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HØYRING - RETT TIL  REDUSERT ARBEIDSTID FOR ARBEIDSTAKARAR
OVER 62 ÅR

Det vises til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 2. mai 2007 med
høringsfrist den 31. august 2007. HSH gir med dette sitt høringssvar til forslag om
endringer i arbeidsmiljølova som styrker retten til redusert arbeidstid for arbeidstakere
over 62 år.

HSH er enig i at det er viktig å få arbeidstakerne til å stå lenger i arbeid, og at det er
ønskelig at den gjennomsnittlige pensjonsalderen økes. Endringene i folketrygdloven om
tidlig pensjonering vil muligens føre til at flere arbeidstakere på 62 år ønsker å redusere
sin arbeidstid. I så henseende kan det være behov for en ny bestemmelse som gir 62
åringene en mulighet til å redusere arbeidstiden. Det å lovfeste en generell regel om at
ansatte på 62 år har rett til redusert arbeidstid er HSH imidlertid skeptiske til siden dette
vil kunne omfatte negative konsekvenser som ikke kan ses å kunne oppveies av de positive
sidene av lovforslaget. Det er i dag innenfor flere sektorer mange deltidsarbeidende.
Regjerningen har tidligere ytret ønske om å få flere personer inn i fulltidsstillinger. Det å
åpne for at alle 62 åringer har rett til redusert arbeidstid vil skape flere deltidsstillinger,
og i et presset arbeidsmarked vil det være vanskelig å fylle disse. Når det gjelder
lederstillinger vil det i tillegg være nærmest umulig og helt upraktisk å skaffe en erstatter
som skal kunne fungere som leder noen timer eller dager i uken. For små bedriftene vil
også en automatisk rett til redusert arbeidstid ved fylte 62 år være vanskelig.
Småbedriftene er spesielt sårbare for en slik rett da de består av få ansatte gjerne med
spesial kompetanse som vanskelig kan erstattes.

Bakgrunnen for arbeidsmiljøloven § 10-2 (5) er helsemessige, sosiale og andre vektige
velferdsgrunner. Dette er spesielle grunnlag som gir den ansatte rett til å redusere sin
arbeidstid. Disse grunnlagene er både konkrete og dokumenterbare. Det er på det rene at
ansatte som er fylt 62 år også vil kunne falle inn under disse grunnlagene. Arbeidsgiver
må i disse tilfellene akseptere en viss ulempe, og kan først motsette seg reduksjon i
arbeidstid når denne ulempen blir vesentlig. Aldersgrunnlaget for rett til redusert
arbeidstid er av en annen kategori enn de øvrige grunnlagene, og bør ikke likestilles med
disse. At en ansatt fyller 62 år som grunnlag for redusert arbeidstid bør således ikke ha
den samme ulempe vurderingen som de øvrige forholdene, men bør heller forankres i en
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enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Når det gjelder om arbeidstidsreduksjonen
skal gjøres permanent eller for en bestemt tidsperiode vil dette også være et tema som
drøftes mellom partene.

HSH er på grunnlag av det ovennevnte ikke enige i departementets forslag til endringer.

Det er ikke ønskelig å innføre en ny regel om en rett til redusert arbeidstid ved fylte 62 år

uten å på forhånd vite i hvor stort omfang dette vil brukes, og hvilke utfordringer dette

skaper for bedriftene. Mer formålstjenelig er å innføre en bestemmelse som forutsetter
enighet mellom partene. Slik vil man kunne avdekke i hvilket omfang dette brukes og
hvilke utfordringer dette skaper. Det at en ansatt har fylt 62 år som grunnlag for redusert
arbeidstid bør ikke reguleres under amt § 10-2 (4), men heller under en ny bestemmelse
for eksempel § 10-2 (5). Bestemmelsen kan for eksempel lyde. "Dersom arbeidsgiver og
arbeidstaker er enige kan en ansatt som er fylt 62 år arbeide redusert". HSH mener at en

slik regel vil ivareta de personer som ønsker tidlig pensjonering, i tillegg til at man

begrenser de uheldige virkninger en automatisk rett til redusert arbeidstid vil føre til.
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