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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Administrasjonsutvalg 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 11.10.2017 

Tid: 08:30 
 

 

 

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf 40 44 05 00 eller e-post sentralbord@nesseby.kommune.no 

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 

 

Innkalling er sendt til: 

Navn    Funksjon   Representerer 

Knut Store   Leder    A 

Oddvar Betten   Nestleder   SV 

Hanne Iversen   Medlem    A 

Marit Kjerstad   Medlem    H/TVP 

Bjarne Store-Jakobsen  Medlem    SÁB/SFP 

Jan Hansen   Varamedlem   A 

Ina Kristine Store  Varamedlem   A 

Inga Pettersen Lindi  Varamedlem   A 

Ole Petter Skoglund  Varamedlem   SV 

Kjell-Harald Erichsen  Varamedlem   H/TVP 

Iver Per Smuk   Varamedlem   H/TVP 

Anja Pedersen Noste  Varamedlem   SÁB/SFP 

Liv Solfrid Mathisen  Varamedlem   SÁB/SFP 

 

Britt-Inger Olsen   Medlem    Fagforbundet 

Toril Klogh   Medlem    Utdanningsforbundet 

 

 

 

 

 

Varangerbotn, 2. oktober 2017 

 

 

 

Hanne Iversen 

Setteordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sentralbord@nesseby.kommune.no
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Saksnr Innhold 

PS 4/17 Referater 
PS 5/17 Endring av livsfasetiltak 80/20 ordning 
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PS 4/17 Referater 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Stab- og utvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

28.08.2017 

2017/291-0 / 

400 

  Tom Ivar Haukland 

40 44 05 03 
tom.ivar.haukland@nesseby.ko

mmune.no 

  

Lávdegoddi/Utvalg 
Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Administrasjonsutvalg 5/17 11.10.2017 

Ovdagoddi/Formannskapet  11.10.2017 

Gielddastivra/Kommunestyret  19.10.2017 

   

   

   

 

Avvikling av livsfasetiltak 80/100 ordning 

Administrasjonssjefens innstilling 

Livsfasetiltaket som innebærer at ansatte kan jobbe i en 80 prosent stilling, men beholder lønn tilsvarende en 

hundre prosent stilling avvikles.   

 

 

 

 

 

 

 

Varangerbotn 25.09.2017 

 

 

 

 

Marit Helene Pedersen 

Administrasjonssjef 

 

Tom Ivar Haukland 

Stabsleder 
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Bakgrunn for saken 

Nesseby kommunestyre vedtok våren 2016 ny livsfasepoltikk for kommunens ansatte.  Et av 

tiltakene som ble besluttet var det som er kjent som 80/100 ordningen. Det innebærer at ansatte 

fra de fyller 62 år kan velge å redusere stillingen ned til en 80 prosent stilling uten at det 

medfører reduksjon i lønn. Administrasjonssjefen vurderer at prisen for å opprettholde 

ordningen er høyere enn nytteeffekten.  

  

 

1. Ordningen er kostbar for kommunen. En ansatt som benytter 80/100 ordningen vil fra den 

ansatte er 62 til 67 koste kommunen mer enn 500 000,- i tapt produktivitet. Dersom 

stillingstapet erstattes av vikar blir prislappen mer enn det dobbelte.  

2. Det er usikkert om ordningen som seniorpolitisk virkemiddel har effekt da dette blir en 

generell ordning som omfatter alle fra de er 62 uavhengig av om de har behov for en slik 

ordning eller ikke.  

3. Sett fra en arbeidsgivers synsvinkel er dette tiltaket i strid med prinsippet om at arbeidsgiver 

ikke gir lønn uten medfølgende arbeidsplikt. I særavtalen for lærerne er eksempelvis 

leseplikten redusert, men ikke arbeidsplikten. Like fullt er det mange kommuner som har 

benyttet seg av tiltaket med redusert arbeidstid med full lønn, og som hevder å ha gode 

erfaringer med det.  

Vurderinger 

 

80/100 ordningen i Nesseby kommune. 

 

I perioden 2005 til livfasepolitikken ble vedtatt i 2016 var 80/100 ordningen en praksis som ikke 

var nedfelt i strategidokument eller seniorpolitikk. Det var rådmannen, i dialog med 

virksomhetsledere og arbeidstakere som godkjente tiltaket i hvert enkelt tilfelle.   

 

Det ble vurdert som økonomisk hensiktsmessig fordi Nesseby kommunes 

pensjonsforsikringsordning innebar at kommunen måtte dekke hele lønnen til ansatte som tok 

avtalefestet pensjon.  Da var det mer økonomisk lønnsomt for kommunen å gå med på en 80/100 

ordning og kun ta et lønnstap på 20 prosent fremfor å ta den hele kostnaden. I tillegg var 80/100 

ordningen mye benyttet i landet og vurdert som «god» seniorpolitikk.  

 

Da DNB valgte å avvikle tilbudet om tjenestepensjonsordning ble alle ansatte i Nesseby 

kommune (med unntak av lærere som er tilsluttet statens pensjonskasse) en del av KLP sin 

pensjonsordning. Med dette opphørte kommunens ordning der kommunen måtte dekke full lønn 

for ansatte som tok ut avtalefestet pensjon. Det økonomiske insitamentet for å beholde 

ordningen med 80/100 forsvant ved skifte av pensjonsforsikringsselskap.  

 

Parallelt med dette jobbet kommunens administrasjon med å definere en livsfasepolitikk. Det ble 

gjennom noen år lagt fra flere utkast og holdt mange drøftingsmøter. Om innholdet i 

livsfasepolitikken.  Og i påvente av «ny» livsfasepolitikk praktiserte kommunen 80/100 

ordningen som før. 

 

Da livsfasepolitikkdokumentet ble lagt fram til politisk behandling i Nesseby kommune, våren 

2016 foreslo arbeidsgiver en innstramming fra 80/100 til 90/100.  Det for å anerkjenne ønskene 

fra arbeidstakerorganisasjonene og samtidig redusere kostnadene i forhold til en 80/100 ordning.  
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I møtet i Administrasjonsutvalgsmøtet i forkant av Formannskapsbehandlingen i 2016 foreslo 

Fagforbundets hovedtillitsvalgt at det ble innført en 80/100 ordning. Det gikk gjennom i 

Administrasjonsutvalget, og ble tilslutt også vedtatt av kommunestyret. 

 

Økonomiske insentiver, kost og nytte.  

I arbeidet med livsfasepolitikken analyserte administrasjonen kostnaden ved å fortsatt 

praktiserer 80/100 ordningen.  

 

Kommunens kostnad vil være et produktivitetstap som innenfor et normalårsverk utgjør 

195 timer. Med utgangspunkt i kr: 400000 i årslønn blir kostnaden kr: 40000,-. 

Arbeidsgivers forslag er en innstramming i forhold til dagens praksis.  Dersom alle 

medarbeiderne går inn på en 90/100 ordning eller 80/100 ordning vil kostnadsbildet 

kunne se slik ut:   

 

 
 

Erfaringsmessig vil noen arbeidstakere ta ut hel avtalefestet pensjon fremfor å inngå 

avtale om redusert arbeidstid uten lønnstap.  

 

Arbeidslivsforskere mener at 80/100 og lignende ordninger har liten eller ingen effekt i 

med tanke på at arbeidstakere skal stå lenger i arbeidslivet.  De anbefaler ikke slike 

ordninger. På den andre side så er det slike ordninger de fleste arbeidstakerne ønsker og 

mener er viktig.   

 

Utredningen viser til at arbeidslivsforskere mener at slike ordninger har liten effekt. I tillegg bør 

det understrekes at KS ikke anbefaler at kommuner benytter slike ordninger: 

..andre muligheten er at senioren får redusert sin arbeidstid, men beholder sin lønn. 

Dette tiltaket er mer vanlig i kommunene. Arbeidstidsreduksjonen kan variere, og noen 

har valgt å øke den trinnvis med økende alder. Dette tiltaket medfører høye kostnader og 

vil for en del stillinger kunne medføre behov for vikar. Der virksomhetene ikke har hatt 

rom for vikarer, har tiltaket i noen kommuner vært opplevd som problematisk både av 

senioren selv og av virksomheten (Midtsundstad 2006). Dette tiltaket bør ikke settes i 

verk før ved fylte 62 år da arbeidstidsreduksjon tidligere enn dette regnes som redusert 

stilling og dermed gir redusert pensjonsgrunnlag. Etter fylte 62 år regnes tiltaket som et 

seniorpolitisk tiltak etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 § 3.2.3 og får ikke innvirkning på 

pensjonsgrunnlaget. 
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Sett fra en arbeidsgivers synsvinkel er dette tiltaket i strid med prinsippet om at 

arbeidsgiver ikke gir lønn uten medfølgende arbeidsplikt. I særavtalen for lærerne er 

eksempelvis leseplikten redusert, men ikke arbeidsplikten. Like fullt er det mange 

kommuner som har benyttet seg av tiltaket med redusert arbeidstid med full lønn, og som 

hevder å ha gode erfaringer med det. 

Anne Inga Hilsen og Tove Midsundstad seniorforskere ved FAFO Institutt for arbeidslivs- og 

velferdsforskning har vurdert ulike seniortiltak og hva som virker.  De sa dette om økonomiske 

insentiver som kortere arbeidstid med full lønn.1 

Flere studier antyder likevel at effekten av slike ordninger er høyst uklar og i mange 

tilfeller heller bidrar til redusert enn økt samlet arbeidstilbud. Det gjelder selv om man 

tar hensyn til at reduksjon i årlig arbeidstid kan bidra til mindre slitasje og 

helseproblemer.  

Slike økonomisk gunstige tiltak, kan også vise seg å bli unødig kostbare. Når alle over en 

viss alder har rett til tiltaket vil det også velges (mottas) av mange som uansett hadde 

tenkt å fortsette i arbeid, og ikke bare av dem som har en spesielt slitsom 

arbeidssituasjon eller særskilte behov og derfor står i fare for å slutte. Tiltaket er 

simpelthen for godt til at noen vil takke nei. Kostnadene ved å tilby slike (dyre) tiltak til 

alle kan dermed bli så høye at innsparingen ved en redusert tidligpensjonering spises 

opp. Som følge av at slike dyre tiltak har blitt introdusert i seniorpolitikken, har det også 

skjedd at virksomheter har vurdert å avvikle, og faktisk har måttet avvikle disse på et 

senere tidspunkt. 

 

Tre statlige etater har gjennomført et forsøk med 20 prosent redusert arbeidstid med full 

lønnskompensasjon til seniorer som har rett til full avtalefestet pensjon (AFP). Econ Pöyry har 

på oppdrag for Senter for seniorpolitikk intervjuet 32 seniorer i forsøket og 9 seniorer i tre 

kommuner som har erfaring med redusert arbeidstid og andre seniorpolitiskevirkemidler.2 

 

Seniorene som har deltatt i forsøket er svært fornøyde med den reduserte arbeidstiden. 

De har fått større overskudd og fått bedre tid til å” hente seg inn”. For mange seniorer 

er imidlertid utfordrende arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø de viktigste grunnene til 

å fortsette i jobb. De fleste seniorene vi har intervjuetville ha fortsatt i jobb også uten 

muligheten til å få redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, slik at tiltaket i 

begrenset grad påvirker den enkeltes valg mellom AFP og fortsatt yrkes-aktivitet. 

 

 

Vadsø kommune avviklet i 2015 de økonomiske virkemidlene i sin seniorpolitikk begrunnet i at 

den var dyr og at den hadde liten effekt.  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1 Seniortiltakene-vet vi hva som virker. Anne Inga Hilsen og Tove Midsundstad 30 mai 2012.  
2 Econ Pöyry ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10  
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Vadsø kommune avviklet sommer 2015 vår ” alternativ til afp” som baserte seg på 

økonomiske insentiver. Vi hadde 80 % jobb til 100 % lønn. I tillegg en” seniorbonus” på 

kr 25 000 pr år eller relativt til stillingen ned til 50 % stilling. 

  

Vi kunne ikke se at den ordningen hadde en effekt for at seniorer skulle stå lenger i 

arbeid. Vi har heller ikke merket en større avgang til afp etter at ordningen ble innført. 

  

Mvh 

  Bente Kjæreng-Amundsen 

 

 

Konsekvenser for administrasjonen.  

I og med at ordningen er slik at alle som fyller 62 år automatisk kan redusere arbeidsmengden til 

en 80 prosent stilling uten tap i lønn ser vi nå effekten av at to medarbeidere i staben og en 

medarbeider i økonomiavdelingen har gått ned i stilling. I løpet av et par år vil tre av stabens 

administrativt ansatte ha redusert stilling ned til 80 prosent. Alternativet er å tilsette vikarer for 

den tapte produktiviteten eller akseptere lavere produktivitet, lengre saksbehandlingstid etc.  

 

 

Med tanke på Nesseby kommunes økonomiske handlingsrom, effektivitet i saksbehandling og 

tjenesteleveranser bør Nesseby kommune avvikle 80/100 ordningen. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

Alternativt, kan en opprettholde dagens ordning med de økonomiske og produktivitetsmessige 

konsekvenser ordningen medfører. 

 

 

 

 

    

 

 


