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Høringsuttalelse - Rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år

Vi viser  til høringsnotat  av 02.05.07.  Det foreslås endringer i arbeidsmiljølovens § 10-2 fjerde ledd.

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter arbeidslinjen som grunnlag for arbeids- og velferdspolitikken og
herunder seniorpolitikken. Eldre arbeidstakere må motiveres til å stå i arbeid lenger. Vi mener imidlertid
at det bør vises forsiktighet knyttet til bruk av generelle insentiver. Seniorer er ikke en ensartet gruppe.
Generelle tiltak kan derfor bli både for lite målrettede og for lite kostnadseffektive.

Vi mener at utviklingen av virkemidler skjer aller best i den enkelte virksomhet hvor ledelsen og de
tillitsvalgte kjenner virksomhetenes egenart og utfordringer best. De har de beste forutsetningene for å
vite hva som vil være hensiktmessig personalpolitikk for å få hver enkelt medarbeider til å stå lenger i
arbeid.

På bakgrunn av dette ser ikke Arbeidsgiverforeningen Spekter behov for lovendringene i
arbeidsmiljøloven. Vi mener at nåværende bestemmelse i § 10-2 fjerde ledd er dekkende. Det å utvide
retten til å gjelde alle som har fylt 62 år kan virke mot sin hensikt. Med en slik bestemmelse kan det fort
bli en oppfatning at alle ansatte over 62 år  bor  søke redusert arbeidstid, siden de har rett på det. Med
dagens bestemmelse skal dette vurderes individuelt både ut i fra den ansattes og virksomhetenes behov.

I departementets høringsnotat nevnes det at det å gi egne rettigheter til særskilte grupper av
arbeidstakere, kan medføre at gruppen blir mindre attraktiv på arbeidsmarkedet. Departementet
understreker at retten til redusert arbeidstid ikke er formulert som en eksklusiv rett som bare vil gjelde
eldre arbeidstakere. Vi tror imidlertid at det å spesielt nevne de over 62 år i en slik sammenheng vil gi
den samme effekten. Det vil bli oppfattet at de gis en eksklusiv rett. Vi tror ikke det vil virke positivt
med hensyn til målet, nemlig å sørge for at eldre arbeidstakere velger å fortsette å arbeide etter fylte 62
år.
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Vi ser at stadig flere av våre medlemsvirksomheter etablerer seniorpolitiske planer og tiltak. I flere av
disse planene innebygges tiltak der seniorer gis mulighet til redusert arbeidstid. Vi mener at dette er en
mer hensiktmessig metode for å få flere ansatte til å motiveres til fortsatt å stå i jobb utover fylte 62 år,
enn det å benytte ny lovregulering for å oppnå det samme. De lokale partene vil finne fram til
ordninger som er tilpasset de lokale behovene.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen NAVO
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