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Pensjonsgjennomslaget i Oslo kommune er en årelang kamp som nå er kronet med seier for Eli Gunhild
By og NSF.

Viktig pensjonsgjennomslag
Av NSF, 21.11.2017
Etter flere års kamp vant sykepleierne i Oslo kommune og NSF fram med sitt krav om at
deltidsansatte skal ha pensjon for det de jobber ekstra. - Viktig gjennomslag, sier forbundsleder
Eli Gunhild By.
- Norsk Sykepleierforbund er veldig fornøyd når byrådet, med finansbyråd Robert Steen i spissen, nå vil
gi pensjonsopptjening for det sykepleierne faktisk har jobbet, ikke bare for den avtalte stillingsbrøken, sier
forbundslederen.

Deltidsansatte får også pensjonsopptjening for det de faktisk har jobbet bakover i tid. Dette har stor
betydning for deres samlede pensjonsopptjening. I Oslo kommune har det alltid vært slik at de ansatte har
fått pensjonspoeng kun for det de har som stillingsstørrelse, ikke for det de faktisk har jobbet.
- Dersom også Bystyret godkjenner løsningen vi nå har fremforhandlet, har vi fått løst en svært kompleks
og krevende sak som har krevd store ressurser fra både Sykepleierforbundet og Oslo kommune de to
siste årene - Jeg vil berømme byrådet for konstruktiv og løsningsorientert dialog, sier forbundsleder i
Sykepleierforbundet Eli Gunhild By.
Sykepleier Tori Reiremo vant frem hos Likestillingsombudet i 2016 om at hun hadde vært diskriminert i
strid med likestillingsloven fordi hun ikke fikk pensjonsopptjening for merarbeid. NSF hadde bistått henne
med klagen.
NSF stevnet i desember 2016 Oslo kommune på vegne av Reiremo. NSF meldte seg som partshjelper for
også å ivareta ytterligere 156 medlemmer som hadde kommet med tilsvarende saker. Formålet var å
også få opptjening med tilbakevirkende kraft. Rettssak var berammet i juni 2017, men har vært stanset i
påvente av forliksforhandlinger. Sakens juridiske side har vært håndtert av advokat Marit Gjerdalen i NSF
og advokat Einar Engh i advokatfirma Hjort.
Reiremo får nå innmelding i pensjonsordningen tilbake til oktober 2012. Den fremforhandlede løsningen
skal behandles av bystyret før den kan effektueres. Deretter vil også rettssaken trekkes fra domstolen.

