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Tror mange vil tjen

Kan komme godt ut: De ansatte ved private sykehjem
som streiker for bedre pensjon, kan få minst like gode
ytelser som offentlig ansatte. Det viser NHOs beregninger.
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ette viser at man ikke
trenger ha denne
streiken for arbeidstagernes skyld. Dette er en politisk streik, sier administrerende
direktør i NHO Service, Petter
Furulund.
Etter at streiken ved de private
sykehjemmene nå har vart i to
og en halv uke uten tegn til
løsning, legger Furulund frem
beregninger han mener dokumenterer at streiken ikke
handler om arbeidsforholdene
på private sykehjem, men om
LOs kamp mot konkurranseutsetting.
Fagforbundets medlemmer
streiker for å få samme pensjonsrettigheter som ansatte ved
offentlige sykehjem. Beregningene, som er utført av en
pensjonsekspert ved Norwegian
Insurance Partner på oppdrag
fra NHO Service, viser imidlertid
at arbeidstagere kan komme
minst like bra ut med pensjonsordningen
NHO-bedriftene
tilbyr som med offentlig tjenestepensjon.
Konkurransedyktige
– Beregningene viser at private
pensjonsordninger som vi har
ved bedriftene som er tatt ut er
konkurransedyktige med offentlige. Du finner alltid personer
som kommer dårligere ut, men
også mange som kommer bedre
ut.
Beregningene sammenligner
pensjonsytelsene for personer
med ulikt antall år bak seg i
arbeidslivet, og med standard
forutsetninger om blant annet
lønnsvekst og avkastning, viser
det seg at de private ordningene
gir høyere ytelser enn de offentlige (se grafikk). Felles for beregningene DN har sett er at de
forutsetter at arbeidstageren
står i arbeid til 67 års alder.
Dette er en forutsetning

Forutsetninger:
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STREIK PÅ PRIVATE SYKEHJEM
Fra og med onsdag 22. august tok
Fagforbundet 64 medlemmer ved syv
kommersielle sykehjem ut i streik.
Q Streiken er senere trappet opp til
79 personer i streik. Fra onsdag blir 38
personer til tatt ut.
Q Bakgrunnen er at Fagforbundet,
som er LOs største forbund, ikke har
kommet til enighet med NHO Service
i tariffoppgjøret.
Q Fagforbundet krever at medlem-

mene skal få tariffestet en pensjonsordning på linje med ordningene som
gjelder ved sykehjem som eies av det
offentlige eller ideelle organisasjoner.
Q NHO Service avviser tariffesting av
pensjon og viser til at organisasjonen
er bundet av NHO sentralt.
Q Fagforbundet har varslet sympatistreik fra tirsdag 18. September.
Streiken kan ramme store deler av
kommunesektoren.

forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad fnyser av.
– I det offentlige har hjelpepleiere en særaldersgrense på 65
år. I tillegg ligger gjennomsnittsalder for avgang på 54–56 år, sier
Blakstad.
Ifølge Furulund må man ikke
nødvendigvis jobbe til 67 år for
å komme bedre ut med privat
pensjon. Han innrømmer likevel
at ikke alle ansatte vil komme
bedre ut med NHOs ordninger.

– Vi sier ikke at privat pensjon
er bedre i alle sammenhenger. Å
pensjonere seg ved 62 år gir
dårligere pensjon for ansatte i
privat sektor, sier Furulund.

SC ANA OFFSHORE VESTBY AS
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Følger opp om uførepensjon
En sentral forskjell på offentlig
tjenestepensjon
og
de
innskuddsbaserte ordningene
NHO-bedriftene tilbyr, er at
offentlig pensjon er en ytelsesordning, der den ansatte er
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sikret en viss andel av sluttlønnen i pensjon, mens
innskuddsordningene
innebærer
at
pensjonsytelsen
avhenger av hvor stor avkastningen blir på pensjonspengene.
I beregningene NHO bruker,
er det forutsatt en årlig avkastning på 4,1 prosent. Dette er
ifølge pensjonsekspert Geir
Nygaard i tråd med veiledningen
fra Norsk regnskapsstiftelse.
Samtidig sier han at en rente på
tre prosent ikke vil endre beløpene vesentlig i beregningene.
Årsaken er at den klart største
delen av pensjonsytelsene
kommer fra folketrygden (se
grafikk).
Selv om Furulund mener
arbeidstagerne kan komme
minst like bra ut med private
løsninger, innrømmer han at de
private er langt billigere for
arbeidsgiverne enn om de måtte
tilby offentlige ytelsesordninger.
– Den offentlige er mye dyrere
fordi innbetalingen til pensjon

STREIKEVAKT. Hjelpepleier Khuram Shahzad,
hovedtillitsvalgt for Attendo
Care Oslo, har streiket i 16
dager. – Vi må streike for å
markere at vi tjener mindre
enn de som er offentlig
ansatte, sier han.
Foto: Kristine Nyborg

Q

for den type arbeidstagere finansierer de høytlønte. Det er ikke
sammenheng med hva arbeidsgiver betaler inn og hva arbeidstagere får ut, sier Furulund.
– Offentlige ordninger omfatter også uføreytelser. Får
ansatte på private sykehjem
det?
– Det må hver enkelt bedrift
tegne. Det er noen som har det,
og noen som ikke har det. Det er
noe vi skal ta opp, sier Furulund.
anne.haug@dn.no

Scana Industrier ASA er et børsnotert nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; olje
og gass, marine og stål.
Scana Offshore Vestby AS utvikler og produserer blant annet forankringsutstyr og laste/lossesystemer til flytende produksjonsenheter i
olje og offshoreindustrien. Selskapet er en voksende internasjonal aktør med kunder og leverandører i Brasil, USA, Asia og Europa. Aktiviteten i selskapet er høy og økende. Antall ansatte vil være nærmere 60 innen utløpet av 2012. Forventet omsetning i 2012 er ca 200 mill.

Contract manager

Vi søker en dyktig jurist med 2-5 års erfaring fra forhandlinger, avtaleinngåelser og internasjonalt kontraktsarbeid innen
olje/offshoresektoren. Du vil bistå med å profesjonalisere og systematisere vårt arbeid mot både kunder og
leverandører i tett samarbeid med både konsernet og våre egne enheter innen marked, prosjekt, innkjøp
og engineering.
For full stillingstekst, se www.visindi.no. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Atle Ronglan, tlf. 966 27 089
eller Elin Midtskogen, tlf. 400 75 243. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.
Søknad med CV sendes snarest og senest innen 20. september via ”Stillinger” på www.visindi.no.
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e på privat pensjon

Flåthen ber NHO finne en løsning
OSLO: – Jeg vil appellere sterkt
til Petter Furulund om å tenke
seg om og faktisk åpne for en
dialog, sier LO-sjef Roar
Flåthen.
Administrerende direktør i
NHO Service, Petter Furulund,
har så langt avvist å diskutere
pensjon som del av tariffoppgjøret, men Flåthen mener
NHO selv er tjent med å få løst

opp i den fastlåste konflikten.
Flåthen viser til at alle andre
sykehjem, både offentlig eide og
de som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke,
tilbyr offentlig tjenestepensjoner til alle. Han advarer NHO
mot å trekke til seg virksomheter som satser å vinne anbud
gjennom å svekke de ansattes
lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi har hatt litt for mange
saker hvor man skiller ut
offentlig virksomhet, skifter
arbeidsgiverorganisasjon og
andre tarifforhold, med det
resultat at ansatte mister
pensjonsrettigheter. NHO må
passe seg for å ikke bli dem som
skal fange opp alle som skal
vinne anbud på grunn av dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Det

setter dem i et spesielt lys.
Flåthen peker på at de private
ordningene som de streikende
har, er mye billigere for arbeidsgiver, og at de ansatte ikke er
sikret uføreytelser gjennom
ordningene.
Et annet moment Flåthen
legger vekt på, er at alle sykepleiere, også ved NHO-organiserte sykehjem, har en lovfestet

ADVARER. Roar
Flåthen, LOleder.

rett til offentlig tjenestepensjon.
Dermed blir det ulike ordninger
for ulike grupper av ansatte på
samme arbeidsplass. Det liker
Flåthen dårlig.
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