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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN (SV) - TVANGSPENSJONERING 

 

Jeg viser til spørsmål fra Ivar Johansen (SV): 

 

Unni Fonneland, sykepleier ved det kommunale sykehjemmet Midtåsenhjemmet, føler at 

hun i en alder av 65 tvinges til å pensjonere seg. 

 

Hun skriver til meg: 

"Jeg er sykepleier, ansatt i nattstilling ved Midtåsenhjemmet her i Oslo. Jeg har nylig fyllt 

65 år, og går i 50 % natturnus. Har hatt denne jobben i snaut 6 år, og har ingen problemer 

med den. Jeg har relativt nylig fått info fra nærmeste leder, om at jeg må regne med å bli 

«oppsagt/tvangspensjonert» som følge av oppnådd særaldersgrense. 

 

De som ikke har full opptjening i Oslo Pensjonsforsikring kan søke om å få fortsette. Jeg 

har full opptjening. Oppsigelsen har ikke kommet enda, men det er bare et tidsspørsmål. 

Jeg fikk også beskjed fra nærmeste leder, at ordningen med «tvangspensjonering» ved 65 

år, er en ny ordning som gjelder fra dette året (muligens fra fjoråret). 

 

Mitt arbeidssted ønsker å beholde meg til 67 år, og jeg ønsker også å jobbe til jeg fyller 

67. Kanskje til og med lenger, siden jeg har god helse og trives i jobben. Jeg har ikke til 

hensikt å slutte, for så å fortsette som ekstravakt med luselønn (pensjonistvilkår) Det er et 

hån mot oss som er kompetente og som fortsatt vil gjøre samme jobb som vi gjorde før 

pensjoneringen."  

 

Jeg forstår at ordningen ikke er ny, og gjelder slett ikke bare Oslo. Men skjønner jo Unnis 

reaksjon. I en tid hvor vi alle oppfordres til å stå lengst mulig i jobb, kan det oppfattes som 

noe inkonsekvent å tvinge folk som vil jobbe ut av arbeidslivet eller jobbe på 

pensjonistvilkår. 

 

Er hennes framstilling korrekt? Hvordan vurderer byråden denne praksis? 

 

 

Svar: 

Aldersgrense for sykepleierstillinger i kommunen er 65 år. Ved oppnådd aldersgrense har 

arbeidstaker plikt til å fratre stillingen. Plikten til å fratre er konsekvens av 
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aldersgrensebestemmelsene og ikke noe nytt.   

 

I 2016 ble det etablert ordning med engasjement på pensjonistvilkår. Med denne ordningen kan 

alderspensjonister være i arbeid i kommunen uten at alderspensjon avkortes. Timesatsen ved 

pensjonistvilkår, p.t. 196 kr pr time, kan oppfattes som noe lav, men avlønningen må ses i 

sammenheng med at inntekten kommer i tillegg til alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen. 

Ordinær avlønning for alderspensjonister i arbeid ville innebære avkortning i alderspensjon fra 

tjenestepensjonsordningen. Staten og KS-området har lignende ordning med pensjonistvilkår og 

samme timesats. 

 

Det gjøres oppmerksom på at kommunens aldersgrensebestemmelser åpner for at arbeidstaker 

kan søke virksomhetsleder om å kunne fortsette i arbeid utover aldersgrensen - såkalt utskytelse 

av aldersgrensen, jf. tillegg til pensjonsvedtektene med bestemmelser om fratreden, aldersgrense 

og pensjonsalder § 1 andre ledd. Ved utskytelse av aldersgrensen kan arbeidstaker ikke samtidig 

motta tjenestepensjon. Det nevnes her at utskytelse av aldersgrense reiser visse problemstillinger, 

bl.a. vedr. likebehandling. 
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