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Sak 50-18 Ny behandling av Samfunnsviternes standpunkt

til skissen til ny offentlig tjenestepensjon

Innstilling:
Hovedstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering og beklager sterkt at
opptjente rettigheter ikke synes å være tilstrekkelig vernet i den skissen som foreligger.
Omgjøring til oppsatt pensjon gir ikke fullt vern av opptjente rettigheter og kan være i strid
med grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.
Hovedstyret ber om at det fremmes et utsettelsesvedtak i forhandlingsutvalgene og at
Akademikerne gjør et fremstøt mot Arbeids- og sosialdepartementet for å sikre fullt vern av
opptjente rettigheter.
Dersom forhandlingsutvalgene ikke kommer til enighet om utsettelse og saken går til
avstemning, opprettholder hovedstyret sitt opprinnelige standpunkt om å stemme for
tilslutning til skissen til ny offentlig tjenestepensjon basert på en helhetsvurdering.
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Debatt:
Leder innledet og ga ordet til generalsekretæren, som orienterte om situasjonen som har
oppstått og som er beskrevet i utsendt saksdokumentet med vedlegg.
Generalsekretæren understreket at Samfunnsviterne hadde som et hovedkrav inn til
Akademikernes forhandlingsgruppe at opptjente rettigheter skulle være i behold for alle, med
30 under streken. Samfunnsviternes representanter i forhandlingsgruppen har på gjentatte
forespørsler underveis i prosessen fått bekreftet at det var dette som ble avtalt. Det hersker
forskjellige oppfatninger av hva «opptjente rettigheter» betyr, men flere andre har forstått det
på samme måte som Samfunnsviternes representanter. Det er også generalsekretærens
forståelse av «opptjente rettigheter» som har blitt forkynt til våre medlemmer i etterkant av at
skissen til ny offentlig tjenestepensjon ble klar. Generalsekretæren ønsker at
Samfunnsviterne skal kunne si til sine medlemmer at vi har gjort så mye vi kunne i denne
prosessen, men at vi ikke nådde fram.
Generalsekretæren ga ordet til Elisabeth Østreng, som orienterte nærmere om forskjellen
«oppsatte rettigheter» og «opptjente rettigheter».
Østreng orienterte videre om at arbeidslivsutvalget har fått seg framlagt saken og har svart at
de overlater til hovedstyret å vurdere om dette er viktig nok til å endre standpunkt.
Hovedstyret diskuterte saken.
Hovedstyret understreket at de ønsker at Akademikernes forhandlingsledelse kontakter
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) for en avklaring, samt at leder kontakter
Juristforbundets president og Samfunnsøkonomenes leder umiddelbart etter telefonmøtet for
å informere hva hovedstyret har vedtatt og drive et påvirkningsarbeid for utsettelsesvedtak i
utvalgene.
Endringsforslag:
På bakgrunn av diskusjonen foreslo leder at følgende ledd i forslag til vedtak strykes:
«Dersom forhandlingsutvalgene ikke kommer til enighet om utsettelse og saken går til
avstemning, opprettholder hovedstyret sitt opprinnelige standpunkt om å stemme for
tilslutning til skissen til ny offentlig tjenestepensjon basert på en helhetsvurdering.»
og erstattes med følgende setning:
«Hovedstyret vil ta endelig stilling til hvorvidt det skal opprettholde sitt vedtak om å stemme
for tilslutning til skissen til ny tjenestepensjonsordning i offentlig sektor i etterkant av fremstøt
mot Arbeids- og sosialdepartementet».
Endringsforslaget lyder da i sin helhet som følger:
«Hovedstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering og beklager sterkt at
opptjente rettigheter ikke synes å være tilstrekkelig vernet i den skissen som foreligger.
Omgjøring til oppsatt pensjon gir ikke fullt vern av opptjente rettigheter og kan være i strid
med grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.
Hovedstyret ber om at det fremmes et utsettelsesvedtak i forhandlingsutvalgene og at
Akademikerne gjør et fremstøt mot Arbeids- og sosialdepartementet for å sikre fullt vern av
opptjente rettigheter.
Hovedstyret vil ta endelig stilling til hvorvidt det skal opprettholde sitt vedtak om å stemme for
tilslutning til skissen til ny tjenestepensjonsordning i offentlig sektor i etterkant av fremstøt
mot Arbeids- og sosialdepartementet.»
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Votering:
Endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering og beklager sterkt at
opptjente rettigheter ikke synes å være tilstrekkelig vernet i den skissen som foreligger.
Omgjøring til oppsatt pensjon gir ikke fullt vern av opptjente rettigheter og kan være i strid
med grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.
Hovedstyret ber om at det fremmes et utsettelsesvedtak i forhandlingsutvalgene og at
Akademikerne gjør et fremstøt mot Arbeids- og sosialdepartementet for å sikre fullt vern av
opptjente rettigheter.
Hovedstyret vil ta endelig stilling til hvorvidt det skal opprettholde sitt vedtak om å stemme for
tilslutning til skissen til ny tjenestepensjonsordning i offentlig sektor i etterkant av fremstøt
mot Arbeids- og sosialdepartementet.

Merete Nilsson

Tryggve Eng Kielland

Anne Karine Wilson

Lars Hovland

Ingeborg Skjølingstad

Frode Svartvatn

Carina Sandberg

Erik F. Øverland

Gunn Elisabeth Myhren, gen.sek.

3

