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SAMMENDRAG: 
Ved å utarbeide retningslinje for avslutning av arbeidsforholdet ved oppnådd 
aldersgrense vil vi sikre at ansatte er klar over hvilke regler som gjelder i forhold til  
pensjonsalder, aldersgrense og konsekvensen av å arbeide i ordinær stilling etter fylte 67 
år. Og vi får en felles praktisering av aldersgrense og avslutning av ansettelsesforholdet. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det er mulig å bringe et ansettelsesforhold til opphør uten oppsigelse når den ansatte har 
oppnådd aldersgrensen.  I Arbeidsmiljøloven ble aldersgrensen endret til 72 år fra 1.juli 2015.   
I kommunal sektor er aldersgrensen i henhold til tariffavtalen 70 år.   
 
For de med særaldersgrense er aldersgrensen 65 år, men de har muligheten for å fortsette til 
67 år hvis de ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. 
 
Innledningsvis kan det være ryddig å avklare begrepene aldersgrense, pensjonsalder og 
særaldersgrense.  Aldersgrense er den alderen hvor arbeidstaker senest må fratre.  
Pensjonsalder angir den alderen hvor arbeidstakeren har rett, men ingen plikt til å fratre med 
alderspensjon.  Særaldersgrense, noen stillinger (hjelpepleier, renholder, sykepleiere m.fl) har 
særaldersgrense, deres aldersgrense er 65 år, kan etter særlige regel gå av med alderspensjon 
ved 62 år.  
 
Arbeidsmiljøloven setter noen vilkår for lavere aldersgrense, det er at grensen gjøres kjent for 
arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en 
tilfredsstillende tjenestepensjonsordning, dette siste har kommunen på plass. 
 
Det er i dag noe usikkerhet om aldersgrensen i offentlig sektor, en del ansatte er ikke klar over 
at vi har en lavere aldersgrense enn den som står i Arbeidsmiljøloven. 
 
I Gausdal kommune har vi ikke hatt noen samstemt praksis i forhold til fratreden ved oppnådd 
aldersgrense. Vi har ansatte som har fortsatt i hele eller deler av sin stilling også etter oppnådd 



  
 
 

  
 
 

 

aldersgrense 70 år (65/67 år for de med særaldersgrense).  Regelen må være at ansatte slutter 
ved oppnådd aldersgrense. Skal vi ansette en pensjonert arbeidstaker så må det vurderes 
individuelt, og det må være noen særskilte forhold som ligger til grunn for videre ansettelse. 
Dette vil kunne være om vedkommende har en særskilt kompetanse, som kommunen har 
behov for i en kort periode/overgangsperiode før ny ansatt begynner, eventuelt ved noens 
sykefravær. Vi må da være tydelig på at arbeidsforholdet er avsluttet og videre ansettelse skjer 
gjennom midlertidig arbeidsavtale med pensjonistlønn.  
 
I retningslinjene legger vi derfor inn at leder må følge opp ansatte med en samtale når den 
ansatte nærmer seg aldersgrensa og pensjonsalder. 
 
For de med særaldersgrense 65 år så må samtalen være mens de er 64 år.  Det for å gjøre de 
oppmerksom på deres  aldersgrense, og hvis vedkommende ikke har full opptjening i 
pensjonsordningen, om vedkommende vil benytte seg av muligheten til å fortsette frem til 67 
år. 
 
For de med pensjonsalder på 67 år/ aldersgrense 70 år så må samtalen være før vedkommende 
fyller 67 år, det for å avklare om vedkommende vil fortsette i stillingen etter fylte 67 år.  
Forsetter vedkommende i stillingen orienterer arbeidsgiver om at arbeidsforholdet blir 
avsluttet ved 70 år.  Videre om regelen for sykepenger for arbeidstakere som har fylt 67 år og 
at videre arbeid på ordinær lønn som medfører fortsatt innmelding i tjenestepensjons-
ordningen, kan gi en lavere tjenestepensjonen når vedkommende går av med pensjon.  
 
For de som er i arbeid frem til 70 år så tar arbeidsgiver en samtale mens vedkommende er 69 
år og meddeler at arbeidsforholdet avsluttes ved fylte 70 år. 
 
Samtalen i forbindelse med aldersgrense 65 år og 70 år må skje minst 7 måneder før 
vedkommende fyller år.  Det fordi skal arbeidsgiver avslutte tilsettingsforholdet så må 
beskjeden til ansatte sendes 6 måneder før.   
 
Forholdet til retningslinjer for seniorpolitisk tiltak:   
Vedtar vi retningslinjer for opphør av arbeidsforhold ved aldersgrense så bør vi endre et punkt 
i våre seniorpolitiske tiltak slik at de står i forhold til den nye retningslinjen. 
 
 

Forslag til hovedpunkt i retningslinje for avslutning av arbeidsforholdet ved 
oppnådd aldersgrense 
 
Fratreden ved aldersgrense: 
Gausdal kommune har vedtatt at aldersgrensen for fratreden er 70 år. 
 
For arbeidstakere med særaldersgrense og som ikke har opptjent fulle 
pensjonsrettigheter, kan etter eget ønske fortsette i stillingen til fylte 67 år. 
 
Retningslinjene gjøres kjent for ansatte på en dertil hensiktsmessig måte, og legges på 
kommunes personalhåndbok. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Oppgave for ledere i forbindelse med fratreden ved aldersgrense 

Ansatte som nærmer seg aldersgrensen (65 år eller 70 år) inviteres inn til en samtale 
med sin leder 7 til 12 måneder før aldersgrensen for stillingen er oppnådd. 
 
I samtalen orienteres det om aldersgrensen for vedkommende, og at arbeidsgiver vil 
avslutte ansettelsesforholdet ved oppnådd aldersgrense. 
 
For ansatte med pensjonsalder 67 år inviterer arbeidsgiver den ansatte til samtale 
minst 4 måneder før fylte 67 år.  I samtalen avklares det om vedkommende vil 
fortsette i stillingen etter fylte 67 år. 
 
Ønsker vedkommende å fortsette i stillingen orienterer arbeidsgiver den ansatte om  
ansettelsesforholdet vil bli avsluttet ved aldersgrensen 70 år. 
Videre om regelen som gjelder for sykepenger for ansatte mellom 67 år og 70 år.  
(HTA 8.2.2 andre avsnitt), og at pensjonens levealdersjustering kan medføre at 
tjenestepensjonen fra KLP blir redusert ved å fortsette i arbeid frem mot/til 
aldersgrensen på 70 år.  
 
Bringer arbeidsgiver arbeidsforholdet til opphør ved oppnådd aldersgrense så varsles 
den ansatte skriftlig minst 6 måneder før aldersgrensen er oppnådd om at 
arbeidsforholdet avsluttes.  Fratreden kan tidligst kreves 6 måneder etter den første 
dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker. 
 
Oppgave for ansatte i forbindelse med fratreden ved aldersgrense 

Ansatte med særaldersgrense og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter og av 
den grunn ønsker å fortsette i stillingen frem til 67 år, legger dette frem for 
arbeidsgiver. 
 
Ansatte som ønsker å fratre ved pensjonsalder på 67 år sier opp sin stilling 3 måneder 
før. 
 
Videre engasjement 
Hvis særskilte forhold tilsier det kan det unntaksvis avtales at personen fortsetter i en 
stilling etter at aldersgrensen/pensjonsalderen er oppnådd.   
Det inngås en midlertidig arbeidsavtale for dette forholdet, med egen bestemmelse om 
oppsigelsestid. 
 

VURDERING: 
Ved å utarbeide retningslinjer for opphør av arbeidsforholdet ved aldersgrense vil vi ha et 
godt grunnlag for en ryddig håndtering av ansatte som nærmer seg pensjonsalder og 
aldersgrensen.   
 



  
 
 

  
 
 

 

Vi vil oppnå at vi på en bedre måte enn i dag vil sikre at ansatte er kjent med at kommunens 
aldersgrense er 70 år (65 år for de med særaldersgrense). 
 
For de som fortsetter å arbeide etter 67 år så blir de gjort klar på at arbeidsforholdet vil bli 
avsluttet ved 70 år.  Videre at det er en egen regel for sykepenger ved lengre sykdom for 
ansatte over 67 år, og at tjenestepensjonen fra KLP kan bli redusert hvis de fortsetter  i ordiner 
stilling. 
 
I de tilfellene hvor vi finner grunnlag for å engasjere en ansatt som har gått av for  alders-
grensa så vil et videre engasjement gjennom en midlertitid arbeidsavtale tydeliggjøre at dette 
er av kortvarig varighet og ikke en del av den opprinnelige tilsettingen. 
 
I vår seniorpolitiske retningslinjer så står det i siste punktet under «innholdet i 
seniorpolitikken» at «Gausdal kommune vil legge til rette for arbeid med pensjonistvilkår.» 
 
Dette punktet bør endres til; Gausdal kommune vil legge til rette for arbeid med 
pensjonistvilkår i tråd med retningslinje for avslutning av arbeidsforhold ved oppnådd 
aldersgrense. 
 
I tråd med de nye retningslinjene som vi ønsker å vedta så vil det være ansatte som velger å 
fortsatt arbeide mellom 67 og 70 år hvor spørsmålet om pensjonistlønn vil være mest aktuelt, 
da det bare unntaksvis vil være ansatte over 70 år som fortsetter som arbeidstakere. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 


