
NORGES REDERIFORBUND
$-r
m

D
Z

HAP
ØO0168

Oslo, 31. august 2007

Arbeids-  og inkluderingsdepartementet
Postboks  8019 Dep
0030 OSLO

Deres ref. Vår ref.
200702191-/CRS /07/00187-1

ARBEIDS- OG INKLURERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

,,0 3 SEPT 2007

a0Oo1a1 -ab

HØRING - RETT TIL REDUSERT ARBEIDSTID FOR ARBEIDSTAKERE
OVER 62 ÅR

Det vises til høringsbrev fra departementet 2. mai 2007 vedlagt høringsnotat med
forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som styrker retten til redusert arbeidstid for
arbeidstakere over 62 år.

Rederiforbundet har fatt anledning til å lese høringssvaret fra NHO, og vi slutter
oss til de bemerkninger og forslag som fremkommer der.

Dersom man velger å gå inn for en løsning som skissert i høringsnotatet, vil vi i
tillegg understreke at det er viktig at det også gjøres en vurdering av de spesielle
forholdene som gjør seg gjeldende for turnusarbeid.

Forslaget medfører at arbeidstakere fra fylte 62 år har rett til redusert arbeidstid
uten å måtte godtgjøre noen særlig grunn for det, dersom arbeidstidsreduksjonen
kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Et sentralt punkt blir
hvordan man skal oppfatte vilkåret om at arbeidstidsreduksjonen må kunne
gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Ansatte som arbeider offshore i norsk petroleumsvirksomhet på
kontinentalsokkelen arbeider i en turnusordning hvor de arbeider offshore i to uker
for så å ha fire uker fri hjemme. Det må altså tre personer til for å fylle hver stilling.

De offshoreansatte har alminnelig pensjonsalder ved fylte 60 år, men det er
likevel en del som velger å bli værende lenger i sine stillinger. Dersom
ansatte ved fylte 62 år skulle ønske å arbeide mindre enn alminnelig turnus,
vil dette kunne medføre alvorlige problemer for driften.
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Den eneste praktiske måten å gjennomføre en slik arbeidstidsreduksjon på vil
måtte være at den enkelte "hopper over" en arbeidsperiode. Vedkommende
vil da arbeide i to uker for deretter å ha ti uker fri. Problemet med en slik
løsning er at vedkommende da arbeider så lite og det går så lang tid mellom
hver arbeidsperiode at det vil kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko for
virksomheten og dens ansatte.

Vi henstiller derfor departementet om å ta inn en presisering i motivene hvor
det beskrives hvorfor redusert arbeidstid for ansatte i petroleumsvirksomhet
offshore ofte vil medføre en vesentlig ulempe for virksomheten.
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