
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

akad:erne
ARBEIDS- OG INKLUDERIN6SDEPARTEMENTET

MOTTATT

31AUG 2007

Deres  ref 200702191-/CRS -2; 1 Vår ref 207.19/NSS Dato 29.08.2007

Rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år -  høring

Vi viser til departementets brev datert 2. mai 2007 vedrørende endringer i Arbeidsmiljøloven for
å styrke retten til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år. Vi er i all hovedsak enige i
forslaget, og mener det er et positivt tiltak.

Akademikerne mener at muligheten til å kombinere arbeid og pensjon i utgangspunktet bør være
så vid som mulig. En medlemsundersøkelse Akademikerne nylig har gjennomført, viser at over
60 % av norske akademikere sier at muligheten til å kombinere arbeid og pensjon er en viktig
motivasjonsfaktor for å fortsette i arbeid utover det tidspunktet man kan gå av med pensjon. Det
er viktig å tilrettelegge for at den enkelte har reelle valgmuligheter. Samtidig slutter vi oss til at
arbeidstidsreduksjon kan gjennomføres dersom dette ikke medfører vesentlig ulempe for
bedriften.

Vi ber departementet vurdere om bestemmelsen rent lovteknisk bør inkorporeres i § 10-2, (4)
slik departementet foreslår, eller om en egen bestemmelse, evt. et eget ledd vil være mer
hensiktsmessig. Dette fordi arbeidsgivere i praksis feilaktig kan komme til å koble rettigheten til
hvorvidt det foreligger behov for slik reduksjon hos den enkelte eller ei. Dette kan løses ved å
tydeliggjøre rettigheten i en egen setning om at retten for 62-åringer ikke skal behovsprøves, og
at den gjelder arbeidstakere over 62 år som ønsker redusert arbeidstid, uavhengig av hvilke
hensyn som ligger bak deres ønske. Forslag til ny setning nr. 2 i § 10-2 (4):  "Denne retten har
også arbeidstakere som har fylt 62 år og som ønsker åfå redusert sin arbeidstid.

Vi viser for øvrig til  at de pensjonsmessige /økonomiske  forhold/virkninger  behandles og ivaretas
i annen lovgiving  -jfr. arbeidet  med pensjonsreformen.
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