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Høring – Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere 

aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten 

Det vises til høringsbrev av 23. juni fra Arbeids- og sosialdepartementet med forslag om å fjerne 

plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen 

i staten. Departementet foreslår endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven som 

innebærer at personer med særaldersgrense 60, 63 eller 65 år får rett til å fortsette i stillingen etter 

aldersgrensen.  

 

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere 

grad, med over 92 000 medlemmer. 

 

Departementet argumenter i høringsnotatet blant annet med at dersom flere i offentlig sektor står 

lenger i arbeid vil det kunne ha store samfunnsøkonomiske gevinster. Og at hvis flere står lenger i 

arbeid vil gi høyere verdiskaping, og det vil redusere utgiftene til skattefinansiert tidligpensjon i 

offentlig tjenestepensjon. Videre vil økt yrkesdeltaking gi økt skatteinngang, og dette vil styrke 

offentlige finanser. Å fjerne plikten til å fratre gjør at arbeidsgivere i stat og kommune får beholde 

verdifull kompetanse lenger.  

 

NITO legger vekt på disse hensynene. NITO ser også at forslaget kan støtte opp under arbeidslinja for 

en del av de ansatte med særaldersgrense.  

 

NITO anser likevel konsekvensene av forslaget ikke er godt nok belyst og utredet til at NITO vil slutte 

seg til forslaget. 

 

NITO anser prinsipielt at endringer i bestemmelsene om særaldersgrense hører sammen med andre 

endringer i lov om offentlig tjenestepensjon de to siste år, og bør ikke behandles uavhengig og 

løsrevet fra disse.  

 

NITO var ikke part i de forhandlingene som ble ført om endringer i offentlig tjenestepensjon, men 

anser at avtalen som ble inngått forutsetter at det skal etableres enighet med partene i arbeidslivet også 

om endringer knyttet til pensjonsordningene for arbeidstakere med særaldersgrense.  

 

Høringsnotatet inneholder ikke forslag om endringer i rettighetene til pensjon for personer med slik 

særaldersgrense. Imidlertid må det forventes at forslaget her, om det blir vedtatt, vil få betydning for 

finansiering av særalderspensjon for de som trenger det i framtiden. Dermed er det også naturlig å 

knytte forslaget sammen med pensjonselementene i særaldersgrenseproblematikken. Det er grunn til å 

anta at en utvikling i tråd med utsendte forslag til lov kan innebære at særaldersgrensene på sikt vil bli 

borte.  



 

 

 

Særaldersgrensene er satt dels av hensyn til samfunnssikkerheten og dels på grunn av særskilt 

belastning ved utføring av stilling. I begge kategorier er det arbeidstakere som – uansett rett til å 

fortsette – ikke vil kunne fortsette i sin stilling ut over dagens fastsatte særaldersgrenser. I begge 

kategorier har arbeidstakere valgt en utdanning og låst seg til et yrke lang tid før pensjonsalder inntrer. 

Dette er gjort i tillit til at særaldersgrenser er en samfunnskontrakt hvor det offentlige har påtatt seg en 

plikt til å sikre et anstendig inntektsnivå også etter utført tjeneste.  

 

Å sikre forutsigbarhet og stabile rammebetingelser er en forutsetning for fortsatt rekruttering til de 

mange viktige yrkesgruppene som i dag har særaldersgrense. De som velger seg et yrke som 

samfunnet trenger, vel vitende om at det trolig ikke blir mulig å stå i yrket like lenge som andre, må ha 

tillit til at deres yrkesløp gir utsikter til en livsinntekt, inklusive pensjonsytelser, som sammenlignbare 

yrker uten særaldersgrense. 

 

NITO anser som nevnt at forslaget ikke kan gjennomføres nå ettersom mange av konsekvensene av 

forslaget ikke er utredet. Særaldersgrensen er rettslig sett tett knyttet til plikten til å gå av. Dersom det 

introduseres en rett til å fortsatt stå i jobb endres det rettslige innholdet av instituttet særaldersgrense. 

Det må beskrives på en ny måte hva som i så fall er den nye rettslige betydningen av 

særaldersgrensen. 

 

Opphevelsen av plikten til å gå av vil aktualisere spørsmål om forholdet til AFP-ordningene. Ansatte 

født i 1963 eller senere skal ha ny AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i 

privat sektor. Utformingen av fremtidig privat AFP – og dermed offentlig, privat-lik AFP – er 

imidlertid usikker. AFP-ordningen i privat sektor gjelder ikke i dag for de med lovfestet aldersgrense 

under 67 år, men hva hvis plikten til å fratre opphører? Innen offentlig tjenestepensjon går man for 

øvrig bort fra en AFP-ordning som gis som en førtidspensjon i alderen 62 til 67. Forslaget om å fjerne 

plikten til å fratre innebærer at pensjonen fra særaldersgrensen får store likheter med AFP-ordningen 

man har vedtatt å gå bort fra. 

 

For ansatte med særaldersgrense hjemlet i aldersgrenselovens § 2 b (krav til fysiske eller psykiske 

egenskaper for forsvarlig utførelse av tjenesten) er plikten til å fratre satt av hensyn til forsvarlighet i 

tjenesteutøvelsen - ikke av hensyn til den ansatte selv. Her synes departementets utgangspunkt (jf. 

høringsnotatets kap. 2) - at disse ansatte med særaldersgrense «må få mulighet til å jobbe lenger 

dersom de selv ønsker det» - å være i strid med lovgivers intensjon med bestemmelsen. Det er en 

generell sammenheng mellom alder og oppfyllelse av slike krav. 

 

Departementet skriver kort at ved innføring av en rett til særaldersgrenser kan det «være behov for at 

arbeidsgiver har en mulighet til å avslutte arbeidsforholdet i særskilte tilfeller». Departementet ber om 

høringsinstansenes syn på dette. At det kan bli slikt behov kun ved særskilte tilfeller synes noe 

optimistisk. Den som reddes ut av et brennende hus forventer at redningsmannen er fysisk og psykisk 

i stand til å redde. Presumptivt må retten til å fortsette i stilling måtte komme i strid med behovet for 

forsvarlig utøvelse i en del tilfeller, i motsatt tilfelle har ikke særaldersgrensen og plikten til å gå av i 

etter aldersgrenselovens § 2 b hatt noe faktuelt grunnlag.  

 

Dette reiser spørsmål om hvem som i så fall skal ha ansvaret for hvem som tar vurderingene og 

hvordan det skal skje. Departementet synes å legge til grunn at det er arbeidsgiverne som får ansvaret 

for å sikre at ansatte fortsatt er skikket til å utføre oppgavene. NITO ser flere utfordringer ved en slik 

modell.  



 

 

 

For det første vil det gi økt oppmerksomhet knyttet til arbeidsgivers juridiske ansvar for forsvarlig 

utøvelse av tjenesten. Dersom ansatte har sviktet i en kritisk situasjon, kan arbeidsgiver etter 

omstendighetene ha arbeidsgiveransvar for utøvelsen av virksomheten. Det er ikke vanskelig å se at 

konsekvensene av feil fort bli svært omfattende både med tanke på økonomisk og menneskelig skade i 

utøvelsen av en rekke stillinger med særaldersgrense. Det er ikke rimelig å la staten spare penger på 

forsvarlig utøvelse av samfunnsoppdrag dersom det velter kostnadene over på arbeidsgivere og 

eventuelt skadelidte. 

 

Forslaget reiser også spørsmål om hvilken kompetanse hver enkelt arbeidsgiver har til å vurdere de 

krav til helse, almenntilstand, kognitive evner osv. som skal til for å utøve forsvarlig virksomhet. 

Arbeidstakere i virksomheter som er omfattet av offentlige krav til saklighet og likebehandling bør ha 

garantier mot varierende og vilkårlige krav satt av forskjellige arbeidsgivere for samme type 

virksomhet. Som et minimum må det forutsettes at det for de fleste typer særaldersgrenser må 

utarbeides sentrale og faglig funderte standarder for hvilke krav som kan stilles for forskjellige typer 

oppgaver. Det forutsetter også partssamarbeid om utarbeidelsen. Dersom slike standarder ikke 

utarbeides vil det raskt komme krav fra arbeidstakerne om tariffesting, noe som kan by på 

utfordringer. 

 

Dersom det er forutsatt at den ansatte har rett til å fortsette i stilling, men ikke med de samme 

oppgaver som tidligere, reiser dette en rekke arbeidsrettslige spørsmål som ikke er belyst i 

høringsnotatet. Det gjelder forhold som endret arbeidstid, endret arbeidssted, endrete arbeidsoppgaver 

osv. Dagens virksomheter med utbredelse av ansatte med særaldersgrenser er i stor grad organisert 

rundt kjerneoppgavene. De har verken mange andre oppgaver å sette seniorene til, eller budsjetter til å 

opprettholde stillinger som ikke bidrar inn i operativ drift. 

 

Lovteksten som sådan synes heller ikke å være helt treffende. Det heter blant annet i forslaget til § 2, 

4. ledd: “Den som har lavere aldersgrense enn den alminnelige, kan fratre stillingen ved første 

månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd, men plikter å fratre ved første månedsskifte etter at den 

alminnelige aldersgrensen er nådd.” Vi antar poenget er at man skal kunne fratre med en 

særalderspensjon, dersom fratreden skjer tidligst ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er 

nådd. Det burde under enhver omstendighet stått uttrykkelig i lovteksten. 

 

NITO kan vanskelig se at forslaget tilfredsstiller kravene til konsekvensutredning. NITO ber med 

dette om at forslaget utredes ytterligere med synliggjøring av de juridiske, økonomiske og 

administrative konsekvensene for arbeidstakere og berørte virksomheter. 
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