
5oslal

o-/-, 4 5 -7
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 Oslo

var rf. FG/STT/ gc Deres ref, 200  6 oYH  5?/AA o Dato 8. februar 2007

3 8
'`Da-o:

Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - høring av forskrift
LHL har gjennomgått høringsbrevet med forskrift om tidsubestemt lønnstilskudd og har
følgende innspill.

Endring av  § 7 - tilskudd  til arbeidsgiver
LHL har tidligere i merknader til St.meld. nr. 9 støttet innføring av en tidsubestemt
lønnstilskuddsordning. LHL mener forslaget til forskrift i hovedsak er godt, men vi
foreslår en endring i § 7 når det gjelder den øvre refusjonensgrensen på 62% av 6 G per år
av lønn og sosiale kostnader.

Den gjennomsnittlige industriarbeiderlønnen var i 2004 på ca. kr 331 000. Den foreslåtte
øvre refusjonsgrensen gjør seg gjeldene alt ved et lønnsnivå i underkant av kr 300 000.
LHL forventer ikke at en offentlig tilskuddsordning skal subsidiere svært høye lønninger,
men mener ordningen på en bedre måte må kunne gjøres attraktiv for arbeidsgivere som
ansetter personer med normal inntekt.

LHL frykter  at en så lav øvre refusjonsgrense kan medføre at mange arbeidsgivere ikke
ønsker å gjøre bruk av ordningen for å ansette personer som i følge tariff har krav på
høyere lønn . Vi vil  understreke at forslaget til § 6 som regulerer at arbeidstaker har krav
på ordinær lønn er viktig og ikke må endres.

LHL mener derfor at refusjonsgrensen oppad bør økes til 62 % av 7 G, slik at
arbeidsgiver kan få 62% dekningsgraden for lønninger opp til ca. kr 345 000.
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