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Ofrer villig statsansatte – sparer ikke ei krone 
 
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har vedtatt at Forsvaret nå må kjøpe 
renholdstjenester fra private leverandører. Det har ført til at flere hundre renholdere 30. 
april mister jobben sin i staten og samtidig taper store beløp i pensjon. Ikke blir det mer 
operativ evne og ikke blir kvaliteten bedre - likevel privatiseres renholdet i Forsvaret, mot 
bedre vitende. Dette er ren ideologi, dårlig bruk av fellesskapets midler og ikke minst 
fryktelig dårlig personalpolitikk. 
 
I september 2014 bestemte Forsvarsdepartementet at alle renholdstjenester til 
Forsvarsbygg skulle privatiseres. Fakta er lagt til side, dokumentasjonen er mangelfull og de 
fleste av renholderne får ikke kompensasjon for jobben de mister. Interne rapporter fra 
Forsvarsbygg har vist at renholdstjenester utført av egne ansatte har høyere kvalitet og 
lavere kostnad enn renhold levert av innleide firmaer - effektiviseringsgevinst ved 
privatisering er ikke dokumentert. NTL er motstandere av vedtaket som fratar 364 ansatte 
jobben, og overlater dem til en usikker framtid i et privat renholdsfirma. Med dagens 
regjering vil sannsynligvis flere offentlig ansatte bli utsatt for det samme.  
 
Kampen har stått om å sikre renholdernes lønns- og arbeidsvilkår. I månedsvis ventet vi på at 
forsvarsministeren skulle komme med "kompenserende tiltak", ikke minst for de 
renholderne over 55 år som ville miste sin AFP-rett og sin særaldersgrense ved privatisering. 
Disse 80 renholderne vil hver lide et pensjonstap på over 1 million kroner som en følge av 
regjeringens privatisering. Beskjeden de fikk var at ansatte over 60 år med 15 års tjeneste 
blir overført til Forsvaret. De resterende overføres til firmaene som vinner anbudet på deres 
arbeidsplass og får ingen kompensasjon fra Forsvarsdepartementet. Dette er brutal 
personalpolitikk fra Forsvarsministeren.  
 
Regjeringens mål er å "...effektivisere offentlig sektor. Konkurranse er et av flere viktige 
virkemidler for å bruke samfunnets ressurser effektivt”. Vi har etterlyst dokumentasjon for 
det, og venter fortsatt. I mellomtiden ofres flere hundre renholdere - med dagens regjering 
blir de neppe de siste. 
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