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Høring – Rapport om «Seniorer og arbeidslivet- aldersgrenser og
tilpasninger»
Arbeidet med å legge til rette for at eldre skal stå lenger i arbeidslivet er viktig. Forandringer i
samfunnet gjør dette både riktig og nødvendig. Utvalget har skrevet en fyldig og god utredning
rundt tilpasninger som kan diskuteres for å oppnå målet.
Det er spesielt bedt om innspill om:
- hvorvidt aldersgrensen for når det er adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn
av alder bør heves eller fjernes.
Arbeidsmiljøloven ble forandret på dette punktet i 2015 slik at aldersgrensen ble hevet fra 70
til 72. Det har vist seg at flere bedrifter etter dette har inngått bedriftsinterne avtaler om lavere
aldersgrenser. Dette tyder på at samfunnet per i dag ikke er klar for en ytterligere generell
heving av aldersgrensen. Det er dessuten lagt til rette for at man også kan inngå personlige
avtaler om forlengelse av arbeidsforholdet ut over 72.
Utvalgets flertall har i rapporten argumentert godt og konkludert med at en på det nåværende
tidspunkt ikke anbefaler en økning av aldersgrensen, men beholder den som i dag.
LSA støtter utvalgets flertall i konklusjon og argumentasjon angående dette punktet.
-bør rettigheten til ekstra ferieuke etter 60 år opprettholdes, fjernes eller bør aldersgrensen
heves
Denne ferieuken er en rettighet og gode som går så langt tilbake som på 70 tallet. Mye har
kanskje forandret seg siden den gang, men en Fafo rapport som det referees til i rapporten viser
tydelig at denne ferieuken er motiverende til å stå lenger i arbeid og at flertallet både blant
seniorer og ledere mener aldersgrensen bør være som i dag. Dersom en til tross for dette av
samfunnsøkonomiske grunner ser seg nødt til å gjøre forandringer som å heve aldersgrensen ti
65 år, blir det viktig at dette gjøres gradvis og med gode overgangsordninger slik at en unngår
en demotivering og at det overordnede målet med å holde flere lengre i arbeid ikke svekkes.
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