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Lettere adgang til alternative arbeidstidsordninger og søndagsarbeid gir økt fleksibilitet
i arb
arbeidsmarkedet.
r eidsmarkedet. Det er mer grunn til skepsis til økt adgang til midlertidige ansettelser og
heving
arbeidsmiljøloven.
h
eving av
av aldersgrenser
aldersgrenser i a
rbeidsmiljøloven.
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rbeidsminister Robert
Eriksson har kommet
med en rekke forslag til
endringer i arbeidsmilj
arbeidsmiljøloven.
l øloven.
Slike endringer er gjerne
kompliserte saker, ikke minst
arbeidsmarkedet
fordi arb
r eidsmarkedet er
mangfoldig.
f
Regelverket skal
avveie behovet for beskyttelse
besky
kyttelse
mot ønsket om fleksibilitet
ffleksibilitet..
Beskyttelse
Besky
kyttelse av arbeidstagere
som har en svak stilling i
arbeidsmarkedet, taler for et
strengt regelverk, men da kan
fleksibiliteten bli for liten i
områder der arbeidstagerne
står sterkere.
Noen av de foreslåtte
å endrinendringene fremstår som fornuftige
fforslag i retning av økt fleksibif
fleksibi
litet. Blant annet i helsesektoren kan det være ønskelig
med alternative arb
arbeidsordr eidsordninger, og det er en god idé å la
la
Arbeidstilsynet få kompetanse
til å kunne godkjenne slike. Noe
videre adgang
g til sønda
søndagsarbeid
gsarbeid
virker ogsåå rimeli
rimelig.
g.
Enkelte andre forslag
g er jeg
nok mer skeptisk til. Forskning i
Statistisk sentralbyrå
(Engebretsen med fflere, 2012)
gir støtte til regjeringens
begrunnelse om at økt
k aadgang
dgang
til midlertidige ansettelser kan
gi utsatte grupper bedre mulig-

Det bør bli mulig
for arbeidstagere å kunne jobbe
utover aldersgrensen,
men med oppgaver og
avlønning som også
arbeidsgiver er tjent
med
arbeidsmarkedet.
heter i arb
r eidsmarkedet. På den
annen side tyder erfaringene
f
ffraa
fr
andre europeiske land på at
økningen i midlertidige jobber
blir motvirket av færre faste
stillinger, slik at samlet sysselsetting
g ikke øker (Kahn, 2010)
2010)..
Det ffelles euro
europeiske
peiske arbeidsmarkedet innebærer ekstra
utfordringer.
f
Det er i stor grad
muligheten
g
til å få jobb som
begrenser tilstrømningen av
a
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FLEKSIBILITET. Noen av
endringene av arbeidsmiljøloven fremstår som fornuf-tige fforslag
orslag i retning av økt
ﬂeksibilitet, mener Steinar
Holden.
H
old
lden. H
Her
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arbeidstagere fra EU/EØSområdet. Økt adgang til
midlertidige ansettelser kan
fføre at mange arbeidstagere fra
f
andre EU/EØS-land får midlertidig jobb her, for deretter å bli
arbeidsledige med trygderettigy
heter i Norge.
Regjeringen foreslår også å
heve 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven
milj
l øloven til 72 år, samtidig
som man ogsåå fjerner
bedriftenes adgang
g til å ha
lavere bedriftsintern
f
avgangsalder.
Dette kan fremstå
a
fremstå som et
rimelig
g forsla
forslag,
g, i tråd med
samfunnets behov for mer
arbeidskraft
arbeidskraf
aft og mange arbeidstageres uttalte ønske om å
kunne ståå len
lenger.
ger. Men det er
også tunge argumenter i
motsatt retning. Selv om mange
arbeidstagere i de aktuelle
aaldersgruppene er både
både arbeidsvillige og produktive, er nok de
aller
a
ffleste mindre produktive
enn de var tidligere. Samtidig
gjerne
har arbeidstagere gj
g
erne en
stigende lønnsprofil over livsløpet, og
g det er sterke formelle
f
og
g uformelle begrensninger
begrensninger på
muligheten
g
til å redusere
arbeidstagerens lønn.
Mange arbeidstagere i de
aktuelle
aldersgruppene
a
aldersgruppene vil
derfor
f kunne ha en lønn som er
høyere enn produktiviteten.
Hvis slike arbeidstagere
fortsetter å jobbe til samme
lønnsvilkår som tidligere, vil
dette etterhvert kunne bli en
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betydelig økonomisk belastning
for arbeidsgiveren.
De regelbestemte avgangsgrensene på 67 og
g 70 år hen
henger
ger
nært sammen med at vi har et
relativt sterkt stillingsvern i
Norge. Vi ønsker ikke at
arbeidsgiver skal kunne bytte
y ut
en 62-årig arbeidstager med en
ung
g en, selv om den un
unge
ge
arbeidstageren skulle kunne
gjøre en vel så bra eller bedre
jobb til lavere lønn. Men
arbeidstageren har ikke samme
økonomiske behov for
beskyttelse
besky
kyttelse etter 67 eller 70 år,
ffordi man da kan ta ut pensj
pensjon.
s on.
Heving
g av alders
aldersgrensene
grensene vil
være ønskelig
g for produktive
arbeidstagere som fungerer
godt i sin stilling, og
g som nå må
slutte før tiden. Men hva vil skj
skje
ke
i de andre tilfellene?
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Noen mindre produktive
arbeidstagere vil kunne holde
på en god stilling, til egen fordel
og
g arbeids
givers kostnad. I
arbeidsgivers
andre tilfeller vil nok
arbeidsgiver ta et initiativ for å
fåå arbeidstageren til å g
gåå av før
han eller hun når den høyere
aldersgrensen. Og da kan man
risikere at en slik prosess starter
tidligere enn den gjorde ffør. Det
kan fføre til at arbeids
arbeidsgiver
giver
f
forsøker
å kvitte seg med
65-åringer, i tilfeller der man
tidligere ville latt arbeidstageren ståå til 67 år.
Det er ikke uten grunn at
fflere or
organisasjoner
ganisasj
s oner i arbeids-

stoff som leveres til Dagens
Næringsliv, må produseres i
henhold til Vær varsom-plakaten.
Q Dagens Næringsliv betinger
seg retten til å lagre og utgi alt
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Dersom man skal endre de
øvre aldersgrensene i arbeidslivet, bør man ta hensyn til de
store forskjellene
som finnes
f
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mellom ulike individer og
mellom ulike jobber. Det bør bli
mulig
g for arbeidsta
arbeidstagere
gere å kunne
jobbe utover aldersgrensen,
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skal bli realistisk i praksis, er
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stoff i avisen i elektronisk form,
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manuskripter.
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