
ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal

07.06.2007 kl 17.00 NB!

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret.

Saksliste:

 INFORMASJON FRA RÅDMANNEN

3/07 06/1759
SENIORPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 

Ås, 22./24.05.07

Johan Alnes
Leder

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård, 
tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no 
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas 
innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.)

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Rådmannens innstilling:

1. På bakgrunn av endrede økonomiske forutsetninger iverksettes ikke 
tilretteleggingstilskuddet per i dag, men avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen i 
2009.

2. Seniorsamling godkjennes innenfor en ramme på inntil kr 5.000 per deltaker. I tillegg 
kommer kostnader til transport, underholdning, foredrag og reiseledelse.
Kostnadene dekkes i hovedsak over AFP-budsjettet/fondsmidler. 

3. Kriterier for deltakelse på seniorsamling
3.a. Ansatte må være fylt 65 år, eller fylle 65 år i løpet av 2007 og inneha et fast 
arbeidsforhold på minimum 37,5 % stilling. Ansatte med lavere stillingsprosent kan etter 
en konkret vurdering tilbys å delta.
3.b. Permisjonskostnader dekkes av det enkelte tjenestested.

Rådmann i Ås, 22.05.2007

Per A. Kierulf

Tidligere politisk behandling: Kommunestyret 27.09.2006, sak 55/2007

Administrativ behandling:  Rådmannens ledergruppa senest 15. og 21. mai 2007

Avgjørelsesmyndighet: Administrasjonsutvalget

Behandlingsrekkefølge: Administrasjonsutvalget

Vedlegg som følger saken trykt:
Seniorpolitiske tiltak for ansatte i Ås kommune

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Arbeidsnotat vedrørende seniorsamling for arbeidstakere i alderen 65 +

Utskrift av saken sendes til:
Organisasjons- og personalavdelingen
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Kommunestyret vedtok seniorpolitiske tiltak i møte 27.09.2006 med virkning fra 01.10.2006. 
Ved behandlingen vedtok kommunestyret også å gi Administrasjonsutvalget fullmakt til å 
vurdere nytt forslag til seniorpolitiske tiltak for gruppen fra 65 år+.

Administrasjonsutvalget fikk orientering og drøftet seniorpolitiske tiltak i møte 08.02.2007. I 
møtet orienterte Ås kommunes megler Aon v/pensjonsrådgiver Sissel Staveen. I tillegg 
orienterte organisasjons- og personalsjef om innvilgede prosjektmidler fra Storebrand, om 
planlegging av temasamlinger for arbeidstakere på 60 år og for ledere. I tillegg ble det 
orientert om planlegging av egen seniorsamling i 2007 for arbeidstakere som er 65 år eller 
eldre i 2007 innenfor en ramme på +/- ca kr 4.000 - 4.500 per deltaker.

Administrasjonsutvalget drøftet og avklarte deretter følgende:
 Seniorpolitiske tiltak som seniortillegg og redusert stilling gjelder også arbeidstakere 

fra og med fylte 65 år. Ved valg av redusert stilling fra og med fylte 65 år/67 år skal 
det vurderes om delvis AFP/alderspensjon gir en gunstigere økonomisk ordning for 
kommunen samtidig som det ikke er til særlig ugunst for den ansatte. I slike tilfeller 
skal servicepensjon kompensere evt. inntektstap.

 Undervisningspersonalet kan få redusert stilling tilsvarende andre arbeidstakere ut fra 
ordinær stillingsstørrelse. 

 Så lenge etterskuddsvis utbetaling av seniortillegget medfører merarbeid for lønn, kan 
seniortillegget utbetales fortløpende etter fylte 62 år.

 Særskilt personlig avtale om bruk av seniorpolitiske tiltak inngås i forbindelse med 
iverksettelse.

I møtet drøftet og avklarte administrasjonsutvalget også at kravet til ansettelsestid endres fra 5
år til 3 år slik at dette samsvarer med rettighetene som er knyttet til uttak av AFP. 
Ovennevnte korrigeringer/presiseringer er foretatt i oppdatert versjon av seniorpolitiske tiltak.

I tillegg ønsket administrasjonsutvalget å få egen sak opp til behandling ifht seniorsamling 65 
+ og tilretteleggingstilskudd til enhetene. 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:

Tilretteleggingstilskudd til enhetene:
I seniortiltakene er følgende vedtatt:
”Det avsettes et beløp per ansatt over 62 år for tilrettelegging på arbeidsplassen, kompetanse,
helseforebyggende aktivitet m.m. for arbeidstakere. Midlene kan for eksempel brukes til 
fellestiltak for samtlige ansatte i enheten uavhengig av alder, en gruppe ansatte eller direkte 
knyttet til den enkelte arbeidstaker. Tillitsvalgte skal tas med på råd før leder beslutter bruk 
av midlene. Leder skal synliggjøre hva tilskuddet brukes til.”

I saksutredningen til kommunestyret 27.09.2007 var tiltaket fremme med utgangspunkt i at 
dette skulle dekkes opp av redusert arbeidsgiveravgift, men sentrale myndigheter har fra 
01.01.2007 tatt bort denne reduksjonen fra fylte 62 år. Som følge av at dette nå er borte, vil et 
eventuelt tiltak måtte dekkes over AFP-budsjettet/avsetningene i Ås ved at ”færre” tar ut AFP 
og at kommunen får mindre kostnader til AFP.
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Det er i underkant av 60 årsverk per i dag som i løpet av 2007 blir 62 år og eldre. Av disse er 
det ca 20 som blir 62 i år. 

De sentrale endringer i arbeidsgiveravgiften medfører en annen kostnadsdekning for 
kommunen som ikke var innberegnet da tiltaket ble foreslått. Det opprinnelige beløpet var 
tenkt på ca kr 10.000. 

Rådmannen mener at de økonomiske forutsetninger er endret. Som følge av dette anbefales at 
tilretteleggingstilskuddet ikke iverksettes nå, men at dette tas opp til ny vurdering i forbindelse
med budsjettbehandlingen i 2009.

Seniorseminar 65 +
I seniortiltakene er det vedtatt at det skal arrangeres seminar for ansatte født 1942 eller 
tidligere. Seminaret/samlingen er ment å være en ekstra påskjønnelse for de som står i jobb, 
men også ment å gi opplevelse og nytelse, kombinert med faglig innhold knyttet til seniorene. 
Det er et håp om at turen også skal gi en positiv bieffekt som gjør at enkelte velger å fortsette i
jobb etter fylte 64 

Det er vurdert at en samling/seminar for denne gruppen skal gjennomføres utenfor 
kommunen, og ulike reisesteder er vurdert. Tidspunktet planlegges til august/september 07, og
det legges opp til å bli en årlig foreteelse. Avklaring av reisested vil bli gjort av rådmann i 
juni.

Etter undersøkelser viser det seg at seminarkostnadene vil bli noe høyere enn først antatt, og 
det er behov for å få en ramme på inntil kr 5.000 per deltaker. I tillegg kommer også 
kostnader til transport, foredrag, m.m. Seminarkostnadene vil i 2007 hovedsaklig bli dekket 
delvis over tildelte fondsmidler fra Storebrand og delvis over AFP-budsjettet. Antall som vil 
motta invitasjon i år er ca. 20 ansatte. 

Kriterier for deltakelse er drøftet og ulike alternativer er vurdert. Rådmannen har etter 
drøftinger valgt å gå inn for følgende kriterier:

 Ansatte må være fylt 65 år, eller fylle 65 år i løpet av 2007 og inneha et fast 
arbeidsforhold på minimum 37,5 % stilling. Ansatte med lavere stillingsprosent kan 
etter en konkret vurdering tilbys å delta.
Permisjonskostnader dekkes av det enkelte tjenestested.


