
RETNINGSLINJER FOR SENIORPOLITIKK I 

IBESTAD KOMMUNE 
 

 
Mål:  

Ibestad kommune skal arbeide for at seniorarbeidstakere både skal være, og 

oppleve seg selv, som en viktig ressurs på arbeidsplassen. Vi skal ha en personalpolitikk som 

verdsetter seniorer med de kunnskaper og erfaringer de har. Vi 
skal tilrettelegge for at det skal bli både mulig og attraktivt, å forbli yrkesaktiv frem til ordinær 

pensjonsalder. 

 
Seniorpolitikken må bygge på en erkjennelse av at dagens arbeidsliv krever livslang utvikling 

og læring hos den enkelte. Arbeidet må videre bygge på en grunnholdning om at læring 

og utvikling skjer på alle stadier i livet, og at seniorer har verdifulle ressurser som Ibestad 

kommune behøver. 
 

En god seniorpolitikk krever planlegging og langsiktighet. Retningslinjer for seniorpolitikk 

har som mål å legge til rette for at medarbeidere i kommunen som har muligheter for det, 
velger å fortsette i jobb ut over 62 år – og fram mot pensjonsalder.  

 

Kartlegging:  

 Leder innkaller til møte innen fylte 61 år og gjennomfører en individuell 

seniorsamtale med arbeidstaker jfr. HTA 3.2.3  

 Leder praktiserer en arbeidsgiverpolitikk som oppleves som løsningsorientert i 

forhold til å forsøke å legge til rette for individuelle tilpasninger. Imidlertid må 

det være forståelse for at leder må ta driftshensyn – i forhold til øvrig 

arbeidsmiljø.  
 

Tiltak:  

Fast ansatte som har vært ansatt i Ibestad i 5 år og som ikke har tatt ut delvis AFP kan velge 

mellom følgende to alternativ: 
 

Alternativ 1: Seniortillegg – lønn:  

Fra fylte 62 år gis ett tillegg i årslønn på kr. 10.000. Tillegget gjelder for 100 % stilling og 

reduseres i forhold til stillingsstørrelsen. Beløpet skal til enhver tid være på toppen av ordinær 
lønn og utbetales som et pensjonsgivende tillegg.  

 

Det skal utarbeides en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på tiltaket. 
 

Alternativ 2: Mer fritid: 

Fra fylte 62 år gis en ekstra ferieuke utover ferielovens bestemmelser.  For deltidsstillinger 
beregnes antall fridager forholdsmessig ut fra stillingsprosent. Ferien kan ikke overføres eller 

utbetales, og skal avtales i samarbeid med nærmeste leder. Fridagene/ferien kan 

benyttes samlet, delt opp i korte perioder eller tas ut som enkeltvise dager. 

 
Det skal utarbeides en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på tiltaket. 



 

 

Opplæring/kompetanseutvikling: 
Den enkelte arbeidskaker har selv hovedansvar for å beholde og utvikle sin kompetanse for å 

være kompetent til den jobben som skal utføres. Leder må likevel sikre at ved utvelgelse av 

kurs og annet kompetansegivende tiltak må det være et spesielt fokus på seniorer slik at de på 
lik linje med andre ansatte får muligheter til kompetanseheving.  

 

Organisering og finansiering 

Ordningen skal evalueres innen to år. 
Tiltakene skal finansieres med at det årlig settes av midler til gjennomføring av 
seniortiltakene.  

Prinsippet for avsetning skal harmonisere med avsetningen til AFP. 
 

 

 
 

Vedtatt i kommunestyre den 23.09.2010 

 


