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Høring - rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev 02.05.2007.

Justisdepartementet har forelagt saken for enkelte underliggende/tilknyttede organer.
Vi går ikke nærmere inn på disse. Uttalelser fra Riksadvokaten og POD er vedlagt.

Justisdepartementet slutter seg til Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til
endring av arbeidsmiljølovens § 10-2 og mener at en generell lovendring er både viktig
og riktig.

Det er grunn til å anta at arbeidstakere i staten kanskje ikke vil benytte seg av denne
muligheten i like stor grad som arbeidstakere i private virksomheter .  Det vises da til
Hovedtariffavtalen (HTA) pkt 5.9, seniorpolitiske tiltak, pkt 5.9.1  der statlige
arbeidstakere mellom 62 og 65 år gis rett til tjenestefri med lønn. i 2/6 dager pr år og
over 65 år tjenestefri med lønn i 5/12 dager.

Videre kan arbeidstakere som hører inn under HTA søke om å få gå av med avtalefestet
pensjon (AFP) fra fylte 62 år, så fremt de har 10 års opptjening av pensjonspoeng i
Statens pensjonskasse etter fylte 50 år. De som ikke ønsker å gå av med 100 % AFP, kan
ta ut delvis AFP. Mange benytter seg av 40 % AFP og 60 % stilling, som viser seg å være
mest lønnsomt for arbeidstakeren.

Når det gjelder politi- og lensmannsetaten har, som kjent, ansatte i stillinger på
lønnsplan 08.305 særaldersgrenser på 60 år og 63 år. For denne gruppen - som utgjør
bortimot 70 % av de ansatte i etaten - vil dermed den foreslåtte endring i
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arbeidsmiljøloven ikke ha betydning.

Med hilsen
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