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Seniorpolitikk i Nordkapp kommune 

Rådmannens innstilling 

 Fra fylte 60 år gis ansatte en fridag i måneden.  Dette betinger ansettelse i minimum 80% 
stilling.  Mindre stilling gir rett til en prosentvis utregning av fridager. Det vil ikke bli 
gitt anledning til å spare opp flere enn 2 dager.  Dette ut fra tanken om at seniortiltakene 
skal lette arbeidssituasjonen i løpet av hele året. 

 
 Det etableres SeniorForum.  Arbeidsgiver innkaller ansatte fra 60 år til fellesmøter 2 

ganger pr. år.  I mars og september. 
 

 Tilrettelegging for fysisk aktivitet videreføres. 
 
 
 

Saksutredning 

Nordkapp kommune har et arbeidsgiverpolitisk dokument som ikke omhandler 
livsfaseperspektivet / seniorpolitikk.  Kommunen har et sterkt ønske å framstå som en attraktiv 
arbeidsgiver både i forhold til å rekruttere og beholde ansatte.  Administrasjonsutvalget ba i sitt 
møte i mars administrasjon i samarbeid med de tillitsvalgte drøfte problematikken rundt 
seniorpolitikk i kommunen. 
 
Arbeidsgruppa som har jobbet med saken har bestått av: 
Oppvekst- og kultursjef Tove Hunnålvatn, Virksomhetsleder Anne Trine Elde, Leder for Nav 
Nordkapp Anne Sivertsen, Økonomisjef Arnt Egil Skansen, Personalrådgiver Sigrunn Ulvatne 
Fagforbundet v/Marith Bakkevoll, Norsk Fysioterapeutforbund v/Målfrid Gudim, Norsk 
Ergoterapeutforbund v/Lena Gjernes, Den Norske Jordmorforening v/Merete Lamøy Bjøru 
 
Til sammen har det vært avholdt 5 arbeidsmøter.  På 2 av møtene var de tillitsvalgte til stede. 
 
 
Saksopplysninger 



Nordkapp kommune har tre forskjellige pensjonsleverandører å forholde seg til.  
Pensjonsproduktene er finansiert ulikt.  For de ansatte har det ingen betydning hvilket 
pensjonsordningen de tilhører.  For Nordkapp kommune slår de økonomiske effektene av 
virkemidler ulikt ut fordi pensjonsutgiftene finansieres forskjellig.  De tre grupperingene er 
fordelt slik: 

 Lærerne er i Statens Pensjonskasse 
 Sykepleierne i KLP Forsikring 
 De øvrige ansette er i Vital Forsikring. 

 
AFP uttak i Statens Pensjonskasse finansieres etter en fellesskaps modell.  Det betyr at om 
Nordkapp kommune har et lavere uttak av AFP enn gjennomsnittet av alle medlemmer, likevel 
må ha samme premie som de andre arbeidsgivere i skolesektoren. 
 
AFP uttak i KLP og Vital  finansieres i sin helhet av Nordkapp kommune som arbeidsgiver. 
 
Folketrygden dekker ingen kostnader til AFP- pensjon for kommunen som arbeidsgiver. 
 
Ny pensjonsreform blir gjennomført fra 2011. Det er uklart om pensjonsreformen vil føre til 
noen endring i forhold til dekning av kostnader ved AFP i offentlig sektor.  
 
 
Hovedtariffavtalen, kap 3, pkt. 3.2.3 har bestemmelser om seniorpolitiske tiltak.  Her sies det:  
kommunen/fylkeskommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lengre 
i arbeid.  Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, 
tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling eller lignende.  Arbeidsgiver kan avtale 
virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker.  Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte 
alternative virkemidler og orienterer om inngått avtaler. 
 
Delmål 3 i IA-avtalen forplikter kommunen til å arbeide for at ansatt står lengre i tjeneste.  
 
Med bakgrunn i Hovedtariffavtalen og IA-avtalen  har de fleste kommuner i Finnmark 
utarbeidet en seniorpolitikk med ulike tiltak rettet mot sine seniorer. 
 
Hvem er senior? 
SFS 2213/særavtale for undervisningspersonell definerer ansatte over 55 år som seniorer.  I hht 
denne avtale har lærere over 55 år redusert undervisningsplikt med 5,8 %.  Fra 60 år er denne 
reduksjonen 12,5%.  Dette betyr at lærerne slipper undervisning i angitt %, men de skal utføre 
annet pedagogisk arbeid isteden. 
 
Ordlyden i SFS 2213 er som følge: 
Lærere har rett til å få reduser årsrammen for undervisning med inntil 5,8% og 12,5% fra 
skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 55 og 60 år. 
 
Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innefor det ordinære 
årsverket.  Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid for forutsettes å lette den enkelte 
lærers arbeidssituasjon. 
 
Rådmannen mener det er hensiktsmessig og dele pensjonistene inn i to grupper – en fra 55 år og 
en fra 62 år.  Med grensen på 62 år har man tatt utgangspunkt i AFP-muligheten som da åpner 
seg. 
 
Hva gjør andre kommuner: 



Alta kommune har evaluert sin seniorpolitikk fra 2007 og vedtatt følgende ordning foreløpig 
frem til 01.01.11. 

 Redusert arbeidsplikt med 20% av stillingsstørrelsen.  Den ansatte må ha minimum 75% 
stilling.  Eventuell økning i stilling må en ha hatt i minst 3 år før uttak. 

 Pensjonsgivende tillegg på inntil kr. 18.000 pr. år avhengig av stillingsstørrelse.  
Stillingsstørrelse minimum 75%, og innvilges for hvert år en jobber fra 62 til og med 64 
år. 

 
Loppa kommune, - Seniorpolitisk dokument vedtatt 30.04.09. 

 Ved fylte 62 år gis 10 ekstra feriedager pr. år. 
 20% redusert stilling med 100% lønn.  Betingelse:  Den ansatte må ha vært ansatt i 

Loppa kommune sammenhengende de siste 5 år. 
 Det gis kr. 25.000 pr år i seniortillegg fra fylt 62 år.  Deltidsansatte får forholdsmessig 

utbetaling.  Betingelse: Den ansatte må ha vært ansatt i Loppa kommune 
sammenhengende de siste 5 år.  Ordningen kan ikke kombineres med redusert 
arbeidstid – full lønn 

 
 
Hva er mulig å få til i Nordkapp kommune?. 
Arbeidsgruppen har diskutert flere forskjellig tiltak som: 
 

 1 ekstra ferieuke fra fylte 60 alternativt 62 år 
 20% redusert arbeidstid fra fylte 62 år 
 10 ekstra feriedager pr. år. 
 Fleksibel arbeidstid 
 Tilrettelegging for fysisk aktivitet 
 Etablere Senior Forum 

 
 
Nedenfor følger en oversikt over antall ansatte i Nordkapp kommune i aldersgruppen 60 – 67 år. 
 
 Født 1946 

(64 år - 2010) 
Født 1947 
(63 år - 2010) 

Født 1948 
(62 år – 2010) 

Født 1949 
(61 år – 2010) 

Født 1950 
(60 år – 2010) 
 

Antall        5        9         8        11        9 
 
 
 Født i 1945 

(65 år – 2010) 
Født i 1944 
(66 år - 2010 

Født i 1943 
(67 år - 2010) 

Antall       0        3          3 
 
Som oven fornevnte dokumentert får Nordkapp kommune en økning i ansatte som kan ta ut 
AFP –pensjon. 
 
I 2009 kostet AFP- pensjon (1 arbeidstaker med delvis pensjon) Nordkapp kommune  
kr 142.032,-. 
 
Av 3 ansatt født i 1943 har 2 varslet avgang første halvdel av 2010. 
 
Økonomiske konsekvenser:  



De økonomiske beregningene som fremkommer er estimert.  Det er umulig i denne fasen å 
beregne helt eksakt kostnad.  Det er mange variabler det må tas hensyn til eks. hvor mange 
benytter seg av tilbudet, - behovet for vikarer, stillingsstørrelse etc.   I de estimerte beregningene 
er det lagt inn en årslønn på kr. 400.000.   
 
Tiltak I: 
Kostnad ved uttak av en ekstra ferieuke (5 arbeidsdager) 

 Fra fylte 60 år  ( 45 pers. )  kr. 346.500 
 Fra fylte 62 år  ( 25 pers. )  kr. 192.500 

 
Tiltak II 
Kostnad ved 20% redusert arbeidstid med utbetalt 100% lønn 

 Fra fylte 60 år (45 pers) kr. 3.600.000 
 Fra fylte 62 år ( 25 pers.)  kr. 2.000.000 

 
Tiltak III 
Kostnad ved 10 ekstra feriedager i året 

 Fra fylte 60 år (45 pers.)  kr.  692.100 
 Fra fylte 62 år (25 pers.)  kr.  384.500 

 
 
Fleksibel arbeidstid er drøftet, og arbeidsgruppen vurderer det som vanskelig å få gjennomført 
for ansatte som jobber i tjenesteproduksjon.  Fleksibel arbeidstid er vedtatt i kommunen, men 
gjelder bare for ansatte i administrasjon og er ikke med bakgrunn i seniorpolitisk tiltak. 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet:  Dette tilbudet har kommunen allerede innført.  Ansatte har 
gratis tilgang til svømmehallen og treningsstudio.  I tillegg har vi flere stimuleringstiltak for å 
motivere ansatte til å trimme. 
 
Etablere Senior Forum: Administrasjon skal invitere ansatte fra 60 år til felles møter.  Tema 
på møtene kan bl-a være informasjon om pensjonsrettigheter og kommunens ordninger for 
seniorer. 
 
Oppsummering: 
Mange kommuner i Norge har hatt seniorpolitisk tiltak i flere år og flere har allerede evaluert 
sine planer.  Hvilke tiltak som motiverer ansatt til å forsette i jobb etter fylte 62 år er ikke 
entydig.  Imidlertid er det flere evalueringsrapporter som viser at ekstra fri med lønn er 
motiverende. Videre viser rapporter fra andre kommune at egen helse, individuell 
tilrettelegging, ledelse og holdninger, samt muligheter for endrede arbeidsoppgaver har 
betydning.  Hva som endelig avgjør valget mellom fortsatt arbeid eller pensjon helt eller delvis 
er individuelt og vanskelig å forutsi for arbeidsgiver.  Mange faktorer som ikke har med 
arbeidsforholdet, kan også virke inn.  
 
Intensjonen med å innføre seniortiltak må være å dempe avgang med AFP 62 år og få de ansatte 
som ønsker å ta ut AFP til å stå lenger i jobb.  Ved å beholde seniorer i jobb beholder vi en unik 
kompetanse som seniorer har opparbeidet gjennom mange år, samt at det er med på å redusere 
kampen om arbeidskraft som fortsatt vil øke, og med dette også kostnader til ny ansettelser.  
Undersøkelser viser at seniorene generelt har stor evne både til å følge med i 
samfunnsutviklingen og nyttiggjøre seg denne i arbeidslivet.  Dessuten er seniorene ofte gode 
mentorer og veiledere for ynger ansatte.  Friske seniorer har både stor arbeidslyst og 
arbeidskapasitet.  Redusert sykefravær i aldersgruppen kan også være et resultat. 
 



Av de skisserte tiltakene ovenfor er det liten tvil om at tiltak II med 20% redusert arbeidstid og 
utbetaling av 100% lønn det tiltaket som av de ansatte vil være mest populært, dette ut fra 
undersøkelser i andre kommuner. 
 
Imidlertid vil kostnaden med ordningen bli en stor utfordring for kommunen.  Arbeidsgruppa vil 
derfor ikke foreslå dette tiltaket på nåværende tidspunkt. 
 
Arbeidsgruppa har drøftet seg fram til at 10 ekstra fridager i året er en kostnad som kommunen 
kan klare å betjene.  
 
Konklusjon: 
Arbeidsgruppen har kommet frem til et sålydende omforent forslag: 
  

 Det foreslås en dag fri i måneden fra 60 år.  Dette betinger ansettelse i minimum 80% 
stilling.  Mindre stilling gir rett til en prosentvis utregning av fridager. Det vil ikke bli 
gitt anledning til å spare opp flere enn 2 dager.  Dette ut fra tanke om at seniortiltakene 
skal lette arbeidssituasjonen i løpet av hele året. 

 
 Det etableres SeniorForum.  Arbeidsgiver innkaller ansatte fra 60 år til fellesmøter 2 

ganger pr. år.  I mars og september. 
 

 Tilrettelegging for fysisk aktivitet videreføres. 
 

------------------------- 
 
Saken har vært sendt ut på høring til arbeidstakerorganisasjonene og Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet har gitt tilbakemelding.  Begge slutter seg til utvalgets forslag.  
 
I og med at det kun er to tilbakemeldinger har jeg tatt inn ordlyden i begge uttalelsene.  
 
Utdanningsforbundets uttalelse: 

 Vi slutter oss til utvalgets konklusjon på seniorpolitikk. 
 Men ønsker å kommentere at vi bør se på de samfunnsmessige kostnadene på dette 

kontra alternativ II som er det dyreste. 
Videre ønsker vi at det i saksutredningen brukes hele teksten som står i SFS 2213 om 
seniorpolitikk for undervisningspersonalet.  Dette for å unngå eventuelle tolkningsfeil ved 
senere anledninger. 
 
Fagforbundets uttalelse: 

 Fagforbundet ønsker velkommen og er positiv til at det igangsettes Seniortiltak fro 
ansatt i Nordkapp kommune.  Fagforbundet er inneforstått med at kommunens 
økonomiske situasjon på det nåværende tidspunkt ikke tillater en bedre ordning, men ber 
kommunen som arbeidsgiver allerede nest år vurdere muligheten for forbedringer av 
ordningen. 

 
Kommentar til Utdanningsforbundets uttalelse: 
Hele teksten om Seniortiltak som står i SFS 2213 er tatt inn i saksutredingen. 
 
.//.     Vedlagt B-rundskriv 3/2008  (SFS 2213) 
         Grafisk fremstilling av antall ansatt pr. aldersgruppe  
          Fagforbundets høringsuttalelse 
          Utdanningsforbundets uttalelse 



 


