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Lavere lønn, få faste stillinger og fare for dårligere pensjon gjør at 
doktorgradsstipendiat Sigurd Sagen Vildåsen velger bort offentlig sektor.

På det anerkjente mastergradsstudiet Industriell økonomi ved NTNU får 
«alle» fast jobb i løpet av – eller rett etter – utdannelsen. 

Sigurd Sagen Vildåsen (29) er et unntak. Fem år etter at han gikk ut med 
toppkarakter fra studiet, har han fortsatt ikke fast jobb, og langt lavere lønn 
enn dem han studerte samtidig med. Årsaken er at han ble på NTNU for å 
forske og ta doktorgrad. Når doktorgraden leveres til påske, har han ikke 
noen fast jobb å gå til. 

– Jeg står midt i et veivalg. Jeg kunne godt tenkt meg å forske videre ved 
NTNU, og jeg opplever støtte fra ledelsen i det, men det er noe med systemet 
i offentlig sektor som gjør at det å få fast stilling nesten er umulig. Derfor 
ender jeg nok med å gå til privat sektor etter sommeren, sier Vildåsen. 

Les også: Lysere tider for sivilingeniører – «alle» vil til privat sektor

«Ekstremt vanskelig å navigere»

Vildåsen har tilbud om forskerstilling ved Sintef Raufoss Manufacturing as, 
som eies av en rekke norsk industriselskaper i tillegg til forskningsstiftelsen 
Sintef. 

– Man ønsker jo å vite hva man skal gjøre etter sommeren. Jeg ønsker mer 
forutsigbarhet. I universitetssektoren er det ekstremt vanskelig å navigere. 
Det er synd. Jeg trives veldig godt med å jobbe på NTNU, sier Vildåsen.

Les også: Bedrifter står på venteliste for å kapre disse studentene

Det er ikke bare manglende trygghet om fast jobb som gjør det mer fristende 
for Vildåsen å vende offentlig sektor ryggen. 

– Etter fem år i jobb er min lønn lavere enn startlønnen til dem som gikk ut i 
privat sektor da studiet var ferdig i 2013. For å kompensere for lavere lønn 
har det vært sagt at pensjonsordningene i offentlig sektor er gode. Men hvis 
pensjonen også blir dårligere, er det kritisk for rekrutteringen til sektoren, 
sier Vildåsen. 
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Halv pensjon for de unge

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon pågår nå. Fredag setter 
partene seg nok en gang sammen rundt forhandlingsbordet. Leder Kari 
Sollien i Akademikerne er klar på at forslaget som ligger på bordet nå, ikke 
er godt nok for hennes medlemmer- som i hovedsak har lang utdannelse.

Pensjonsstrid i offentlig sektor

– De som går av i dag, får 66 prosent av lønnen sin i pensjon. Med skissen til 
ny offentlig tjenestepensjon vil dagens unge forskere få betydelig mindre 
pensjon. En 35 år gammel forsker vil kunne få under 50 prosent av inntekten 
sin når hun går av med pensjon, sier Sollien.

Dobbelt så mange i midlertidig stilling

Med usikre jobbutsikter – i mange tilfeller ti år uten fast stilling – og mulig 
svekket pensjonsordning frykter Sollien at mange velger bort offentlig 
sektor. 

– Ferske tall viser at det er 17 prosent midlertidighet i akademia, mot åtte 
prosent i resten av arbeidslivet. Den høye graden av midlertidige ansatte 
skyldes finansieringsmodellen i akademia, hvor man henter inn finansiering 
fra prosjekt til prosjekt. Vi tenker at sektoren har ansvar for å planlegge 
bedre, sier hun.

Sollien er bekymret for cocktailen av negative faktorer for arbeidslivet i 
offentlig sektor.
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– Hvis man har dårligere lønn, dårligere pensjonsordning og utrygg 
jobbsituasjon, går det ut over rekruttering. Det er et problem for både privat 
og offentlig sektor. Det er en gjensidig avhengighet mellom sektorene, sier 
Sollien.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for 
den statlige arbeidsgiverpolitikken. Departementet skriver i en epost at det 
ikke ønsker å kommentere saken når det pågår forhandlinger om pensjon i 
offentlig sektor.
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Kan skille 200.000 kroner i lønn

Lederen i Akademikerne viser til at det i enkelte yrkesgrupper, som 
ingeniører, skiller 200.000 kroner i lønn for en jobb i offentlig sektor versus i 
privat sektor.

Akademikerne

– Vi skal ha psykologer i kommunene og flinke lektorer i videregående. Det 
er viktige oppgaver som løses, da må offentlig sektor ha en pakke med lønn, 
pensjon og andre arbeidsvilkår som gjør den attraktiv, sier Sollien.

Hun innrømmer at det er krevende å få unge folk til å engasjere seg i 
pensjonsdebatten. 

– Det er mange som fortsatt ikke vet om konsekvensene av endringen som 
ble gjort i pensjonsreformen i 2011. Levealdersjusteringen gjør at 
bruttogarantien på 66 prosent ikke eksisterer lenger, sier hun. 

I dag har de offentlig ansatte en bruttogarantiordning som sier at den 
ansatte får 66 prosent av sluttlønnen i pensjon. Da er ikke 
levealdersjustering tatt med, så i realiteten er garantien redusert til i 
overkant av 60 prosent. (Vilkår)

Les også:
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• Pilotskole tar av: – Mange av flyselskapene har fått panikk
• Lysere tider for sivilingeniører – «alle» vil til privat sektor
• – Jeg ble egentlig overrasket over hvor lett det var å få jobb
• Teknologidirektør: – Altfor mange som starter på it-studier, er 

«analfabeter»

Fly fra Tokyo til Paris for fem hundre kroner
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