
                MEDLEM AV   
 
 
 

 

     norsk flytekniker organisasjon 
   
Postboks 60, N-2061Gardermoen, NORGE. Fax.:+47 64 82 20 79 – Mob:+47 952 59 375 
Besøksadresse: Flyporten, 2060 Gardermoen. E-post : nfo@nfo.no Internett: www.nfo.no 
Organisasjonsnummer: 985 615 713 
 

 
 
 VÅR REF:/OUR REF.:   DERES REF.:/YOUR REF.:   N-2061 GARDERMOEN, 31.08.2007  

             Andreas HMS                                                                       200702191-/CRS 

 

 

Til Arbeids og inkluderingsdepartementet 
       v/ Cecilie R. Sæther  

Fra Andreas Sundt HMS Leder NFO 
       nfo@nfo.no 

Høring - rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år 
 
Forord: I Flybransjen har presset på natt blitt sterk og dag timene få. Dette har ført til at de helsemessige utfordringene vil 
øke med tiden. Nfo ønsker at det ble sett mer på hva som er belastende og negativt med tanke på helse i arbeidslivet fram 
mot pensjons alder. Det må sees på fysiske, psykiske, arbeidsmiljøet som det jobbes i og om det er et yrke som 
arbeidstakeren er i til pensjons alder. Det er også et meget urettferdig system vi har i dag der enkelt individer jobber fram til 
dagens pensjonsalder og får liten glede av sin pensjon pga tidlig død.  
 
Problemet for flyteknikere er ønsket om å redusere nattjobbing mot slutten av karrieren vil føre til en enda høyere natt- 
belastning på de som er igjen.  
 
I dag har vi mulighet til å gå av ved 62 år. Dette er det mange som benytter seg av, da den stadige skiftingen av døgnrytmen 
sliter på den enkelte.  Allerede ved 30 års alderen begynner man å kjenne virkningen av skiftjobbing. 
 
Nfo ønsker rett til redusert arbeidstid fra 58 år når man har jobbet skift de siste 10 årene der natt er innbefattet i 
arbeidsplanen. Og med mulighet til å gå av ved 62 år. 
 
Arbeidsgiver vil ikke ha noen vesentlig ulempe ved at arbeidstaker får en rett til redusert arbeidstid fra 62 år. Lik det 
departementet har skissert i sitt forslag til endring i arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde led. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
 
Roger Handeland leder NFO                                               Andreas Sundt HMS leder NFO   
      

 


