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Den nye regjeringen 
skrinlegger forslaget om 
å heve den alminnelige 
aldersgrensen i staten 
fra 70 til 72 år

S
olberg-regjeringen la i fjor høst fram 
forslag om å øke den alminnelige 
aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. 
Nå er forslaget vraket av den nye 

regjeringen for å unngå mulige uverdige og kon-
fliktfylte avganger fra arbeidslivet. Det kan etter 
min mening stilles alvorlige spørsmål ved regje-
ringens beslutning. 

En alminnelig øvre 
aldersgrense på 70 år
I henhold til aldersgrenseloven for statsansatte 
m.fl., har statsansatte og undervisningspersonell 
i offentlig skole, samt ansatte i andre virksomhe-
ter som har tjenestepensjon i Statens pensjons-
kasse, en alminnelig øvre aldersgrense på 70 år. 
Ansatte som omfattes av loven plikter i utgangs-
punktet å fratre sin stilling ved første måneds-
skifte etter fylte 70 år, men kan søke arbeidsgiver 
om forlengelse i inntil fem år totalt.

Aldersgrenseloven har også bestemmelser om 
særaldersgrenser på 65, 63 og 60 år, som altså 
ikke må forveksles med den alminnelige alders-
grensen på 70 år. Tidligere har ansatte som 
omfattes av særaldersgrensene pliktet å fratre 
ved den oppnådde aldersgrense. Fra og med 1. 
juli 2021 er det imidlertid frivillig om man vil 
fratre ved oppnådd særaldersgrense. Se artikkel 
om denne endringen i «VI OVER 60» i novem-
berutgaven 2021. 

Den alminnelige aldersgrensen for statsansatte 
m.fl. må heller ikke forveksles med aldersgren-
sene omtalt i arbeidsmiljøloven, hvor stillings-

vernet, etter lovendring i 2015, normalt er i 
behold fram til fylte 72 år. Riktignok kan en 
bedriftsintern aldersgrense på 70 år, under gitte 
forutsetninger, aksepteres.

Seniorpolitikk i staten
Myndighetene har gjentatte ganger over flere 
tiår, gitt uttrykk for at man ønsker å ha en aktiv 
seniorpolitikk med formål å bidra til at flere står 
lenger i arbeid. Det er også slik at statsansatte og 
kommunalt ansatte har krav på tilrettelegging, 
redusert arbeidstid og ekstra ferieuke, på lik linje 
med ansatte som omfattes av arbeidsmiljøloven.

Statsansatte har i tillegg rett til åtte ekstra fri-
dager («seniordager») fra fylte 62 år.

Solberg-regjeringens 
begrunnelse  
for å øke aldersgrensen
Solberg-regjeringen la til grunn at Norge, for å 
sikre bærekraften i velferdsstaten, må legge til 
rette for at flere står lenger i arbeid og utsetter 
avgangen fra arbeidslivet. Dette gjelder særlig 
når «levealderjusteringen», som betyr at alders-
pensjonen justeres etter forventet levealder, 
innebærer at en må stå lenger i arbeid for å 
oppnå et visst nivå på alderspensjonen. 
Omleggingen av offentlig tjenestepensjon med-
fører at flere vil se seg økonomisk tjent med å stå 
lenger i jobb – samtidig som stadig flere eldre 
har bedre helse, god kompetanse og kapasitet til 
å stå lenger i jobb.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslo derfor 

Gammel regjering 
ønsket 72 års 
aldersgrense 
i staten

høsten 2021, kort tid før regjeringsskiftet, å øke 
den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 
72 år.

Hvorfor ønsker ikke den nye 
regjeringen å heve 
aldersgrensen?
Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik 
uttalte 19. november 2021 at «både 
Sysselsettingsutvalet og eit stort fleirtal av høy-
ringsinstansene var imot dette forslaget. Då høy-
rer me på dei og legg det vekk.»

Sysselsettingsutvalget ble ledet av professor 
Steinar Holden, økonomiprofessor ved 
Universitetet i Oslo. Han har gjentatte ganger 
gitt uttrykk for at han ønsker å beholde øvre 
aldersgrenser i arbeidslivet og han var sterkt 
uenig i den endringen som skjedde i 2015, hvor 
den vanlige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble 
økt fra 70 til 72 år, mens bedriftsinterne alders-
grenser ble økt fra 67 til 70 år. 

Det hører også med til historien at både NHO 
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og LO var imot den nevnte lovendringen i 2015. 
Organisasjonene var også medlemmer av 
Sysselsettingsutvalget som har foreslått å rever-
sere lovendringen fra 2015, altså senke 72-års 
grensen i arbeidsmiljøloven ned til 70 år. Det er 
derfor ikke overraskende at disse også er imot 
forslaget om å øke den alminnelige aldersgren-
sen for statsansatte. 

Tre uriktige kategorier
Etter min oppfatning kan argumentene mot 
økning av aldersgrenser sammenfattes i tre 
kategorier: For det første i en udokumentert 
forestilling om at eldre arbeidstakere er mindre 
lønnsomme enn andre ansatte. For det andre i 
en misforstått oppfatning av at mange arbeids-
giveres innføring av bedriftsintern aldersgrense 
på 70 år, kan tas til inntekt for at den generelle 
72-års grensen må senkes. Og for det tredje i en 
udokumentert tanke om at høyere aldersgren-
ser medfører flere konfliktfylte oppsigelsespro-
sesser.

Ny regjering vil ha 
70 års aldersgrense 
i staten
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Er ikke mer kostbare
Når det gjelder argumentet om at eldre er mer 
kostbare og mindre produktive enn andre 
arbeidstakere, bemerkes at det foreligger ingen 
forskning som tilsier at eldre bidrar til lavere 
omstillingsevne og høye kostnader totalt sett i en 
virksomhet. Det foreligger dessuten kjente inter-
nasjonale undersøkelser fra 2008 og 2012 hvor 
forskerne ikke fant noen negative gjennomsnitt-
lige alderseffekter på jobbutførelsen eller på kre-
ativiteten. Tvert om viste undersøkelsene at eldre 
arbeidstakere var bedre på sikkerhet og mindre 
utsatt for ulykker. Og de er like motiverte og 
endringsvillige som yngre kolleger. 

Arbeidsgiver ønsker 
styringsrett
Når det gjelder argumentet om at mange 
arbeidsgivere ønsker en aldersgrense på 70 år, så 
er dette sikkert riktig. Arbeidsgivere har gjen-
nom tidene alltid ønsket mest mulig styringsrett 
og det er således intet oppsiktsvekkende ved at 
mange arbeidsgivere praktiserer en bedriftsin-
tern aldersgrense på 70 år. Dette er imidlertid 
intet saklig argument for at man i 2022 skal gå 
tilbake til fortiden. Det er korrekt at hovedutfor-
dringen i norsk arbeidsliv er å få flere i 60-årene 
til å stå lenger i arbeid, men det er ingen motset-
ninger mellom dette og samtidig å tillate de som 
evner og lyster det å arbeide langt opp i 70-årene 
eller lenger.

Blir ikke flere konflikter
Regjeringens påstand om at høyere aldersgrenser 
vil medføre flere konfliktfylte oppsigelsesproses-
ser er også uten rot i virkelighetens verden. At 
det i arbeidsforhold er avvik mellom prestasjoner 
og forventninger, er noe som finnes i alle seg-
menter av ansatte og er høyst individuelt. 

Enhver aldersgrense vil dessuten være tilfeldig. 
Det er vanskelig å finne en objektivt riktig alders-
grense for alle. En tilfeldig satt aldersgrense på 
70 år, som dessuten ble innført i 1917, er på 
ingen måte en garanti for at det ikke forekom-
mer uverdige avganger fra arbeidslivet. Tvert 
imot oppleves alle øvre aldersgrenser, for friske, 
arbeidsføre folk med evne og lyst til å delta i 
samfunnet videre, som frustrerende, og derved 
også uverdig. 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om indivi-
duell tilrettelegging, sammenholdt med de 
øvrige virkemidler arbeidsgiver har i forkant av 
en eventuell oppsigelse (medarbeidersamtale, 
advarsel mv.), vil kunne sikre en like verdig 

avslutning av et arbeidsforhold, sammenlignet 
med hva en generell aldersgrense vil kunne bidra 
til. Det er dessuten ikke slik at eldre arbeidsta-
kere generelt ikke innser sitt eget beste og vil 
protestere mot endringer som for eksempel er 
begrunnet i reduserte prestasjoner. De fleste 
eldre arbeidstakere vil lytte til saklige argumen-
ter og vil sammen med arbeidsgiver finne gode 
løsninger. Mangelfulle prestasjoner over tid vil 
dessuten være saklig oppsigelsesgrunn uavhen-
gig av alder.

Erfaringer fra andre land
Det kan dessuten vises til erfaringer fra andre 
land som har hevet eller fjernet aldersgrensene, 
for eksempel til Danmark og New Zealand, som 
ikke har opplevd flere arbeidsrettssaker av den 
grunn.

Det er også verdt å merke seg at pensjonslov-
givningen gjør det mulig å opptjene pensjon 
frem til fylte 75 år. Av hensyn til sammenhengen 
i lovverket er det derfor unaturlig at arbeidsgiver 
skal kunne ha en lovfestet mulighet til å kunne si 
opp en ansatt kun på grunnlag av alder, ved en 
lavere aldersgrense. Dette gjelder både i privat og 
i offentlig sektor. 

Bekymringsfullt
Det er bekymringsfullt at den nye regje-
ringen vraker forslaget om økning i den 
alminnelige aldersgrensen for statsan-
satte. Enda mer bekymringsfullt er det 
om regjeringen reduserer 72-årsgrensen i 
arbeidsmiljøloven eller kanskje til og med 
vil reversere den frivillighet som ble inn-
ført i forhold til særaldersgrensene 1. juli 
2021. 

Jeg minner om at både Grunnloven og 
arbeidsmiljøloven forbyr aldersdiskrimi-
nering og oppfordrer til et mer inklude-
rende arbeidsliv. Aldersgrenser som eks-
kluderer friske, erfarne og kompetente 
mennesker fra arbeidslivet, vil ha en vidt-
rekkende, uønsket holdningsskapende 
effekt og vil svekke viktige felles målset-
tinger i norsk arbeidsliv om økt arbeids-
deltakelse og inkludering.

Vi får håpe at det finnes kloke politikere 
som kan kjempe mot aldersdiskrimine-
ring og mot en politikk som tar oss til-
bake til fortiden.
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