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1 Innledning 

Alder som diskrimineringsgrunnlag er et tema som de siste 10-15-årene er blitt stadig mer 

aktuelt. Ikke minst er spørsmålet blitt aktualisert av de siste års pensjonsreformer i Norge. 

Det er et uttalt politisk mål å sikre at eldre arbeidstakere blir stående flere år i arbeid, og 

hindre at de blir presset ut av arbeidslivet.  Det skal lønne seg å ”stå lengre i arbeid”, noe 

som igjen skal bidra til at den reelle pensjonsalderen blir høyere enn den er i dag.  

 

Disse ambisjonene kolliderer med en virkelighet der eldre arbeidssøkere blir tatt ut av søk-

nadsbunken uten realitetsbehandling og der eldre arbeidstakere er ”førstevalget” i situasjo-

ner der bedrifter innskrenker, enten det er ved å legge ned avdelinger, kutte i arbeidsstok-

ken eller å rasjonalisere på annen måte. 

 

Endringene som de siste årene er gjennomført i beregning av rettigheter og opptjeningsreg-

ler til folketrygden, har også intensivert debatten rundt alder for opphør av et aldersforhold. 

Spesielt etter Høyesteretts avgjørelse i Gjensidigedommen, Rt 2011 964, er det mange 

stemmer som hevdet det urimelige i å opprettholde dagens aldersgrenser i arbeidslivet, 

mens høyeste alder for opptjening til folketrygden nå er satt til 75 år.  

 

I tillegg til debatten referert over, ble kommunenes rett til og praksis om å si opp fastlege-

hjemler når fastlegen passerer 70 år, også gjenstand for presseoppslag. Blant annet i Da-

gens Næringsliv 8. august 2012, hvor en fastlege i Bærum uttaler seg kontant: ”Jeg vil job-

be i mange år til”.1 

   

                                                 

 
1 Fastlege Peter Dvergsdal, DN 8. august 2012, side 14 
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Daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm løftet noen spørsmål til ettertanke i et innlegg 

i Dagens Næringsliv i august 2012.  Etter å ha erkjent at det finnes mange personer som 

passerer 70 år og som fortsatt har både arbeidsevne og – vilje, spør ministeren om det ikke 

er viktigere å bruke energien på å få personer mellom 62 og 70 år til å være flere år i ar-

beidslivet. Hun spør videre om hvordan tilfellene der ”noen eldre arbeidstagere kan ha 

oppfatninger av egen produktivitet som ikke stemmer overens med virkeligheten” skal 

håndteres.2    

 

Spørsmålene som reises går direkte på det sentrale i diskusjonen rundt opphør av arbeids-

forhold ved en bestemt alder. Eller rettere, om begrunnelser som gis for et krav om fratre-

den ved nådd alder, kan sies å være innenfor de som følger av arbeidsmiljøloven. 

 

1.1 Om oppgaven 

I oppgaven drøftes spørsmål knyttet til vernet mot aldersdiskriminering ved opphør av ar-

beidsforhold. For arbeidstakere er dette et viktig spørsmål. Hvilket vern har de mot at deres 

alder blir tillagt vekt, når virksomheten de er ansatt i gjør endringer som medfører at en 

eller flere ansatte må slutte? 

 

Utgangspunktet for oppgaven er arbeidsmiljøloven§ 13-1 og § 13-3. Arbeidsmiljøloven § 

13-3 gir unntak fra forbudet mot diskriminering. Andre ledd i § 13-3 åpner for en større 

grad av forskjellsbehandling på grunn av alder enn det som tillates for de øvrige diskrimi-

neringsgrunnlagene som omfattes av arbeidsmiljøloven, som for eksempel medlemskap i 

arbeidstakerorganisasjon eller seksuell orientering. 

 

                                                 

 
2 Dagens Næringsliv, 31. august 2012  
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Både grupper av ansatte og enkeltpersoner må se sitt arbeidsforhold opphøre med grunnlag 

i bedriftsinterne ordninger. Ordningene kan ha ulikt grunnlag som vedtekter, tariffavtale, 

andre kollektive avtaler eller praksis i den enkelte bedrift. 

 

I hvilken grad er slike ordninger i konflikt med vernet mot aldersdiskriminering ved opphør 

av arbeidsforhold?  

I den rettspraksis fra Høyesterett som finnes om opphør av arbeidsforhold, har det vært to 

sentrale spørsmål. Det ene er om det foreligger aldersdiskriminering. Det andre spørsmålet 

oppstår der Høyesterett konstaterer at det foreligger aldersdiskriminering: Kommer alders-

diskrimineringen inn under de unntak loven åpner for, og derfor ikke er rettstridig? 

 

Nyere norske høyesterettsavgjørelser vil sammen med avgjørelser i EU-domstolen bli brukt 

for å belyse tilfeller der aldersdiskriminering kan være tema.  Framveksten av de norske 

reglene presenteres med utgangspunkt i aktuelle forarbeider og juridisk litteratur. 

 

I oppgavens punkt to vil jeg sette rammer for presentasjonen og gjennomgå noen begreper 

og definisjoner knyttet til oppgavens tema. I tillegg vil jeg si litt om hvilken personkrets 

som er omfattet av reglene mot aldersdiskriminering ved opphør av arbeidsforhold.  

I punkt tre gis en kort innføring i hvordan vernet har vokst frem. Stillingsvern og andre 

arbeidsrettslige tema er det kort redegjort for i punkt fire.  

Oppgavens sentrale del er punkt fem, hvor noen konkrete problemstillinger presenteres 

med utgangspunkt i norsk- og eu-rettspraksis, samt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

 

Punkt seks dreier seg om håndheving av forbudet mot aldersdiskriminering, punkt sju er 

om sluttpakkeordninger. Punkt åtte er viet avsluttende kommentarer. 
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2 Avgrensing 

Arbeidsmiljøloven3 regulerer oppsigelse grunnet forhold både på arbeidsgivers og arbeids-

takers side. 

Bak et opphør av et arbeidsforhold kan det ligge mange årsaker. Bestemmelsene om oppsi-

gelse i arbeidsmiljøloven skiller mellom oppsigelse fra arbeidstakeren, og oppsigelse fra 

arbeidsgiver.  Spørsmål om rettstridig aldersdiskriminering vil neppe oppstå i de tilfeller 

der arbeidstakeren selv sier opp og avslutter arbeidsforholdet, og behandles derfor ikke i 

oppgaven. 

 

Arbeidsgiveren kan velge eller bli tvunget til å avslutte et arbeidsforhold av en rekke årsa-

ker. Spørsmålet knyttet til aldersdiskriminering er aktuelle der arbeidsgiver grunnet omstil-

lingsbehov må redusere antall ansatte. Det kan også komme spørsmål der virksomheten 

legges ned eller flyttes til annet sted eller land. Særlig hvis det i slike tilfeller blir laget 

sluttpakker.  Spørsmål kan også oppstå der arbeidstaker må gå fra arbeidsforholdet ved en 

bestemt alder på grunn av regler i tariffavtale, lov eller bedriftsinterne ordninger.   

 

Videre er oppgaven konsentrert om situasjonen der arbeidsforholdet opphører på grunn av 

forhold på arbeidsgivers side. Om aldersdiskriminering kan oppstå i saker der arbeidsgiver 

må gå til oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold, berøres kort.  

 

Det følger av Rådsdirektiv 2000/78/EU, heretter kalt rammedirektivet, at vernet gjelder 

både for yngre og eldre arbeidstakere.4 I de utredninger som er gjort om temaet i Norge, er 

                                                 

 
3 Arbeidsmiljøloven 2005 § 15-7 

4 Rådsdirektivet 2000/78/EF artikkel 6.1 a 
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det situasjonen for eldre arbeidstakere om har vært mest fokusert. Rammedirektivet er 

nærmere omtalt i oppgavens punkt 5.2. 

 

Oppgaven tar særlig for seg det rettsvern mot aldersdiskriminering som finnes for eldre 

arbeidstakere.  Bakgrunnen er at det er situasjonen for eldre arbeidstakere som er mest 

drøftet i forarbeider til gjeldende arbeidsmiljølov. I tillegg har de fleste saker om aldersdis-

kriminering som hittil har gått for Høyesterett, omhandlet spørsmål knyttet til eldre arbeids-

takere og opphør av aldersforhold. En avgjørelse har dreiet seg om aldersdiskriminering 

knyttet til ansettelse, Rt 2012 424. Den er utenfor oppgavens tema. 

2.1 Hvem er omfattet av reglene om aldersdiskriminering 

Arbeidsmiljøloven gjelder med visse unntak for ”virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 

med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven”.5 Bestemmelsene i loven beskytter ar-

beidstakeren, og omfatter som hovedregel arbeidstakere både i privat og offentlig sektor. 

Det innebærer at også statsansatte har sitt vern mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljølo-

vens kapittel 13. 

Sjøfart, fangst og fiske, samt militær luftfart er unntatt fra loven, se arbeidsmiljøloven § 1-2 

(2). Ansatte på norske skip har sitt vern mot aldersdiskriminering regulert i sjømannsloven 

§ 33.  

Militært personell, det vil si befal og vervet mannskap er i forsvarspersonellovens § 4, and-

re ledd,6 positivt unntatt fra reglene om aldersdiskriminering i arbeidsmiljølovens § 13-1.    

 

For å konkretisere virkeområdet for vernet mot aldersdiskriminering og hvem som er be-

skyttet, er det formålstjenlig å se litt nærmere på begrepene virksomhet, arbeidstaker, og 

                                                 

 
5 Arbeidsmiljøloven § 1-2 (1) 

6 Forsvarspersonelloven §4, andre ledd 
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arbeidsgiver. Med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven: Hvordan skal de forstås og hva og 

hvem omfattes? 

2.1.1 Virksomhet 

Hva er virksomhet i arbeidsmiljølovens forstand?  I vanlig språkbruk har ordet virksomhet 

mer enn én betydning. En er det å være i virksomhet i form av arbeid eller annen aktivitet. 

En annen er der virksomhet er synonym for bedrift.  Frem til arbeidsmiljøloven ble satt i 

kraft i 1977 brukte lovgiver uttrykket ”bedrift” for å definere hva loven omfattet.  Begrepet 

virksomhet ble valgt foran bedrift slik at loven også kunne gjelde for offentlig forvaltning. 

 

I kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven referer Fougner både til forarbeidene til arbei-

dervernloven av 19367, og senere rettsavgjørelser8.  Avgjørende for å komme under defini-

sjonen virksomhet er i følge Fougner at ”virksomheten må ha en fast organisasjon, en viss 

varighet eller stabilitet” og ”den må ikke være rent ubetydelig.”  Det forutsettes videre at ”i 

alminnelighet skal bedriftens formål søkes oppnådd ved underordning av personer under 

annens vilje”. 

 

Det stilles ikke spesielle krav til formålet med en virksomhet. Også sosial eller ideell akti-

vitet kan være omfattet av lovens virksomhetsbegrep.  Høyesteretts kjæremålsutvalg har 

godtatt den fortolkning som lagmannsretten hadde lagt til grunn i LE-1992-909: 

”Selv om organisasjonen Støttesenter mot Incest, menn (SMI-m) på det aktuelle tidspunkt må 

sies å ha hatt en nokså løs struktur, må virksomheten etter lagmannsrettens oppfatning gå inn 

under arbeidsmiljølovens regler i den utstrekning den sysselsetter arbeidstakere. Det var vedtatt 

                                                 

 
7 Ot.prp. nr. 31 1935 

8 Fougner (2011) s. 54 
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retningslinjer for virksomheten og etablert et styre, som skulle fungere inntil generalforsamling 

kunne holdes innen utgangen av 1991.”9 

 

Et eksempel der Høyesterett har vurdert om aktiviteten hadde den nødvendige fasthet og 

organisasjon, dreiet seg om en snekker som hadde gått til søksmål etter oppsigelse. Han 

fikk sitt søksmål avvist da Høyesterett kom til at det ikke forelå virksomhet. I sammendra-

get heter det:  

”Byretten avviste saken, og snekkerens kjæremål til Arbeidsretten ble forkastet, idet det ble 

antatt at det ikke var etablert noen virksomhet i arbeidsmiljølovens forstand, jfr. § 2 nr. 1.”10 

 

Også idrettslag kan omfattes av virksomhetsbegrepet. I Rt 1992 s 534 er en idrettsforening 

regnet som virksomhet: ”De tidligere retter har lagt til grunn at Nordstrand Idrettsforening 

går inn under arbeidsmiljøloven § 2, og herom er det ikke uenighet for utvalget.”11 

Eksemplene viser at begrepet virksomhet kan spenne vidt, og at det ved tvil må gjøres en 

mer nøye vurdering. 

Det er videre et vilkår for å komme inn under loven at ”virksomheten sysselsetter arbeids-

takere.”12   

2.1.2 Arbeidstaker 

Arbeidstaker er etter arbeidsmiljøloven § 1.8: ”enhver som utfører arbeid i annens tjenes-

te”. I kommentaren til § 1-8 i arbeidsmiljøloven 2005, refererer forfatterne til forarbeidene 

hvor arbeidstakerbegrepet er nærmere definert:13 

                                                 

 
9 Rt 1992 s. 1055 

10 Rt. 1981 s 899  

11  Rt 1992 s 534 
12 Arbeidsmiljøloven 2005 § 1-2 (1) 
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”Et særtrekk ved arbeidsavtalen er arbeidstakerens avhengige stilling i forhold til arbeidsgive-

ren og sistnevntes styringsrett i arbeidsforholdet. Arbeidstakeren er normalt økonomisk avheng-

ig som lønnsmottaker og står i et organisatorisk avhengighetsforhold som innebærer underord-

ning i forhold til arbeidsgiver. 

En person skal regnes som arbeidstaker i lovens forstand hvis tilknytningen til arbeidsgiver re-

elt sett har karakter av et ansettelsesforhold. Det skal foretas en helhetsvurdering av samtlige 

omstendigheter i avtaleforholdet. Følgende kriterier kan etter rettspraksis tale for at det forelig-

ger et arbeidstakerforhold: 

• Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan 

ikke bruke medhjelpere for egen regning 

• Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll 

av arbeidet 

• Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer 

eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse 

• Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet 

• Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn 

• Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er opp-

sigelig med bestemte frister 

• Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver” 14 

 

Fougner fastslår på side 94 at listen ikke er uttømmende, men at den er en rettsnor for å 

vurdere om det foreligger et arbeidstakerforhold.15 

2.1.3 Arbeidsgiver 

Arbeidsmiljølovens definisjon på arbeidsgiver: Med arbeidsgiver menes:  

                                                                                                                                                    

 
13 Fougner 2011 s. 92 

14 Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) 

15 Fougner (2011) s. 94 
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”enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste”.16 

 

Begrepet arbeidsgiver vil ofte kunne drøftes etter de samme kriterier som når det skal vur-

deres om det foreligger et arbeidstakerforhold.  Konstateres en arbeidstaker, må det også 

finnes en arbeidsgiver. I Ot. prp. 49 (2004-2005) sies det blant annet dette om arbeidsgiver 

på side 73: 

”Som alminnelig regel vil det rettsubjekt som er arbeidsgiver være sammenfallende med 

arbeidsgivers virksomhet. For de fleste praktiske tilfeller vil en virksomhet være det som 

etter alminnelig språkbruk er en bedrift. Hovedregelen er at arbeidstakers rettigheter er 

knyttet til den enkelte virksomhet.” 

Og videre: 

”Ovennevnte utgangspunkt gjelder også i konserner og andre sammensatte virksomhetsorga-

niseringer. Hovedregelen er altså at den enkelte virksomhet i et konsern er arbeidsgiver for 

sine arbeidstakere. Det er denne virksomheten som er ansvarlig for de ulike kravene i loven.” 

2.1.4 Andre 

Diskrimineringsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven kapittel 13 gir også andre enn arbeidsta-

kere vern mot diskriminering. Kapittel 13 er utvidet til også å gjelde ”arbeidsgivers valg og 

behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere.”17 

 

Bakgrunnen for utvidelsen ut over den personkrets arbeidsmiljøloven er ment å beskytte, er 

iverksettelsen av rammedirektivet. Det aktuelle temaet er drøftet i forarbeidene, der Ar-

beids- og administrasjonsdepartementet i sin vurdering av de merknader som var kommet 

inn under høring, uttaler:  

                                                 

 
16 Arbeidsmiljøloven 2005 § 1-8 

17 Arbeidsmiljøloven 2005 § 13-2 (2) 
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”For å gjennomføre rammedirektivet er det nødvendig å utvide anvendelsesområdet for reglene 

om forbud mot forskjellsbehandling i arbeidsmiljøloven.” 

Deretter: 

”Det kan i utgangspunktet ikke oppstilles noen god grunn til å behandle selvstendig nærings-

drivende oppdragstakere og innleide arbeidstakere annerledes enn arbeidstakere når det gjelder 

forbud mot forskjellsbehandling på grunn av de i § 54 B nr. 1 nevnte forhold. Departementet 

anser således ikke bestemmelsen som uforholdsmessig inngripende i virksomheters frihet til å 

velge sine oppdragstakere.”18 

 

§ 54 B nr 1 i arbeidsmiljøloven av 1977 er nå å gjenfinne i gjeldende arbeidsmiljølov, § 13-

1 (1). 

Utgangspunktet for departementets forslag om å utvide bestemmelsene om diskriminering 

til å gjelde flere enn arbeidstakere, var at det var nødvendig for å oppfylle kravet i ramme-

direktivet om at vernet gjelder: ”alle personer, herunder blant annet ”selvstendig er-

hvervsvirksomhet” og ”erhvervsmessig beskæftigelse”, så vel i offentlig som i privat sek-

tor. 19 

Kan vernet mot aldersdiskriminering også gjelde for enda en personkrets?  Bak spørsmålet 

ligger en EU-avgjørelse, der en arbeidstaker påviselig blir diskriminert på grunn av omsorg 

for et funksjonshemmet barn.20  I den aktuelle saken vinner arbeidstakeren frem.  

 

Jakhelln drøfter spørsmålet i arbeidsrett.no, på side 677, der skillet mellom ”diskrimine-

ringsgrunnlag og personkrets” er tema.   

                                                 

 
18 Ot.prp. nr. 104 (2002-2003)  side 25 

19 Rammedirektivet artikkel 3 nr. 1 

20 C-303/06 S. Coleman mod Attridge Law og Steve Law.  
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Et hypotetisk spørsmål kan formuleres slik: Hvis grunnen til at man blir blant de som må 

slutte ved en nedbemanning er at hun har gamle, syke foreldre som krever omsorg, noe som 

igjen har ført til stort fravær, kan det da hevdes at er hun kommer inn under vernet mot 

aldersdiskriminering?  

 

Jakhelln antar at det vil skje en utvidelse av kretsen av personer som er beskyttet av dis-

krimineringsvernet. Det avgjørende, skriver Jakhelln, er ” i så fall om det oppstår negative 

virkninger av en handling, unnlatelse, mv, og det kan knyttes til et av de beskyttede grunn-

lagene.” Alder er et av disse grunnlagene, men om personkretsen også her er utvidet som i 

Colemandommen, er et spørsmål som står åpent. 

 

2.2 Opphør av arbeidsforhold 

Opphør av arbeidsforhold kan skje frivillig ved at arbeidstaker selv ønsker å si opp.  

Ufrivillig kan arbeidsforholdet opphøre ved at det skjer nedbemanninger eller omorganise-

ringer i den virksomhet vedkommende er ansatt i. Eller opphøret skjer ved nådd alder, fast-

satt ved lov.  Arbeidsforholdet kan også opphøre med bakgrunn i bedriftsinterne alders-

grenser, tariffavtaler, eller individuelle avtaler.  Høyesterett har de siste årene hatt saker 

knyttet til slike aldersgrenser, Rt 2011 964 (Gjensidige med bedriftsintern aldersgrense) og 

Rt 2012 219(NHC med plikt til fratreden i tariffavtale) er eksempler.  

 

Ved opphør av arbeidsforhold grunnet nedbemanninger og rasjonaliseringer er spørsmålet 

om aldersdiskriminering også aktuelt, da gjerne knyttet til hvordan bedriften velger ut de 

som må slutte.   
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2.2.1 Egen oppsigelse 

Arbeidstaker kan ha ulike grunner for selv å si opp sitt arbeidsforhold. I noen tilfeller opp-

hører arbeidsforholdet som en følge av avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Med 

unntak for tilfeller der det dreier seg om en avtale som arbeidstaker er blitt presset til å inn-

gå, vil egen oppsigelse ikke bringe opp spørsmål knyttet til aldersdiskriminering. Hvis det 

skulle dreier seg om press som har bakgrunn i arbeidstakerens alder, kan avtalen rammes 

av forbudet mot aldersdiskriminering.  

 

Avtaler om opphør av arbeidsforhold er ofte en del av virkemidlene i forbindelse med ned-

bemanninger og sluttpakker, og vil bli kommentert nærmere i avsnittet om sluttpakker, se 

punkt  7.1. 

2.2.2 Oppsigelse fra arbeidsgiver 

Det er bare når oppsigelsen er saklig begrunnet at en arbeidsgiver gyldig kan si opp en ar-

beidstaker.  Dette følger av arbeidsmiljøloven, hvor det fastslås at en slik saklig grunn må 

være å finne enten i arbeidstakeren, arbeidsgivers eller virksomhetens forhold.21 

2.2.3 Andre årsaker 

Spørsmål knyttet til vern mot aldersdiskriminering kan oppstå i forbindelse med fullstendig 

nedlegging av en virksomhet, eller at hele virksomheten skal flyttes til annet sted. Og da 

gjerne hvis det i en slik sammenheng gis varierende utbetalinger som sluttpakker, og denne 

forskjellen er knyttet til alder og/eller ansiennitet. Sluttpakker beskrives nærmere i punkt 7. 

 

                                                 

 
21 Arbeidsmiljøloven 2005, § 15-7 



13 

 

2.3 Hva er diskriminering? 

Diskriminering beskrives normalt som usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til et 

eller flere diskrimineringsgrunnlag. Eksempler på slike er etnisitet, hudfarge, språk, religi-

on, seksuell orientering og alder. Arbeidsmiljøloven forbyr i § 13-1 både direkte og indi-

rekte diskriminering. 

 

Aldersdiskriminering er forskjellsbehandling som alene har sin bakgrunn i arbeidstakerens 

alder.  

2.3.1 Direkte diskriminering 

I gjeldende arbeidsmiljølov22 er det ikke gitt noen nærmere definisjon av hva som menes 

med direkte diskriminering, slik det var gjort i den nå opphevede arbeidsmiljøloven av 

1977:  ” Med direkte forskjellsbehandling menes at en person av grunner nevnt i § 54 B nr. 

1 behandles dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situa-

sjon.” 23 

Utrykket er kommentert i forarbeidene til gjeldende § 13-1 i kapittel 13, hvor departemen-

tet begrunner hvorfor definisjonen ikke er videreført i loven.  Etter departementets syn var 

definisjonene i ”liten grad egnet til å klargjøre”. 24   

 

At definisjonen på diskriminering ikke er tatt inn i gjeldende lov, er ikke ment å endre det 

rettslige synet på hvordan diskrimineringsgrunnlagene skal oppfattes.  Definisjonen fra den 

tidligere arbeidsmiljøloven kan gjenfinnes i forarbeidene til gjeldende lov. 25 

                                                 

 
22 Arbeidsmiljøloven 2005 

23 Arbeidsmiljøloven 1977 § 54c 

24 Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) side 325 

25 Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) side 325 
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Det er derfor naturlig å vise til en utdyping av definisjonen på nettstedet Rettsdata.no,  note 

450 til opphevet arbeidsmiljølov av 1977(utdrag): 

”For at det skal foreligge direkte forskjellsbehandling vil det kreves årsakssammenheng mellom 

grunnen til forskjellsbehandlingen og den dårligere behandlingen. For å falle inn under defini-

sjonen er det nok at det kan konstateres direkte forskjellsbehandling, det kreves ikke skyld for å 

fastslå lovstridighet, f.eks. at handlingen eller unnlatelsen er forsettlig eller uaktsom.” 26 

 

Kan en ansatt vise til at han på grunn av sin alder er blitt behandlet dårligere enn andre i 

samme situasjon, vil det være direkte forskjellsbehandling.  Om en slik forskjellsbehand-

ling er reell må avgjøres i det enkelte tilfelle. Viser det seg at han eller hun er blitt dårligere 

behandlet enn andre på grunn av sin alder, vil det kunne være lovstridig diskriminering.  

 

Direkte diskriminering er enkelt sagt å behandle like tilfeller ulikt, eller forskjellsbehand-

ling som fører til at en eller flere kommer dårligere ut enn andre i samme gruppe.  Om en i 

forbindelse med nedbemanning fastsetter en aldersgrense, og sier at ansatte eldre enn 60 år 

må gå først, vil det være direkte diskriminering. 

 

Jakhelln mfl knytter en kommentar til hvor langt utrykket diskriminering kan trekkes, og 

forutsetter med henvisning til forarbeidene at begrepet direkte diskriminering ikke skal 

tolkes snevert.  Det er nok at en person blir dårligere behandlet.27 

   

I rammedirektivet er det satt opp eksempler på hva som kan rammes av forbudet mot al-

dersdiskriminering. 28 Det er gjort et bevisst valg om ikke å ta inn eksempler i den norske 

                                                 

 
26 Rettsdata.no Arbeidsmiljøloven 1977, note 450 til § 54c 

27 Jakhelln  (2011) side 674 

28 2000/78/EF artikkel 6 
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arbeidsmiljøloven. Begrunnelsen finnes i forarbeidene til arbeidsmiljølovens § 13-3: ”Dette 

fordi spørsmålet om det foreligger aldersdiskriminering eller ikke, må bero på en konkret 

vurdering og fordi eksemplifisering i en lovtekst uansett må gjøres på en relativt åpen og 

ubestemt måte.”29  I følge departementet vil en liste med eksempler være mer egnet til for-

virring enn til opplysning. 

  

Diskrimineringen behøver ikke være tilsiktet eller bevisst for å rammes av bestemmelsene i 

arbeidsmiljøloven. § 13-1.  Spørsmålet er drøftet i forarbeidene hvor departementet peker 

på at direktivet ikke gir åpning for å kreve skyld for å konstatere direkte diskriminering. 30 

Videre pekes det på hensikten med vernet, vern mot diskriminering i arbeidslivet, og at det 

er mange situasjoner der diskriminering blir resultatet, uten at det har vært tanken bak 

handlingen.31 

 

Slik direkte diskriminering er definert i forarbeidene, forutsettes det at det må foreligge 

situasjoner som kan sammenlignes før diskriminering kan fastlås. Det kan tenkes en 

situasjon der valget står mellom to personer i forbindelse med en 

nedbemanning/omorganisering. Disse to kan begge være 61 år, men den ene mangler 

nødvendig kompetanse. I et slikt forenklet tilfelle vil personen som mangler kompetansen 

og som må fratre, vanskelig kunne argumentere med at hun er diskriminert på grunn av sin 

alder. 

 

                                                 

 
29 Ot. prp. Nr. 104 (2002-2003) pkt 8.4.5.3 

30 2000/78/EF -Rammedirektivet 

31 Ot. prp. nr 104 (2004-2005) i punkt 8.3.5.3 
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2.3.2 Indirekte diskriminering 

Heller ikke indirekte diskriminering er nærmere definert i arbeidsmiljøloven av 2005.  I 

den oppheva arbeidsmiljøloven fra 1977 var definisjonen slik: ”Med indirekte forskjellsbe-

handling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling 

eller unnlatelse som faktisk virker slik at en person stilles dårligere enn andre av grunner 

nevnt i § 54 B nr. 1, med mindre formålet er saklig, og midlene som er valgt for å oppnå 

formålet er hensiktmessige og nødvendige.” 32 

 

Rettsdata.no på sidene om arbeidsmiljøloven 1977, note 451 drøfter indirekte diskrimine-

ring nærmere:  

”Indirekte forskjellsbehandling vil i hovedsak være kjennetegnet ved at handlingen, beslutning-

en osv. formelt sett fremstår som rimelig, men i praksis får en uforholdsmessig negativ eller 

uønsket virkning for de som rammes. Den indirekte forskjellsbehandlingen omfatter ikke bare 

de objektive virkninger som kan slås fast, men også de subjektive oppfatninger om å være utsatt 

for indirekte forskjellbehandling.” 33 

 

Om det er indirekte diskriminering må vurderes ut fra hvordan handlingen, eller unnlatel-

sen virker. Slår handlingen/unnlatelsen slik ut at arbeidstakeren stilles dårligere alene på 

grunn av sin alder, er det indirekte diskriminering, hvis det finnes årsakssammenheng mel-

lom det dårligere resultatet og personens alder. 

 

Et naturlig spørsmål er om skillet mellom direkte og indirekte aldersdiskriminering har 

rettslig betydning.   

                                                 

 
32 Arbeidsmiljøloven 1977, § 54c (2) 

33 Rettsdata.no aml 1977,  note 451 
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Direkte forskjellsbehandling er nærmest uten unntak forbudt. Riktignok åpner arbeidsmil-

jølovens § 13-3 (1) for unntak fra forbudet mot direkte diskriminering, men som det også er  

blant annet i forarbeider til endringslov om arbeidsmiljøloven 197734, så skal unntaket tol-

kes  ”svært restriktivt for ikke å føre til en uthuling av diskrimineringsforbudet.” 

 

Det stilles ikke like strenge krav for at indirekte diskriminering skal unngå å bli stemplet 

som ulovlig.  Mens arbeidsmiljøloven § 13-3 (1) blant annet setter krav om at diskrimine-

ringen må være ”nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke” for å tillate unntak fra forbu-

det, stiller § 13-3 (2) kun et krav om at forskjellsbehandlingen må være ”nødvendig for 

¨oppnå et saklig formål.  

 

At adgangen til indirekte diskriminering er større enn den er for direkte diskriminering, 

gjør at det er viktig om et tilfelle plasseres i den ene eller andre kategorien. Det er konklu-

sjonen som trekkes av Strand i en artikkel i 2007.35   

 

Konklusjonen Strand trekker kan være riktig for andre diskrimineringsgrunnlag enn alder. 

Arbeidsmiljøloven gir i § 13-3 andre ledd tilsvarende unntak for diskriminering på grunn 

av alder som  for indirekte diskriminering  på øvrige diskrimineringsgrunnlag, som for ek-

sempel politisk syn. Dette medfører at forskjellen mellom direkte og indirekte diskrimine-

ring ikke vil ha rettslig betydning når det dreier seg om diskriminering på grunn av alder.    

 

                                                 

 
34 Ot. prp. nr. 104 (2003-2004), punkt 8.4.5.1 

35 Strand 2007,  Lov og rett 2007 side 142 
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3 Framvekst av vernet mot aldersdiskriminering 

Vern mot ulike former for diskriminering er en menneskerett for alle. Som prinsipp ble det 

slått fast i FNs menneskerettserklæring allerede i 1948, og er senere kommet inn i en rekke 

internasjonale konvensjoner, blant annet i den europeiske menneskerettskonvensjonen 

(EMK.) Diskrimineringsgrunnlagene er ikke uttømmende angitt i de tidlige konvensjonene, 

men har blitt utvidet opp gjennom årene. 

 

Alder som diskrimineringsgrunnlag er relativt nytt i norsk lovgiving, og kom først inn i 

arbeidsmiljøloven 1977 (opphevet) fra 1. mai 2004, da loven fikk to nye kapittel om like-

behandling, XA og XB. De nye kapitlene utvider og viderefører reglene mot forskjellsbe-

handling som opprinnelig stod i arbeidsmiljøloven av 1977, § 55A, i tillegg til at Rådsdi-

rektiv 2000/78/EF (Rammedirektivet) ble gjennomført i norsk lov36.  

 

I arbeidsmiljøloven 2005, som trådte i kraft 1. januar 2006, er ”Vern mot diskriminering”  å 

finne i kapittel 13. Diskrimineringsvern finnes i flere andre lover, blant annet likestillings-

loven, diskrimineringsloven, og i den nye diskriminerings- og likestillingsloven av 2008. 

 

Rammedirektivet er ikke en del av EØS-avtalen. Norge var derfor ikke forpliktet til å inn-

føre dette som lov, men ønsket opprinnelig med utgangspunkt i en hensiktsmessighetsvur-

dering at hele ikke-diskrimineringspakken i direktivet skulle bli en del av EØS-avtalen37.  

Da det ikke førte frem, ble rammedirektivet innført gjennom de nevnte endringene i ar-

beidsmiljøloven.  Se også punkt 5.3, ”Rammedirektivet i norsk rett”.   

  

                                                 

 
36 Jakhelln   2011 side 664 

37 Ot.prp. nr. 104 (2002-2003) pkt 3.2 
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Det er først de siste årene at spørsmålet om aldersdiskriminering har vært behandlet i Høy-

esterett. ”Kystlinkdommen”38, ”SAS-dommen”39, ”Helikopterdommen”40 og ”Gjensidige-

dommen”41  vil bli kommentert i oppgaven. 

 Før disse høyesterettsdommene kom, var det kun noen få underrettsdommer som omhand-

let aldersdiskriminering.  

 

4 Stillingsvernet 

Stillingsvern er et utrykk for det rettsvern arbeidstakere har mot å bli sagt opp, avskjediget 

eller omplassert uten at arbeidsgiver har saklig grunn. I arbeidsmiljøloven 2005 finnes reg-

lene om stillingsvern i kapittel 15, "Opphør av arbeidsforhold".  Stillingsvernregler er også 

å finne i tjenestemannsloven og i sjømannsloven. 

 

Hvor sterkt stillingsvernet generelt står i tilfeller der virksomheten legges ned fullstendig, 

enten denne skjer i forbindelse med konkurs eller styrt avvikling for å unngå konkurs, lig-

ger utenfor denne oppgaven, og blir ikke drøftet videre. 

 

4.1 Saklighet 

Det er sikker rett at en arbeidstaker er vernet mot å bli sagt opp fra sitt arbeidsforhold med 

mindre det foreligger en saklig grunn, ”begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller ar-

beidstakers forhold.”42 

                                                 

 
38 Rt 2010 202 

39 Rt 2011 609 

40 Rt 2012 219 

41 Rt 2011 964 
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Det rettslige innholdet i begrepet saklig grunn har utviklet seg gradvis siden det for første 

gang ble aktuelt i norsk arbeidsrett som en beskyttelse for tillitsvalgte fra tidlig på 1900-

tallet. Først da nye arbeidervernloven kom i 1936, ble kravet om saklig grunn utvidet til 

også å gjelde øvrige ansatte.  Regelen omfattet nå ansatte over 21 år, og det var også et 

krav om minimum tre års ansettelse i samme bedrift. Kravet til alder og tjenestetid var en 

del av loven frem til 1974.  

 

Saklighetskravet har utviklet seg i tråd med samfunnsutviklingen ellers, slik sett er saklig-

hetskravet en rettslig standard, der hensynet til arbeidstakeren har fått større plass. I forar-

beidene til arbeidsmiljøloven 1977 var dette et poeng, arbeidstakeren skulle ha sterkere 

vern. 

 

Oppsigelsesvernet gjelder for alle arbeidstakere, uavhengig av stilling i bedriften, om ar-

beidstakeren er eldre eller yngre, eller om ansettelsestiden er kort eller lang. Det betyr at 

saklighetskravet gjelder i alle sammenhenger, også der alder er et tema i forbindelse med 

opphør av arbeidsforholdet.  

  

I denne sammenheng er det også naturlig å nevne den plikten arbeidsgiver har til å vurdere 

om han har annen passende stilling å tilby arbeidstakere ved nedbemanning eller andre om-

stillingstiltak. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at om bedriften har annet arbeid å tilby, er  

en oppsigelse ”ikke saklig begrunnet”.43 

   

                                                                                                                                                    

 
42 Arbeidsmiljøloven 2005 § 15-7 (1) 

43 Arbeidsmiljøloven 2005 § 15-7 (2) 
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4.1.1 Retten til å stå i stilling 

Retten til å stå i stilling ved en eventuell tvist om et arbeidsforhold er ”lovlig brakt til opp-

hør etter reglene i § 15-7”44 eller ikke, er en viktig del av stillingsvernet i Norge. Bestem-

melsen om rett til å stå i stillingen kom inn i arbeidsmiljøloven i 1977, og styrket arbeidsta-

kerens stilling betydelig.  

 

Bestemmelsene hjemler både rett til å stå i stillingen hvis arbeidstakeren med hjemmel i § 

17-3 krever forhandlinger, og en rett til å forbli i stillingen mens tvisten om oppsigelsen har 

saklig grunn eller ikke, er til behandling i rettsapparatet. Før lovendringen måtte arbeidsta-

keren fratre stillingen, og var med det uten arbeid og inntekt, inntil han eller hun skaffet seg 

annet utkomme. Det var vanskelig for arbeidstakeren å kjempe for å få omgjort en beslut-

ning om oppsigelse, når det viktigste var å skaffe seg ny inntekt.  

 

Den nye regelen sikret to hensyn.  Vernet om arbeidstakerens inntekt er den ene, å hindre at 

det blir vanskelig for arbeidstakeren å fortsette i stillingen om han vinner fram i retten, var 

det andre. 45 

 

Rett til å stå i stilling ved tvist knyttet til opphør av arbeidsforhold og der alder er et tema, 

er nærmere beskrevet i punkt 5.4.1.  

 

                                                 

 
44 Arbeidsmiljøloven 2005 § 15-11 (1) 

45 Johansen (2011), side 778 
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5 Når kan alder tillegges vekt? 

Hovedspørsmålet i oppgaven er i hvilken grad arbeidsgiver kan legge vekt på alder når et 

arbeidsforhold skal avsluttes.  For å belyse temaet, tas det utgangspunkt i rettstilstanden 

slik den er i Norge nå. Stillingsvernet opphører når du fyller 70. Pensjon fra folketrygden er 

en rettighet fra fylte 62 år, og mange bedrifter opererer med 67 år som utgangspunkt for 

opphør av arbeidsforholdet.  

 

Plikt til fratreden eller bortfall av stillingsvern kan følge av lovbestemmelser. Arbeidstake-

re i staten har etter aldersgrenseloven plikt til å fratre ved nådd alder.46 I sjømannsloven 

faller stillingsvernet bort ved fylte 62 år.47 Arbeidsmiljølovens stillingsvern opphører ved 

fylte 70 år. Plikt er også nedfelt i enkelte tariffavtaler.  Arbeidstakere som må fratre på 

grunn av alder, har i flere tilfeller bestridt grunnlaget for oppsigelsen. EU-domstolen har 

behandlet en serie saker, og etter hvert er det flere Høyesterettsavgjørelser der påstanden 

har vært ulovlig forskjellsbehandling på grunn av alder. 

 

5.1 Forbudet mot aldersdiskriminering, arbeidsmiljølovens kapittel 13 

Arbeidsmiljølovens § 13-1 har et konkret forbud mot diskriminering, både direkte og indi-

rekte, på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering 

eller alder.  

 

Loven åpner for unntak, og tillater på visse vilkår forskjellsbehandling.  Etter arbeidsmiljø-

lovens § 13-3, 1.ledd. er forskjellsbehandling med et saklig formål, som ikke er uforholds-

                                                 

 
46 Aldersgrenseloven 1956 §  

47 Sjømannsloven 1975 § 19 
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messig inngripende overfor den eller de som rammes, og som er nødvendig for utøvelse av 

arbeid eller yrke, ikke å regne som diskriminering. 

 

Bestemmelsen setter krav til saklighet, forholdsmessighet, og nødvendighet. Vilkårene er 

kumulative, hvilket betyr at alle tre kravene må være oppfylt. Betingelsene skal fortolkes 

strengt. I forarbeidene til loveendringene i 2004 skriver Arbeids-og administrasjonsdepar-

tementet: ”Det er imidlertid departementets mening at unntaksadgangen skal tolkes svært 

restriktivt, for ikke å føre til en uthuling av diskrimineringsforbudet.”48 

 

Arbeidsmiljølovens § 13-3 andre ledd tillater en viss forskjellsbehandling på grunn av al-

der. Forutsetningen er at forskjellsbehandlingen må være nødvendig for å oppnå et saklig 

formål og ikke uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles. 

Denne unntaksbestemmelsen ”innebærer en noe videre adgang til å forskjellsbehandle på-

grunn av alder enn på grunn av de øvrige grunnlagene som er beskyttet i § 13-1, første 

ledd.” 49 

 

Forskjellen ligger i at mens unntaket i arbeidsmiljølovens § 13-3 (1) krever at den ulike 

behandlingen må være ”nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke”, er det for forskjells-

behandling på grunn av alder tilstrekkelig at den er nødvendig.  De to andre vilkårene, sak-

lig grunn og proporsjonalitet gjelder også her. 

 

Det er for øvrig verdt å merke seg at det i forarbeidene til endringene i arbeidsmiljøloven 

med ikraftdato 1. januar 2004, ble mant til forsiktighet:  

                                                 

 
48 Ot. prp. nr. 104 (2002-2003) 

49 Jakhelln  (2011) side 682 



24 

 

”Det må også i forhold til alder som årsak til forskjellsbehandling utvises svært stort forsik-

tighet med å akseptere begrunnelser som bygger på at en person vil være uegnet eller ar-

beidsprestasjonen dårligere alene som følge av vedkommendes alder, uten at dette er begrun-

net i konkrete forhold knyttet til den enkelte arbeidstaker eller typen arbeid det dreier seg 

om”.50 

 

Ut fra det siste sitatet, er det nærliggende å dra den konklusjon at terskelen for å godta al-

derdiskriminering, også ved opphør av aldersforhold, ikke er vesentlig lavere enn den som 

gjelder for direkte diskriminering knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag omfattet av 

arbeidsmiljøloven av 2005, jamfør § 13-1 (1).  

 

5.2 Hva er rammedirektivet? 

Rammedirektivet har et generelt forbud mot en rekke former for forskjellsbehandling i ar-

beidslivet, blant annet forbud mot forskjellsbehandling på grunn av alder. Formålet for di-

rektivet er, slik det kan leses på dansk:  

”Formålet med dette direktivet, med henblikk på at gjennomføre princippet om ligebehand-

ling i medlemsstaterne, at fastlægge en generell ramme for bekæmpelsen af forskælsbe-

handling med hensyn til beskæftigelse og erhverv på grund av religion eller tro, handicap, 

alder eller seksuel orientering”.51 

Hensikten er altså blant annet å sikre tilgang til arbeidslivet, uavhengig av den enkeltes 

alder. 

Rammedirektivet åpner imidlertid for forskjellsbehandling på grunn av alder i noen sam-

menhenger. I direktivets fortale heter det i punkt 25:  

                                                 

 
50 Ot. prp. nr. 104 (2002-2003) side 41 

51 Rammedirektiv 2000/78/EF, artikkel 1 
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”Ulige behandling på grund af alder kan dog være berættiget under visse omstændigheder 

og kræver derfor særlige bestemmelser, der kan variere alt efter situationen i medlemssta-

terne.  Det er avgørende å skjelne mellom ulige behandling , der er berettiget, især under 

hensyn til legitime beskæftigelses, arbejdsmarkeds- og ervervsuddannelsespoltiske mål, og 

forskælsbehandling der skal forbydes.52 

Rammedirektivet har tre bestemmelser som kan åpne for at forskjellsbehandling på grunn 

av alder allikevel er rettmessig. 

 

I artikkel 4, nr. 1 åpnes det for det første for at statene selv kan bestemme at forskjellsbe-

handling som er knyttet til reelle kvalifikasjonskrav i et bestemt yrke ikke er diskrimine-

ring, forutsatt at ”målet er legitimt, og at kravet står i et rimelig forhold hertil.”53  Denne 

muligheten til å gjøre unntak gjelder for alle diskrimineringsgrunnlagene i direktivet, også 

alder, og gjelder både for direkte og indirekte diskriminering. 

 

Medlemsstatene kan for det andre også bestemme at forskjellsbehandling på grunn av alder 

allikevel ikke er diskriminerende om den er objektiv, og begrunnet i et legitimt formål in-

nenfor nasjonal rett. I artikkel 6 i direktivet nevnes sysselsetting- og arbeidsmarkedsformål 

sammen med yrkesopplæring som eksempler på formål som kan berettige forskjellsbehand-

ling, både direkte og indirekte.  Midlene som brukes må være hensiktsmessige og nødven-

dige.  

 

En tredje bestemmelse er unntaket  fra forbudet mot indirekte diskriminering som finnes i 

rammedirektivets artikkel 2, punkt 2, i). Her åpnes det for forskjellsbehandling forutsatt at 

                                                 

 
52 Rammedirektiv 2000/78/EF, fortalen punkt 25 

53 Rammedirektiv 2000/78/EF, artikkel 4, 1. 
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den aktuelle bestemmelsen eller praksis er objektivt begrunnet i et legitimt mål og virke-

midlene som brukes for å nå dette målet er hensiktsmessige og nødvendige. 

 

Hvilken betydning disse unntakene skal ha, har EU-domstolen utviklet gjennom en rekke 

avgjørelser. Av betydning for oppgavens tema, er dommene hvor tvisten har dreiet seg om 

forskjellsbehandling på grunn av alder. 

 

En sentral avgjørelse i denne sammenhengen er ”Age Concern”, sak C-388/07, hvor EU-

domstolen kom med vurderinger om hvordan rammedirektivets artikkel 6 nr. 1 skal forstås. 

Denne regelen er gjennomført i norsk rett gjennom arbeidsmiljølovens § 13-3, første og 

annet ledd. 

Evju har sammenfattet hovedpunktene fra Age Concern i ”Nytt i Privatretten”, nr 2, 2009 

på denne måten:  

• ”Aldersgrenser som innebærer en plikt til å fratre et arbeidsforhold, eller som gir ar-

beidstakerne et svakere vern enn før mot opphør av arbeidsforholdet, er direkte diskri-

minering. 

• Det er bare ”sosialpolitiske” formål som kan begrunne en slik diskriminering, i dette 

ligger en avgrensning mot foretaksspesifikke begrunnelser.  

• Staten har en vid skjønnsmargin med hensyn til hvilke formål den vil anse som sosial-

politiske, og med hvilke tiltak  - former for aldersgrenseordninger den - vil ta i bruk for 

å nå disse målene. 

• Dette skjønnet er ikke uten grenser. Tiltakene må være ”hensiktsmessige og nødvendi-

ge”. Kravet om proporsjonalitet gjelder, og vernet mot diskriminering må ikke bi illu-

sorisk.” 

• Det vil høre under domstolene å avgjøre om den rette balansen er funnet. 
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Evju skriver videre at ”selv om det ikke er avklart hvordan grensene skal trekkes i det en-

kelte tilfellet, er det klart med Age Concern at det ligger en realitet i diskrimineringsvernet 

også når det gjelder aldersgrenser.”54 

 

I punktlisten over pekes det i de tre siste kulepunktene på den skjønnsmargin som er tillagt 

staten med hensyn til formål og tiltak knyttet til aldersgrenser. I tillegg til Ace Concern 

som Evju referer til, pekes det på den statlige skjønnsmargin i andre avgjørelser, blant an-

net Palacios de la Villa, avsnitt 68:  

”Hertil bemærkes, at medlemsstaterne på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin og i 

givet fald arbejdsmarkedets parter på nationalt plan råder over en vid skønsmargin ved valget 

af, ikke blot hvilket bestemt formål blandt andre, man ønsker at forfølge på området for soci-

alpolitik og beskæftigelse, men også ved valget af, hvilke foranstaltninger der kan opfylde 

det…”55 

 

Førstvoterende i Gjensidigedommen konstaterer også at ”statene har en vid skjønnsmargin 

på dette feltet”, i det han referer til uttalelser i ”Kystlinkdommen” om det samme. 

  

Det betyr at statene selv kan velge hvilke tiltak de mener best vil fremme de formål som 

søkes oppnådd gjennom egen sosial – og sysselsettingspolitikk.  Skjønnsmarginen er like-

vel ikke ubegrenset. I sak C-250/09 som av EU-domstolen ble behandlet sammen med C-

268/09, slår domstolen i avsnitt 40 fast at det må være mulig å se hvilke formål som ligger 

bak en regel, med ”henblik på at føre en rettslik kontroll med dens lovlighed samt med, at 

midlerne til at opfylde det angældende formål er hensigsmæssige og nødvendige”. 56  

                                                 

 
54 Nytt i privatretten nr. 2-2009, side 3 

55 C144/05 avsnitt 69 Felix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA 

56 C/250/09 og C-268/09 avsnitt 40 Vasil Ivanov Georgiev mot Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv 



28 

 

 

5.3 Rammedirektivet i norsk rett 

Hvordan er rammedirektivet gjennomført i norsk rett? 

Rammedirektivet er gjennomført i norsk rett uten at Norge eller de andre EFTA-landene 

var rettslig forpliktet til å gjøre det. Et spørsmål som har vært reist med tyngde, er hvordan 

norske domstoler skal forholde seg til de avgjørelser som er fattet av EU-domstolen i saker 

knyttet til alder som diskrimineringsgrunnlag. Et annet spørsmål er hvilken løsning som 

skal velges der det eventuelt oppstår motstrid med andre lovbestemmelser.  

 

Rammedirektivet omfattes ikke av EØS-avtalen. Det betyr at forrangsbestemmelsene i 

EØS-loven ikke kan brukes på dette området. Videre vil heller ikke ESA eller EFTA-

domstolen ha kompetanse til å håndheve disse reglene.57 

 

Spørsmålet om hvordan domstolene i Norge skal forholde seg ved tolking og praktisering 

av reglene mot alderdiskriminering har vært drøftet i Høyesterett, både i Rt 2010 -202 (Nye 

kystlink), Gjensidige-dom I ( Rt 2011 964), og i SAS-dommen , Rt  2011 609.  

 

I Nye Kystlinkdommen avsnitt 56 sier førstvoterende at det ikke er nok å slå fast at det ved 

innføring av den aktuelle bestemmelsen i sjømannsloven (§19 1- ledd) ble forutsatt både fra 

departementet og stortingskomiteen at den var forenlig med rammedirektivet. Domstolen 

må vurdere spørsmålet på selvstendig grunnlag, ” på bakgrunn av de samme rettskilder 

som ville gjelde dersom spørsmålet hadde blitt forelagt EF-domstolen”.  Andrevoteterende 

konstater i avsnitt 82 i dommen kort at bestemmelsene om aldersdiskriminering i sjø-

                                                 

 
57 Jakhelln 2011 side 663 
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mannsloven må ”tolkes og anvendes i tråd med direktiv 2000/78/EF, slik dette er forstått 

etter EF-domstolens praksis.”    

 

I Gjensidige-dommen , avsnitt 44 drøfter førstvoterende spørsmålet med referanse både til 

mandatet Arbeidslivslovsutvalget fikk i 2001, og til Kystlinkdommen. Førstvoterende 

konkluderer i avsnittet med at: ”Jeg legger til grunn at arbeidsmiljølovens bestemmelser 

om aldersdiskriminering må tolkes slik at de blir forenlige med Rådsdirektivet”.58 

 

Også i SAS-dommen, Rt. 2011-609, refereres det til Nye Kystlinkdommen og at domstolen  

på selvstendig grunnlag må vurdere om det foreligger aldersdiskriminering som om spørs-

målet skulle bli forelagt EF-domstolen. 

 

Med de tre avgjørelsene som er referert overfor, har Høyesterett klart sagt at EF-

domstolens avgjørelser er en rettskilde som skal brukes ved vurdering av  om forskjellsbe-

handling grunnet alder er i strid med rammedirektivet eller om den allikevel kan være rett-

messig.  Jakhelln konkluderer med at rammedirektivet er av ”særlig viktighet for utvikling-

en av diskrimineringsvernet”, med bakgrunn i de uttalelser Høyesterett har kommet med i 

Kystlink og SAS-dommen, slik det er referert over på denne siden. 59 

 

Med dette som bakgrunn, er det også naturlig å bruke avgjørelser fra EU-domstolen ved 

drøfting av om opphør av arbeidsforhold ved nådd alder er brudd på forbudet mot alders-

diskriminering. 

 

                                                 

 
58 Rt 2011 964 pkt 44 

59 Jakhelln m.fl, Nettstedet Arbeidsrett.no,    
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5.4 Saklighet ved opphør av arbeidsforhold på grunn av alder 

Gjelder det samme kravet til saklig grunn for ”tvungent” opphør av arbeidsforhold på 

grunn av alder som ved oppsigelser på andre stadier av et arbeidsforhold? 

 

Det må i denne sammenheng skilles mellom opphør av arbeidsforholdet der arbeidstakeren 

passerer 70 år, og fratreden ved lavere aldersgrenser.  Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er 

at ”arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstakeren fyller 70 år.”60  

 

I forbindelse med behandling av formkrav ved opphør på grunn av alder, pekes det i forar-

beidene på at ”denne typen opphør skiller seg imidlertid fra ordinære oppsigelser ved at det 

pr. definisjon er saklig å avslutte arbeidsforholdet når vedkommende har nådd aldersgren-

sen.” 61 

Departementet peker videre på at oppnådd alder er et faktum, og det er derfor lite hen-

siktsmessig med en rettslig prøving av grunnlaget for opphør i disse tilfellene.  

 

Johansen presiserer at arbeidsgiver har adgang til å avslutte et arbeidsforhold når den ansat-

te fyller 70, ”uansett om den (subjektive) begrunnelsen er saklig eller ikke.”62   

 
Jakhelln har med referanse til ”de la Villa”-saken en litt mer forsiktig tilnærming til spørs-

målet. I ”de la Villa” dommen godtas tvungen fratreden på det bestemte vilkår at arbeidsta-

keren måtte hatt mulighet for å opptjene en rimelig pensjon.63 Overført til spørsmålet om 

                                                 

 
60 Arbeidsmiljøloven   2005 § 15-13a 

61 Ot. prp. nr 54 (2008-2009) 

62 Johansen 2011 side 821. 

63 C-411/05 Felix Palacios de la Villa mod Cortefiel Servicios SA 
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70-årsgrensen, mener Jakhelln at arbeidstakeren må kunne angripe en tvungen fratreden 

ved fylte 70 år på annet grunnlag enn alder. Det kan være at oppsigelsen ”reelt er motivert 

av utenforliggende hensyn eller andre diskrimineringsgrunnlag enn alder”.64 

5.4.1 Rett til å stå i stilling ved tvist om saklig oppsigelse 

I vår sammenheng er spørsmålet om retten til å stå i stilling ved tvist om gyldigheten av 

oppsigelsen, også gjelder der arbeidsforholdet opphører ved fylte 70 år, eller ved bedriftsin-

terne aldersgrenser som bringer arbeidsforholdet til opphør ved 67 år eller tidligere. 

 

Spørsmålet ble avgjort av Høyesterett i Gjensidige-dom II, 65 hvor spørsmålet var om en 

arbeidstaker hadde rett til å stå i stillingen mens det pågikk en annen tvist om den bedrifts-

interne aldersgrensen. Saken ble behandlet sammen med Rt 2011-964 hvor tvisten var om 

Gjensidiges 67-årsgrense i var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering som finnes i 

arbeidsmiljølovens § 13-1.  Denne dommen er nærmere omtalt i punkt 5.6.1. 

 

I avsnitt 24 i Gjensidigedom II peker førstvoterende på at retten til å stå i stilling etter ar-

beidsmiljøloven § 15-11 er knyttet til opphør av arbeidsforhold, som reguleres i arbeidsmil-

jøloven § 15-7. § 15-7 omfatter ikke opphør av arbeidsforhold på grunn av alder. Det regu-

leres av arbeidsmiljøloven § 15-13a.  Fratreden på grunn av alder anses etter loven ikke 

som oppsigelse, da eksisterer det heller ikke rett til å stå i stillingen mens tvisten behandles.  

 

Avgjørelsen i dommen er enstemmig, og konkluderer med at ved tvist om lovligheten av 

                                                 

 
64 Jakhelln 2011 side 1093 

65 Rt 2011 974 
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opphør av arbeidsforhold ved nådd alder, jamfør arbeidsmiljøloven § 15-13a, vil ikke ar-

beidstakeren ha rett til å stå i stillingen mens saken behandles. 66 

 

Forarbeider og rettspraksis peker i samme retning. Arbeidsforholdet opphører på den dato 

som er avtalt eller varslet. Om noen hevder rett til å stå i stilling ved tvist om aldersgrenser 

etter arbeidsmiljøloven § 15-13a,  vil de altså ikke kunne vinne frem. 

 

Rett til å stå i stilling under behandling av tvisten var også et spørsmål i SAS-saken, Rt 

2011 609. Også her er temaet opphør av aldersforhold knyttet til alder, men utgangspunktet 

er ikke som i Gjensidigesaken. SAS-saken skiller seg fra Gjensidigesaken ved at det i SAS 

var et spørsmål om rett til å stå i stilling med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 15-11, som gir 

rett til å stå i stilling ved tvist om saklig oppsigelse, og henviser til arbeidsmiljøloven 15-7. 

 

Avgjørelsen i Gjensidigedommen berører altså ikke retten til å stå i stilling ved tvist om 

saklig oppsigelse, hjemlet i arbeidsmiljøloven § 15-7. 

    

5.4.2 Fortrinnsrett til ny stilling 

Ansatte som blir sagt opp grunnet bedriftens forhold, har etter arbeidsmiljølovens § 14.2 

(1) fortrinnsrett til ny stilling i virksomheten, gitt at han er kvalifisert til den nye stillingen. 

Fortrinnsretten gjelder i ett år fra utløpet av oppsigelsesfristen. 

 

Kan fortrinnsrett til ny stilling sies å være en del av vernet mot aldersdiskriminering ved 

opphør av stilling? 

                                                 

 
66 Rt 2011 974 
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Reglene om fortrinnsrett hadde opprinnelig som formål å hindre arbeidsgivere i å utnytte 

kortere arbeidsstanser til å bytte ut ansatte. I forarbeidene til gjeldende arbeidsmiljølov ble 

det lagt til at regelen om fortrinnsrett i tillegg også skulle styrke stillingsvernet. Departe-

mentet mente også at fortrinnsretten kunne bidra til ”gode og framtidsrettede omstillings-

prosesser ved at arbeidstakerne har forventninger om videreføring av arbeidsforholdet.” 67 . 

 

Det følger av lovregelen at retten til ny stilling ikke er aktuell der arbeidsforholdet opphø-

rer ved nådd alder, enten det dreier seg om opphør ved 70 år etter, eller som følge av andre 

bedriftsinterne ordninger som pålegger arbeidstaker å fratre ved nådd alder. Arbeidsmiljø-

loven § 14-2 tar utgangspunkt i bedriftens forhold, altså der bedriften må redusere antall 

ansatte. 

 

Reglene om aldersdiskriminering og kravet til saklighet i valget av de som må slutte, vil 

langt på vei være styrende for hvem som kommer på den aktuelle sluttlisten. Alle på listen 

vil, såfremt de ikke av en eller annen grunn har frasagt seg sin fortrinnsrett, konkurrere om 

nye stillinger i bedriften. I utgangspunktet på like fot. Spørsmålet var drøftet i Rt 1992 

1039, hvor Høyesterett kom til at arbeidsgiver ikke var pålagt noen plikt til å bruke de 

samme kriterier ved inntak av ansatte som ved utvelgelse. 

 

Ved innføringen av den arbeidsmiljøloven av 2005 § 14-2 (6), ble dette endret, ved at ar-

beidsgiver nå ble pålagt å bruke de samme ”regler for utvelgelse” dersom det er flere som 

har fortrinnsrett til samme stilling.  

 

                                                 

 
67 Ot. prp. nr 49 (2004-2005) side 223. 
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Fougner peker på at dette ikke kan være helt riktig, i og med at det er forholdene den dagen 

ansettelsen skal skje som må være avgjørende, ikke de rådende forhold på oppsigelsestids-

punktet. Den individuelle vurderingen som skal foretas mellom arbeidsgivers og arbeidsta-

kers behov, kan variere over tid, skriver Fougner videre, og henviser til arbeidsmiljølovens 

§ 15-7 (2) annet ledd.68 

 

Som vern mot aldersdiskriminering ved opphør av stilling vil fortrinnsretten trolig ha mind-

re betydning.  

 

5.5 70-årsregelen 

Den sentrale regel om ”opphør av arbeidsforhold grunnet alder” i arbeidsmiljøloven er § 

15-13a.:  

”Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere al-

dersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke ufor-

holdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd”.69 

Bestemmelsen er en videreføring av bestemmelsen som opprinnelig var å finne i arbeids-

miljøloven § 15-7 (4), hvor første ledd lød:   

”Oppsigelse ved fratreden før fylte 70 år som alene skyldes at arbeidstaker har nådd pen-

sjonsalder etter folketrygdloven, skal ikke anses å være saklig begrunnet”.   

 

I forarbeidene til den nye bestemmelsen drøftes gjeldende rett om forholdet mellom reglene 

om aldersdiskriminering og 70-årsregelen i arbeidsmiljøloven.  I innstillingen oppsumme-

res det med at arbeidsmiljøloven 15-7 (4) ikke er ”i strid med forbudet om aldersdiskrimi-

                                                 

 
68 Fougner 2011 side 622 

69 Arbeidsmiljøloven 2005 § 15-13 a, 
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nering på grunn av alder”.  Det pekes på de hensyn som ligger til grunn for en slik regel, er 

innenfor de krav som stilles til saklig formål.70   

 

Mål om å ha befolkningen lenger i arbeid gir alene ikke resultater. Det er ikke slik at alle 

arbeidstakere er i stand til å fortsette som yrkesaktive når de passerer 70 år. Motsatt, det 

finnes arbeidstakere som ønsker å forlenge sin karriere, men som ikke lenger er kompetente 

til å fortsette.  

 

Dette var også forhold som ble dratt inn i vurderingen om hvorvidt 70-årsregelen står seg 

mot forbudet mot aldersdiskriminering. I tillegg ble det faktum at regelen kun vil påvirke 

en mindre prosentandel av yrkesaktive totalt, også medvirkende til konklusjonen om at 70-

årsregelene er innenfor de frihetsgrader rammedirektivet gir for nasjonale tilpassinger. 

 

I innstillingen heter det videre i oppsummeringen på side 17 at bedriftsinterne ordninger på 

visse vilkår ikke vil være i strid med forbudet mot aldersdiskriminering.  Ordningene må i 

så fall være begrunnet blant annet i ”legitime sysselsettings- eller arbeidsmarkedshensyn 

eller hensynet til helse og sikkerhet.”71 

 

Spørsmål om bedriftsinterne aldersgrenser kan opprettholdes uten å være strid med forbu-

det mot aldersdiskriminering, har vært behandlet både i EU-domstolen og i Høyesterett. I 

de la Villasaken dreiet det seg om ansettelsesforhold som opphørte automatisk når arbeids-

                                                 

 
70 Innst. O. nr. 84 (2008-2009), side 16 

71 Innst. O. nr. 84 (2008-2009), side 16 
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takeren fikk rett på pensjon ved fylte 65 år.72  Konklusjonen i saken bygger opp under det 

syn som er referert i forrige avsnitt.  

I en avgjørelse i juni 2012, C141/11, ble konklusjonen tilsvarende.73 

Spørsmålet har også vært oppe i Høyesterett gjennom Gjensidigedommen, Rt 2011 964, se 

nærmere om denne i neste punkt, 5.6.  

5.6 Bedriftsfastsatte aldersgrenser 

Virksomheter i Norge har gjerne fastsatt egne regler for ved hvilken alder et arbeidsforhold 

skal opphøre, som oftest lavere enn 70 år. Spørsmålet er hvordan slike aldersgrenser står 

seg i forhold til forbudet mot aldersdiskriminering. 

 

Rammedirektivet gir i artikkel 1 vern mot diskriminering på grunn av alder. Formålet med 

direktivet er å fastsette en generell ramme for ”bekjæmpelsen av forskælsbehandling med 

hensyn til beskæftigelse og erhverv på grund af religion eller tro, handicap, alder (min 

uth.)eller seksuell orientering.”74 

 

EU domstolen har i flere saker slått fast at bestemmelser som gir plikt til å gå av ved en 

bestemt alder i utgangspunktet er direkte diskriminering.  I ”Age Concern-dommen”75 ble 

det konkludert med at nasjonale regler som hjemlet tvungen avgang fra 65 år, var alders-

diskriminerende.  

                                                 

 
72 C411/05 Felix Palacios de la Villa mot Cortefiel Servicios SA 

 

73 C-499/08 Ingeniørforeningen i Danmark mod Region Syddanmark 

74 2000/78/EF artikkel 1 

75 C-388/07 The Queen, på vegne af The Incorporated Trustee of the National Council for Agening (Age 

Concern England) mod Secretary of State for Business , Enterprise and Regulatory Reform 
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5.6.1 Opphør av arbeidsforhold ved fylte 67 år 

Den generelle aldersgrensen i Norge, som samtidig gir rett til alderspensjon fra folketryg-

den, ble allerede i 1972 satt ned fra fylte 70 til fylte 67 år. Endelig opphør av arbeidsfor-

holdet ved fylte 67 år er regelen i mange norske bedrifter, og er også lagt til grunn for 

mange tjenestepensjonsordninger, både i det private næringslivet og i offentlig forvaltning. 

 

Ved oppsigelse av arbeidstaker yngre enn 70 år, vil det være et krav til saklig grunn. Hvis 

oppsigelsen kun har som begrunnelse at arbeidstakeren har fylt for eksempel 67 år, oppfyl-

ler den ikke kravet til saklig grunn. Det må noe mer til. Om arbeidstakeren ikke lenger er i 

stand til å utføre de arbeidsoppgaver stillingen er tillagt, kan det være saklig grunn, dog må 

det avgjøres etter individuell vurdering av en slik sak.   

 

Spørsmål om bedriftsintern aldersgrenser står seg mot reglene om aldersdiskriminering 

som følger av rammedirektivet, har først de siste år vært behandlet for Høyesterett. Før 

dette var det kun noen få underrettsavgjørelser som lå til grunn for praksis på området.  

 

I Gjensidigedom 176 drøftes bedriftens praksis om tvungent opphør av arbeidsforholdet der 

arbeidstaker fyller 67 år.  Spørsmålet for Høyesterett var om praksisen er i strid med be-

stemmelsene om aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1, eller om begrunnelsen 

for aldersgrensen var i samsvar med de unntak som finnes i arbeidsmiljøloven § 13-3, and-

re ledd. 

                                                 

 
76 Rt. 2011 964 
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Arbeidstakeren fikk medhold i Oslo tingrett, som fant at aldersgrensen var aldersdiskrimi-

nerende, og at kriteriene for å bruke unntaksbestemmelsene ikke var oppfylt. 

 

Lagmannsretten var enig med tingretten om at det var aldersdiskriminering, men kom i 

motsetning til tingretten, til at ordningen i Gjensidige kom inn under unntakene, og dermed 

var lovlig. 

 

 For Høyesterett hevder ankende part, arbeidstakeren i avsnitt 16 at selv om aldersgrensen 

er allment kjent blant ansatte, konsekvent praktisert og at den er kombinert med en god 

tjenestepensjon, er det ikke  ”tilstrekkelig til å gjøre ordningen gyldig. I tillegg må 67-

årsgrensen ha et saklig formål, og den må heller ikke være uforholdsmessig inngripende 

overfor A.”77 

 

I avsnitt 34 i dommen omtales 67-årsgrensen og oppsummeres slik:  

”og selv om de ikke har grunnlag i individuelle eller kollektive arbeidsavtaler, har slike 

ordninger tradisjonelt vært ansett som gyldige i norsk rett. Forutsetningen har vært at al-

dersgrensen har vært praktisert konsekvent, at den har vært kjent blant de ansatte, og at 

vedkommende arbeidstaker ved avgang har mottatt en tilfredsstillende tjenestepensjonsord-

ning”. 78  

 

Retten peker her på vilkår som er blitt til gjennom rettpraksis, og som også finnes igjen 

både i juridisk litteratur og i aktuelle forarbeider, blant annet i Ot. prp. nr. 54 (2008-2009), 

punkt 8.3.2 

                                                 

 
77 Rt 2011 964 pkt 16 

78 Rt 2011 964 pkt 34 
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Høyesterett drøfter også om innføring av rammedirektivet har medført at Gjensidiges al-

dersgrense ikke lenger er gyldig. Unntaksbestemmelsen i artikkel 2 nr. 2 sier blant annet at 

medlemslandene kan bestemme: ”at ulige behandling ikke udgør forskelsbehandling, hvis 

den er objektiv og rimelig begrundet i et legitimt formål inden for rammene av den nationa-

le rett”.   

 

Spørsmålet drøftes i dommen fra avsnitt 54 og utover. Det avgjørende er om norske myn-

digheter har akseptert bedriftsinterne aldersgrenser, i dette tilfellet på 67 år, og om en slik 

aksept er objektivt og rimelig begrunnet.  

 

Høyesterett foretar en gjennomgang av aktuelle forarbeider fra før arbeidsmiljøloven av 

1977 trådte i kraft, og sammenholder det med forarbeider av nyere dato, blant annet Ot. 

prp. nr. 104 (2002-2003) og Ot. prp. nr. 54 (2008-2009) og konkluderer i punkt 56 i dom-

men med at de drøftelser som er gjort i de senere forarbeidene, legges til grunn at den nors-

ke 70-årsgrensen står seg overfor reglene i direktivet, men at en 67-årsgrense må konkret 

vurderes. Førstvoterende oppsummerer slik:  

”Jeg leser forarbeidene slik at lovgiver ønsker at praksis skal videreføres såfremt den er forenlig med 

Rådsdirektivet. Dersom myndighetene hadde hatt et annet syn, er det grunn til å tro at det ville ha 

kommet klart til uttrykk.”79 

Domstolen konstaterer at myndighetenes holdning til 67- års aldersgrense ikke er endret 

etter at rammedirektivet ble innført. 

 

                                                 

 
79 Rt. 2011 964 avsnitt 56 
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Høyesterett refererer til Rosenbladt-dommen80, blant annet avsnitt 40, og finner der støtte 

for at den norske praksisen ikke kan bedømmes annerledes enn det som der legges til 

grunn.  

 

Spørsmålet om praktisering av 67-års aldergrense i bedrifter er basert på et slikt sosialpoli-

tisk formål, slik det forutsettes i rammedirektivet, besvares positivt. Myndighetenes aksept 

av 67-årsgrensen er med henvisning til artikkel 6 nr. 1 i rammedirektivet, at den er ”objek-

tivt og rimelig begrunnet i legitime formål. 

 

67-årsgrensen må i tillegg være både hensiktsmessig og nødvendig for å oppnå de sosialpo-

litiske formål som søkes.  Også her bruker Høyesterett Rosenbladt-dommen, (se avsnitt 61. 

følgende), og finner å kunne legge samme bedømmelse til grunn. Nådd alder (her 67 år) 

som utløser pensjon, kan være ”hensiktsmessig og nødvendig”. 

 

Det legges også vekt på at aldersgrensen for ansatte i Gjensidige er kombinert med god 

tjenestepensjon, og i tillegg, at aldersgrensen i selskapet er relativt høy i europeisk sam-

menheng. 

Høyesterett kommer til at 67-årsgrensen kommer inn under unntaksbestemmelsene, og der-

for ikke er i strid med diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljølovens § 13-1.   

Dette innebærer at en 67-årsgrense, slik den praktiseres i Gjensidige, kan opprettholdes 

inntil Høyesterett i en ny avgjørelse endrer på rettsoppfatningen, eller til lovgiver endrer 

reglene i arbeidsmiljøloven om opphør av arbeidsforhold.    

                                                 

 
80 C-45/09 Gisela Rosenbladt mod Oellerking Gebäudereiningunges.mbH . 
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5.7 Aldersgrenser fastsatt i tariffavtaler 

Nådd alder som eneste kriterium for opphør av aldersforhold kan også være hjemlet i ta-

riffavtaler. Spørsmålet er om tariffavtaler med klausuler om tvunget opphør av arbeidsfor-

hold kan opprettholdes innenfor reglene i rammedirektivet. 

 

 Det rettslige utgangspunktet for tariffavtaler generelt er at de er ufravikelige. Avtaler mel-

lom ansatte og arbeidsgiver som gjennom medlemskap i organisasjon er bundet av tariffav-

tale, kan ikke inneholde bestemmelser som strider mot denne. I så fall vil bestemmelsen 

være ugyldig.  Dette følger av arbeidstvistlovens § 3 nr 3. Bestemmelsen gjelder i utgangs-

punktet bare for medlemmer av henholdsvis den aktuelle arbeidstaker- og arbeidsgiveror-

ganisasjonen.  

 

På ulovfestet grunnlag er det i Norge utviklet ufravikelighetsnormer som gjør at arbeidsgi-

veren heller ikke kan gi bedre vilkår til ansatte som ikke er bundet av en tariffavtale. 

 

Både arbeidstaker og arbeidsgiver er altså forpliktet av den til enhver tid gjeldende tariffav-

tale. Et spørsmål som er naturlig er hvilken stilling en bestemmelse om opphør av arbeids-

forholdet ved nådd alder vil ha, sett opp mot forbudet mot aldersdiskriminering som følge 

av rammedirektivet. Og dernest, kan en slik bestemmelse forsvares med henvisning til unn-

takene som er angitt i rammedirektivets artikkel 6 nr 1, og som i norsk rett gjenfinnes i be-

stemmelsene i arbeidsmiljøloven § 13-3? 

 

Det enkle svaret er at bestemmelser i tariffavtaler som strider mot reglene i kapittel 13 i 

arbeidsmiljøloven, er ugyldige. Det følger av arbeidsmiljølovens § 13-9 (3). 

 

En konkret vurdering av spørsmålet om praktisering av tariffavtale i forhold til forbudet 

mot aldersdiskriminering ble gjort av Høyesterett i sak Rt 2012-219.  Saken hadde som 
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utgangspunkt at arbeidsgiveren, et helikopterselskap med trafikk spesielt i Nordsjøen, med 

grunnlag i en tariffavtale ba ti helikopterpiloter om å fratre fra fylte 60 år.  

 

De ti pilotene aksepterte ikke kravet, og tok ut stevning ved tingretten i Stavanger, med 

påstand om at de fortsatt var ansatt i selskapet.  De gjorde gjeldende at oppsigelsen var i 

strid med forbudet mot aldersdiskriminering.  

 

Tingretten ga arbeidsgiver medhold, og la til grunn at det dreiet seg om aldersdiskrimine-

ring, men at forskjellsbehandlingen likevel måtte tillates. Den ble ansatt både som nødven-

dig og ikke uforholdsmessig inngripende. Tingretten var også opptatt av sikkerhet og de 

fatale konsekvenser et helikopterhavari ville føre med seg. 

 

Lagmannsretten la mindre vekt på spørsmålet om sikkerhet, men så på hele avtalepakken i 

tariff-forholdet. Avtalen var gunstig for arbeidstakerne, blant annet på grunn av en god 

pensjonsordning. Dessuten ble det på denne måten mulig for yngre piloter å komme raskere 

over i ”skippersetet”.  Også her fikk arbeidsgiveren medhold.  

 

Pilotene anket saken til Høyesterett, som sa ja til å behandle spørsmålet om aldersdiskrimi-

nering. Derimot ville Høyesterett ikke slippe inn til behandling spørsmålet om brudd på 

formreglene i arbeidsmiljølovens § 15-4.  Det må derav kunne sluttes at der arbeidsforhold 

avsluttes på grunnlag av tariffavtale, gjelder ikke formkravene til oppsigelse i arbeidsmiljø-

loven. Det er tilstrekkelig at arbeidstakeren varsles. 
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Pilotene ba Høyesterett om å utsette saken for å vente på avgjørelsen i en til dels tilsvaren-

de sak som var reist for EU-domstolen, og som dreiet seg om opphør av arbeidsforhold for 

piloter i Lufthansa, også det ved nådd alder. 81  

 

I Prigge-saken drøftet EU-domstolen om hensynet til sikkerhet og helse var tilstrekkelig til 

å tillate egne aldersgrenser for flygere.  Svaret fra EU-domstolen var negativt. I avsnitt 64 i 

dommen konstateres med referanse til kravet om fratreden ved fylte 60 år at: 

”En foranstaltning som den i hovedsagen omhandlede, som fastsætter aldersgrænsen for, 

hvornår piloter ikke længere kan udøve deres erhverv, til 60 år, mens nationale og interna-

tionale bestemmelser fastsætter denne alder til 65 år, er ikke en foranstaltning, der er nød-

vendig af hensyn til den offentlige sikkerhed og for at beskytte sundheden som omhandlet i 

nævnte artikel 2, stk. 5.”82 

 

Høyesterett konstaterer kort at regler som gir tvunget opphør av arbeidsforhold, i dette til-

fellet ved fylte seksti år, er omfattet av forbudet mot aldersdiskriminering. Nøkkelspørsmål 

også i denne saken er om forskjellsbehandlingen kommer inn under unntakene i arbeids-

miljølovens § 13-3 (2), som på nærmere vilkår tillater forskjellsbehandling. 

 

Det er verdt å merke seg at også i denne saken konstaterer Høyesterett at unntakene i ar-

beidsmiljøloven § 13-3 må tolkes slik at de er forenlige med rammedirektivet om likebe-

handling i arbeidslivet.   

 

Når så EU-domstolen i Prigge-dommen sier at til tross for at nasjonal rett tillater partene i 

arbeidslivet å inngå avtaler om opphør av arbeidsforhold ved en gitt alder, må ”slike over-
                                                 

 
81 C-447/09 Reinhard Prigge m.fl. mod Deutsche Lufthansa AG 

82 C-447/09 Reinhard Prigge m.fl. mod Deutsche Lufthansa AG, avsnitt 64 
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enskomster være i overensstemmelse med direktivet,”83 må følgen bli at også partene i 

norsk arbeidsliv må rette seg etter dette.  

 

Arbeidsmiljølovens § 13-3 (2) tillater forskjellsbehandling på grunn av alder som har ”sak-

lig grunn”, og ”ikke er uforholdsmessig inngripende”. Bestemmelsen representerer gjen-

nomføringen av rammedirektivets artikkel 6 nr 1 i norsk rett. Artikkel 6 nr 1 har angitt noen 

forhold som legitime, og peker blant annet på formål knyttet til sysselsetting, arbeidsmar-

kedstiltak og yrkesutdanningspolitikk. 

 

 I Prigge-saken avviste EU-domstolen at hensynet til luftfartssikkerhet var av en slik art at 

det kunne hjemle unntak fra artikkel 6 nr. 1. Med det som bakgrunn, konkluderer Høyeste-

rett i avsnitt 55 i helikopterpilotdommen med at 60-årsgrensen i tariffavtalen ikke kan be-

grunnes med hensynet til luftfartssikkerhet.84  

 

Høyesterett gjør en også en kort vurdering av om aldersgrensen på 60 år er forholdsmessig 

når det i Norge er tillatt å drive ervervsmessig inntil fylte 65, og mener at det er den ikke. 

Helikopterpilotdommen er den hittil siste av Høyesterettsavgjørelsene vi har hatt knyttet til 

aldersdiskriminering ved opphør av arbeidsforhold.  

 

Førstvoterende i saken vurderer også den aktuelle alderen på saksøkerne i denne saken (60 

år), opp mot avgjørelsene i Kystlink- og Gjensidigedommen. Aldergrensen i Kystlinksaken 

på 62 år er ikke langt unna, uttaler han i avsnitt 69 i helikopterpilotdommen. Han vil ikke ta 

stilling til om rettskildebildet nå er endret slik at 62-årsgrensen ikke lenger er holdbar.  Det 

                                                 

 
83 C-447/09 Reinhard Prigge m.fl. mod Deutsche Lufthansa AG 

84 Rt 2012 219 
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konkluderes med at i Kystlinkdommen er aldersgrensen et resultat av ”lovgivers bevisste 

valg”, et slikt lovgivervalg er ikke å finne i helikopterpilotsaken. 

Dette blir da et argument Høyesterett bruker i favør av pilotene.    

  

Arbeidsgiversiden – og arbeidstakerorganisasjonene, som i denne saken stod sammen mot 

de ti pilotene, hevdet at aldersgrensen både hadde et saklig formål, og at den ikke var ufor-

holdsmessig inngripende, og begrunnet dette blant annet med hensynet til verdig avgang, 

forutsigbarhet knyttet til bemanningsplanlegging, og at den gunstige pensjonsordningen i 

seg selv er et argument som legitimerer opphøret av arbeidsforholdet. 

 

Høyesterett tar ikke stilling til om formålet med den avtale ordningen er saklig, i det dom-

stolen tidlig i sin argumentasjon varsler at den anser ordningen for å være uforholdsmessig 

inngripende ovenfor de ti saksøkerne.   

 

Om hensynet til en verdig avgang som grunn for forskjellsbehandling sier Høyesterett kort 

at den verken er ”nødvendig eller forholdsmessig.”85 Heller ikke argumentet om raskere 

avansement for yngre piloter er tilstrekkelig.  Tvert imot, retten er relativt kritisk til argu-

mentet, og mener at om dette skulle kunne ”påberopes av enhver arbeidsgiver, ville det 

”være lite igjen av forbudet mot aldersdiskriminering.” 

 

Ønsket om å opprettholde en god pensjonsordning, synes å ligge bak det engasjementet 

arbeidstakerorganisasjonene har hatt i denne saken, og kan kanskje forklare den noe uvan-

lige situasjonen der arbeidstakerorganisasjonen står sammen med arbeidsgiver mot egne 

medlemmer.   

                                                 

 
85 Rt 2012-219 avsnitt 72 
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Selv om mange piloter skulle ønske å fortsette å fly etter at de passerer 60 år, sier Høyeste-

rett at om dette skulle føre til en slik ”indirekte mulig konsekvens” som en endret pen-

sjonsordning” ville være, er det verken ”nødvendig eller hensiktsmessig å nekte dem det.” 

 

Pilotene vant saken fullstendig, og har med det vunnet et vern mot opphør av arbeidsfor-

holdet på grunnlag av alene det å ha passert 60 år. En tariffavtale med et innhold tilsvaren-

de den aktuelle avtalen i helikopterselskapet, er etter dette ikke forenlig med forbudet mot 

aldersdiskriminering. Den nasjonale aldersgrensen for ervervsmessig flyging er 65 år – den 

må være retningsgivende også for helikopterpiloter som flyr offshore fra baser i Norge.   

 

5.8 Opphør av arbeidsforhold med hjemmel i lov 

I tillegg til arbeidsmiljøloven har blant annet aldersgrenseloven og sjømannsloven regler 

om opphør av arbeidsforholdet eller bortfall av stillingsvern når arbeidstakeren når en viss 

alder.  

Den ordinære aldersgrensen er i aldersgrenseloven fastsatt til 70 år, med krav om at tjenes-

temannen må fratre ved utgangen av den måned han eller hun fyller 70 år.86 

 

Aldersgrenselovens § 2, siste avsnitt fastsetter at ”Den som går inn under denne lov, plikter 

å fratre første måned etter at aldersgrensen for stillingen er nådd”. 87 Aldersgrenseloven 

gjelder for statsansatte. 

 

                                                 

 
86 Aldersgrenseloven  1956, § 2 

87 Tjenestemannsloven 1956 
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Betingelsene for lavere aldersgrenser er fastsatt i aldersgrenseloven § 2 (b), og er knyttet til 

fysiske og psykiske belastninger eller krav. Hvilke spesielle lavere aldersgrenser som gjel-

der for hvilke yrkesgrupper, er fastsatt i rundskriv fra Fornyings og administrasjons- og 

kirkedepartementet.88 

 

Sjøfolk har stillingsvern fastsatt i sjømannsloven, som har en tilsvarende bestemmelse som 

i arbeidsmiljøloven med vilkår for saklig grunn, men slik at alder for bortfall av stillings-

vern her er satt til 62 år.89 

  

Arbeidsmiljøloven har ikke bestemmelser som fastslår at arbeidsforholdet opphører, men 

loven opphever kravet til saklig grunn for opphør av arbeidsforholdet når arbeidstakeren 

blir 70 år, jamfør arbeidsmiljølovens § 15-13a.  

 
Spørsmålet er hvordan reglene i aldersgrenseloven og sjømannsloven kan vurderes i for-

hold til reglene om aldersdiskriminering.  De lavere aldersgrensene er ofte begrunnet med 

hensynet til helse og sikkerhet. Skal dette stå seg, må slike hensyn være blant de som etter 

rammedirektivet er grunn nok til å gjøre unntak. 

 

62-årsgrensen i sjømannsloven har vært behandlet i Høyesterett. I Kystlinkdommen av 

2010 var hovedspørsmålet om en oppsigelse av en sjømann som hadde passert 62 år, var i 

strid med forbudet mot aldersdiskriminering i sjømannslovens § 33. I saken drøftet også 

Høyesterett rettskildebildet, i det den oppsagte også hevdet at oppsigelsen var i strid med 

internasjonale konvensjoner Norge er bundet av, og viste til FN-konvensjonen om sivile og 

politiske rettigheter (heretter kalt SP) artikkel 26 og til Den europeiske menneskerettskon-
                                                 

 
88 Rundskriv, 30. november  2009 Nr.: P-0770 
89 Sjømannsloven 1975 § 19-1, 6. ledd 
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vensjonen (heretter EMK) artikkel 14, med henvisning til EMK artikkel 11 og første til-

leggsprotokoll artikkel 1. 

 

Spørsmålet om statens aldersgrenser er i tråd med forbudet mot aldersdiskriminering, er 

etter det som er kjent, ikke domstolsbehandlet. Søk i Lovdata gir ingen treff, verken i Høy-

esterett eller i lagmannsrettene. 

 

Om slike aldersgrenser fortsatt kan gjelde, må være gjenstand for konkret vurdering i det 

enkelte tilfelle, heter det i forarbeidene til arbeidsmiljøloven i 2005.90 Samtidig er det verdt 

å merke seg at rammedirektivet ikke krever at etater som forsvaret, politi, kriminalomsor-

gen eller redningsetater skal være ”forpliktet til ansættelse eller fortsat ansætelse av en per-

son der ikke fyller de nødvendige krav til å kunde udføre samtlige opgaver, der kan bli på-

lagt vedkommende ….”91  

 

Etter departementets vurdering kan slike aldersgrenser opprettholdes dersom den er ”saklig 

begrunnet og hensiktsmessig for å ivareta nødvendige helse og sikkerhetsmessige hensyn i 

henhold til unntaksbestemmelsene.”92  

 

Nettopp det faktum at det her pekes på ”nødvendige helse- og sikkerhetsmessige hensyn” 

sett i sammenheng med at det må gjøres en konkret vurdering når saker oppstår, gjør at om 

det skulle komme en sak der en 60-årig politimann ønsker å fortsette sitt yrkesliv som ope-

rativ i uniform, og hevder at pliktig fratreden er i strid med rammedirektivets regler om 

aldersdiskriminering, så er utfallet av en slik sak ikke uten videre gitt. 
                                                 

 
90 Ot.prp. 49( 2004-2005) side 196 

91 2000/78/EU Fortale pkt 18 

92 Ot.prp. 49( 2004-2005) side 196 
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 Aldersgrensene i noen etater bygger dels på at arbeidstakerne har tilkjempet seg en rett til 

tidlig pensjonering grunnet et fysisk og psykisk krevende yrke, dels på tidligere erfaringer 

om at den fysiske tilstanden for en 60-åring er så redusert at det kan forsvare lavere alders-

grensen.  

 

Dette kan illustreres ved følgende: To kolleger i politiet har samme oppgaver, de skårer likt 

på alle fysiske og psykiske tester. Den eneste forskjellen er at den ene er 49 år, den andre 

60 år. 60-åringen føler seg skikket til å fortsette som yrkesaktiv.  Med dette som bakgrunn 

kan det være relevant å stille spørsmål ved om den pliktige fratreden som følger av alders-

grenseloven, i noen tilfeller er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering.   

 

Dette synspunktet kan sies å ligge bak også andrevoterendes uttalelser i Kystlinkdom-

men.93  Han peker i avsnitt 87 på at de aldersgrensene som følger av sjømannsloven, nok 

var riktige den gang de ble fastsatt, men at de ikke uten videre kan sies å være nødvendige i 

dag.  

 

Sjømannsyrket har endret seg på mange måter, og han er enig med den ankende part i at 

dette har ”påvirket de helse og sikkerhetsmessige forhold som i sin tid tilsa den lave alders-

grensen”.  Han etterlyser nettopp slike vurderinger da aldersgrensen for sjøfolk for få år 

siden ble opprettholdt på 62 år, og mener med det som bakgrunn at det i dag ”ikke er 

grunnlag for å konkludere med at aldersgrensen i dag opprettholder legitime hensyn, og er 

egnet, nødvendig og forholdsmessig.”    

 

                                                 

 
93 Rt 2010 202 avsnitt 86 følgende 
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Førstvoterende drøftet om det faktum at diskrimineringsforbudet kom inn i sjømannsloven, 

i seg selv fjernet det ”rettslige grunnlag for å si opp sjøfolket utelukkende på grunn av alder 

når de har passert 62 år.”94 

 

I forarbeidene finner han at verken høringsinstanser eller stortingskomiteen som behandlet 

saken, ikke kunne se at den aktuelle bestemmelsen var i strid med rammedirektivet. 

 

Påvirket det faktum at Norge ikke var forpliktet til å innføre rammedirektivet på noen måte 

den status det måtte ha som rettskilde?  Førstvoterende  finner svaret usikkert, og foretar en 

drøfting basert på aktuelle forarbeider. Han kommer til at den konklusjonen fra departe-

ment og stortingskomiteen om at det ikke var motstrid mellom § 19 nr. 1 sjette ledd, ikke 

var tilstrekkelig. ”Domstolen må vurdere spørsmålet på selvstendig grunnlag på bakgrunn 

av de samme rettskilder som ville gjelde dersom spørsmålet hadde blitt forelagt EF-

domstolen.”95 

 

Det reises også spørsmål om praksis i EU-domstolen gir norske domstoler hjemmel til å 

føre kontroll med aldersdiskriminerende bestemmelser. Spørsmålet besvares positivt med 

referanse til ”Age Concern-saken”.96 

 

Høyesterett kommenterer også saksøkers anførsler som gjelder brudd på artikler i SP og 

EMK. Med henvisning til at det ikke foreligger praksis hos den Europeiske menneskeretts-

                                                 

 
94 Rt 2010 202 avsnitt 45 

95 Rt 2010 202 avsnitt 57 

96 C-388/07 The Queen, på vegne af The Incorporated Trustee of the National Council for Agening (Age 

Concern England) mod Secretary of State for Business , Enterprise and Regulatory Reform 
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domstolen om underbygger synspunktet om aldersdiskriminering som brudd på artikkel 14, 

kan den heller ikke legges til grunn i norsk rett.  

 

Når det gjelder henvisningen til SP, tar retten utgangspunkt i en sak som har vært il be-

handling i FNs menneskerettskomité, hvor en pilot mente seg utsatt for aldersdiskrimine-

ring på grunn av en tvungen aldersgrense på 60 år. I saken slår komiteen fast at artikkel 26 

også beskytter mot aldersdiskriminering, men at den i saken ikke var overtrådt. Den aust-

ralske aldersgrensen var satt ut fra hensynet til sikkerhet, hvilket var et legitimt formål.97   

 

Den samme konklusjonen må gjelde her, fastslår Høyesterett, og antar videre at rammedi-

rektivet går lenger i sin beskyttelse mot aldersdiskriminering enn det SP gjør.  

 

Sjømannen får ikke medhold av Høyesterett – at sjøfolk må gå fra borde når de blir 62 år, 

er en regel som ikke strider mot forbudet mot aldersdiskriminering. 

 

5.9 Nedbemanning og omstilling 

Opphør av arbeidsforhold på grunn av alder bestemt i lov, tariffavtale eller individuell avta-

le om fratreden, reiser i seg selv ingen utfordringer i forhold til hvilke personer det dreier 

seg om. Nådd alder er dokumenterbart.  

 

Spørsmålet knyttet til aldersdiskriminering blir først aktuelt der en virksomhet må velge ut 

personer som må fratre ut fra en gruppe, for eksempel ved nedbemanning.  I tillegg til 

                                                 

 
97 Rt 2010 202 avsnitt 75 
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spørsmål om hvem som må slutte, må det også fastsettes om valget skal skje mellom ansat-

te i hele, eller deler av virksomheten.   

5.9.1 Utvalgskrets 

Rettstilstanden knyttet til utvalgskrets defineres hos Fougner m.fl. at ”virksomheten som 

sådan er utvelgelseskrets for arbeidstakere som skal vurderes sagt opp.”98  Hva som omfat-

tes av begrepet virksomhet er behandlet i punkt 2.1.1 

 

Valg av ansatte som vurderes sagt opp, må derfor skje i det rettsubjektet han eller hun er 

ansatt, uavhengig av hvilken avdeling vedkommende tilhører, eller hvilket konsern virk-

somheten er en del av. For en bedrift som er landsdekkende, vil hovedregelen være at ut-

valgskretsen tilsvarer Norge. Eventuelle unntak fra dette må ha saklig grunn. 

 

Utvalgskrets var et særlig tema i Rt. 1992 s. 776 (Sparebanken Nord). Der ble bankens av-

gjørelse om å avgrense utvalgskretsen til den enkelte filial som ble nedlagt, ansett som sak-

lig. Johansen peker på at relevante momenter kan være:99  

”driftsmessige hensyn som virksomhetens størrelse, den økonomiske situasjonen, praktiske 

problemer med å benytte hele virksomheten, behovet for å beholde kompetanse, sikring av 

forsvarlig drift, de tillitsvalgtes holdning, og tidligere praksis i bedriften” 

Spørsmål om aldersdiskriminering kan oppstå i tilfeller der arbeidsgiver i forbindelse med 

nedbemanning ikke bruker hele virksomheten som utvalgskrets, men ønsker å avgrense 

kretsen av medarbeidere til en gruppe ansatte. Det var blant annet tilfelle i den siste SAS-

dommen, Rt 2011 609. Se nærmere om dommen i på side 54.  

 

                                                 

 
98 Fougner med flere: Omstilling og nedbemanning s. 317 

99 Johansen (2011) s.761 
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5.9.2 Utvalgsregler 

Arbeidsmiljøloven § 15-7 (1) fastslår at det ikke er adgang til å si opp arbeidstaker uten 

saklig grunn. Av dette følger også at de kriteriene som legges til grunn når en eller flere må 

sies opp ved reduksjon i virksomheten, må være saklige. 

Fougner m.fl. setter opp eksempler på utvalgskriterier som kan være aktuelle:100 

- ”Ansiennitet 

- Kvalifikasjoner, kompetansen 

- Tungtveiende sosiale hensyn 

- Eldre arbeidstakere 

- Hensynet til alders- og kjønnssammensetning på arbeidsplassen” 

En sentral HR-dom i denne sammenheng er Rt. 1986 s. 879, Hillesland-dommen. I dom-

men drøftes både alder, ansiennitet og kvalifikasjoner som kriterium for å velge hvilke an-

satte som måtte slutte. Reduksjon av antall medarbeidere var saklig begrunnet i bedriftens 

forhold.  

Saksøkerne mente at det var andre av de ansatte i bedriften som heller skulle ha vært sagt 

opp.  Høyesterett godtok de kriterier Hillesland hadde lagt til grunn. For en av de som ble 

værende, var det hensynet til hans alder (64 år) og de utfordringer han ville ha med å skaffe 

seg nytt arbeide som ble lagt til grunn. 

I to eldre dommer, Rt 1966 s. 393, Høyåsdommen, og Rt. 1972 s 1330, Grand Hotell peker 

Høyesterett på at mange års ansettelse er en tellende faktor.  I Høyåsdommen konkluderer 

førstvoterende med at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet. Arbeidsgiver hadde ikke tatt 

nok hensyn til at den aktuelle ansatte hadde vært så mange år (ca 28) i bedriftens tjeneste.  

I Grand Hotell-dommen drøftes ansiennitet som faktor og det uttales: ”tjenestetidens lengde 

må være et moment ved vurderingen av om en oppsigelse er saklig.”101 Også i denne saken 
                                                 

 
100 Fougner m.fl. (2011) s. 307 

101 Rt 1972 s. 1330 
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kom Høyesterett til at oppsigelsen var usaklig. For begge disse sakene ble det lagt til grunn 

at bedriftene ikke hadde gjort nok for unngå oppsigelser. 

 

I virksomheter bundet av tariffavtaler står prinsippet om ansiennitet sterkere enn i bedrifter 

uten tariffavtale. I hovedavtalen mellom LO og NHO § 9-12 slås det fast at : ”Ved oppsi-

gelse på grunn av innskrenking/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger 

saklig grunn”.  

 

Fougner m.fl. oppsummerer slik: ” Kombinasjonen av lang ansiennitet og høy alder skal i 

alle tilfelle tillegges vekt og innebærer et sterkere stillingsvern enn ellers”, og at ”dette 

skjerpede stillingsvernet pålegger arbeidsgiver en særlig plikt til å vurdere om det finnes 

annet passende arbeid for arbeidstaker i bedriften.”102 

 

Oppsummeringen fra Fougner må tolkes i retning at høy alder gir et visst vern mot å bli 

diskriminert på ved opphør av arbeidsforholdet.  

 

SAS-dommen i 2011 dreiet seg om oppsigelse av ti piloter. Det ble ved utvelgelsen lagt 

vekt på at pilotene som ble sagt opp, hadde rett til alderspensjon. Likeså ble det vurdert 

hvilke konsekvenser det ville få for den enkelte arbeidstaker. Et av spørsmålene var om 

kriteriene som lå til grunn for at akkurat de ti ble valgt ut, innebar aldersdiskriminering. 

Høyesterett svarte ja på dette. Utvalget av den aktuelle gruppen var aldersdiskriminering, 

men kom inn under unntaksreglene. Med henvisning til arbeidsmiljøloven la Høyesterett til 

                                                 

 
102 Fougner m.fl. (2011) s. 310h 



55 

 

grunn at formålet bak utvalget var saklig, og ikke uforholdsmessig inngripende overfor de 

som måtte fratre.103   

 

Hovedspørsmålet i avgjørelsen slik den ble formulert i avsnitt 56 i dommen, var om ”opp-

sigelsene av de ti pilotene i SAS Norge som hadde fylt 60 år, er ugyldige som følge av 

ulovlig aldersdiskriminering.”104 

 

Høyesterett gjør først en vurdering av om selve oppsigelsen har saklig grunnlag, og gjen-

nomgår kjente fakta om saksøktes økonomiske situasjon utover på 2000-tallet, med fusjo-

nene mellom SAS og Braathens SAFE som bakteppe.  Det konstateres raskt at slik situa-

sjonen var i SAS høsten 2008, var nedbemanningen saklig begrunnet. Deretter gjøres en 

vurdering av kriteriene for utvelgelse.  Det henvises i dommen til Fanebust som drøfter  

kravet til saklig grunn også ved utvelgelse. 105   

 

5.9.3 Nedbemanning som rammer yngre 

I et tenkt tilfelle velger bedriften å skjerme eldre arbeidstakere spesielt på en slik måte at 

det er yngre arbeidstakere som må fratre. Vil de yngre kunne hevde aldersdiskriminering? 

 

Grunnlag for drøftingen er rammedirektivet, arbeidsmiljøloven, og  Rt 2011 609, SAS-

dommen.  

Også yngre arbeidstakere er vernet mot diskriminering på grunn av sin alder. Det følger av 

rammedirektivets artikkel 6 at vernet også omfatter yngre arbeidstakere. Arbeidsmiljøloven 

                                                 

 
103 Rt 2011 609 avsnitt 65 

104 Rt 2011 609 avsnitt 56. 

105 Fanebust 2003 side 166 følgende 
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gjør heller ikke unntak for denne gruppen. Dermed er også disse omfattet av arbeidsmiljø-

lovens vern mot aldersdiskriminering.  

 

I SAS-dommen, Rt 2011 609 hevder pilotene at det i stedet skulle vært vurdert om ikke 

piloter med kortere ansiennitet skulle blitt sagt opp i stedet. (Avsnitt 32).  Førstvoterende 

gjør i avsnitt 98 i dommen følgende en vurdering av interesse for spørsmålet som er tatt 

opp i dette avsnittet. Han setter de to gruppene mot hverandre, og gjør en vekting knyttet til 

hvem som vil ha størst problemer ved å bli sagt opp, de yngre pilotene, eller gruppen av 

saksøkere, som allerede oppebar pensjon. 

 

Legges til grunn, som i SAS-dommen, at oppsigelsen er saklig, vil forholdsmessighets- 

vurderingen være avgjørende for om den yngre gruppen kan hevde alderdiskriminering. 

Hvilken av de to gruppene rammes hardest?   Er det større negative konsekvenser for den 

yngre gruppen av piloter, må de kunne hevde alderdiskriminering 

 

5.10 Opphør av arbeidsforhold grunnet arbeidstakers forhold 

Problemstillingen er om det kan oppstå spørsmål om aldersdiskriminering der arbeidsfor-

holdet opphører grunnet arbeidstakers forhold. 

 

Aldersdiskriminering vil det først være der en eller flere personer behandles ulikt, og der 

alder er et argument for forskjellsbehandlingen.  

I et konstruert tilfelle blir to kolleger, den ene 42 år og den andre 63 år, tatt for samme til-

litsbrudd overfor arbeidsgiver. Tilfellene er så grove at de utvilsomt kvalifiserer til avskjed 

etter arbeidsmiljølovens 2005, § 15-14. Arbeidsgiver avskjediger den yngste, men reagerer 

lempeligere overfor eldstemann, på grunn av sin høyere alder blir han sagt opp på ordinært 

vis. Kan yngstemann hevde aldersdiskriminering?  
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Spørsmålet faller utenom unntaket i arbeidsmiljøloven § 13-3 (1), reaksjonen overfor de to 

er ”ikke nødvendig for utøvelser av arbeid eller yrke”. I forhold til bestemmelsen vil den 

yngre arbeidstakeren hevde seg utsatt for ulovlig forskjellsbehandling.   

 

Hva med unntakene i arbeidsmiljøloven 13-3 (2)?  Er formålet med den ulike behandlingen 

av de to saklig? Er den uforholdsmessig inngripende overfor den yngre?  

 

 Forskjellsbehandlingen kan neppe begrunnes som saklig. Sammenligner vi de to, må det 

kunne sies at den rammer den yngre forholdsvis mye hardere. Dette trekker etter mitt syn i  

retning av at det i et slikt tilfelle vil kunne hevdes aldersdiskriminering.  

   

5.11 Særbehandling etter arbeidsmiljøloven § 13-6 

Spørsmålet som stilles er om det er anledning til å særbehandle eldre arbeidstakere ved en 

omstilling/nedbemanning i bedriften.  

Arbeidsmiljøloven 1977 hadde ikke regler som ga adgang til positiv særbehandling. I for-

arbeidene til arbeidsmiljøloven av 2005 ble det lagt til grunn at innenfor ”ulovfestede regler 

om arbeidsgivers styringsrett var det muligheter for å stille enkelte grupper bedre enn andre 

for å nå et mål om likebehandling.”106  

 

Rammedirektivet gir åpning for positiv særbehandling i artikkel 7 nr. 1, som tillater for-

skjellsbehandling for å ”forebygge eller oppveje ulemper” knyttet til ett av grunnlagene 

angitt i direktivets artikkel 1.  

                                                 

 
106 Ot. prp. nr. 104 (2002-2003) side 43 
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Arbeidsmiljølovens § 13-6 åpner for positiv særbehandling, forutsatt at ”særbehandlingen 

bidrar til å fremme likebehandling”.107 Loven åpner for forskjellsbehandling av en gruppe 

arbeidstakere, det må nødvendigvis ramme en annen gruppe. Særbehandling av eldre ar-

beidstakere vil i en situasjon der flere må slutte grunnet nedbemanning, måtte ramme yngre 

arbeidstakere.  

Arbeidsforholdet går til opphør med alder som begrunnelse. Er dette rettstridig aldersdis-

kriminering? Selv om den ene grunnen til at en yngre gruppe arbeidstakere må gå fra stil-

ling er deres alder, må svaret bli nei.  

 

§ 13-6 slår fast at en slik særbehandling ikke rammes av diskrimineringsforbudet, hvis sær-

behandlingen fremmer likebehandling.  ”Bestemmelsen er en særlig form for saklig for-

skjellsbehandling”, skriver Jakhelln108. Er det da gitt en vid adgang til særbehandling? 

Svaret ligger i et utsagn i forarbeidene. ”Adgangen skal tolkes restriktivt”, sies det på side 

43. 109  

 

Jakhelln peker på at ”vilkåret om at særbehandlingen må fremme formålet om likebehand-

ling, forstås slik fordelen ved å særbehandle enkeltgrupper må overstige fordelen ved like-

behandling”,110 og henviser til Ot.prp. nr. 104 (2002-2003) punkt 8.5.5.  Det betyr at forde-

len som oppnås av gruppen eldre arbeidstakere må vurderes mot en situasjon der begge 

gruppene ble behandlet likt.  

                                                 

 
107 Arbeidsmiljøloven 2005 § 13-6 

108 Jakhelln 2011 side 720 

109 Ot. prp. nr. 104 (2002-2003) side 43 

110 Jakhelln 2011 side 721 
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5.12 Hvem har bevisbyrden? 

Hvordan skal arbeidstaker som mener seg utsatt for aldersdiskriminering føre bevis for at 

slik diskriminering har foregått?  Det forlanges ikke ”håndfaste” bevis, det er tilstrekkelig 

at arbeidstakeren kan sannsynliggjøre rettstridig forskjellsbehandling. 

 

Arbeidsmiljølovens § 13-8 slår fast at det i saker som dreier seg om diskriminering, gjelder 

prinsippet om delt bevisbyrde.  Kan arbeidstaker legge frem opplysninger som ”gir grunn 

til å tro at det har funnet sted aldersdiskriminering ved opphør av stillingen i strid med be-

stemmelsene i dette kapittel,” er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det ikke har 

skjedd lovstridig forskjellsbehandling i prosessen. 111 Arbeidsgiveren må bevise med mer 

enn 50 prosents sannsynlighet ikke har funnet sted aldersdiskriminering.  

 

Hensikten med å la det være opp til arbeidsgiver å bevise at det ikke har skjedd direkte eller 

indirekte diskriminering, er å gjøre håndheving av forbudet mer effektivt. I forarbeidet til 

arbeidsmiljøloven 2005, er delt bevisbyrde blant annet begrunnet med hensynet til effektiv 

gjennomføring av vernet mot diskriminering generelt.112 

 

6 Håndheving av forbudet 

Hvordan skal man sikre at reglene etterleves? Hvilke sanksjoner finnes? Hvilke rettigheter 

har den som opplever seg diskriminert? 

 

Virkningene av brudd på diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljøloven er angitt i lovens § 

13-9. 

                                                 

 
111 Arbeidsmiljøloven 2005 § 13-8 

112 Ot. prp. 49 (2004-2005) punkt 15.3.8 side 200 
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Tilsyn med og arbeid for å sikre gjennomføringen av det norske regelverket mot ulike for-

mer for diskriminering, er ved lov lagt til ”Likestillings- og diskrimineringsombudet og – 

nemnda.113  Unntakene som følger av § 1 nr 4 i diskrimineringsloven, er at diskriminering 

som rammer arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt skal følges opp 

etter reglene i arbeidsmiljølovens § 13-1. Ombudet og nemnda kan ved brudd på diskrimi-

neringsforbudet heller ikke ilegge slike sanksjoner som angitt i arbeidsmiljølovens § 13-9.   

 

Nemnda kan fatte vedtak om at det foreligger brudd på bestemmelsene, og kan med visse 

unntak gi pålegg om ”stansing, retting og andre tiltak” som kan sikre at blant annet diskri-

minering opphører.  

Med hjemmel i lovens § 8, kan nemnda følge opp pålegg med tvangsmulkt.114 Sanksjoner 

som oppreisning og erstatning kan kun ilegges av retten. Oppreisning, erstatning for ikke-

økonomisk tap, skal kompensere for de påkjenninger den enkelte kan bli påført som følge 

av et usaklig krav om at arbeidsforholdet opphører. Det kan for eksempel være at en per-

sons gode rykte går tapt, eller andre psykiske belastninger.  

 

Oppreisning til den/de som er blitt diskriminert, følger av arbeidsmiljølovens § 13-9 (1), 

mens erstatning er hjemlet i § 13-9 (2). Spørsmål om oppreisning etter diskriminering, eller 

på grunn av aldersdiskriminering, har hittil ikke vært behandlet i Høyesterett, viser et søk i 

Lovdata på søkeordene ”oppreisning”, ikke-økonomisk tap” og ”aldersdiskriminering”115 .   

 

                                                 

 
113 Diskrimineringsombudsloven 2005 

114 Diskrimineringsombudsloven 2005 

115 Søket utført 13. oktober 2012 
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Det finnes avgjørelser knyttet til oppreisningserstatning knyttet til usaklige oppsigelser 

generelt, som kan ha en viss overføringsverdi. Det tenkes da på hvilke kriterier domstolen 

legger til grunn, og hvilket nivå beløpene ligger på. Skarning har sett på temaet i en artikkel 

i ”Arbeidsrett i 2007”116.   

 

Hensynet bak reglene om oppreisning er både å gi skadevolder, her arbeidsgiveren, en  

straff som kan ha preventiv virkning, og å sørge for at den skadelidte, her arbeidstakeren, 

får en passende kompensasjon for den uretten som er blitt han eller henne til del. 

 

Mens det i erstatningsretten ellers er et krav om at skadevolder må ha opptrådt uaktsomt 

eller forsettlig, er kravet til skyld borte når det dreier seg om brudd på reglene om diskrimi-

nering i arbeidsmiljøloven. Loven fastsetter rett til oppreising uten hensyn til arbeidsgivers 

skyld. 

 

 Arbeidsmiljøloven § 13-9 (2) åpner for erstatning for økonomisk tap etter de alminnelige 

reglene i skadeserstatningsloven. Det innebærer at det må foreligge et faktisk økonomisk 

tap, og det må være årsakssammenheng mellom det aldersdiskriminerende forholdet og 

tapet. Det kreves også et ansvarsgrunnlag, normalt uaktsomhet. 

 

Det er verdt å merke seg at det finnes enkelte regler i arbeidsmiljøloven som ikke stiller 

krav til uaktsomhet, men der arbeidsgiver er pålagt et objektiv ansvar. Det gjelder blant 

annet rett til erstatning ved usaklig oppsigelse, jamfør arbeidsmiljølovens § 15-12.  Sær-

                                                 

 
116 Skarning; Arbeidsrett 2007 nr. 3, side 171 
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reglene om erstatning på objektivt grunnlag kan også være aktuelle ved diskriminering, 

skriver Jakhelln.117  

Han refererer blant annet til forarbeidene til diskrimineringsloven.118  Der er det lagt til 

grunn at en diskriminerende oppsigelse ikke kan være saklig. Det samme må gjelde også 

for arbeidsmiljølovens kapittel 13, skriver Jakhelln. 

 

Så vidt vites er det ennå ikke tilkjent erstatning på grunn av aldersdiskriminering. Lovdata 

gir ingen resultater på et søk, verken for lagmannsrettene eller Høyesterett. 

 

Artikkel 17 i rammedirektivet lar det være opp til medlemsstatene å fastsette sanksjoner 

ved overtredelser. Skadeerstatning er ifølge direktivet et alternativ, men det forutsettes t 

sanksjonene skal være effektive, stå i et rimelig forhold til overtredelsen, og ha avskrek-

kende virkning.  Et naturlig spørsmål er da om en slik mangel på rettslige avgjørelser om 

erstatning er en indikator på at sanksjonene mot aldersdiskriminering ikke er så effektive 

som direktivet legger opp til. 

 

Jakhelln peker på praksisen som innebærer at de fleste saker om diskriminering ”avgjøres 

av likestillings- og diskrimineringsapparatet, som ikke har kompetanse til å ilegge erstat-

ning eller oppreisning, kan være en mulig årsak til manglende effektivitet.”119   

 

                                                 

 
117 Jakhelln  2011side 736 

118 Ot. prp. nr. 33 (2004-2005), punkt 16.2.2, tredje avsnitt 

119 Jakhelln 2011 side 668 
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7 Sluttpakkeordninger 

Begrepet ”Sluttpakker”  kan omfatte ulike typer ordninger. Felles for ordningene er at de 

gir arbeidstaker utbetalinger ut over lønn i avtalt eller lovfestet oppsigelsestid.  

Det kan være sluttpakkeordninger som avtales i den enkelte virksomhet mellom arbeidsta-

ker(e) og virksomheten i forbindelse med nedbemanninger/omstillinger. 

 

Det kan også dreie seg om ordninger som er en del av en tariffavtale. I Norge er ”Sluttve-

derlagsordningen” en slik generell ordning, etablert av hovedorganisasjonene LO og NHO. 

Den gir arbeidstakere i bedrifter som er tilsluttet ordningen på bestemte vilkår rett til utbe-

taling ved fratreden. Se nærmere om ordningen i punkt 7.2.  

 

7.1 Sluttpakker 

Sluttpakkeordninger er utbetalinger til ansatte når arbeidsforholdet avsluttes. I forbindelse 

med nedbemanninger blir sluttpakker ofte gitt som et tilbud til utvalgte ansatte som av uli-

ke årsaker ikke har fått plass i virksomhetens videre drift. Utbetaling er oftest betinget av 

avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsforholdet opphører. 

 

 Størrelsen på utbetalingene varierer, men kan være knyttet til antall år den enkelte har vært 

ansatt i bedriften. Spørsmålet om slike ordninger kan være aldersdiskriminerende, vil ha en 

side både mot yngre og eldre arbeidstakere. Både ved at eldre arbeidstakere er de som må 

slutte, eller at sluttpakkene blir konstruert slik at de eldste får de største beløpet. 

 

Det finnes lite rettsavgjørelser rundt bruken av sluttpakkeordninger. Skarning har drøftet 
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emnet i en artikkel i 2008.120  I artikkelen gir Skarning eksempler på bruk av sluttpakker, 

og peker på at:  

”På et mer samfunnsmessig nivå kan det innvendes at sluttvederlag er en vei rundt ar-

beidsmiljølovens stillingsvernregler, og at de kan brukes til å støte ut antatt mindre effekti-

ve arbeidstakere, for eksempel eldre.”  

 

I artikkelen ”Diskriminering på grunn av alder – særlig om aldersgrenser” reflekterer Geir 

Kruge over temaet sluttpakker og alder.121  På side 251 drøftes forholdet til aldersdiskrimi-

nering ut fra perspektivet om at sluttpakken tilbys til grupper som har nådd en bestemt al-

der.  

Med referanse til den presseomtale som var rundt sluttpakkene ved fusjonen mellom Statoil 

og Norsk Hydro, og hvor ansatte over 58 ble tilbudt gode ordninger, ser Kruge dette opp 

mot de unntakene fra forbudet som finnes i arbeidsmiljøloven § 13-3 (1): Hvis forskjells-

behandlingen har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som 

forskjellsbehandles, og er nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke, betraktes for-

skjellsbehandlingen ikke som diskriminerende.  Slik loven er formulert, må alle disse tre 

vilkårene være oppfylt.  

 

Kruge peker videre på at ”sluttpakker kun til en gruppe ansatte som har nådd en viss alder, 

vil i mange tilfeller kunne ha et saklig formål, og vil overfor yngre ansatte nok ikke ansees 

som uforholdsmessig inngripende.” 122  

 

                                                 

 
120 Skarning: Praktisk økonomi & finans  2008 s. 37 

121 Kruge, Tidskrift for arbeidsrett 2007 s. 237 

122 Kruge, Tidskrift for arbeidsrett 2007 s. 252 
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Han er tvilende til om det å kun gi sluttpakker til ansatte som er blitt for eksempel 58 år, er 

”nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke”, og mener at det i mange tilfeller finnes alter-

native løsninger til de utfordringer som ligger i overtallighet. Sluttpakker er ”ikke nødven-

digvis verken et hensiktsmessig eller lovlig virkemiddel”, mener han,  og trekker den konk-

lusjon at:  

”I mange tilfeller vil sluttpakker kun til ansatte som har oppnådd en bestemt alder ikke 

være nødvendig for å nå det saklige formålet og derved være i strid med arbeidsmiljølovens 

diskrimineringsforbud”123 

Når spørsmålet om sluttpakker slik som beskrevet over, tilsynelatende godtas av de som får 

tilbudet, må det antas at størrelsen på beløpene, kombinert med videre yrkesmuligheter i en 

bransje (olje og gass)som de siste årene har hatt og har et uttalt behov for arbeidskraft, er 

en mulig forklaring.  

 

Sluttpakker brukes jo som virkemiddel i tilfeller der arbeidstaker og arbeidsgiver er enige 

om at arbeidsforholdet opphører, eller som virkemiddel som bevirker at partene oppnår 

enighet. En eventuell tvist knyttet til om en sluttpakke innebærer aldersdiskriminering, vil 

kunne være mulig i tilfeller der det er stor ulikhet mellom beløpene som tilbys, en ulikhet 

som baseres på mottakernes alder.  

 

Der to arbeidstakere som begge har vært i bedriften i 20 år, men hvor de er fem års alders-

forskjell, får høyst forskjellige beløp til utbetaling, vil det kunne foreligge forskjellsbehand-

ling som ikke omfattes av unntakene i arbeidsmiljøloven. 

Om en slik forskjellsbehandling er ”nødvendig for å oppnå et saklig formål”, eller ”ikke er 

uforholdsmessig inngripende overfor de som rammes”, slik det er formulert i arbeidsmiljø-

loven § 13-3 (2), er et spørsmål som må avgjøres når et konkret tilfelle oppstår.   
                                                 

 
123 Kruge, Tidskrift for arbeidsrett 2007 s. 252 
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7.2 Sluttvederlagsordningen 

Sluttvederlagsordningen er en tariffestet ordning, avtalt mellom LO og NHO. Ordningen 

gir på nærmere vilkår arbeidstakere rett til en engangsstønad. Rett til utbetaling fra ”Slutt-

vederlagsordningen”  har arbeidstakere som må fratre sin stilling, ved nedbemanning, av-

vikling eller konkurs. Det er videre et vilkår at arbeidstakeren er fylt 50 år, og ikke har rett 

til avtalefestet pensjon (AFP).124  

Rett til utbetaling etter ordningen får arbeidstakeren først etter at det er slutt på utbetalinger 

fra arbeidsgiveren. Finner arbeidstakeren ny jobb, blir det ikke utbetalt vederlag. 

 

Får den ansatte i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet førtidspensjon fra bedriftens 

egen ordning, vil han eller hun heller ikke ha rett på utbetaling.  Gjelder det derimot før-

tidspensjon som virkemiddel knyttet til nedbemanning, og det godtgjøres at den aktuelle 

stillingen ikke vil bli ført videre, kan arbeidstakeren allikevel ha rett til sluttvederlag.125 

 

Det knyttes her betingelser til utbetaling av sluttvederlag som kan innebære en forskjells-

behandling som kan være i konflikt med forbudet mot aldersdiskriminering.  Ansatte stilles 

ulikt, utbetalingen avhenger av hva arbeidsgiver velger å gjøre. Fougner mfl. tar opp 

spørsmålet om alderdiskriminering uten å konkludere126, men henviser til EU-domstolens 

sak C-499/08 som gikk for EU-domstolen i 2010. 127 

 

                                                 

 
124 Sluttvederlagsavtalen, gjeldende fra 1. januar 2011 

125 Fougner m.fl. (2011) side 365  

126 Fougner m.fl (2011) s . 364 

127 C499/08 Ingeniørforeningen I Danmark mod Region Syddanmark 
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I saken var spørsmålet om danske regler som avskar utbetaling av sluttvederlag der arbeids-

takeren hadde rett til alderspensjon, uavhengig av om pensjonen ble tatt ut eller ikke, var i 

strid med reglene i rammedirektivet om likebehandling. Vestre Landsrett i Danmark ba om 

at det ble tatt en pre-judisiell avgjørelse.  

 

Etter først å ha redegjort for de aktuelle bestemmelsene i rammedirektivet, fortalens punkt 

25 som fastslår hvilken betydning forbudet mot alderdiskriminering på grunn av alder har, 

artikkel 1 i direktivet som sier noe om de plikter medlemsstatene har i henhold til direkti-

vet, og endelig artikkel 6, som på bestemte vilkår likevel tillater forskjellsbehandling på 

grunn av alder, gjengir domstolen i punkt 8 i dommen de danske reglene som er tvistens 

kjerne.  

 

Dansk lov har egne bestemmelser i lov om ”fratrædelsesgodgjørelse”128, som har vilkår for 

opptjening og utbetaling av sluttvederlag. Loven har videre bestemmelser om at retten til 

sluttvederlag bortfaller, for det første dersom arbeidstakeren har rett til folkepensjon, og for 

det andre, dersom arbeidstakeren ved fratredelse har rett til en alderspensjon fra arbeidsgi-

ver der han er blitt medlem av pensjonsordningen før han selv fylte 50 år.  

 

EU-domstolen har fått opplyst at det er fast dansk praksis at retten til sluttvederlag faller 

bort i tilfeller der arbeidstakeren har rett på pensjon fra arbeidsgiver, også der arbeidstake-

ren ikke ønsker pensjonen utbetalt, men derimot vil fortsette som yrkesaktiv. Dette gjelder 

også i tilfelle der en tidlig pensjonering gir lavere pensjon.129 

 

                                                 

 
128 Funktionærloven § 2a 

129 C-499/08 Ingeniørforeningen i Danmark mod Region Syddanmark, pkt 9 
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Spørsmål til behandling i saken var også om den danske praksisen slik den er referert her, 

hører inn under anvendelsesområdet for rammedirektivet, og om de i så fall er i strid med 

forbudet mot direkte eller indirekte diskriminering i artikkel 2 og 6.130 

 

Domstolen konstaterer at saken hører inn under anvendelsesområdet for direktivet, og at 

det foreligger forskjellsbehandling knyttet til alder. I den aktuelle pensjonsordningen var 

det fastsatt en minimumsalder på 60 år for å ha rett til utbetaling. De ”nationale rets-

forskrifter indebærer en ulige behandling, der er direkte baseret på et alderskriterium”.131 

 

Deretter prøver EU-domstolen om unntakene i artikkel 6 kan legitimere ordningen som ble 

praktisert i Danmark.  

 

Domstolen oppfattet at formålet med reglene om sluttvederlag som saken dreier seg om, 

var at de skulle  forenkle overgangen til annet arbeid for eldre ansatte med lang ansiennitet 

i samme bedrift, og at dette var legitimt. 132 Videre anses formålet også som objektivt og 

rimelig.133 

 

Spørsmålet som så behandles i dommen, er om de midler som anvendes for å nå formålet 

med reglene, er ”hensiktsmæssige og nødvendige”.  Etter å ha konstatert at bestemmelsene 

                                                 

 
130 2000/78/EF 

131 C-499/08 Ingeniørforeningen i Danmark mod Region Syddanmark., pkt 24 

132 C-499/08 pkt Ingeniørforeningen i Danmark mod Region Syddanmark, pkt 929 

133 Ibid. pkt 31 
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i den aktuelle danske loven ikke er ”åbenbart uegnet til at nå det legitime beskæftigelsespo-

litiske formål”134, drøftes videre spørsmålet om nødvendighet. 

 

Danske myndigheter anførte overfor EU-domstolen at hensikten med reglene er å hindre 

misbruk, det vil si å hindre at arbeidstakere med rett til pensjon fra arbeidsgiver, også skul-

le få utbetalt lovfestet sluttvederlag. Oppfatningen var at de fleste som har et tilbud som 

slik ordning, også går ut fra arbeidslivet.  Formålet med sluttvederlag var å gjøre det lettere 

for eldre arbeidstakere å søke annet arbeid, om de ønsket å fortsette i arbeidslivet. 

 

Når retten til pensjon, ikke om retten ble benyttet eller ikke, var avgjørende for utbetaling 

av sluttvederlag, kunne dette føre til at arbeidstakerne ble tvunget til å godta en alderspen-

sjon som var lavere enn den de kunne gjøre krav på, om de forble yrkesaktive.   

 

Domstolen oppsummerer med at den danske funksjonærloven gjør et ”for vidtgående 

indgreb i de legitime interesser for de arbejdstagere, der befinder seg i en sådan situation, 

og således går ud over det, som er nødvendig for at opnå de socialpolitiske formål, der for-

følges med denne bestemmelse”135, og konkluderer med at de aktuelle artiklene i direktivet 

må tolkes slik at de er til hinder for en praksis som stanser sluttvederlag til personer som er 

trådt inn i pensjonsordning før fylte femti år, men som ikke ønsker å ta ut pensjon , de vil 

heller fortsette som yrkesaktiv. 

 

I dommen er det altså spørsmålet om hvorvidt den aktuelle forskjellsbehandlingen er nød-

vendig for å oppnå formålet, som avgjør tvisten. 

                                                 

 
134 Ibid. pkt 35 

135 C-499/08 Ingeniørforeningen i Danmark mod Region Syddanmark,pkt 47 
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I den norske sluttvederlagsordningen er det knyttet betingelser til utbetaling av førtidspen-

sjon fra bedriftsordning. Rett til førtidspensjon inntrer som oftest knyttet til en bestemt al-

der, og er dermed et alderskriterium. Det kan være grunnlag for å vurdere en slik praksis 

opp mot forbudet mot aldersdiskriminering. 

 

Kan forskjellsbehandlingen knyttes til alder, er den forbudt etter arbeidsmiljølovens § 13-1 

(1).  Spørsmålet er om praksis med å knytte utbetaling av denne typen sluttvederlag til mu-

lig utbetaling av førtidspensjon kan forsvares med henvisning til unntakene i § 13-3(2). 

Kravet for at praksisen ikke skal være diskriminering, er at den må være nødvendig for å nå 

et saklig formål, og heller ikke være uforholdsmessig inngripende. 

 

 Formålet med sluttvederlaget slik det framgår av selve sluttvederlagsavtalen, punkt 1.2, å 

skulle ” yte økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år blir sagt opp 

uten at oppsigelsen skyldes eget forhold”.136  De ulike vilkårene i avtalen tyder på at hen-

sikten er å sikre en minimumsutbetaling. I alle de tilfeller der arbeidstaker er sikret annen 

inntekt, enten det er alderspensjon eller lønnsinntekt, tapes tilsvarende rett til midler fra 

ordningen. 

 

Med det som bakgrunn kan det neppe sies at det er ”uforholdsmessig inngripende”  at den 

som mottar førtidspensjon fra bedriften ikke har rett på sluttvederlag etter avtalen.  

 

Et neste spørsmål er knyttet til betingelsen om at førtidspensjon i tilfeller der arbeidsgiver 

ved nedbemanning bekrefter at også at stillingen også blir fjernet, gir rett til sluttvederlag, 

                                                 

 
136 Sluttvederlagsavtalen LO NHO av 1. januar 2011 
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mens der bedriften ikke kan gi en slik bekreftelse, har arbeidstakeren ikke rett til sluttveder-

lag. Er dette betingelser som kan sies å være aldersdiskriminerende? 

 

Arbeidstakeren rammes her av forhold utenfor hans eller hennes kontroll. Er arbeidstakeren 

62 år gammel, dreier det seg i så fall om et tapt vederlag på 80.000 kroner. Med bakgrunn i 

beløpets størrelse, må dette kunne karakteriseres som ”uforholdsmessig inngripende”, og 

dermed kan regelen i Sluttvederlagsavtalen av 2011 være i strid med forbudet mot alders-

diskriminering. 

 

Et annet spørsmål er om selve aldersgrensen for å ha rett til sluttvederlag, 50 år, er i kon-

flikt med reglene om aldersdiskriminering.  Hvordan blir situasjonen for en arbeidstaker på 

46 års om må fratre av samme årsak som kollegaen på 55 år. Gitt ellers like forhold, vil den 

eldste kunne ha rett til sluttvederlag, den andre vil ikke kunne få, med nettopp alder som 

grunnlag.  

Vurderingen blir om denne forskjellsbehandlingen er ”nødvendig for å oppnå et saklig 

formål og ikke uforholdsmessig inngripende ovenfor den eller de som forskjellsbehand-

les…” jamfør arbeidsmiljøloven § 13-3(1).   

  

Konkret må et slikt spørsmål vurderes i retten, hvis og når en slik sak kommer opp. 

 

8 Avslutning 

Vern mot aldersdiskriminering ble som nevnt tidligere i oppgaven, først lovfestet i Norge 

da rammedirektivet ble gjort til norsk lov ved endringer i arbeidsmiljøloven med ikraftdato 

1. januar 2004. Før den tid fantes uttalelser i rettsavgjørelser som pekte på at eldre arbeids-

takere burde ha et særlig vern mot å bli oppsagt. 
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Innføringen av rammedirektivet gjennom endringene i arbeidsmiljøloven representerte en 

styrking av vernet mot alderdiskriminering. Dette trekkes også frem i den gjennomgangen 

Regjeringen la frem tidlig i 2012, NOU 2012: 2, om Norges forhold til EU.   

”Et annet synlig utslag er at Norge ensidig har tilpasset seg EUs generelle regler for ikke-

diskriminering, som i praksis særlig har medført et styrket vern mot diskriminering.” 137 

Det tok seks år fra rammedirektivet ble gjort til norsk lov før den første saken med alders-

diskriminering knyttet til opphør av arbeidsforhold kom opp for Høyesterett.    

 

I de sakene om aldersdiskriminering som til nå har vært behandlet i Høyesterett, har det 

blitt slått fast at det forelå aldersdiskriminering.  Det viktige spørsmålet har vært er om al-

dersdiskrimineringen er innenfor de unntakene som åpnes i rammedirektivets artikkel seks.  

 

I Kystlinkdommen, Rt 2010 202, Gjensidigedommen, Rt 2011 964, SAS dommen Rt 2011 

609 og Helikopterdommen Rt 2012 219 konstateres aldersdiskriminering knyttet til opphør 

av arbeidsforhold. Selv om det var dissens mellom dommerne i Kystlinksaken, ble alder-

grensen funnet å være i tråd med unntakene i rammedirektivet. I Gjensidigedommen finner 

Høyesterett at aldersgrensene som praktiseres ”er i samsvar med unntaksbestemmelsene i 

Rådsdirektivets artikkel 6 nr 1, og derved også med § 13-3 annet ledd.” 

 

Også i SAS-dommen ble forskjellsbehandlingen på grunn av alder funnet å ha et lovlig 

formål, innenfor ”rammene av arbeidsmiljølovens § 13-3 andre ledd, slik bestemmelsen må 

                                                 

 
137 NOU 2012: 2 ”Utenfor og innenfor” punkt 26.2   
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tolkes på bakgrunn av rammedirektivet og EU-domstolens praksis.” 138 Etter å drøftet kra-

vet til forholdsmessighet, ga Høyesterett arbeidsgiveren medhold. 

 

I Helikopterpilotdommen i 2012 ble konklusjonen annen.  Her konstaterer Høyesterett at 

det foreligger ulovlig aldersdiskriminering. Spørsmålet er da om Høyesterett har endret syn 

i retning av et sterkere vern mot aldersdiskriminering, eller om faktum i sakene er så vidt 

forskjellig at det ikke er mulig å gi et klart svar. 

 

I forarbeider til ny skipsarbeidslov,  berøres spørsmålet i punkt  12.3.7:   

”I Rt. 2011 s. 964 (Gjensidigedommen) ble en bedriftsintern aldersgrense på 67 år ansett å 

være i overensstemmelse med direktivet. Helikopterpilotdommen synes imidlertid å inne-

bære at det stilles strengere krav til forholdsmessighetsvurderingen enn det retten la til 

grunn i Gjensidigedommen. Etter rettspraksis er det derfor noe uklart hvilken åpning det er 

for bedriftsinterne aldersgrenser.”139 

 

Inntil det kommer nye saker om aldersdiskriminering ved opphør av arbeidsforhold opp for 

Høyesterett, er rettstilstanden i Norge slik det siteres overfor, uklar. Mest uklar er den trolig 

der sikkerhet og sertifikatregler er aktuelle, som for eksempel i sjøfart.  

  

Det har vært reist krav om lovendring, både for å gjøre det vanskeligere å opprettholde be-

driftsinterne aldersgrenser som i Gjensidige, og for å utvide stillingsvernet i arbeidsmiljø-

loven til å gjelde til 75 år, mot dagens 70.   

 

                                                 

 
138 Rt 2011 609 avsnitt 80 

139 NOU 2012:18 ”Rett om bord”  
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Slike lovendringer vil isolert sett styrke vernet mot aldersdiskriminering ved opphør av 

arbeidsforhold for eldre arbeidstakere. Det kan også få uheldige bivirkninger som påvirker 

eldre arbeidstakeres posisjon negativt.   
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