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Deres referanse

Høring om rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år

Det vises til departementets høringsbrev av 2. mai d.å. med vedlagt høringsnotat om
saken.

Høringsnotatet foreslår at arbeidstakere som har fylt 62 år har rett til redusert
arbeidstid.

Bakgrunnen for forslaget er at ny alderspensjon i folketrygden gir adgang til fleksibel
avgang fra 62 år. Det må da som høringsnotatet påpeker, være "en føresetnad at
arbeidstakarar over 62 år verkeleg får høve til å arbeide på redusert tid ".

Etter NHOs oppfatning ville det vært en fordel om utformingen av en ordning med
redusert arbeidstid for de over 62 år ble sett i sammenheng med øvrig
utredningsarbeid som gjelder rettigheter og plikter for eldre arbeidstagere. Det
gjelder blant annet arbeidsmiljølovens § 15-7 (4) "70-års grensen i arbeidslivet" som
utredes i AID. Det er også mulig at det er tilknytningspunkter til arbeidet med
særaldersgrenser som pågår i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. I alle
tilfelle burde hele problemfeltet blitt behandlet i en offentlig instans, fortrinnsvis
AID.

Høringsnotatet tar utgangspunkt i en bestemmelse i dagens Arbeidsmiljølov ( § 10-2
fjerde ledd) som på visse vilkår gir arbeidstakere rett til redusert arbeidstid:
"Arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har
behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen
kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten."

Høringsnotatet foreslår at denne bestemmelsen endres til: Arbeidstakarar som har
fylt 62 år eller som ...
Deretter samme tekst som i nåværende bestemmelse.

NHO er uenig i at bestemmelsen om rett til redusert arbeidstid ved fylte 62 år
innplasseres i § 10-2 fjerde ledd. De grunner som leder til at noen ønsker redusert
arbeidstid etter fylte 62 år, er i sin natur langt mer subjektive, mer diffuse og langt
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mindre dokumenterbare enn de grunner som dagens bestemmelse bygger på. I
forarbeidene til dagens bestemmelse, går det klart fram at grunnene skal være
konkrete og eventuelt kunne dokumenteres. Det kan ikke behovet for å gå av ved
fylte 62 år i samme grad være, og en kan hevde at det skal det heller ikke. Hvis en
arbeidstaker ønsker redusert arbeidstid bør det være grunn nok. Det er også
grunnlaget for at folketrygden gir denne rettigheten.

Retten til redusert arbeidstid for arbeidstager kan ikke være ubegrenset. Arbeidsgiver
må kunne begrense retten ut fra egne behov, og fritas for vesentlighetskravet slik
innholdet i dette er beskrevet i notatet. Hvis ikke forrykkes balansen mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker vesentlig. Arbeidsgivers muligheter til å nekte eller
påvirke beslutningen på en måte som arbeidsgiver kan godta vil bli betydelig
svekket.

Dette argumentet styrkes etter vårt syn av departementets bemerkning i
høringsnotatet (s.2) om at " Gjennom forvaltningspraksis er det lagt til grunn at
kravet til  "vesentlig  ulempe" inneber at det ikkje er tilstrekkelig å vise til ei generell
ulempe, for eksempel ulempa ved å måtte omorganisere arbeidsoppgåver eller skaffe
vikar". Forholdet er imidlertid at de over 62 omfatter alle de yrkesaktiviteter som
finnes i arbeidslivet, og vil i forhold til dagens situasjon i betydelig grad kunne
omfatte personer med en kompetanse som det ofte vil være vanskelig å erstatte,
særlig hvis erstatningen skal være en deltidsstilling. En kan lett forestille seg at en
leder med høy kompetanse ber om redusert arbeidstid. Da kan det være en vesentlig
ulempe å omorganisere eller skaffe erstatning i form av en deltidsarbeidende i
samme stilling. Det siste vil være bortimot umulig.

En kan også stille spørsmål om vedkommende som ønsker redusert arbeidstid skal ha
krav på dette i forhold til opprinnelig stilling. Som eksempelet ovenfor viser, vil det
ofte være det som gjør at det oppstår vesentlig ulempe, som altså i forhold til
nåværende bestemmelse ikke kan karakteriseres som sådan.

NHO mener derfor at slik forslaget til ny lovtekst nå er formulert, blander det
sammen forhold som ikke lar seg sammenlikne. Forslaget om å gi folk over 62 år rett
til redusert arbeidstid bør stå på egne ben og ha egne bestemmelser som arbeidsgiver
kan forholde seg til. NHO vil foreslå følgende alternative løsninger:

1. Enten en frivillig ordning som bygger på enighet mellom partene. Her foreligger
det en bestemmelse i AFP-vedtektene som kan brukes. I disse vedtekters § 7 - femte
ledd, heter det: "Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om det, er det
anledning til gradvis nedtrapping av arbeidsinnsatsen". Med en tilføyelse som "for
arbeidstakere som har fylt 62 år" kan denne bestemmelsen gå inn som et nytt ledd i §
10-2.
Så langt vi vet, har denne bestemmelsen i AFPs vedtekter fungert godt. Den har den
fordel at den innbyr arbeidsgiver og arbeidstaker til å finne et fornuftig kompromiss
mellom motstridende interesser.
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2. Eller en løsning som gjør det mulig for arbeidsgiver å tilby redusert arbeidstid i
annen stilling eller annen type arbeid. En formulering inspirert av
Arbeidsmiljølovens § 4-6 kan være: "Arbeidstakere over 62 år har dersom det ikke er
til ulempe for arbeidsgiver rett til gradvis nedtrapping av arbeidsinnsatsen.
Arbeidstaker bør så langt det er mulig gis anledning til å fortsette i sitt vanlige
arbeid. Dersom det er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal
arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres." Også
denne bestemmelsen kan gå inn som nytt ledd i § 10-2.

NHO forutsetter at iverksettelsen av en eventuell lovbestemmelse om redusert
arbeidstid for arbeidstakere over 62 år, tidligst skjer i forbindelse med iverksettelsen
av pensjonsreformen, etter planen 1. jan 2010.

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Område arbeidslivspolitikk


