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Innspill – forskrift om plikt til å fratre ved aldersgrense 

 

LO, Unio og YS viser til Arbeids- og sosialdepartementets brev av 14. april 2021, der det 

blir bedt om innspill til forskrift som bestemmer hvem som ikke skal være omfattet av 

lovendringer på bakgrunn av Prop. 138 L (2020-2021). 

Vi viser i denne forbindelse også til vårt svar knyttet til høringen om oppheving av 

plikten av 25. september 2020, samt høring i Arbeids- og sosialkomitéen 22. april 2021. 

LO, Unio og YS reagerer sterkt på at departementet sender ut en henvendelse med 

ønske om på kort varsel å gi innspill til hvilke stillinger som ikke skal omfattes av en ikke 

vedtatt lovendring. Dette er et hastverk som på ingen måte gir grunnlag for tillit til 

prosessen knyttet til regjeringens arbeid med særaldersgrenser. 

Det er ikke aktuelt å gi innspill til dette når det ikke har vært en felles, forutgående 

prosess som på en kunnskapsbasert måte går gjennom de utfordringer og krav som 

settes til ulike stillinger med særaldersgrenser. 

LO, Unio og YS mener at regjeringen ved å kjøre gjennom en oppheving av plikten og 

samtidig gjøre en hurtigvurdering av hvilke stillinger som ikke skal omfattes av dette, 

risikerer å skape stor uro knyttet til den inngåtte pensjonsavtalen av 3. mars 2018. Om 

lag 1/3-del av alle ansatte i offentlig sektor har særaldersgrenser, og aksepterte avtalen 

om ny offentlig tjenestepensjon selv om reglene for deres pensjon ikke var klar.  

Både pensjonsavtalen av 3. mars 2018 og den påfølgende prosessavtalen om 

pensjonsreglene av 29. november 2019 er helt tydelig på at: «Regjeringen vil utarbeide 

et lovforslag i tråd med de løsningene det er oppnådd enighet om.» Vi oppfatter 

dette brevet med ønske om innspill som nok et brudd på det som er avtalt.  

I avtalen av 3. mars 2018 er det helt klart hvilken rekkefølge man skulle avklare og avtale 

bestemmelsene om særaldersgrenser. Først skulle man «utrede og avtale løsninger 

for personer som har særaldersgrense og opptjening i påslagsmodellen». Det er 
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videre tydelig at endringer i aldersgrenser eller omfang skulle avklares etter dette: 

«Pensjonsavtalen regulerer ikke hvilke stillinger som i fremtiden skal ha 

særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Dette må avklares i en 

senere prosess.»  

Vi ber derfor om at Arbeids- og sosialdepartementet trekker brevet av 14. april 2021 

tilbake. En helhetlig gjennomgang av særaldersgrensene og en utredning i forkant av 

dette kan ikke skje før etter at pensjonsreglene er på plass slik avtalen av 3. mars 2018 

er tydelig på. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 Peggy Hessen Følsvik/s Ragnhild Lied/s Erik Kollerud/s 

 LO Unio YS 


