har spesiell innsikt i hva de sentralt tillitsvalgtes virksomhet, 
men at de samtidig har inntrykk av at de gjør en god jobb. Denne gruppen har 
naturlig nok ingen sterke synspunkter på de tillitsvalgtes bidrag. 

Noen eksempler på unntaksuttalelser: ”Dette vedkommer ikke det sentrale 
forbundet. De har sin arbeidsplass på Østlandet. Det må berøre deg personlig – 
de er litt for langt vekk fra resten av landet.” 

”Skuffet over de tillitsvalgte. Har vært medlem i alle år. De er feige, og redde for 
jobbene sine. Tør derfor ikke å gå for hardt ut. De vet jo også at de ikke ville nå 
fram med et krav om at alle skal komme inn igjen.” 

”Følte at det var mindre enn forventet innsats herfra fra de sentrale tillitsvalgte. 
Men jeg har ikke forventet at noen skal stå på for meg personlig.” 

Synspunktene varierer også i forhold til de lokale tillitsvalgte. Her er det først og 
fremst deres evne og mulighet til å komme med korrekt og relevant informasjon 
som har blitt trukket frem. Enkelte fremhever at det først og fremst var de lokale 
tillitsvalgte som hadde riktig informasjon om prosess og muligheter, og at det var 
større grunn til å stole på informasjonen fra disse enn fra de lokale lederne.  

6.2.3 Spørreundersøkelsen 
Alle i spørreundersøkelsen som opplevde en omstillingsprosess, er bedt om å 
vurdere den prosessen de deltok i og som for noen av dem endte med at de forlot 
etaten. De ble bedt om å vurdere påstandene i Tabell 6.1, ved å markere om de er 
helt enige, helt uenige eller noe midt imellom som vi kaller delvis enig/uenig. 

Alternativet delvis enig/uenig kan romme mange oppfatninger; fra at en ikke 
synes påstanden er særlig treffende men at det er noe i den, til at den treffer godt 
på deler av prosessen men ikke på andre deler. I halvparten av påstandene har 
dette svaralternativet fått størst oppslutning. Dette skyldes at vi krever full enighet 
eller uenighet for å avvike fra dette svaret. 

Det er en viss overvekt av enighet blant de ansatte i at de ble godt orientert om 
omstillingen underveis, men denne overvekten gjelder ikke de som har mottatt en 
sluttordning. En større andel av disse er helt uenig i at de ansatte ble godt 
orientert. 

Over halvparten av de spurte er helt enige i at det tidlig i prosessen ble skapt stor 
usikkerhet blant de ansatte om virkningene for den enkelte. Dette synes ikke å 
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skyldes at ledelsen altfor tidlig ga signaler om mulige virkninger. Ledelsen har 
forsøkt å dempe usikkerheten ved å gi uttrykk for at prosessen ville gå bra, men i 
ettertid fremstår dette for mange som uttrykk for overdreven optimisme.  

Svært få er helt enige i at ledelsen la betydelig vekt på sosiale hensyn i 
omstillingsprosessen. Over halvparten er faktisk helt uenige i denne påstanden. 
Vel 38 prosent av de som har svart mener også at prosessen ble kjørt uten hensyn 
til langvarig lojalitet og innsats for virksomheten. 

En annen sak er om de hensyn som faktisk ble tatt, ble klart presentert og fulgt 
eller om de ansatte fikk følelsen av vilkårlighet. Det er en viss overvekt av 
uenighet i at de kriteriene som faktisk ble valgt som grunnlag for utvelgelsen av 
de som skulle slutte, ble klart presentert av ledelsen. Det er en viss overvekt av 
enighet i at de kriteriene som ble presentert antakelig var i godt samsvar med de 
som faktisk ble brukt. Kriteriene ble ikke så godt presentert, men de ble antakelig 
fulgt. 

Omstillingsprosessen har hatt omkostninger, både for virksomheten og den 
enkelte. Om lag 2/3 av de som har opplevd omstillinger, sier seg helt enig i at 
omstillingen tok vekk krefter fra utførelsen av ordinære oppgaver. Men bare 19 
prosent bekrefter at den medførte betydelige problemer som søvnløshet, depre-
sjoner, redusert selvtillit og svekket pågangsmot. For de som faktisk fikk en 
sluttordning, er prosenten høyere: 27. Hvilke av de ulike typene problemer som 
var mest utbredt, sier undersøkelsen intet om. 

På jobben er det særlig kollegene som gir mest hjelp og støtte til dem som sliter 
under omstillingsprosessen. De tillitsvalgte eller den personalansvarlige oppfattes 
som å ha bidradd lite. De som faktisk har fått en sluttordning, er imidlertid noe 
mer positive til den personalansvarliges innsats. Om lag 13 prosent er helt enig i 
at den personalansvarlige bidro til å gjøre omstillingsprosessen lettere. 
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Tabell 6.1 Tilsatte i omstillingsetater utenom befal i Forsvaret, som 
opplevde omstillinger, etter om de er helt enige eller helt uenige 
i følgende påstander om omstillingsprosessen. Prosent 

 Helt 
enig 

Delvis 
enig/ 
uenig 

Helt 
uenig 

De ansatte ble godt orientert om omstillingen 
underveis........................................................................ 26,0 51,8 22,2 
Det ble altfor tidlig gikk signaler om mulige 
virkninger for de ansatte………………………………. 11,6 36,5 52,0 
Det ble tidlig i prosessen skapt stor usikkerhet blant de 
ansatte om virkningene for den enkelte………………. 56,6 30,8 12,6 
Ledelsen ga i starten av prosessen uttrykk for over-
dreven optimisme om at prosessen ville gå bra for alle. 35,3 37,8 27,0 
Ledelsen la betydelig vekt på sosiale hensyn………… 8,7 36,7 54,6 
Ledelsen kjørte et rått løp, uten hensyn til langvarig 
lojalitet og innsats for virksomheten …………………. 38,2 32,2 29,5 
Prosessen med å avklare hvem som skulle slutte, 
startet i god tid………………...………………………. 13,6 52,3 34,0 
Omstillingsprosessen tok vekk krefter fra utførelsen av 
ordinære oppgaver i virksomheten……………………. 66,3 27,6 6,1 
Omstillingsprosessen medførte for meg betydelige 
problemer som søvnløshet, depresjoner, redusert 
selvtillit og svekket pågangsmot……………………... 18,7 35,1 46,1 
Kriteriene som lå til grunn for utvelgelsen av de som 
fikk tilbud om sluttpakke, ble klart presentert av 
ledelsen……………………………………………….. 23,2 48,8 28,1 
Kriteriene som ble presentert var antakelig godt i 
samsvar med de som faktisk ble brukt……..…………. 25,1 58,7 16,2 
Hjelp og støtte fra kolleger bidro til å gjøre 
omstillingsprosessen lettere for meg………………….. 28,2 53,2 18,6 
Hjelp og støtte fra tillitsvalgt(e) bidro til å gjøre 
omstillingsprosessen lettere for meg………………….. 15,0 39,2 45,8 
Hjelp og støtte fra personalansvarlig i virksomheten 
bidro til å gjøre omstillingsprosessen lettere for meg… 12,5 37,1 50,4 
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Tabell 6.2 Tilsatte som fikk sluttordning, utenom befal i Forsvaret, etter om 
de er helt enige eller helt uenige i følgende påstander om 
omstillingsprosessen. Prosent 

 Helt 
enig 

Delvis 
enig/ 
uenig 

Helt 
uenig 

De ansatte ble godt orientert om omstillingen underveis... 26,4 43,4 30,1 
Det ble altfor tidlig gikk signaler om mulige virkninger 
for de ansatte…………………………………………….. 14,9 49,9 35,1 
Det ble tidlig i prosessen skapt stor usikkerhet blant de 
ansatte om virkningene for den enkelte…………………. 54,4 30,3 15,3 
Ledelsen ga i starten av prosessen uttrykk for overdreven 
optimisme om at prosessen ville gå bra for alle………… 41,2 40,1 18,7 
Ledelsen la betydelig vekt på sosiale hensyn…………… 7,3 35,0 57,7 
Ledelsen kjørte et rått løp, uten hensyn til langvarig 
lojalitet og innsats for virksomheten ……………………. 41,1 27,8 31,1 
Prosessen med å avklare hvem som skulle slutte, startet i 
god tid……………………………………………………. 21,1 49,6 29,3 
Omstillingsprosessen tok vekk krefter fra utførelsen av 
ordinære oppgaver i virksomheten………………………. 54,3 32,8 12,9 
Omstillingsprosessen medførte for meg betydelige 
problemer som søvnløshet, depresjoner, redusert selvtillit 
og svekket pågangsmot…………………………………... 27,1 31,5 41,5 
Kriteriene som lå til grunn for utvelgelsen av de som fikk 
tilbud om sluttpakke, ble klart presentert av ledelsen…… 29,0 37,9 33,1 
Kriteriene som ble presentert var antakelig godt i samsvar 
med de som faktisk ble brukt……………………………. 31,9 53,1 15,0 
Hjelp og støtte fra kolleger bidro til å gjøre 
omstillingsprosessen lettere for meg…………………….. 27,3 45,2 27,5 
Hjelp og støtte fra tillitsvalgt(e) bidro til å gjøre 
omstillingsprosessen lettere for meg…………………….. 11,5 37,5 51,0 
Hjelp og støtte fra personalansvarlig i virksomheten bidro 
til å gjøre omstillingsprosessen lettere for meg………….. 16,1 38,9 45,0 

 

6.3 Virkemidlene 
6.3.1 Innspill fra de tre virksomhetene om 

virkemidlene 
Erfaringene fra intervjuene viser at mange overtallige treffer sin avgjørelse i en to-
trinns prosess. Først vurderer de om ventelønn er aktuelt og attraktivt i forhold til 
andre ordninger. Dersom ventelønnsalternativet faller, vurderes andre ordninger 
opp mot hverandre. 
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Ventelønn vs andre ordninger 

De eldre arbeidstagerne 

For de eldre arbeidstagerne, dvs. de som er i slutten av 50-årene og oppover, 
vurderes ventelønn som det eneste reelle alternativet. Ikke dermed sagt at vente-
lønn oppleves som attraktivt, mange har svært sterke, negative holdninger til 
ventelønnsordningen.  

Blant de tre virksomhetene, er det særlig Vegvesenet som har et stort antall eldre 
arbeidstagere som blir berørt. I Tollvesenet og Kartverket er det færre i denne 
gruppen, men de vi har hatt kontakt med, har hatt relativt sammenfallende 
synspunkter.  

Svært mange i denne gruppen er opptatt av å få en verdig avslutning på arbeids-
livet. De ser mulighetene for en ny karriere hos en annen arbeidsgiver som små 
eller helt fraværende. Den klart foretrukne løsningen er førtidspensjon, og de 
peker på at mange i private virksomheter har den muligheten. De Vegvesen-
ansatte peker spesielt på at Mesta har benyttet førtidspensjon overfor med-
arbeidere som tidligere var kollegaer i samme etat. Mange har også problemer 
med å se hva som er den reelle forskjellen mellom ventelønn og førtidspensjon for 
staten og samfunnet forøvrig. Ettersom de antar at de ikke vil komme i nytt 
arbeid, ser de det mer som et spørsmål om pengene skal komme herfra eller 
derfra. 

Holdningen til Aetat blir for noen preget av at de berørte har små forhåpninger om 
å komme i nytt arbeid. Det å måtte ha kontakt med Aetat blir beskrevet mer som 
en plage enn som en hjelp til retur til arbeidslivet. Én beskriver at han som 60-
åring ville hatt 6 ukers ferie, mens ventelønnslivet kun gir 3 uker. Noen er også 
opptatt av at ventelønnsordningen gir usikkerhet. De har fått høre at de kan bli 
pålagt å ta arbeid andre steder i landet og at ordningen kun gjelder for ett og ett år 
av gangen. Dette kommer på toppen av at de nettopp har mistet en jobb de og 
andre i omgivelsene oppfattet som 100 % sikker. 

Andre oppfatter ventelønn mer som en annen måte å få pensjon på. Ettersom det 
likevel er håpløst å få en jobb, blir ”stempling” og annen Aetat-kontakt mer å 
regne som proforma-aktiviteter. 

”Jeg er 57 – var derfor ikke med på å vurdere andre løsninger – ventelønn er 
nesten for bra, når man ikke vurderer andre løsninger.” 

”Har blitt sagt opp og søkt om ventelønn. Men er usikker – har jo fått vite at det 
ikke er noen automatikk i dette.” 

”Det jeg misliker mest, er presset fra Aetat. Du må ikke tru ditt og datt, vente-
lønnen gjelder bare for ett år av gangen. Må melde meg hver 14. dag. Hvis jeg 
hadde hatt jobb, hadde jeg hatt 6 uker ferie nå som jeg er over 60. Nå har jeg 
bare 3 uker – må være tilgjengelig. Noen gir jo bare f... og reiser likevel. Men jeg 
føler at det med å følge lover og regler er viktig.” 

”Jeg er 60 – ventelønn er det som er aktuelt for meg. Men liker det ikke – det har 
noe med å få være i fred. Jeg søker jobber nå, men det er bare fordi jeg må. Jeg 
ønsker ikke å begynne et annet sted. Men jeg kunne absolutt gjort en eller annen 
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jobb i .. (navn på etaten, forf. anm). Ikke så farlig for meg hva det er, innenfor det 
jeg behersker.” 

”Tror det vil gå økonomisk – har nedbetalt alle lån og gjort det jeg kan med 
vedlikeholdsforpliktelser og annet. Kona jobber jo fortsatt.” 

”Jeg kunne godt tenke meg å slutte – men på en verdig måte. Gjerne med 
førtidspensjon.” 

”Ventelønn er ikke aktuelt – vil ikke ha noe med Aetat å gjøre. Hadde jeg vært 60 
kunne jeg valgt det, men ikke nå.” 

”Må nesten se dette (ventelønn, forf. anm.) som en pensjonsordning.” 

”Jeg har vurdert å studere, men vet jo at jeg ikke ville fått jobb. Så det ville bare 
vært luksus. Hadde jeg vært fem år yngre, ville jeg studert filosofi eller sosiologi.” 

Blant de intervjuede i denne aldersgruppen, er det også eksempler på personer 
som ønsker og er optimistiske i forhold til det å få en ny jobb. 

”Jeg har vært veldig aktiv, og innstilt på at jeg skal skaffe meg jobb. Jeg har 
benyttet kreative løsninger, bl.a. satt inn egne annonser. Jeg er sterk, stabil og har 
kompetanse.” 

De under 50 

I denne aldersgruppen er det få som vurderer ventelønn som aktuelt. Studiestønad 
eller sluttvederlag er mer interessante ordninger. Én av de intervjuede la vekt på at 
man beholder fortrinnsretten mens man får ventelønn, mens man mister dette 
godet ved å velge sluttvederlag eller studiestønad.  

”Valget er vanskelig – en sluttpakke er mest interessant, men da mister jeg 
fortrinnsretten. Kanskje er fortrinnsretten min eneste mulighet til å få en jobb. 
Derfor blir det ventelønn. Men det er en ufri og uverdig tilværelse. Blir tråkket 
på! ” 

Andre pekte på at de hadde blitt frarådet å benytte fortrinnsretten, ettersom det 
kan virke stigmatiserende å legge et slikt brev ved søknaden. Dermed kan man 
like godt velge sluttvederlaget, hevder disse. 

Studiestønad vs sluttvederlag 
Blant de vi har intervjuet finner vi personer som sier at studiestønad er det eneste 
rette for dem. Vi finner også personer som forteller at det er uaktuelt å vurdere 
studiestønad, men som synes sluttvederlag er en god løsning, når det først er blitt 
som det er blitt. Ut fra våre intervjuer virker det altså som om studiestønad og 
sluttvederlag er to ordninger som utfyller hverandre godt. Særlig gjelder det etter 
omleggingen fra 1. januar 2004, der man gikk over til å beregne maksimalt slutt-
vederlag etter faktisk tjenestetid og øvre grense ble økt fra 15 til 24 måneder. 
Igjen finner vi grunn til å understreke at dette ikke gjelder for den eldste gruppen 
av arbeidstagere; de som er godt opp i femtiårene og over. På grunn av at de 
vurderer sine sjanser på arbeidsmarkedet som små, finner de verken sluttvederlag 
eller studiestønad som attraktive ordninger. 
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Valget av studiestønad synes styrt av to viktige forhold. For det første i hvilken 
grad den overtallige er interessert i og motivert for videre studier, og for det andre 
om det er mulig for den overtallige å leve med en inntekt på 2/3 av den 
opprinnelige. Det økonomiske kan kompenseres med ekstrajobbing i tillegg til 
studiene, men det forutsetter at det er mulig ut fra familiesituasjon og andre 
forpliktelser.  

Alder spiller selvfølgelig også inn, i den forstand at studiestønad virker mer 
aktuelt jo lavere den overtalliges alder er, men vi har også intervjuet en 50-åring 
som er godt i gang med studier. Alderselementet må ses i sammenheng med 
beregningsmåten for de to virkemidlene. Sluttvederlaget beregnes jo etter faktisk 
tjenestetid, med 6 måneder som nedre grense for de med mellom 2 og 6 års 
tjenestetid og én måneds tillegg for hvert tjenesteår opp til 24 måneder/24 år. 
Studiestønaden er det en terskel på to års tjenestetid for å kvalifisere til, deretter 
kan den utbetales med 2/3 lønn i inntil 3 år, men selvfølgelig ikke lenger enn 
studietiden. Nominelt vil jo 2/3 lønn i 3 år (studiestønad) tilsvare et sluttvederlag 
på 24 måneder. Rent økonomisk burde derfor studiestønad oppfattes som mer 
attraktivt jo kortere faktisk tjenestetid den overtallige har. I vårt materiale kommer 
denne type begrunnelser klarest frem i forbindelse med overgangen fra beregning 
av sluttvederlag basert på alder og maks 15 måneder (til og med 2003) til 
beregningsmåten som er beskrevet over (fra og med 2004). Flere som er i tretti-
årene har gitt uttrykk for at de vurderte studiestønad med den gamle ordningen, 
men at de egentlig var mer motivert for å jobbe/starte for seg selv. Den nye 
ordningen gav god uttelling, siden de har mange år bak seg i etaten. Det medførte 
at de valgte sluttvederlag i stedet.  

”Slitsomt å jobbe i tillegg til studier og eksamen. Studiestønaden dekker faste 
utgifter pluss spaghetti med ketsjup hver dag. Må jobbe for å ha noe ekstra.” 

”Hvis noen hadde sagt for et halvt år siden at jeg skulle være i sykepleier-
utdanning nå, hadde jeg ledd!” 

”Jeg stortrivdes i etaten og med jobben. Jeg hadde et sterkt ønske om å fortsette. 
Men jeg har det bra som student. Det er artig å prøve noe nytt – når du først er 
nødt. Jeg kunne få 12 mnd sluttvederlag. Det var litt bedre enn med de gamle 
reglene, men ett år går fort – og jeg hadde ikke hatt noe mer utdannelse etter det 
året.” 

”Jeg er 45 – det er for sent med studier, dessuten er kona hjemmeværende. Ikke 
aktuelt å gå ned en tredjedel i lønn i tre år. Derfor vurderte jeg ikke noe annet enn 
sluttvederlag.” 

”Studier kan nok passe for de yngre, men vi som har lån har ikke råd til tre år 
med utdannelse.” 

”Jeg valgte sluttpakke – kunne fått 9 mnd med utgangspunkt i alder, fikk 24 mnd 
når man gikk over til å beregne etter tjenestetid – det ble avgjørende!” 

”Studiestønad har jeg ikke vurdert – føler meg for gammel til det. Har mest lyst til 
å jobbe. Mange sier de synes det er gøy å studere, men jeg er ikke tøff nok. Det 
virker skummelt.” 
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”Jeg tenkte på studiestønad. Men så ble pakkene endret, fra alder til tjenestetid. 
Det var bedre for meg. Da valgte jeg sluttvederlag, og etablerte eget firma. Nå er 
jeg veldig glad for at jeg er ute av det! Men hvis jeg ikke hadde blitt overtallig, 
hadde jeg nok fortsatt.” 

”Jeg begynte å bli fed up av mine oppgaver, men jeg hadde ikke hatt råd til å 
slutte for å studere uten studiestønad. Det er en stor omstilling å klare seg på 2/3 
av lønnen – høyst individuelt om man klarer det.” 

”Utdanning? Har ingen anelse om hva jeg skulle valgt! Jeg hadde sett svart på å 
sette meg på skolebenken etter så mange år borte!” 

Hva benyttes virkemidlene til? 

Som nevnt har mange i de virksomhetene vi har sett nærmere på, lang fartstid i 
etaten. I Tollvesenet har en betydelig majoritet etatsutdanning; en utdanning som 
av både medarbeidere og ledere i etaten beskrives som smal. Det oppleves ikke 
som lett å argumentere for at en tollfaglig bakgrunn er relevant på andre områder. 
Noe av det samme finner vi i Kartverket. Her er det ikke etatsutdanningen som er 
utfordringen, det er snarere det å ha arbeidet på det kartfaglige området i mange 
år. Det kvalifiserer selvfølgelig til andre virksomheter innenfor kartområdet, men 
her er arbeidsmarkedet vanskelig.  

Denne situasjonen har medført at enkelte har valgt studiestønad for å kvalifisere 
til helt andre yrker. Noen har f eks valgt sykepleie, med den begrunnelse at det er 
noe som helt sikkert vil gi en trygg jobb nær hjemstedet. Studiestønaden er også 
benyttet for dels å formalisere den realkompetansen som er bygget opp gjennom 
en lang yrkeskarriere og dels for videreutdanning innenfor tilgrensende fagfelt. 

Fra overtallige i Kartverket, finner vi eksempler på at de har benyttet slutt-
vederlaget som et fundament for å starte egen virksomhet innenfor sitt fagområde.  

Vi finner selvfølgelig også eksempler på at sluttvederlaget benyttes som en 
finansiell bro over til nytt lønnet arbeid. Dette er antagelig det vanligste for de 
som velger denne løsningen. Blant de intervjuede er det personer som relativt 
raskt fant nytt arbeid, og det er personer som fortsatt leter etter en ny stilling.  

Utbetaling av sluttvederlag 

Har man valgt sluttvederlag, blir det neste temaet om dette vederlaget skal 
utbetales som et engangsbeløp eller månedsvis. Blant de som har kunnet velge, 
finner vi eksempler på begge løsninger. Noen fremhever fleksibiliteten det gir å 
kunne disponere et større beløp. Andre ønsker å få månedlige utbetalinger, fordi 
de er bekymret for om de vil være disiplinerte nok i forhold til å disponere et stort 
beløp over lang tid. Igjen er dette et tegn på at det kan oppfattes som gunstig for 
arbeidstagerne at begge muligheter eksisterer. 

Oppfatninger om andre virksomheters virkemidler 
I intervjuene har vi tatt opp hvordan de berørte vurderer virkemidlene som 
benyttes i andre offentlige og i private virksomheter. En generell konklusjon er at 
de berørte har lite faktakunnskap om hvilke ordninger andre virksomheter 
disponerer og benytter. 
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På et åpent spørsmål om hvordan de vurderer virksomhetens ordninger i forhold 
til andre virksomheters ordninger, er det vanligste svaret at mange får mer enn det 
min virksomhet bidrar med. Mange trekker frem Forsvaret som et eksempel på en 
arbeidsgiver med rause sluttordninger. Ingen av de intervjuede hadde imidlertid 
konkrete kunnskaper om Forsvarets ordninger generelt, eller om forskjellen på de 
ordninger som tilbys militært og sivilt ansatte i Forsvaret. Flere var også inne på 
private virksomheters fallskjermer i millionklassen. 

På spørsmål om de intervjuede kjenner ordningene i private virksomheter som har 
måttet nedbemanne i noen skala, gir de fleste uttrykk for at de ikke gjør det i 
detalj. Noen har bekjente som har vært gjennom det, og rapporterer om vesentlig 
dårligere ordninger enn de selv har. Etter at de har resonnert litt rundt forskjellige 
typer ordninger, ender mange av de intervjuede opp med at de statlige ordningene 
tross alt er akseptable. 

Noen Kartverk-ansatte har bekjente i Vegvesenet, og peker på at Vegvesenet har 
bedre ordninger. Noen Vegvesen-ansatte er spesielt opptatt av at Mesta har 
romsligere ordninger enn det Vegvesenet har.  

”Det er jo Mesta-ansatte som har fått 2/3-lønn i 10 år.” 

”Jeg forstår ikke hvorfor Mesta kan bruke førtidspensjon, mens vi i Vegvesenet 
ikke kan. Hva er forskjellen?” 

”Det undrer meg at tilbudene er forskjellige i de forskjellige statlige etatene. 
For eksempel har Forsvaret og Vegvesenet fått mer enn oss i Kartverket.” 

”Vi er jo heldige lell – det er jo de som mister jobben med en måneds lønn”. 

”Kan få betydelig bedre pakker i private, store bedrifter.” 

”Til syvende og sist er vi vel ganske heldige i staten. Det forsvinner mange 
arbeidsplasser på … (privat virksomhet, forf. anm.) rett her borte – de får bare 3-
4 mnd lønn alle sammen.” 

”Vi har kanskje gjort for lite galt? De store får jo millioner i sluttpakke. Men jeg 
takker og bukker i forhold til de private ellers – våre ordninger er absolutt 
brukbare i forhold til dem.” 

”Jeg angrer som fanken på at jeg ikke ble i det private – der tar de i alle fall vare 
på folk!” 

Oppfatninger fra medarbeidere som er igjen i virksomheten 
Vi har intervjuet et svært beskjedent antall medarbeidere som er igjen i 
virksomheten uten å være berørt selv, det vil si at deres stilling er videreført uten 
vesentlige endringer. Disse har gitt uttrykk for sine oppfatninger om omstillingen i 
virksomheten. De har i liten grad synspunkter på virkemiddelbruken, utover at de 
er opptatt av at (tidligere) kollegaer skal behandles ordentlig. 

Vi har også intervjuet et noe større antall medarbeidere som er igjen i virksom-
heten med endret stillingsinnhold. De fleste av disse har valgt denne løsningen, 
fremfor å bli klassifisert som internt overtallig. I denne gruppen finner vi ledere 
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som er blitt internt overtallige fordi det er færre lederstillinger i en regionalisert 
virksomhet. I Tollvesenet har vi eksempler på medarbeidere som har gått fra 
kontorarbeid over i kontrolloppgaver og turnusarbeid. I Kartverket er det 
eksempler på internt overtallige som har søkt og fått stilling i tinglysings-
funksjonen. 

Medarbeiderne som blir igjen med endret stilling, er glad for å ha fått denne 
muligheten. Flere, også andre enn de direkte berørte, har imidlertid påpekt at det 
kan være spesielle utfordringer knyttet til det å gå over fra en lederstilling til en 
annen funksjon. Det kan gjelde det å finne oppgaver som oppfattes som relevante 
av denne gruppen, det kan gjelde det at den tidligere lederen har vansker med å 
finne seg til rette i sin nye rolle, samt at medarbeiderne ser noen utfordringer 
knyttet til det å forholde seg til en tidligere leder som likeverdig kollega.  

I Tollvesenet og Vegvesenet er overgang til annen stilling håndtert slik at ved-
kommende beholder sin lønn. I Vegvesenet har man imidlertid endret andre 
goder, som f eks fri telefon, i takt med den nye stillingens innhold. Stillingskoden 
er også omgjort. I Kartverket har, som tidligere nevnt, medarbeidere kunnet søke 
stillinger i den nye tinglysingsfunksjonen. Medarbeidere som har gått over til 
disse oppgavene har fått redusert sin lønn, slik at den samsvarer bedre med lønns-
nivået hos de som hadde disse oppgavene i tingrettene, og som følger med over til 
Kartverket. Medarbeiderne i Kartverket er naturlig nok misfornøyd med denne 
måten å håndtere dette på. 

Mange av de som er igjen synes de som har måttet gå har fått rimelige ordninger. 
De overtalliges situasjon ses i lys av at de selv har kunnet bli. Noen er imidlertid 
opptatt av at ordningene er for rause, særlig for de som går rett over i ny jobb. 
Dette synet er imidlertid ikke dominerende. 

”Overgangen fra en lederstilling til en rådgiverstilling var kjempestor. Fra rød-
glødende telefon til at jeg ikke hadde én inngående samtale første rådgiverdag.” 

”Har ikke snakket om mistrivsel – men jeg gleder meg ikke til å gå på jobben 
(etter overgangen fra lederstilling til rådgiver).” 

”Har blitt litt sjokkert over folk som er igjen i etaten. Noen tror vi får full lønn – 
selv etter at de får høre fakta, er de misunnelige.” 

”Det er vanskelig å finne seg et sosialt nettverk i etaten for de som har vært 
ledere. Man blir ikke en av gutta. Det kan også være vanskelig å finne relevante 
oppgaver.” 

”Det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til de overtallige. Jeg 
hilser jo, men jeg er ikke så flink til å ta kontakt.” 

”Mange hos oss bryr seg ikke om folk. Når du går i gangene etter å ha mistet 
jobben, unngår de å se på deg. Det er tøft. 3 mnd etter at vi var blitt overtallige, 
inviterte han på toppen i regionen oss til en kopp kaffe. Men det måtte han få 
beskjed om.” 

”For de yngre er pakkeløsningen bra. Men for de som får jobb med en gang er 
det for bra! En gikk rett over i ny jobb og fikk med seg to årslønner. Det er f... så 
urettferdig!” 
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”Ville ikke flytte og ville fortsette i etaten. Greit å få nye oppgaver. Sluttvederlag 
var ikke aktuelt for meg, jeg satte meg aldri inn i størrelsen på pakkene. Jeg har 
beholdt lønna, og har nå høyere lønn enn de jeg jobber sammen med. Det hender 
det kommer noen slengbemerkninger, men jeg opplever ikke noe ubehag ved det. I 
og med at det ikke er jeg som har satt i gang prosessen, synes jeg det er rimelig at 
jeg beholder den lønna jeg hadde.” 

”Jeg føler at jeg selv har valgt å skifte jobb (innenfor etaten). Men jeg hadde ikke 
valgt det om det ikke hadde blitt press som følge av omstillingen. Det var aldri 
aktuelt å flytte pga. familie. Jeg trives i etaten. Det er veldig opp til en selv. Må 
være innstilt på å trives – ellers kan man gjøre en dårlig jobb.” 

”De som har vært trygge hele veien har ikke ant noe – de er utrolig uvitende. De 
det ikke angår har gitt blaffen.” 

Vi har i dette prosjektet lagt hovedvekten på å få frem synspunkter på virke-
midlene knyttet til avgang, dvs. studiestønad og sluttvederlag, samt å se disse i 
forhold til ventelønn. I og med at vi har intervjuet medarbeidere som er igjen i 
virksomheten, har det også kommet frem oppfatninger om ordninger som er mer 
rettet inn mot de som er igjen i virksomhetene. Vi går ikke nærmere inn på det i 
dette notatet.  

6.3.2 Oppfatninger som er virksomhetsspesifikke 
Det er noen likhetstrekk i de tre virksomhetenes omstillingsprosesser, blant annet 
regionaliseringen. Det er imidlertid også klare forskjeller mellom de tre proses-
sene, for eksempel når det gjelder bruk av virkemidler. Fra intervjuene finner vi 
derfor mange synspunkter og oppfatninger som knytter seg til virksomhets-
spesifikke forhold. Nedenfor oppsummeres disse.  

Vegvesenet 
I Vegvesenet er det, som tidligere nevnt, mange som er kritiske til tempoet i 
gjennomføringen, ettersom de mener at mange medarbeidere ville gått av med 
pensjon i løpet av få år. Dermed kunne man nådd nedbemanningsmålet gjennom 
naturlig avgang. Flere gir uttrykk for at de ser det overordnede målet nettopp som 
et nedbemanningsmål – Stortinget og Regjeringen startet med å fastslå hvor 
mange medarbeidere etaten skulle ha, så blir det i neste fase avgjort hva vi skal 
drive med. 

I intervjuene med berørte i Vegvesenet kommer det også frem at mange har syntes 
det har vært vanskelig å forholde seg til en helt ny leder i forbindelse med det å bli 
internt overtallig.  

De Vegvesen-ansatte har et omstillingsår. Dette blir helt klart oppfattet som et 
gode. Det er imidlertid mange som har synspunkter på innholdet i dette året, både 
når det gjelder tilbudet på de samlingene som ble holdt og arbeidsoppgavene 
forøvrig. Mange synes, naturlig nok, det er utfordrende og tildels ubehagelig å bli 
anbefalt ”å selge seg selv”, ”å være pågående, be om et møte for å presentere deg 
og din kompetanse”. Holdningene til dette må ses i lys av at de fleste er med-
arbeidere som har vært lenge i etaten og at det er få som har erfaring med å være 
aktive på arbeidsmarkedet. Noen eldre rapporterer at de finner det støtende å bli 
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presset ut i en aktiv arbeidssøkerrolle, siden de anser sine sjanser på arbeids-
markedet som svært små. 

Ettersom de Vegvesenansatte ikke har satt seg så mye inn i andre virksomheters 
ordninger, er det få som trekker frem omstillingsåret som noe positivt sammen-
lignet med andre.  

De Vegvesenansatte er gjennomgående fornøyde med hvordan omstillings-
virkemidlene benyttes i virksomheten. 

”Min følelse er at de har startet med å si hvor mange årsverk Vegvesenet skal ha, 
i stedet for å si hva Vegvesenet skal gjøre. Det er totalt høl i huet! Man må jo 
starte med oppgavene – for så å se hvor mange man trenger til det!” 

”Jeg kunne fortsatt i omstillingsår noen måneder til, men jeg valgte å gå ut. Orket 
ikke være der – ville ikke være en del av det lenger.” 

”Fikk beskjed om at alle personer som er på omstilling skal føre tiden sin på 
omstillingsbudsjettet, selv om de er i produktivt arbeid. Det gjør noe med 
personene der!” 

”Jeg var aldri så langt nede som etter de samlingene – på grunn av presset for å 
komme ut. Det å markedsføre seg selv, ta kontakt, være pågående, be om et møte 
– det er ikke jeg vant til!” 

”Jeg var litt irritert før første samling, fordi jeg ikke visste nok om hva vi skulle. 
Jeg ble etter hvert begeistret for kurset da vi kom i gang. Bra å møte andre i 
samme båt. Viktig å få vite at vi var noe, at vi ikke måtte føle oss tråkka på. Jeg 
tror ikke jeg hadde kommet meg så fort og lært så mye om meg selv, hvis det ikke 
hadde vært for kurset.” 

”Fikk beskjed om å møte på tre-dagers samling med en ukes varsel. Det var tøft å 
være sammen med en slik gruppe i tre døgn – alle klager. Etter hvert som dette 
har dreid mer over til personlig bistand, har det blitt mer positivt.” 

Tollvesenet 
For Tollvesenets vedkommende er det mange som har vondt for å svelge at det 
var Tollvesenets egen ledelse som tok initiativ til omstillingen, og dermed fyrte av 
startskuddet for det som fikk vanskelige konsekvenser for mange.  

Når det gjelder omstillingsprosessen handler de fleste kommentarer av negativ 
karakter om at det tok lang tid å få avklart hvordan forhold som flytteplikt, 
pensjon og utmåling av sluttvederlag skulle håndteres. Noen er også opptatt av, 
kanskje som følge av dette, at ledere ikke hadde god nok kunnskap om prosess og 
virkemidler under de første samtalene med de lokalt overtallige.  

Også Tollvesenets medarbeidere er godt fornøyd med at etaten har benyttet øvre 
grense som standard for utmåling av sluttvederlag. De oppgir at de synes det er 
bra, men på den annen side ikke mer enn rett og rimelig.   

”Vi fikk informasjon om mye underveis. Men når plutselig dagen kom, fikk vi 14 
dager å bestemme oss på. Det ble skikkelig travelt!” 
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”Det tok lang tid å bli enige om hva vi kunne tilby.” 

”Skulle gitt mer kompetanse til lederne der ute. Det tok lang tid før adm. klarte å 
hoste opp et opplegg.” 

Kartverket 
I Kartverket er det mye frustrasjon rundt omstillingen, prosessen og virkemiddel-
bruken.  

Omstillingen er uønsket, både fordi den innebærer at det ikke blir kartkontor i 
hvert fylke og fordi det oppleves som en nedprioritering av kartvirksomheten i 
Norge. Noen er tydelige på at dette er politisk initiert, og at Kartverket har kunnet 
gjøre lite annet enn å følge opp de vedtak som er fattet. Andre er opptatt av at 
Kartverkets ledelse kunne gjort enda mer for å endre innretningen på omstillingen. 

Mange er kritiske til prosessen. Kartverkets ledelse påpeker at prosessen med å 
komme frem til løsning for den enkelte har vært helt tilgjengelig og ”kjørt etter 
boken”, det vil si i tråd med de regler og avtaler som finnes. Tilgjengelig betyr i 
denne sammenhengen at ledelsen har vært tydelige på trinnene i prosessen og 
rekkefølgen på dem. Det er lite reaksjoner på dette, men desto sterkere reaksjoner 
på at det tilbys ulike løsninger til de overtallige og at resultatet av forhandlingene 
skal holdes konfidensielt. Dette oppleves ikke som åpenhet, og støter sterkt mot 
en kultur som trekker i retning av enhetlige løsninger. Sterke utfall mot ledelsen 
generelt og den sentrale personalledelsen har fremkommet under intervjuene.  

Som den eneste av de tre virksomhetene, benytter Kartverket seg av muligheten til 
å fremforhandle sluttvederlag som er lavere enn den øvre grensen som retnings-
linjene setter. Kartverkets medarbeidere er svært misfornøyd med dette. 

”Det er riktig at prosessen er åpen – men det hjelper jo ikke så lenge de holder 
kortene tett til brystet med resultatene!” 

”De største drittsekkene får de største sluttpakkene. Skal det være et element at 
man legger vekt på hvor lett det er for noen å få ny jobb?” 

6.4 Livet etter omstillingen 
6.4.1 Innspill fra de tre virksomhetene om livet etter 

omstillingen 
Som tidligere beskrevet, har vi i dette prosjektet intervjuet de berørte også høsten 
2005, for å fange opp hvordan de ser på omstillingen, omstillingsprosessen og sin 
egen situasjon etter at det har gått en tid.  

Når det gjelder selve omstillingene, gir de intervjuede uttrykk for at de har de 
samme synspunktene også etter at det har gått en tid. Det betyr at variasjonen i 
synspunkter på omstillingene lever videre - fra de som gir uttrykk for at de forstår 
at omstillingen måtte/burde gjennomføres, via de som kan forstå behovet for 
omstilling, men har problemer med å forstå at det hastet slik, til de som har sterke 
synspunkter om at selve omstillingen var uheldig.  



- ECON Analyse - 
Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 

 179 

Det samme er tilfellet for synspunktene om omstillingsprosessen – synspunktene 
er de samme som ved forrige intervju. De som var sterkest følelsesmessig berørt 
av omstillingen, gir stort sett uttrykk for at det er godt å få det hele litt på avstand, 
samtidig som de vonde opplevelsene og følelsene fra den gangen absolutt er 
tilstede fortsatt.  

Studiestønad 
Studentene i vårt utvalg fortsetter med sine studier. Ingen av studentene er ferdige 
med sine studier i perioden, det var heller ikke forventet ut fra normal 
studieprogresjon.  

”Jeg følger studieplanen og kommer meg helskinnet gjennom. Men det er mer 
strevsomt med studier og familieforpliktelser enn jeg tenkte. Det blir en familie-
dugnad. Om to år er det bedre – da jobber jeg som sykepleier på en plass jeg 
trives, i nærheten av der jeg bor.” 

”Jeg foretrekker en jobb på et sykehus – men tar selvfølgelig en sykehjemsjobb 
dersom det er det eneste aktuelle.” 

”Det økonomiske er ok, men jeg merker at det blir utbetalt mindre. Ekstravakter 
er nødvendig, både av faglige og økonomiske grunner.” 

Blant de intervjuede, finner vi både personer som har valgt å utdanne seg til 
sykepleier og personer som velger en utdanning som er relevant i forhold til 
yrkeskarrieren så langt. Både berørte og personalmedarbeidere forteller at det er 
mange som velger sykepleierutdanning. Begrunnelsen for det, ligger i at mulig-
heten for å få jobb i nærheten av hjemstedet vurderes som god med denne 
utdanningen. Det blir også tillagt vekt at utdanningens lengde samsvarer med 
studiestønadsperioden. I tillegg er det en utdanning det er mulig å ta mange steder 
i landet. Basert på dette begrensede materialet, kan vi altså indikere at 
studiestønaden bidrar til å vri kompetanse fra tekniske og forvaltningsmessige 
områder (vei, kart, toll) til helse- og omsorgssektoren. 

Sluttvederlag 
Blant de som valgte sluttvederlag, har vi eksempler på personer som hadde 
skapt/fått en jobb første gang de ble intervjuet, personer som har fått jobb siden 
forrige intervju og personer som fortsatt ikke har fått en jobb.  

Blant de som har fått ny jobb, finner vi både personer som er svært fornøyd med å 
komme over i en ny arbeidssituasjon, og personer som ville foretrukket å fortsette 
hos den tidligere arbeidsgiveren. 

”Jeg hadde fortsatt i … (en av de tre virksomhetene, forf. anm.) dersom det hadde 
vært aktuelt. Og hadde det vært slik at … skulle reetableres her, hadde jeg nok 
søkt.” 

”Jeg valgte å ta en ny jobb her jeg bor. Hadde pendlingskompensasjonen vært 
bedre – mer langvarig – hadde jeg kanskje fortsatt.” 

”Jeg hadde aldri verden søkt denne jobben hvis jeg hadde visst det jeg vet nå. Får 
jeg et eller annen jobb et annet sted, slutter jeg.” 
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Det går fortsatt greitt med økonomien. Men det er jo det med å jobbe for meg selv 
– jeg har jo aldri fri.” 

”Jeg hadde fortsatt hvis jeg hadde kunnet. Det var en fin plass å være.” 

”Jeg er fornøyd med valget, var litt lei av jobben. Jeg er så glad jeg ikke er i 
…(en av de tre virksomhetene, forf. anm.) – det har jeg tenkt mye på!” 

”Sluttvederlaget gav meg en sjanse til å få en time-out. Det ble etter hvert en 
besnærende tanke. Jeg visste at det kunne bli en utfordring å få en interessant 
jobb.” 

”Jeg kunne fortsatt i en rådgiverrolle – men det hadde blitt en nedtur. Jeg hadde 
kanskje valgt det hvis jeg hadde vært desperat.” 

”Sluttvederlaget var viktig for at jeg startet egen virksomhet. Jeg er glad for at 
det har blitt som det har blitt.” 

”Jeg fikk halv stilling i noen måneder. I juni ble jeg spurt om jeg ville jobbe fullt i 
fellesferien. Jeg tør ikke si nei, må jo si ja til alt. Nå har jeg full jobb ut året.” 

”Jeg kommer nok til å tjene litt mindre. Men jeg er flink til å spare fra slutt-
vederlaget.” 

Blant de intervjuede som har valgt sluttvederlag, er det som nevnt fortsatt noen 
som ikke har fått jobb. Disse rapporterer naturlig nok om at de har en vanskelig 
situasjon. Økonomien er sikret så lenge sluttvederlaget varer, men det er jo kun 
for en periode. 

Bakgrunnen for å velge sluttvederlag fremfor ventelønn, ligger mye i følelsene 
knyttet til å komme inn under ”ventelønnsregimet” hos Aetat. Flere har vært inne 
på at sluttvederlaget gir en frihet som blir verdsatt. En oppsigelse hadde gjort at de 
hadde fortrinnsrett til annen stilling i staten, men de som velger sluttvederlag sier 
de ikke ønsker å benytte seg av de mulighetene fortrinnsretten gir. 

”Jeg burde tatt ventelønn hvis jeg hadde regnet på det økonomiske. Men jeg var 
bekymret for å bli uverdig behandlet. Vi fortjener ikke det.” 

”Når sluttvederlaget forsvinner, blir jeg avhengig av ektefellen. Selv om det går 
rent økonomisk, vil jeg jo være selvstendig.” 

”Jeg søkte jobb hos … (statlig virksomhet, forf. anm.). Det var 800 søkere.” 

”Noen tror jeg har god tid. Jeg har det faktisk veldig travelt!” 

De som ble oppsagt 
Valget av det å bli oppsagt for så å søke ventelønn begrunnes blant annet av at de 
overtallige som velger dette har større tro på nytten av det å kunne søke med 
fortrinnsrett til annen stilling i staten og med at de særlig på grunn av alder mener 
å ha svakere muligheter på arbeidsmarkedet. Den siste begrunnelsen gjør det 
kanskje ikke overraskende at vi blant de intervjuede overtallige ser en større andel 
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av de som velger å bli sagt opp som ikke har fått jobb i perioden, enn hva som er 
tilfellet for de øvrige gruppene. 

De som har valgt å vise til fortrinnsretten ved søknader, har forskjellige erfaringer 
med dette. 

”Jeg søkte en stilling jeg hadde kompetanse på og viste til fortrinnsretten. Jeg har 
ikke blitt innkalt til intervju. Det var Aetat som hadde lyst ut stillingen…” 

”Jeg fikk jobben på fortrinnsrett, og tror ikke jeg hadde fått den uten. Alderen er 
det som gjør sluttpakke uaktuelt for meg.” 

”Jeg føler jeg må yte mye ekstra, ettersom jeg er ansatt med fortrinnsrett. Må hele 
tide bevise at jeg er god nok. Flere her er ansatt med fortrinnsrett - hører litt 
gangene om at ”vi kan vel ikke vente så mye, hun er vel på fortrinnsrett”. Også 
eksempler på at mellomleder nærmest har beklaget en ansettelse og sagt at man 
måtte ansette den og den på grunn av fortrinnsretten.” 

Flere har fortsatt varierte synspunkter på kontakten med Aetat. Noen eldre 
arbeidstagere gir uttrykk for at det er vanskelig å hele tiden måtte dokumentere 
aktivitet, selv når det virker helt umulig å få en jobb. 

”Jeg har oppfatninger om Aetat ut fra hva jeg har hørt. Men her hos oss er det 
ikke så galt.” 

”Jeg gikk på kurs for å ta Datakortet. På kurset var det mange som var helt 
umotivert, de var der bare fordi Aetat presset dem til det. ” 

”Det var greit med Aetat i starten. Men de mener man må stå på, uten at de kan 
vise til eksempler på at folk som meg har fått jobb. Jeg er eldre, og har allerede 
blitt langtidsledig.” 

”Det er en usikkerhet. Blir stadig minnet om at man kan ta fra deg ventelønnen 
hvis du ikke er aktiv.” 

Flere av de eldre overtallige har fortsatt ikke fått jobb. Som nevnt ovenfor, knytter 
de mye av dette nettopp til alderen. Noen har fått forsterket disse inntrykkene i 
møter med potensielle arbeidsgivere.  

”For å være attraktiv, må man ikke være over 45. Jeg er 60.” 

”En bedrift jeg var i kontakt med, sa at gjennomsnittsalderen var høy nok som 
den var. De var opptatt av å få den ned. Mine 44 år var for mye, til tross for at jeg 
kunne gått rett inn i jobben.” 

De som fortsatte i virksomheten 
De tre virksomhetene har alle gjennomført en omstilling som har ført til reduksjon 
i antall tjenestesteder. Noen av de som fortsatte i virksomheten har derfor måttet 
flytte tjenestested. I virkemiddelpakken ligger det blant annet at man kan få 
kompensasjon for det å måtte ha bolig to steder og for reisetid og reisekostnader. 
Disse virkemidlene er tidsbegrenset. Enkelte har oppfatninger om at det ikke 
virker som om det er helt samsvar mellom hvordan arbeidsgiver i ord gir uttrykk 
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for at de setter pris på at medarbeiderne fortsetter i virksomheten og hvordan det 
oppleves at pendleravtalen går mot en avslutning. 

Flere er opptatt av betydningen av å komme videre etter omstillingen, å legge 
opplevelsene derfra bak seg. Det oppleves som viktig, både for den enkelte og for 
virksomheten. 

6.4.2 Spørreskjemaundersøkelsen 
Hvordan gikk det alt i alt? For å belyse velferdsvirkninger av omstillingene for 
den enkelte person er følgende spørsmål stilt: 

Samlet vurdert, hvilken betydning tror du omstillingen i virksomheten alt i 
alt har hatt for ditt liv? Har du fått det bedre enn, dårligere enn eller 
omtrent som du ville hatt det dersom virksomheten hadde fortsatt som før? 

Tabell 6.3 oppsummerer svarene for tilsatte utenom befal. 

Vurderingene av omstillingenes betydning for arbeidstiden og den totale 
livssituasjon, heller i retning av at de som gikk ut med ventelønn og de som ikke 
sluttet har fått det dårligere mens de som fikk sluttpakke har fått det betydelig 
bedre. 

Vurderingene av betydningen for fritiden, tyder på en gjennomsnittlig bedring for 
alle med sluttordning, mens de som ikke sluttet i gjennomsnitt omtrent har det 
som før, kanskje litt dårligere. 

De som har fått rett til ventelønn, kommer ut som taperne med 45 prosent som 
mener de har fått det dårligere i arbeidslivet og 43 prosent som mener at den totale 
livssituasjon er blitt dårligere. 30 prosent har fått en bedre total livssituasjon. For 
denne gruppen slår problemene knyttet til langvarig arbeidsledighet inn med full 
tyngde. 

Vinnerne er de som har fått studiestøtte, med 49 prosent som mener de har fått det 
bedre i arbeidslivet, 42 prosent som har fått det bedre i fritiden og 55 prosent som 
har fått en bedre total livssituasjon. Bare 14 prosent mener de har fått en dårligere 
total livssituasjon. 

Tabell 6.4 oppsummerer resultatene for befal i Forsvaret. Også her er de som har 
fått studiestøtte vinnerne, men de som har fått sluttvederlag kommer nokså nær. 
Befal som har fått sluttpakker er noe mer positive til virkningene av omstillingene 
enn andre tilsatte i omstillingsetater. 
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Tabell 6.3 Tilsatte i omstillingsetater, utenom befal i Forsvaret, etter 
hvilken betydning de mener omstillingen alt i alt har hatt for 
deres liv. Har de fått det bedre enn, dårligere enn eller omtrent 
slik de ville hatt det dersom virksomheten hadde fortsatt som 
før? Prosent 

 Bedre Uendret  Dårligere Total 
De som har fått rett til ventelønn     
I arbeidstiden 31,7 23,3 45,0 100,0 
I fritiden 37,1 41,5 21,4 100,0 
Den totale livssituasjon 30,1 26,7 43,1 100,0 
De som har fått sluttvederlag     
I arbeidstiden 37,0 33,3 29,7 100,0 
I fritiden 25,6 59,9 14,4 100,0 
Den totale livssituasjon 37,4 42,9 19,7 100,0 
De som har fått studiestøtte     
I arbeidstiden 49,4 29,9 20,7 100,0 
I fritiden 42,4 46,1 11,5 100,0 
Den totale livssituasjon 54,6 30,8 14,6 100,0 
De som ble, dvs. som ikke fikk sluttordning   
I arbeidstiden 19,4 47,7 32,9 100,0 
I fritiden 13,5 71,0 15,5 100,0 
Den totale livssituasjon 14,3 64,7 21,0 100,0 

 

Tabell 6.4 Befal i Forsvaret, etter hvilken betydning de mener omstillingen 
alt i alt har hatt for deres liv. Har de fått det bedre enn, 
dårligere enn eller omtrent slik de ville hatt det dersom 
virksomheten hadde fortsatt som før? Prosent 

 Bedre Uendret  Dårligere Total 
De som har fått sluttvederlag     
I arbeidstiden 41,9 33,6 24,5 100,0 
I fritiden 40,7 41,1 18,3 100,0 
Den totale livssituasjon 55,2 32,8 12,0 100,0 
De som har fått studiestøtte     
I arbeidstiden 45,3 34,3 20,4 100,0 
I fritiden 43,6 44,8 11,5 100,0 
Den totale livssituasjon 59,5 27,8 12,7 100,0 
De som ble, dvs. som ikke fikk sluttordning   
I arbeidstiden 15,6 59,8 24,5 100,0 
I fritiden 6,5 82,1 11,4 100,0 
Den totale livssituasjon 11,2 73,3 15,5 100,0 
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7 Omstillingen og 
virkemidlene – 
arbeidsgivers perspektiv 

7.1 De tre virksomhetene: Virkninger for 
arbeidsgiver 

Kartverket og Vegvesenet stod overfor klare nedbemanningsmål – det foreligger 
vedtak på hvor mange årsverk Kartverkets landdivisjon skal ha og hvor mange 
årsverk Vegvesenet skal ha etter omstillingene. Begge virksomhetene har som 
klar ambisjon at de skal si opp så få som mulig, og at så mye av nedbemanningen 
som mulig skal kunne skje gjennom frivillige ordninger. Videre er selvfølgelig 
begge virksomheter opptatt av å beholde riktig kompetanse, noe som påvirker 
hvem som identifiseres som internt overtallige. 

Tollvesenet stod overfor en annen utfordring – ettersom virksomheten ikke skulle 
nedbemanne, men vri ressursbruken fra administrasjon til operativ tjeneste og fra 
noen regioner til andre. Tollvesenets mål var at få skulle slutte som følge av dette, 
og at så mange som mulig flyttet og/eller skiftet stilling internt. Tollvesenets egne 
beregninger viser at de økonomiske kostnadene ved at så mange som over 40 fikk 
fritak for flytteplikt, ble om lag det samme som de omstillingskostnadene som var 
beregnet ut fra en forutsetning om at et større antall valgte flytting.  

I sin egen rapportering oppgir Kartverket at de langt på vei har klart å beholde den 
viktigste kompetansen i etaten. Vegvesenet gir signaler om det samme, i den 
forstand at det meste av nedbemanningen skjer på de administrative områdene. På 
grunn av økte investeringer, er det imidlertid behov for større kapasitet på 
byggherre-siden enn det som opprinnelig var forutsatt. På trafikkstasjonene har 
ikke innføringen av teknologiske løsninger gått så raskt som planlagt, dermed er 
det også her større bemanningsbehov enn forutsatt. Tollvesenet opplevde at flere 
enn det virksomheten var forberedt på fikk fritak for flytteplikt; det var færre enn 
forventet som ønsket å flytte på seg for å beholde en stilling i etaten. Dermed blir 
også behovet for nyansettelser og ny opplæring større enn forventet, men det 
samlede volumet er neppe et omfattende problem. 

Flere av medarbeiderne i Vegvesenet rapporterer at tempoet i omstillingen virker 
oppdrevet, og at overtallighetsutfordringen ville løst seg av seg selv ved å ta tiden 
til hjelp. De mener aldersfordelingen tilsier at naturlig avgang i løpet av noen år 
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ville redusert bemanningen betydelig. Vegvesenets vurdering er at en slik strategi 
ville hatt meget uheldige kompetansemessige virkninger. Det ville også medført 
en ordning i retning av tvangspensjonering ved 62 år. Det ”å ta tiden til hjelp” 
oppfattes derfor ikke som en relevant strategi av Vegvesenets ledelse. 

I Tollvesenet og Kartverket er det de frivillige ordningene som dominerer. Svært 
få blir sagt opp og går over på ventelønn. De frivillige ordningene dominerer også 
i Vegvesenet, men her er det noen flere som søker og får ventelønn. Det skyldes i 
hovedsak at alderssammensetningen i virksomhetene er forskjellige. Som 
resultatene fra intervjuene viste, er de frivillige ordningene ikke så treffsikre i 
forhold til den eldre arbeidstagergruppen. Et mål om å unngå oppsigelser overfor 
denne gruppen virker derfor urealistisk med dagens virkemiddelapparat. 

7.2 Betydningen av omgivelser og strategi  
De tre virksomhetene vi har studert, har valgt forskjellige strategier for hvordan 
de håndterer de personellmessige spørsmålene knyttet til omstillingsprosessene. 
De har også hatt et noe ulikt strategisk handlingsrom, og har i ulik grad vært 
opptatt av og lykkes med å påvirke dette handlingsrommet. Vi skal nedenfor se litt 
nærmere på dette. 

7.2.1 Handlingsrom 
Vegvesenet har hatt økonomisk rom for å prioritere betydelige ressurser til 
omstilling og omstillingsvirkemidler. Det har resultert i etablering av jobbsøker-
sentra, gjennomføring av et omstillingsår med kurstilbud og oppfølging, samt 
maksimal utnyttelse av de omstillingsvirkemidler som gjelder.  

Tollvesenet oppgir også å ha økonomisk handlefrihet til å utnytte rammene for 
omstillingsvirkemidlene fullt ut. Omstillingen i Tollvesenet berører vesentlig 
færre enn hva som er tilfellet i Vegvesenet, det har derfor ikke vært aktuelt å 
etablere egne organisasjonsenheter for de lokalt overtallige. 

Kartverket opplyser å ha hatt svært trang økonomi i omstillingsperioden. Ledelsen 
oppgir det som en hovedårsak til at virkemidlene er benyttet slik at kostnadene 
blir lave for virksomheten. Med Kartverkets økonomiske situasjon, hadde det ikke 
vært aktuelt å vurdere gjennomføring av et omstillingsår, slik Vegvesenet har 
gjort det.  

De tre virksomhetene har også forskjellige beskrivelser av sitt samarbeidsforhold 
til fagdepartementet. Vegvesenet beskriver at det har vært et godt samarbeids-
forhold mellom Samferdselsdepartementet og etaten gjennom omstillings-
prosessen. Vegvesenet har vært aktiv i forhold til eget departement og det 
daværende Arbeids-og administrasjonsdepartementet, for å påvirke utformingen 
av omstillingsvirkemidlene. Ledelsen i etaten oppgir at det har vært en god dialog 
om omstillingskostnader og om forslag til hvordan disse skal dekkes inn. 

Tollvesenet har hatt en tilsvarende god dialog med sitt fagdepartement om 
omstillingen og finansieringen av omstillingsvirkemidlene. Selve gjennom-
føringen og bruken av de personalmessige virkemidlene har i mindre grad vært 
tema i styringsdialogen med departementet. 
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Kartverket beskriver at det har vært vanskelig å få gjennomslag for at det følger 
betydelige kostnader med det å omstille virksomheten. Ledelsen i Kartverket har 
på allmøte i virksomheten opplyst at virksomheten er kraftig underfinansiert, og 
eksemplifisert det ved å si at det ikke var penger til å betale lønn i november og 
desember 2004 uten ekstra omstillingsmidler. NTL, støttet av NITO, har også 
gjennomført politisk streik mot omstillingen.  

7.2.2 Strategi 
De tre virksomhetene har valgt forskjellige strategier for bruk av de personal-
messige virkemidlene. En kort på-spissen beskrivelse kan gjøres som følger: 

 Vegvesenet med et omfattende apparat og omstillingsår – vi gjør det vi kan 
for å gi medarbeiderne så gode vilkår som mulig, både gjennom å påvirke 
utforming av virkemidlene, etablere et omstillingsår i tillegg, pluss et 
rådgivningsapparat rundt de overtallige 

 Tollvesenet med fritak for flytteplikt og full bruk av virkemidler – en etat 
der det regionale apparatet er uvant med omstillinger av denne typen, mye 
tid brukt til avklaringer, full bruk av virkemidler etter at alle utredninger var 
gjennomført 

 Kartverket med individuelle forhandlinger og vurdering av hva som er et 
rimelig sluttvederlag for den enkelte – under de maksimale satsene. 

Vi har tidligere vært inne på at ledelsen i Kartverket mener det rettferdige er å 
gjøre vurderinger av hva som er et riktig sluttvederlag for hver enkelt person, slik 
at f eks en person som vurderes som å ha lett for å finne en ny jobb tilbys et lavere 
sluttvederlag enn en som vurderes å ha større utfordringer på arbeidsmarkedet. 
Vegvesenet og Tollvesenet vurderer det slik at det mest rettferdige er å gi det 
samme til alle, det vil si maksimalt av de satsene retningslinjene åpner for.  

I virkemiddelbruken er det grovt skissert to personalmessige grøfter å falle i. Den 
ene er å gi altfor rause ordninger til de som slutter, noe som kan påvirke motiva-
sjon og holdninger hos de som er igjen. Den andre er å gi for dårlige betingelser, 
noe som vil skape mye støy rundt omstillingen blant de berørte, samtidig som de 
som er igjen kan bli negativt påvirket av å se sine tidligere kollegaer bli dårlig 
behandlet. Dette kan igjen ha negativ innvirkning på kulturen i virksomheten, og 
medvirke til dårligere resultater på kort og lang sikt. 

Fra Vegvesenet og Tollvesenet har vi kun registrert noen enkeltuttalelser knyttet 
til at det er urimelig at noen slutter med to årslønner i sluttvederlag for så å gå rett 
over i ny jobb. Ellers er de fleste inntrykkene vi har registrert at det kun er rimelig 
å benytte maksimale satser. I Kartverket, derimot, er det kraftige protester mot 
omstillingen og måten den er håndtert på, både blant de berørte og blant de som er 
igjen. Det kan, ut fra de innspill vi har fått gjennom intervjuene, synes som om 
Kartverket er nærmere den personalmessige grøften på sin side, enn det Veg-
vesenet og Tollvesenet er på sin. Kartverket viser imidlertid til undersøkelser av 
medarbeidertilfredshet, og beskriver nivået i 2004 som bra, men at det ligger 
under nivået i 2002. Kartverket forventer å være oppe på 2002-nivå i løpet av 
2005. 
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Vi kan også skissere en kortsiktig, økonomisk fallgruve for virkemiddelbruken. 
Dersom virksomheten har et mål om å nedbemanne med et visst antall, kan man 
tenke seg at den laveste summen som kan benyttes for å nå målet, er å gi hver 
enkelt akkurat det som er nødvendig for at vedkommende aksepterer å si opp. 
Ethvert beløp ut over dette, innebærer å overkompensere den enkelte for den 
ulempen det innebærer å være overtallig. Vi ser at dette resonnementet ligger 
nærmere Kartverkets måte å praktisere virkemiddelbruken på.  

I valg av virkemiddelbruk er det også andre vurderinger enn de som knytter seg til 
balansen mellom for rause og for dårlige betingelser, samt å forsøke å unngå 
overkompensasjon. For det første, trekker de rene personalmessige hensynene i 
retning av å vise romslighet i utformingen av løsninger. For det andre, er det 
vesentlig at de internt overtallige medarbeiderne har et ventelønnskort på hånden. 
Hvis ikke et sluttvederlagstilbud er attraktivt nok, kan den overtallige velge å søke 
ventelønn, noe som kan medføre betydelige utbetalinger fra arbeidsgiveren. Et 
tredje element er at en løsning med å tilby individuelt utformede løsninger for et 
stort antall internt overtallige, innebærer et vesentlig administrativt merarbeid. 
Alle disse tre forholdene er vektlagt av Vegvesenet i utformingen av strategi for 
virkemiddelbruk. 

I Kartverket har avtalene med den enkelte vært holdt konfidensielle. Mange har 
reagert på dette, og ment at åpenhet om avtalene hadde vært det beste. Kartverket 
fremholder at konfidensialitet er en naturlig konsekvens av strategien knyttet til 
individuell utforming av avtalene. Ettersom det ikke vil være naturlig å gå ut med 
informasjon om forhold knyttet til den enkelte som ligger bak utforming av 
avtalene, mener Kartverket det heller ikke er naturlig med offentlighet om 
avtalene. Ettersom Vegvesenet og Tollvesenet har utformet avtalene slik at det 
kun er ansiennitet som er avgjørende for antall måneders lønn som tilbys som 
sluttvederlag, er heller ikke behovet for konfidensialitet om avtalene det samme 
som for Kartverkets vedkommende. 

Strategivalgene knyttet til dimensjonering av virkemiddelbruken faller sammen 
med det økonomiske handlingsrommet virksomhetene har og har hatt. Vegvesenet 
hadde ikke hatt muligheter til å gjennomføre omstillingen på den måten de gjør, 
uten at de hadde klart å frigjøre gevinster, uten mulighet til å justere drifts- og 
vedlikeholdsaktivitetene når gevinstene ikke kom så raskt som forutsatt og uten 
finansiering av kostnadene i perioden før gevinstene kom. Tollvesenet har fått 
bevilget omstillingsmidler som dekker de kostnadene som fulgte av omstillingen. 
Kartverket oppgir at de egentlig ikke har hatt handlingsrom til å benytte 
omstillingsvirkemidler i den grad de har gjort, og at omstillingskostnadene også i 
2005 belaster driften på en tung måte. 

7.3 Erfaringer høsten 2005 
Ingen av de tre virksomhetene har offentliggjort evalueringer av omstillingene i 
virksomhetene. I intervjuer gir imidlertid representanter for ledelsen i virksom-
hetene uttrykk for at de langt på vei har nådd målene med omstillingen.  

De organisasjonsmessige endringene er stort sett gjennomført som forutsatt. Kart-
verket og Vegvesenet har nådd de bemanningsmessige målene som var satt, og 
Tollvesenet har fått vridd ressursbruken i den retningen virksomheten ønsket.  
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Både Kartverket og Vegvesenet oppgir at de ikke har fått realisert gevinster i 
henhold til den planlagte fremdriften. Det skyldes at omstillingskostnadene ble 
større enn forutsatt – noe som igjen skyldes at det har tatt lengre tid før de 
overtallige har fått jobb enn det man hadde beregnet. Kartverket har f eks fortsatt 
21 personer på ventelønn. Det har medført at begge disse virksomhetene har 
måttet justere aktivitetene noe. Kartverket har dekket noe av disse kostnadene fra 
et reguleringsfond. For Vegvesenet beskrives dette slik i St prp nr 1 2005-2006: 
”Deler av effektiviseringsgevinstene på forvaltningssiden vil som nevnt foran 
komme noe senere enn tidligere antatt. Selv om nedbemanningen skjer i forutsatt 
tempo, kommer de økonomiske gevinstene i form av lavere lønnskostnader 1 til 
1,5 år etter at nedbemanningen har funnet sted. Dette skyldes kostnader til ulike 
former for sluttpakker til overtallige.” 

Tollvesenet har nådd målet om å redusere kostnader til administrasjon i deler av 
organisasjonen. Noen områder henger noe etter, det blir derfor igangsatt initiativer 
for å realisere disse gevinstene. Resultatnivået er stort sett opprettholdt gjennom 
omstillingen. Målet var imidlertid at sterkere fagmiljøer og riktigere fordeling av 
ressurser skulle gi forbedrede resultater. Tollvesenet setter derfor i gang en 
rekrutteringsprosess for å erstatte de medarbeidere som valgte ikke å flytte med. 
Hovedvekten av rekrutteringen gjøres på Østlandsområdet, for å bidra til den 
styrkingen som var forutsatt.  

Tempo fremheves som viktig – både når det gjelder å realisere de forventede 
gevinstene og av hensyn til organisasjonen. Disse synspunktene balanseres i 
forhold til at det også beskrives som viktig å bruke tid på de berørte. I forbindelse 
med en regionalisering, vil mange få nye ledere. Det gjør det spesielt utfordrende 
å sikre at medarbeidere og overtallige føler seg verdsatt og ivaretatt på beste måte.  

Kartverket har fortsatt spesielle utfordringer som følge av at de ikke har fått 
finansiert omstillingen på samme måte som de to øvrige virksomhetene. En 
ledelse som kan vise til at de benytter virkemidlene fullt ut (og mer til, som i Veg-
vesenets tilfelle) har et annet utgangspunkt for samarbeid i organisasjonen enn en 
ledelse som må gjøre vurderinger ut fra at omstillingen må gjennomføres så 
rimelig som mulig. Kartverkets ledelse er tydelig på at de ville ha benyttet 
virkemiddelapparatet fullt ut, dersom det hadde vært mulig ut fra økonomiske 
rammer. 

Kartverkets ledelse legger også stor vekt på at den modellen de valgte for å 
identifisere overtallige, har gitt gode resultater med hensyn til å få en organisasjon 
som så godt som mulig er tilpasset mål og oppgaver fremover. 

Tollvesenet oppgir at det bevilgede beløpet på 30 millioner kroner var tilstrekke-
lig til å gjennomføre omstillingen. De to øvrige virksomhetene har begge økono-
miske utfordringer i større eller mindre grad. For Vegvesenet er det større 
kostnader til omstillingsvirkemidler enn forutsatt, og det er også tilfellet i Kart-
verket. Kartverket har imidlertid en mye større andel av de overtallige på vente-
lønn enn hva som er tilfellet for Vegvesenet. Det kan vanskelig forklares ut fra 
alderssammensetningen. Kan hende har Vegvesenets mer rause bruk av 
omstillingsvirkemidler medført at de har fått færre på ventelønn? Det kan gi 
økonomisk uttelling i årene som kommer, erfaringene viser jo at det tar lang tid 
før ventelønnsmottagerne kommer i arbeid. 
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8 Samfunnsøkonomiske 
virkninger av bruk av 
sluttpakker 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Med samfunnsøkonomiske virkninger mener vi i dette kapitlet virkninger på 
utnyttingen av arbeidskraften i landet til å løse viktige oppgaver, eller oppgaver 
som det er villighet til å betale norsk lønnsnivå for å få utført. Vi vurderer ikke om 
statlige etater satser på de riktige oppgaver og i riktig omfang, og tar her for gitt at 
når oppgaver faller bort eller blir endret, så er det ikke samfunnsøkonomisk riktig 
å utføre dem mer eller på samme måte som før. 

Når oppgaver er falt bort, blir arbeidskraft frigjort for utførelse av andre oppgaver, 
i staten eller andre deler av arbeidslivet. Dersom den frigjorte arbeidskraften blir 
overført til nye oppgaver som det er lønnsevne i, vil statlige nedbemanninger 
kunne gi samfunnsøkonomiske gevinster.  

Når oppgavene endrer karakter, kan jobbene stille endrede krav til kompetanse. 
Spørsmålet er da om kompetanseutvikling av ansatte eller oppsigelse og ny-
rekruttering, altså utskifting av personell, er samfunnsmessig mest gunstig. Dette 
vil variere fra tilfelle til tilfelle. Også i dette tilfellet kan en overføring av 
arbeidskraft til andre virksomheter være samfunnsøkonomisk gunstig. 

Hvis den frigjorte arbeidskraften blir gående arbeidsledig, så er det et samfunns-
økonomisk tap på samme måte som for annen arbeidsledighet. Tapet ville 
imidlertid ikke blitt vesentlig mindre uten oppsigelser, fordi utgangspunktet er jo 
at oppgavene var falt bort. 

En omstillingsprosess kan i seg selv påvirke den fremtidige utnytting av den 
frigjorte arbeidskraften. Måten prosessen gjennomføres på kan påvirke selv-
respekt og arbeidsmotivasjon, og den kan ha helsemessige virkninger, som kan 
medføre redusert evne til å skaffe seg nytt arbeid og til sykefravær og langvarig 
uførhet. 

Sluttordningene kan ha samfunnsøkonomiske effekter ved å påvirke om og hvor 
raskt den frigjorte arbeidskraften får ny jobb. Hvis ventelønnsordningen i seg selv 
bidrar til å svekke motivasjonen til å skaffe seg ny jobb, gir den åpenbart et 
vesentlig økonomisk tap. Hvis bruk av sluttpakker bringer frigjort arbeidskraft 
raskere i jobb, reduseres dette tapet. Selve de økonomiske overføringene er i 
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denne sammenheng ikke en samfunnsøkonomisk kostnad. Det er virkningene av 
ordningene på utnyttingen av arbeidskraften som er avgjørende.  

Sluttpakker til personell som ikke er overtallige, har antakelig den effekt at noen 
av de som har mistet sine oppgaver, slipper å bli utpekt som overtallige. 
Fordelingen av oppgaver i virksomheten mellom de tilsatte kan ofte endres, slik at 
arbeidskraften som slipper å gå, likevel kan utnyttes. En negativ virkning av en 
slik strategi kan være at virksomheten mister verdifull kompetanse og at 
oppgavene blir utført dårligere. En gunstig effekt kan være at de som selv velger å 
slutte med sluttpakke, uten å være utpekt som overtallige, lettere kan komme i ny 
jobb enn de som ellers ville blitt utpekt. Men det kan også tenkes at de som slutter 
får dårligere utnytting av sin kompetanse i den nye jobben. 

Spørreundersøkelsen kan belyse flere av disse effektene. 

Var oppgavene falt bort eller endret for de overtallige?  
Tabell 4.3 tyder på at om lag 70 prosent av de overtallige bekrefter at de var det 
fordi oppgavene gradvis hadde falt bort. 53 prosent bekrefter at oppgavene deres 
gradvis ble overført til andre, som også tyder på mangel på oppgaver. 66 prosent 
bekrefter at de tilhørte en gruppe personell som det var for mange av i virksom-
heten. 37 prosent bekrefter at de hadde feil kompetanse i forhold til virksomhetens 
oppgaver. Det kan også beregnes at 78 prosent bekrefter minst ett av disse for-
holdene. Egentlig går spørsmålet på hvorfor overtallige som har fått sluttpakke 
fikk det, men vi vil tro at svarene også gir et rimelig bilde av hvorfor de er utpekt 
som overtallige.  

Hvorfor ble de øvrige pekt ut? Det kan være svakheter i vår avgrensning av de 
overtallige. Mange oppgir også "andre forhold", og mye av det som beskrives her 
er egentlig varianter av at oppgavene har falt bort. Noen mener også momenter 
som at jeg var for gammel eller at jeg hadde for kort ansiennitet. Dette sier 
egentlig ikke noe om hvorvidt oppgavene også var bortfalt/endret eller ikke, men 
det å være for gammel er ikke i seg selv sakelig grunn for å bli regnet som 
overtallig i staten. 

I hovedsak synes det å være saklige grunner til overtalligheten, i betydningen at 
oppgavene var falt bort eller endret. 

Ikke-overtallige som sluttet med sluttpakke: måtte andre overta 
oppgavene? 
Tabell 4.5 viser at de som ikke var utpekt som overtallige (utenom befal) ved at de 
regnet med å kunne arbeide videre i virksomheten, men som fikk tilbud om slutt-
pakke, også ofte bekrefter at oppgavene gradvis hadde falt bort.(67 prosent) eller 
gradvis var overført til andre (72 prosent), at de hadde feil kompetanse i forhold 
til virksomhetens oppgaver (54 prosent) og at de tilhørte en gruppe personell det 
var for mange av i virksomheten (51 prosent).  

Når disse aksepterer en sluttpakke, er det ikke sikkert at noen av dem i de over-
tallige gruppene av personell slipper å gå, som vi nevnte ovenfor. Mange av dem 
ville også måtte endret oppgavene dersom de skulle blitt. Ved å slutte, overlater 
de ikke nødvendigvis sine oppgaver til andre som kunne utføre dem dårligere. 
Disse effektene, som vi nevnte ovenfor, har kanskje ikke vært så utbredte. 
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Men de ikke-overtallige som går ut med sluttpakke, bidrar til å nå et eventuelt 
nedbemanningsmål, og vil på den måten lette presset i retning av å si opp andre. 
Dette kan kanskje være tilsatte som har mindre muligheter på arbeidsmarkedet. 

Tabell 4.7 viser at befal som fikk tilbud om sluttpakke, etter å ha søkt, i liten grad 
bekrefter at oppgavene har falt bort (40 prosent), eller er overført til andre (35 
prosent). Men 51 prosent bekrefter at de tilhørte en gruppe personell som det var 
for mange av. 

Svarene kan tyde på at befalets oppgaver i stor grad måtte overtas av andre, som 
ikke søkte om sluttpakke. Siden befal i perioden har sterkt stillingsvern, er det 
imidlertid ikke slik at noen slapp å bli utpekt som overtallige. 

Kom de overtallige i ny jobb? 
Siden bakgrunnen for overtalligheten i hovedsak er at oppgavene har falt bort eller 
er endret, vil det å komme i ny jobb være en samfunnsøkonomisk gevinst. 

Figur 5.1 viser at overtallige med ventelønn kommer sent i jobb, og at bare halv-
parten til slutt får ny jobb. De som slutter med sluttvederlag oppnår langt høyere 
yrkesaktivitet og kommer raskere i ny jobb. Noe av forskjellen kan skyldes at de 
som slutter med ventelønn er noe eldre enn de som slutter med sluttvederlag. 
Dette kan imidlertid langt fra forklare alt, se avsnitt 5.3.1. 

Potensielle samfunnsøkonomiske gevinster går tapt som følge av den lave yrkes-
aktiviteten for dem med rett til ventelønn. 

Hadde omstillingsprosessen negative virkninger? 
Tabell 6.1 viser at 19 prosent av de som opplevde omstillingene (utenom befal), er 
helt enige i at de medførte for meg betydelige problemer med søvnløshet, depre-
sjoner, redusert selvtillit og svekket pågangsmot. 35 prosent er delvis enig/uenig i 
dette. 

Omstillingsprosessen tok, for mange, vekk krefter fra utførelsen av ordinære 
oppgaver i virksomheten. 66 prosent var helt enig i dette og 28 prosent var delvis 
enig/uenig. 

Sykefraværet økte som følge av omstillingene, og de som ble igjen i virksom-
hetene, mener at dette har hatt betydning for den videre drift. 

Bidro sluttpakker til høyere yrkesaktivitet? 
Noen får sluttvederlag selv om de ikke er overtallige. De velger det selv, fordi de 
anser mulighetene for å få ny jobb som gode. Et sluttvederlag betyr da et betyde-
lig bidrag til privatøkonomien. At disse får tilbud om sluttpakke, kan bidra til å 
redusere antallet som må utpekes som overtallige. De som utpekes som overtallige 
gjør det stort sett dårligere på arbeidsmarkedet. Muligheten for sluttvederlag betyr 
altså i dette tilfellet at de som går ut av virksomheten får gjennomsnittlig noe 
bedre muligheter på arbeidsmarkedet og antakelig kommer lettere i jobb. 

Noen utpekes som overtallige, får tilbud om sluttpakke og velger denne pakken. 
Disse kan som regel velge mellom sluttpakke og rett til ventelønn. Antakelig skjer 
det her en selvutvelgelse ved at de som velger ventelønn, i hovedsak gjør det fordi 
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de forventer vanskeligheter med å få ny jobb. De med tro på gode muligheter på 
arbeidsmarkedet vil velge sluttpakke. Begge grupper kommer ut på arbeids-
markedet, men de som får rett til ventelønn vil bli preget av større ledighet enn de 
som får ventelønn. Selve utvelgelsen vil ikke påvirke de overtalliges muligheter i 
arbeidslivet. 

De som får rett til ventelønn har imidlertid en tendens til å begynne senere med å 
søke ny jobb. De forsøker i mindre grad å få ny jobb, og de er sterkt orientert mot 
å skaffe seg midlertidig arbeid. Dette tyder på at ordningen i seg selv bidrar til å 
holde ventelønnsmottakerne utenfor arbeidslivet. 

De som får sluttvederlag har sterke insentiver til å skaffe seg ny jobb raskt. De 
taper intet på det. De beholder sluttvederlaget uansett. De starter da også langt 
tidligere med å skaffe seg ny jobb. Mange har antakelig skaffet seg ny jobb før 
fratredelsen. 

Sluttvederlag har altså for de overtallige bidradd til at færre går over på ventelønn 
og at færre dermed blir utsatt for de passiviserende sider ved ventelønns-
ordningen. Samtidig bidrar muligheten for sluttvederlag til at de som får vente-
lønn, er sterkere selektert i retning av å ha dårlige muligheter på arbeidsmarkedet. 
Men samlet sett har sluttvederlagsordningen bidradd til at styrke insentivene for 
jobbsøking for en gitt gruppe overtallige. 

Samlet vurdering 
Siden overtalligheten i hovedsak synes å være saklig begrunnet i bortfalte eller 
endrede oppgaver, samtidig som mellom 50 og 80 prosent av de som går ut med 
en sluttordning får ny jobb etter en tid, blir hovedkonklusjonen at omstillingen har 
vært samfunnsøkonomisk gunstig. I negativ retning trekker at omstillings-
prosessene har vært svært negative for mange. Samtidig er det klart at et stort 
potensial for samfunnsøkonomisk gevinst går tapt ved at yrkesaktiviteten for dem 
som sluttet ikke er på et høyere nivå. Spesielt er yrkesaktiviteten lav for dem som 
går ut med ventelønn. 

Sluttvederlagsordningen har dels bidradd til at en nedbemanning vris i retning av 
personell som har gode muligheter på arbeidsmarkedet. Dels har den bidradd til å 
styrke insentivene til jobbsøking blant de som er utpekt som overtallige. Dette kan 
ha bidradd til å øke yrkesaktiviteten og dermed til å gi en samfunnsøkonomisk 
gevinst. 
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VEDLEGG 1:  Sektorgruppering 
Statlige sektorer utenom departementene gruppert etter formål og beslutnings-
nivå, 1998-10 – 2003-3 

  Beslutningsnivå 

 Formål Direktorat Tjenesteleverandør 

 Grunnleggende   
2 Justis Politidirektoratet Etterforskning, kontroll, forebygging av 

kriminalitet 
Rettspleie, kriminalomsorg, 
konfliktløsning 

3 Finans Skattedirektoratet 
Toll- og avgiftsdirektoratet 

Resten av skatteetaten 
Resten av toll- og avgiftsadministrasjonen 
Registrering og innkreving 

4 Forsvar Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sivile stillinger i forsvaret 
Militære stillinger i forsvaret 

5 Internasjonale 
relasjoner  

Direktoratet for utviklingssamarbeid Resten av utenrikstjeneste og bistand 

  Utlendingsnemnda 
Utlendingsdirektoratet 

Resten av utlendingsforvaltningen 
Norges grensekommissær 

6 Intern administrasjon Internadministrative organer  

7 Nasjonale regionale 
relasjoner 

 Regionale administrative organer 

 Utvikling av velferd   

8 Kirke  Kirken 
9 Verdier Likestillingstilsyn 

Integritets- og personvern 
 

10 Kultur Kulturtilsyn Kulturtiltak 
11 Oppvekst Barne-, ungdoms- og familietilsyn  
12 Utdanning Utdanningstilsyn Utdanningsinstitusjoner 
13 Forskning  Forskningsinstitutter 
14 Forebygging av 

problemer og skader 
Tilsyn for helse, miljø og sikkerhet  
Arbeidsdirektoratet 

Forebyggende sosial- og helsetjenester 
Resten av attføring 

15 Helse- og sosialtjeneste Tilsyn med helse- og sosialtjenestene Sykehus og institusjoner innen psykisk 
helsearbeid 

16 Naturressurser Naturtilsyn Ressursforvaltning 
17 Fysisk infrastruktur Tilsyn for samferdsel 

Tilsyn for post og 
telekommunikasjoner 
Tilsyn for energi- og vannforsyning 

Samferdsel 
Post og telekommunikasjoner 
 

18 Markeder Markedstilsyn Forbrukertiltak 
Næringstiltak 
Finansiering av næringsvirksomhet 

19 Fordeling Rikstrygdeverket Resten av trygd 
Statsbanker med utjevningsformål 
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VEDLEGG 2: Verdi og utforming av 
faktiske og tilbudte sluttordninger 
Innledning 
Det er en betydelig variasjon i utforming og økonomisk verdi av de sluttordninger 
som er tilbudt eller avtalt i den perioden prosjektet er avgrenset til. Når de ulike 
ordningene skal sammenlignes, trengs det felles mål for å vise verdien og 
utformingen av dem. Vi bruker følgende to mål: 

1.  Nåverdien av de økonomiske ytelsene i en sluttordning for en bestemt 
person, på tidspunktet for fratredelsen med sluttpakke eller tidspunktet for 
tildelingen av rett til ventelønn eller tidspunktet for at et tilbud om sluttordning 
ble fremsatt. Vi antar at den enkelte legger til grunn 2 prosents realrente i 
nåverdiberegningene. Vi antar at ytelsene oppfattes som risikofrie, gitt at personen 
ikke kommer i ny jobb etter avgang fra den statlige virksomheten, at planlagte 
studier gjennomføres som planlagt og at personen ikke blir syk, ufør eller dør før 
ytelsene er betalt. Medregnet i beregningen er ordningenes direkte ytelser før 
fradrag for skatt. De økonomiske ytelsene er som regel beregnet ut fra den 
månedslønnen en hadde da en forlot etaten.  

Noen ordninger innebærer utbetaling innen det første året etter avgangen. Da 
regner vi at nåverdien er lik utbetalingen dette året. Andre ordninger innebærer 
månedlige beløp utover denne perioden. Vi kan i dette tilfellet skille mellom to 
tilfeller. 

For noen ordninger ligger de månedlige ytelser nominelt fast, bestemt av den 
tidligere lønnen. Da må ytelsene i år 2, 3, osv. regnes om til startårets kroneverdi. 
Til dette brukes konsumprisindeksen. Denne økte fra 1998 til 2003 med 2,4 
prosent per år i gjennomsnitt. Vi antar at den enkelte har hatt en fornemmelse av 
en slik inflasjonstakt i sine vurderinger av ordningene. Det betyr at vi skal 
neddiskonterer de faste nominelle beløpene med 4,5 prosent (1,02*1,024=1,045) 
per år. Vi runder opp til 5 prosent. 

For andre ordninger (eksempelvis ventelønnsordningen og ordningen med avskjed 
med redusert lønn i Forsvaret) justeres de månedlige ytelser opp i takt med 
resultatene av lønnsoppgjørene i staten. For perioden 1998-2003 viser utred-
ningene til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene en gjennom-
snittlig årslønnsvekst for statsansatte på 4,7 prosent. Denne satsen brukes til å 
beregne de nominelle ytelsene fremover i de ulike ordninger som har lønns-
justering. Disse nominelle ytelsene må deretter regnes om til startårets kroneverdi, 
som ovenfor. Deretter kommer neddiskontering med realrenten. Samlet blir den 
renten som brukes i neddiskonteringen, gitt at vi setter inn de ikke-regulerte 
nominelle ytelsene i beregningene, lik -0,2 prosent (1,047/(1,02*1,024)=1,002). 
Vi runder dette av til 0 prosent. Teknisk sett blir dette som om vi ikke ned-
diskonterer.  
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Hvis eksempelvis en ordning innebærer M kroner utbetalt per måned i tre år frem-
over, beregner vi nåverdien som 

 12*M + 12*M/1,05 + 12*M/(1,05*1,05). 

Hvis en ordning innebærer M kroner per måned første året og deretter en opp-
justering av beløpet som i de statlige lønnsoppgjør i de følgende to år, beregnes 
nåverdien som 

 12*M + 12*M + 12*M = 36*M. 

Merk at nåverdien ikke viser faktiske kostnader ved den enkelte ordning for staten. 
Nåverdien gjelder ved avgang fra etaten og forutsetter maksimale ytelser ifølge 
regelverket dersom ikke annet er opplyst fra etatene eller personene via spørre-
skjemaet. Nåverdien reflekterer ikke om eller hvor lenge en person faktisk mottar 
ventelønn eller studiestøtte. Nåverdien gjelder de ytelser som vil mottas dersom 
personen ikke kommer i ny jobb, avbryter studiene, blir syk eller ufør eller dør før 
ytelsene er betalt. 

2.  Antall beregningsmåneder er det antall måneder som ligger til grunn for å 
beregne ytelsene i en sluttordning for en bestemt person, enten de kommer i form 
av et engangsbeløp eller månedlige beløp i en bestemt periode. Det kan 
eksempelvis være antall måneders lønn som ligger til grunn for å beregne et 
sluttvederlag, enten det blir utbetalt som et engangsbeløp eller månedlig. 

Nåverdien viser den økonomiske verdien av den enkelte ordning dersom en ikke 
får ny jobb. Beregningsmånedene er et administrativt virkemiddel for å bestemme 
hvor gunstig en ordning skal være, som kan knyttes til alder, region eller tjeneste-
tid. 

Ytelsene kan også knyttes til en bestemt andel av lønnen, eksempelvis 2/3 eller 
82,5 prosent, og dette vil påvirke forholdet 

nåverdi / beregningsmåneder. 

Også dette forholdet kan betraktes som et virkemiddel i utformingen av 
ordningene. 

Nåverdien og beregningsmånedene er de sentrale variable for å karakterisere 
sluttordningene i den kvantitative analysen. Vi skal i dette vedlegget forklare 
nærmere hvordan beregningene er utført. 

Månedsfortjeneste 
For å beregne verdien av ordningene ut fra regelverket trengs informasjon om den 
lønnen som ligger til grunn for å beregne ytelsene i de ulike ordningene. Vi 
bruker/beregner følgende variable: 

1. MFTJ. Dette er månedsfortjenesten på det siste undersøkelsestidspunktet i 
SST (Statens sentrale tjenestemannsregister) før en tilsatt går ut av den etaten som 
gir sluttpakke eller før den tilsatte får rett til ventelønn eller før en tilsatt (som ikke 
sluttet med ordning) eventuelt får tilbud om sluttpakke. Månedsfortjenesten er 
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altså hentet fra ulike undersøkelser i SST, avhengig av når den enkelte har gått ut 
av etaten eller fått et tilbud. Månedsfortjenesten i SST er lønn inkludert faste og 
variable tillegg, men uten overtidsgodtgjørelse. 

2. DELP. Dette er stillingsprosenten på det samme tidspunktet som for 
MFTJ. 

3. SISKR. Når det mangler informasjon om MFTJ i SST supplerer vi med 
data om lønn fra spørreskjemaundersøkelsen. Variabelen SISKR er svar på et 
spørsmål om ”samlet arbeidsinntekt på årsbasis (før skatt) i (den siste) jobben du 
hadde i den statlige virksomheten”. For dem som ikke sluttet (spørreskjema D1, 
D2) er formuleringen ” … i (den siste) jobben du hadde under omstillings-
prosessen”. 

4. SISTIM. Dette er også en variabel basert på spørreskjemaundersøkelsen, 
der vi spør om ”faktisk arbeidstid per uke i en normal arbeidsuke (gjennom-
snittlig, hvis varierende) … i (den siste) jobben du hadde i den statlige virksom-
heten”. For dem som sluttet (spørreskjema D1, D2) er formuleringen ” … i (den 
siste) jobben du hadde under omstillingsprosessen”. 

5. SISDELP. Dette er et anslag på stillingsprosenten i (den siste) jobben i den 
statlige virksomheten eller (den siste) jobben under omstillingsprosessen. Vi 
beregner denne som 

 SISTIM/37,5 

6. MFTJFRA. Dette er den månedsfortjenesten som vi antar ligger til grunn 
for å beregne ytelsene i de faktiske og de tilbudte sluttordningene. Vi beregner 
MFTJFRA slik: 

Først setter vi MFTJFRA lik MFTJ. 

Dersom MFTJ er oppgitt, DELP<100 og SISDELP er større enn DELP, tyder det 
på at stillingsprosenten er økt fra siste undersøkelsestidspunkt og frem til avgang. 
Da økes MFTJFRA tilsvarende. 

Hvis det fortsatt mangler informasjon om MFTJFRA, suppleres det med 
informasjon fra SISKR. SISKR er imidlertid faktisk lønn, som kan inkludere 
overtidsbetaling. Vi bruker derfor bare denne datakilden dersom vi ser at antall 
timer (SISTIM) ikke tyder på overtid. Vi bruker SISKR/12 bare hvis SISTIM<38. 
Vi antar da at SISKR svarer til normal månedsfortjeneste som definert i SST. 

Nåverdi og beregningsmåneder for faktiske 
sluttordninger 
Primært beregnes nåverdien av de faktiske ordninger for hver person ut fra det 
etatene har oppgitt for beløp, beregningsmåneder, om beløpet utbetales som et 
engangsbeløp eller månedlig med mer. Vi innfører 

SLUORDNAV, som er nåverdien av de faktiske sluttordningene. 

SLUORDMND, som er antall beregningsmåneder. 
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I mange tilfeller har imidlertid etatene ikke gitt nok opplysninger til å tallfeste 
begge disse variabler. Det kan da i mange tilfeller være rimelig å bestemme 
beregningsmåneder og beregne ytelser ut fra annen informasjon om de ordninger 
som har vært brukt, i kombinasjon med særlig MFTJFRA og ALDER. Vi går 
frem slik: 

I en rekke tilfeller er det oppgitt at det er brukt AADs standardopplegg. Da 
beregner vi SLUORDNAV og SLUORDMND ut fra MFTJFRA og den enkeltes 
alder. Vi antar at det brukes maksimalt antall beregningsmåneder når ikke annet er 
oppgitt. Neddiskontering blir brukt når det betales månedlige beløp utover en 
periode på år. Når det ikke er oppgitt om utbetaling skjer som engangsbeløp eller 
månedlig, antar vi at sluttvederlaget utbetales som et engangsbeløp. 

For Posten har vi fått oppgitt sluttvederlag og der ble alt betalt ut som et 
engangsbeløp. Vi mangler imidlertid opplysninger om antall beregningsmåneder. 
Vi har beregnet dette som sluttvederlag/mftjfra. Resultatet svarer ikke helt med 
ordningen som er brukt, der antall beregningsmåneder skulle være 6, 12, 18 eller 
24. Der hvor det ikke passer, bruker vi likevel det anslaget vi har beregnet, 
avrundet til nærmeste hele måned. 

For studiestøtte i Posten er det stort sett oppgitt antall måneder. Videre er 
opplegget 100 % av lønn første året, 87,5 % andre året og 70 % tredje året. Støtte 
til studieutgifter får vi ikke tatt inn i regnestykket. I Statens jernbanetrafikk har vi 
noe mindre informasjon, men vi antar at de samme prosentene er brukt der. 
Kommentarer i informasjonen fra etatene tyder på det.  

For Forsvaret er det gitt en presis beskrivelse av hvilken ordning som gjelder den 
enkelte. Eksempelvis er det angitt hvem som har fått ekstra vederlag knyttet til 
rask avgjørelse. Videre har vi MFTJFRA og Forsvarets iverksettingsdirektiver for 
virkemidler ved omstilling. I kombinasjon med ALDER kan vi beregne ytelser, 
nåverdi og beregningsmåneder for både ordningen med avskjed med redusert lønn 
(som vi regner som en form for sluttvederlag) og Forsvarets sluttvederlags-
ordning. 

For Forsvarets studiestøtteordning mangler vi imidlertid informasjon om hvor 
lang utdanning det legges opp til. Vi benytter derfor informasjon fra spørre-
skjemaundersøkelsen om ”Når forlot du virksomheten for å studere/utdanne deg 
med studiestøtte og når opphørte støtten?”. Vi har ut fra dette beregnet antall 
måneder faktisk studietid. Dette er ikke det samme som planlagt tid den gang 
avgangskontrakten ble inngått, som vi egentlig skulle hatt. Vi bruker likevel dette 
som et anslag på planlagt utdanningstid. 

For ordningen med avskjed med redusert lønn har vi antatt at de mottar dette bare 
frem til de fyller 57 år. De opprettholder medlemskap i Statens Pensjonskasse og 
pensjonsgrunnlaget blir som om de hadde hatt full stilling. Etter 85-års-regelen 
kan de fleste få pensjon fra de fyller 57 år. 

For ventelønnstilfellet har vi heller ikke fått oppgitt utbetalingene og fastsetter 
beregningsmåneder og beregner nåverdien ut fra regelverket gitt at mulighetene 
utnyttes fullt ut. Vi har opplysninger om status i 2004, og da er en del gått over på 
uføretrygd, andre er gått over i fast stilling. Men det vi beregner her er verdien av 
ventelønnstilfellet dersom en ikke får ny jobb eller blir sykemeldt eller går over på 
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uføretrygd, beregnet på tidspunktet for avgang. At det senere viste seg at en fikk 
ny fast jobb er ikke av betydning for den nåverdien vi beregner. 

Beregningene for ventelønn bygger på oppgitte data fra Aetat om start og stopp 
for rettighetsperioden. Vi antar at denne er klarert i forhold til minstekrav til 
tjenestetid. Beregningene tar med eventuelle ytelser helt frem til fylte 67 år. 

Nåverdiene er regnet om til 1998-lønninger ved å bruke følgende årslønnsvekst 
for statsansatte fra utredningene til Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene: 

1998-99: 4,7 % 
1999-2000: 4,6 % 
2000-2001: 4,2 % 
2001-2002: 5,9 % 
2002-2003: 4,3 %. 

Dette er nominell vekst, altså både reallønnsvekst og inflasjon. Nåverdiene ved 
avgang viser altså hva nåverdiene hadde vært i 1998-priser og gitt at lønningene i 
1998 hadde ligget til grunn for beregningene.  

Nåverdi og beregningsmåneder for tilbudte 
sluttordninger 
I tillegg til de faktiske sluttordninger ønsker vi også å kartlegge andre ordninger 
som ble tilbudt men som ikke ble akseptert. 

Ventelønn 
Vi antar at alle utenom befal i Forsvaret, som faktisk fikk en sluttpakke, hadde 
ventelønn som et aktuelt alternativ. Ventelønn er ikke et aktuelt alternativ for 
befal i Forsvaret, som følge av denne gruppens spesielt sterke oppsigelsesvern i 
den perioden vi betrakter. Vi beregner nåverdien og antall beregningsmåneder for 
ventelønnsalternativet for de som faktisk fikk sluttpakke eller som forble i 
virksomheten men fikk tilbud om en sluttpakke. Vi innfører variablene 

VENTILBNAV, som er nåverdien av ventelønn for de som ikke har det, 
men som fikk sluttpakke eller har fått tilbud om det. 
 
VENTILBMND, som er antall beregningsmåneder i ventelønns-
beregningen. 

Vi skiller i beregningene mellom tiden før og etter 1. mars 2002, da regelverket 
ble endret. Personer som har kontraktsdato før 1. mars 2002 og fratreden etter, har 
vi behandlet spesielt og sørget for at de har fått ventelønn beregnet etter det gamle 
regelverket. Vi beregner nåverdien under forutsetning av at mulighetene for 
ventelønn utnyttes maksimalt. 

Sluttpakker 
I tillegg kartlegger spørreskjemaundersøkelsen tilbudte sluttpakker som ikke ble 
akseptert. De tilbudt men ikke aksepterte sluttpakker skulle beskrives, det skulle 
angis hvor stort engangsbeløp de eventuelt ga eller månedlig beløp sammen med 
antall måneder. Også i svarene på disse spørsmålene er det mangelfull 
informasjon, som suppleres langt på vei som for de faktiske sluttordninger. 
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Merk at vi bare beregner nåverdi og beregningsmåneder for tilbud som 
respondentene sier at de faktisk har fått. De tilsatte har ikke rett til å få tilbud om 
sluttpakke og det er arbeidsgiver som bestemmer hvem som skal få tilbud og hva 
slags tilbud. Det er altså eksempelvis ikke slik at overtallige i etater som bruker 
AADs standardopplegg, får velge mellom alle de virkemidler som er gitt i dette 
opplegget. I forhold til dette opplegget kan arbeidsgiver velge å legge restrik-
sjoner på den enkeltes valg. 

Det kan tenkes at noen respondenter bare har ført opp de tilbud de fant 
interessante. Spesielt kan det tenkes at studiestøtte ble vurdert som helt uaktuelt 
for mange og derfor i en del tilfeller ikke er ført opp selv om det var en mulighet. 
Dette vet vi ingenting om. Vi må anta at instruksjonene i spørreskjemaet er fulgt 
og at det som er gitt av tilbud i svarskjemaene er de tilbud som ble gitt. 

Fikk sluttvederlag 
For de som faktisk fikk sluttvederlag (inkludert avskjed med redusert lønn i 
Forsvaret) og som også fikk tilbud om studiestøtte, innfører vi følgende variable: 

TILBSLUSTUNAV, er nåverdi av tilbud om studiestøtte, for dem som fikk 
sluttvederlag 
TILBSLUSTUMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om studiestøtte 

Vi beregner først disse ut fra svarene i spørreskjemaene. Både sivile og militære i 
Forsvaret som har valgt sluttvederlag (inkludert avskjed med redusert lønn), 
oppgir at alternativet med studiestøtte som de ble tilbudt innebærer månedlige 
beløp nokså lik MFTJFRA, altså full lønn, og en periode på 36 måneder. Noen få 
oppgir så mye som 72 måneder og en oppgir 24 måneder. For de som ikke har gitt 
opplysninger om beløp og måneder, bruker vi MFTJFRA og 36 måneder. I 
Statens jernbanetrafikk og Posten antar vi når opplysninger mangler at tilbudene 
om studiestøtte følger ordningen med 36 måneder: 100 % av MFTJFRA første 
året, 87,5 % andre året og 0,70 % tredje året. 

Noen av de militært tilsatte som fikk Forsvarets sluttvederlag (utenom avskjed 
med redusert lønn) oppgir at de avviste et tilbud om avskjed med redusert lønn. 
Dette gjelder bare tre tilfeller. Vi innfører 

TILBSLUREDNAV, er nåverdi av tilbud om avskjed med redusert lønn, for 
befal som fikk Forsvarets sluttvederlag 
 
TILBSLUREDMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om avskjed 
med redusert lønn 

Vi antar at de kunne fått ekstra vederlag ved rask avgjørelse. 

Noen av dem som fikk Forsvarets ordning med avskjed med redusert lønn, oppgir 
at de har avvist et tilbud om sluttvederlag. Vi innfører 

TILBREDSLUNAV, er nåverdi av tilbud om sluttvederlag for befal som 
fikk avskjed med redusert lønn 
 
TILBREDSLUMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om slutt-
vederlag. 
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Beregningene baseres først på svarene. Når svarene er mangelfulle antar vi at de 
ordinære regler for sluttvederlag for befal gjelder. Vi antar også at de så for seg 
muligheten for ekstra vederlag ved rask avgjørelse. 

Fikk studiestøtte 
For de som faktisk fikk studiestøtte og som oppgir at de fikk tilbud om 
sluttvederlag (utenom avskjed med redusert lønn i Forsvaret), innfører vi følgende 
variable: 

TILBSTUSLUNAV, er nåverdi av sluttvederlag, for dem som fikk studie-
støtte 

 
TILBSTUSLUMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om slutt-
vederlag. 

Vi har ingen tilfeller med befal som faktisk fikk studiestøtte og som oppgir at de 
avslo tilbud om avskjed med redusert lønn i Forsvaret 

Fikk ventelønn 
For de som faktisk fikk rett til ventelønn og som oppgir at de fikk tilbud om 
sluttvederlag (utenom avskjed med redusert lønn i Forsvaret), innfører vi følgende 
variable: 

TILBVESLUNAV, er nåverdi av sluttvederlag, for dem som fikk ventelønn 
 

TILBVESLUMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om 
sluttvederlag. 

For de som faktisk fikk rett til ventelønn og som oppgir at de fikk tilbud om 
studiestøtte, innfører vi følgende variable: 

TILBVESTUNAV, er nåverdi av studiestøtte, for dem som fikk ventelønn 
 

TILBVESTUMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om studiestøtte. 

Ble i etaten 
For de som forble i etaten (utenom militære stillinger) og som oppgir at de fikk 
tilbud om sluttvederlag, innfører vi følgende variable: 

TILBSTAYSLUNAV, er nåverdi av tilbud om sluttvederlag, for dem som 
forble i etaten 

 
TILBSTAYSLUMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om 
sluttvederlag. 

For de som forble i etaten (utenom militære stillinger) og som oppgir at de fikk 
tilbud om studiestøtte, innfører vi følgende variable: 

TILBSTAYSTUNAV, er nåverdi av tilbud om studiestøtte, for dem som 
forble i etaten 

 
TILBSTAYSTUMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om 
studiestøtte. 
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For befal som forble i etaten og som oppgir at de fikk tilbud om Forsvarets 
sluttvederlag (utenom avskjed med redusert lønn), innføres følgende variable: 

TILBFSTAYSLUNAV, er nåverdi av tilbud om sluttvederlag, for befal som 
forble i etaten 

 
TILBFSTAYSLUMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om 
sluttvederlag. 

For befal som forble i etaten og som oppgir at de fikk tilbud om Forsvarets 
ordning med avskjed med redusert lønn, bruker vi variablene 

TILBFSTAYREDNAV, er nåverdi av tilbud om avskjed med redusert lønn, 
for befal som forble i etaten 

 
TILBSTAYREDMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om avskjed 
med redusert lønn. 

For befal som forble i etaten og som oppgir at de fikk tilbud om studiestøtte, 
bruker vi variablene: 

TILBFSTAYSTUNAV, er nåverdi av tilbud om studiestøtte, for befal som 
forble i etaten 

 
TILBFSTAYSTUMND, er antall beregningsmåneder i tilbudet om 
studiestøtte. 

I tabellene V.1 og V.2 viser vi antall observasjoner med de ulike kombinasjoner 
av tilbud om ordninger. 
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Tabell V.1 Tilbud om sluttordninger i omstillingsetater utenom befal i 
Forsvaret1). Antall observasjoner med beregnet nåverdi og antall 
beregningsperioder 

 
Sluttvederlag Studiestøtte Ventelønn Antall 

observasjoner 
Valgte sluttvederlag    214 

Tilbud om sluttvederlag, 
studiestøtte og ventelønn 

Aksepterte Avslo Avslo 36 

Tilbud om sluttvederlag og 
ventelønn 

Aksepterte  Avslo 178 

Valgte studiestøtte    166 

Tilbud om sluttvederlag, 
studiestøtte og ventelønn 

Avslo Aksepterte Avslo 24 

Tilbud om studiestøtte og 
ventelønn 

 Aksepterte Avslo 142 

Valgte ventelønn    174 

Tilbud om sluttvederlag, 
studiestøtte og ventelønn 

Avslo Avslo Aksepterte 2 

Tilbud om sluttvederlag og 
ventelønn 

Avslo  Aksepterte 19 

Tilbud om studiestøtte og 
ventelønn 

 Avslo Aksepterte - 

Ikke tilbud om sluttpakke   Aksepterte 153 

Ble i etaten    2 

Tilbud om sluttvederlag, 
studiestøtte og ventelønn 

Avslo Avslo Avslo 1 

Tilbud om sluttvederlag og 
ventelønn 

Avslo  Avslo 1 

Tilbud om studiestøtte og 
ventelønn 

 Avslo Avslo - 

1) Antall observasjoner er noe mindre i denne tabellen enn i tabell 2.3 fordi det mangler 
informasjon til å beregne nåverdi og beregningsmåneder i ventelønnsalternativet for en del 
personer som har fått sluttpakke. 
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Tabell V.2 Tilbud om sluttpakker for befal i Forsvaret1). Antall observasjoner 
med beregnet nåverdi og antall beregningsmåneder 

 
Sluttvederlag Redusert 

lønn 
Studiestøtte Antall 

observasjoner 
Valgte Forsvarets sluttvederlag  28 

Tilbud om sluttvederlag, 
redusert lønn eller studiestøtte 

Aksepterte Avslo Avslo 1 

Tilbud om sluttvederlag eller 
studiestøtte 

Aksepterte  Avslo 10 

Tilbud om sluttvederlag eller 
redusert lønn 

Aksepterte Avslo  1 

Bare tilbud om sluttvederlag Aksepterte   16 

Valgte redusert lønn    76 

Tilbud om sluttvederlag, 
redusert lønn eller studiestøtte 

Avslo Aksepterte Avslo 10 

Tilbud om redusert lønn eller 
studiestøtte 

 Aksepterte Avslo 24 

Tilbud om sluttvederlag eller 
redusert lønn 

Avslo Aksepterte  1 

Bare tilbud om redusert lønn  Aksepterte  41 

Valgte studiestøtte    71 

Tilbud om sluttvederlag, 
redusert lønn eller studiestøtte 

Avslo Avslo Aksepterte - 

Tilbud om sluttvederlag eller 
studiestøtte 

Avslo  Aksepterte 11 

Tilbud om redusert lønn eller 
studiestøtte 

 Avslo Aksepterte - 

Bare tilbud om studiestøtte   Aksepterte 60 

Ble i Forsvaret    4 

Tilbud om sluttvederlag, 
redusert lønn eller studiestøtte 

Avslo Avslo Avslo - 

Tilbud om sluttvederlag eller 
studiestøtte 

Avslo  Avslo 3 

Tilbud om redusert lønn eller 
studiestøtte 

 Avslo Avslo - 

Tilbud om sluttvederlag eller 
redusert lønn 

Avslo Avslo  - 

Bare tilbud om sluttvederlag Avslo   - 

Bare tilbud om redusert lønn  Avslo  1 

Bare tilbud om studiestøtte   Avslo - 
1) Avskjed med redusert lønn forkortes her til ”redusert lønn”. Vi ser her bort fra ordningene med 
stønad til etablering av egen virksomhet og lønnskompensasjon ved overgang til lavere stilling 
utenfor staten. 

 


