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Vår ref. Deres ref. 20/4630   

Høring - forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år 
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for ingeniører og 
teknologer med over 93 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/ 
universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse. 
 
NITO har over 5000 medlemmer i statlig sektor. 
 
NITO ser ingen prinsipielle grunner til at aldersgrensene skal være forskjellige i arbeidsmiljøloven og 
aldersgrenseloven. Aldersgrenseloven omfatter de som er omfattet av pensjon i Statens 
Pensjonskasse. Det gjelder primært statlige ansatte, men også grupperinger innenfor avtaleverket i 
KS og Spekter. Det må likevel legges til grunn at stillingsvernet etter Statsansatteloven er sterkere 
enn etter arbeidsmiljøloven. Høringen behandler i liten grad hvordan en hevet aldersgrense i staten 
kan ha andre effekter, enn i resten av arbeidslivet. 
 
Det er viktig å intensivere arbeidet med å heve den faktiske avgangsalder i arbeidslivet. Det må 
legges til rette for at flere fortsetter i arbeidslivet, også når de kommer i såkalt senioralder. Å heve 
aldersgrensene i lovverket er ett av flere tiltak for å få eldre til å kunne stå lenger i arbeid. NITO 
støtter derfor departementets forslag om å heve aldersgrensen i Aldersgrenseloven fra 70 til 72 år. 
 
Å legge til rette for at eldre arbeidstakere skal stå lenger i arbeidslivet er viktig. Det er et mål å skape 
et arbeidsliv for alle, uavhengig av alder, og hvor seniorer ikke diskrimineres. I arbeidsrettslig 
sammenheng er stillingsvernet noe av det mest grunnleggende for arbeidstakerne.  
 
NITO mener stillingsvernet i lovene må gjelde alle, uavhengig av alder. Ingen arbeidstakergrupper 
bør bli forskjellsbehandlet på grunn av alder. For å oppnå dette, mener NITO at både de lovfestede 
og de bedriftsfastsatte aldersgrensene i arbeidslivet bør fjernes. Inntil dette skjer, ønsker NITO 
velkomment hevinger av aldersgrensene i arbeidslivet. En heving av aldersgrensen i 
Aldersgrenseloven fra 70 til 72 år, er et steg i riktig retning. 
 
At hensynet til en verdig avgang begrunner lovbestemte aldersgrenser, synes å utelate verdigheten 
til de som ønsker å fortsette å arbeide. NITO mener det er lite verdig at en fullt ut funksjonsfrisk og 
motivert 70-åring må forlate arbeidslivet fordi han eller hun har oppnådd en viss alder. 
 
Aldersgrensen på 70 år har virket stigmatiserende på synet på eldre arbeidstakere. Aldersgrenser 
har en uønsket holdningsskapende effekt. Eldre arbeidstakere føler at de må gå av tidlig, for ikke å 
belaste arbeidsgiver.  

 



Pensjonsreformen i 2011 skulle blant annet stimulere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Vi kan 
tjene opp pensjon til vi fyller 75 år. Levealdersjusteringen i folketrygden og offentlig tjenestepensjon 
gjør at flere og flere arbeidstakere må arbeide utover dagens aldersgrenser for å kunne oppnå et 
pensjonsnivå som er sammenlignbart med eldre årskull. Det harmonerer dårlig med at arbeidsgiver 
kan beslutte fratreden ved fylte 70. En hevet aldersgrense vil føre til at flere arbeidstakere får 
mulighet til å tjene opp en høyere pensjon enn hvis vedkommende må gå ved 70 år. Til tross for en 
hevet aldersgrense vil lovverket fortsatt stå i veien for at den statsansatte får mulighet til å tjene opp 
pensjon til fylte 75 år. 
 
Tidene har endret seg, og befolkningen blir stadig eldre og holder seg friskere lengre. Sett hen til 
politiske signaler om arbeidslinjen, og mål om å holde seniorene lengre i arbeid, må det være riktig å 
heve aldersgrensene, også for statsansatte. Arbeidets karakter i mange statlige stillinger tilsier at det 
for en del arbeidstakere vil være mulig og ønskelig å arbeide utover dagens aldersgrense på 70 år. 
Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv vil det derfor være uheldig om man presser produktive 
arbeidstakere ut av arbeidslivet.  
 
Det er vanskelig å finne en objektiv riktig aldersgrense for alle, noe som taler for at aldersgrensene 
fjernes, og i alle fall heves, som i departementets forslag. 
 
Departementet ber spesifikt om høringsinstansenes syn på hvorvidt det fortsatt skal være mulig å 
beholde statsansatte utover 72 år til 75 år. Den ansatte kan etter dagens regler søke om å fortsette i 
tjenesten utover aldersgrensen på 70 år. I første omgang i to år, deretter for ett år om gangen, men 
ikke utover fem år i alt. Ansettelsesmyndigheten avgjør om søknad innvilges. Det følger av NITO sine 
merknader ovenfor at NITO mener at alder ikke alene bør være en årsak til at arbeidsforholdet 
avsluttes. Hvis den statlige aldergrensen heves, ser ikke NITO noen grunn til at ikke statsansatte 
fremdeles skal kunne fortsette i arbeidet til de fyller 75 år, etter søknad.  
 
Sammendrag: 
NITO mener prinsipielt at alle arbeidstakere bør ha et stillingsvern og støtter derfor ikke en 
aldersgrense som medfører en forskjellsbehandling på grunn av alder. Når vårt samfunnsmessige 
mål er at eldre arbeidstakere skal arbeide lenger, virker det uhensiktsmessig å opprettholde dagens 
ordning hvor arbeidsgiver kan nekte en funksjonsdyktig, motivert 70-åring å arbeide. NITO mener 
derfor at en heving av aldersgrensen er et steg i riktig retning, men mener prinsipalt at 
aldersgrensene bør fjernet helt.      
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