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Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten 

 
 

Stillinger med særaldersgrense 

Det vises til B-rundskriv nr. 6/2018, der det sist ble gitt en samlet oversikt over 
stillinger med særaldersgrense i KS´ tariffområde. Det er nå behov for en ny 
ajourføring, ettersom det ved hovedtariffrevisjonen 2020 ble foretatt en større 
revisjon i HTA vedlegg 1. Nedenfor følger derfor liste over stillinger med 
særaldersgrense ajourført med grunnlag i Hovedtariffavtalen 2020-2022. Listen er 
ordnet etter kapittel og stillingsgruppe. 
 
Det presiseres at denne ajourføring ikke endrer rettslig status, i den forstand at 
ingen stillinger får endret aldersgrense verken opp eller ned. 
 
Det presiseres også at for arbeidstakere som har forskjellige funksjoner eller 
sammensatte stillinger, er det hovedfunksjonen som avgjør hvilken aldersgrense 
vedkommende skal ha. I tvilstilfeller bør det tas opp og konkret avtales hva som 
regnes som hovedfunksjonen for den enkelte i disse tilfeller. 
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Aldersgrenser knyttet til stillingskoder og hoved-
/rapporteringsbenevnelser i HTA for 2020-2022 
 
Oversikt over stillinger med lavere aldergrense enn 70 år 
 
Bokstavene a og b angir hjemmelen i lov om aldersgrenser, § 2. Se SGS 2020 
Pensjonsordninger, Del I, § 6-1. 
 
 
Sortert etter kapittel og stillingsgruppe: 
 
Stillingskoder for ledere i kapittel 3 

Rapporteringsbenevnelser Stillings
-kode 

Alders-
grense 

Hjem-
mel 

Rådmann 
Kommunedirektør  
Fylkesrådmann 

9430 65 a 

1 9456 60/65 a/b 

1 9455 60/65 a/b 

 

Merknader:  
 
1Stillingskoder 9456 og 9455 
Ledere som ville ha rett på særaldersgrense ved innplassering i stillingskodene 
7004, 7458, 7459 eller 8452 kan innplasseres i stillingskoder 9456 eller 9455 med 
særaldersgrense. Ved innplassering i 9456 eller 9455 med særaldersgrense skal 
rapporteringsbenevnelser som gjelder for særaldersgrensen i stillingskode 7004, 
7458, 7459 eller 8452 benyttes.  
 

 

Stillingskoder i kapittel 4  

Stillingsgruppe Hoved-/Rapporterings-
benevnelser 

Stillings-
kode 

Alders-
grense 

Hjem-
mel 

  

Stilling uten særskilt 
krav til utdanning 

Ambulansesjåfør 7352 60 b 

Badebetjent 
Feier 

6414 65 b 

Hjemmehjelp 
Husmorvikar 

6190 65 a 

Renholder 7210 65 a 

Sjåfør 
Rutebilsjåfør 

6883 65 a 

Fagarbeiderstilling/ Barnepleier 7024 65 a 
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tilsvarende 
fagarbeiderstilling 

Brannkonstabel 7237 60 b 

Renholdsoperatør 
Yrkessjåfør 

6986 65 a 

Feier 6986 65 b 

Ambulansesjåfør m. 
fagbrev 

6986 60 b 

Hjelpepleier 
Helsefagarbeider 
Miljøarbeider 

7076 65 a 

Spesialhjelpepleier 7681 65 a 

Stilling med krav 
om fagbrev og 1-
årig 
fagskoleutdanning 
(min. 60 
fagskolepoeng) 

Hjelpepleier med 
fagskoleutdanning 
Helsefagarbeider med 
fagskoleutdanning 

7719 65 a 

Brannkonstabel med 
fagskoleutdanning 

7719 60 b 

G
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Lærer og Stilling 
med krav om 3-årig 
U/H-utdanning 
(min. 180 
studiepoeng)  

Fysioterapeut 7066 65 a 

Miljøterapeut 6675 65 a 

Sykepleier 
Bedriftssykepleier  
Fagutviklingssykepleier  
Hjemmesykepleier  
Hygienesykepleier 

7174 65 a 

Vernepleier 6455 65 a 

Adjunkt og Stilling 
med krav om 4-årig 
U/H-utdanning 
(min. 240 
studiepoeng) 

Helsesykepleier 6185 65 a 

Klinisk spesialist i 
sykepleie 

7714 65 a 

Klinisk vernepleier 7713 65 a 

Spesialfysioterapeut 7617 65 a 

Spesialsykepleier 
Fagutviklingssykepleier 
Geriatrisk sykepleier  
Onkologisk sykepleier  
Psykiatrisk sykepleier 
Klinisk spesialist i 
spesialsykepleie 

7523 65 a 

Spesialvernepleier 7733 65 a 
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Adjunkt med 
tilleggsutdanning og 
Stilling med krav 
om 5-årig U/H-
utdanning (min. 300 
studiepoeng) 

Sykepleier2 7731 65 a 

Lektor og Stilling 
med krav om 
mastergrad (min. 
300 studiepoeng) 

Sykepleier2 7734 65 a 

 
Merknader: 
 
2Stillingskoder 7731 og 7734 
Sykepleiere i stillingskode 7731 og 7734 som skal omfattes av særaldersgrense, skal 
rapporteres med benevnelse «Sykepleier» til pensjonsleverandøren. 
 
 
Stillingskoder for arbeidsleder/formann, leder og fagleder 

Rapporteringsbenevnelser Stillings-
kode 

Alders-
grense 

Hjem
mel 

Bademester/-bestyrer 
Feierformann 
Brannmester3 

Overbrannmester3 

7004 65 b 

Brannformann 
Brannmester3 

Overbrannmester med utrykningsplikt3 

Underbrannmester 

7004 60 b 

Avdelingsleder (med særaldersgrense)4 

Avdelingssykepleier4 
Kommunefysioterapeut4 
Ledende helsesykepleier4 
Sjeffysioterapeut4 
Sjefsykepleier4 

7458 65 a 

Avdelingsleder (med særaldersgrense)4 
Avdelingssykepleier4 
Kommunefysioterapeut4 
Ledende helsesykepleier4 
Sjeffysioterapeut4 
Sjefsykepleier4 

7459 65 a 
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Merknader: 
 

3Stillingskoder 7004 Overbrann-/brannmester og 7004 Overbrannmester med 
utrykningsplikt 
I et vedtak 21. mai 1991 anbefalte aldersgrenserådet følgende, som så ble 
innarbeidet i de forskjellige pensjonsordningene: 
 
«Overbrannmester ved yrkeskorps som inngår i den ordinære utrykningsstyrke med 
vanlig utrykningsplikt, har aldersgrense 60 år.» 
 
I vedtaket ble det også vist til protokoll av 12/12.90 hvor det tidligere var avklart at 
Brannsjef burde ha aldersgrense 65 år mens Brannmester burde ha aldersgrense 60 
år. 
 
Etter senere endringer i tariffavtalen omfatter vedtaket nå de som skal ha 
stillingskode 7004 og rapporteringsbenevnelsen Overbrann-/brannmester og 
Overbrannmester m. utrykningsplikt. Begrepet yrkeskorps er tatt ut av 
tariffbestemmelsene og kan derfor ses bort fra. Kravet om at de skal inngå i den 
ordinære utrykningsstyrken og kravet om at de må ha vanlig utrykningsplikt må 
fortsatt være oppfylt. Det betyr at Overbrann-/brannmestre og Overbrannmestre 
som ikke har utrykningsplikt eller f. eks. kun har utrykningsplikt i forbindelse med at 
de deltar i en overbefalsvaktordning, skal ha 65 års aldersgrense. 
 
 
4Stillingskoder 7458 og 7459 med rapporteringsbenevnelser Avdelingsleder (med 
særaldersgrense), Avdelingssykepleier, Kommunefysioterapeut, Ledende 
helsesykepleier, Sjeffysioterapeut og Sjefsykepleier 
Skal kun brukes hvor vedkommende har regelmessig fysisk kontakt med pasienter 
eller klienter som sin hovedfunksjon. I tvilstilfeller tas utgangspunkt i Forskrift om 
aldersgrenser for sykepleiere fastsatt av Sosialdepartementet den 5. januar 2000. 
(FOR-2000-01-05-4) 
 
 
 
Lærlinger, utdanningsstillinger, unge arbeidstakere m.m. 

Hovedbenevnelse Stillings-
kode 

Alders-
grense 

Hjem-
mel 

Fysioterapeut i turnusåret 7711 65 a 

 
 
Stillingskoder i kapittel 5 

Hovedbenevnelse Stillings-
kode 

Alders-
grense 

Hjem-
mel 

Jordmor 8209 65 a 

Tannlege 8301 65 a 
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Stillingskoder for ledere 

Rapporteringsbenevnelser Stillings-
kode 

Alders-
grense 

Hjem-
mel 

Avdelingsjordmor5 

Klinikksjef5 

Overtannlege5 

8452 65 a 

Brannsjef 
Varabrannsjef 

8452 65 b 

 
 
Merknad: 
 
5Stillingskoder 8452 med rapporteringsbenevnelser Avdelingsjordmor, Klinikksjef 
og Overtannlege 
Skal kun brukes hvor vedkommende har regelmessig fysisk kontakt med pasienter 
eller klienter som sin hovedfunksjon. I tvilstilfeller tas utgangspunkt i Forskrift om 
aldersgrenser for sykepleiere fastsatt av Sosialdepartementet den 5. januar 2000. 
(FOR-2000-01-05-4) 
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Aldersgrenser knyttet til stillingskoder og 
rapporteringsbenevnelser i Energiavtalen for 2018-2020 
 
Oversikt over stillinger med lavere aldergrense enn 70 år 
Alle de nedenfor nevnte stillingskodene, som er knyttet til E-verksektoren, skal ha 
aldersgrense 65 år, dersom deres hovedfunksjon er arbeid ved linjer i luftstrekk. 
Andre, som ikke har dette som sin hovedfunksjon, skal ha aldersgrense 70 år. 
 
Sortert etter stillingskode: 

Stillingskode Rapporteringsbenevnelse Aldersgrense Hjemmel 

4001 Arbeider 70/65 a 

4002 Arbeidsleder 70/65 a 

4002 Formann (med særaldersgrense) 70/65 a 

4002 Montørformann 70/65 a 

4002 Overmontør 70/65 a 

4007 Energimontør 70/65 a 

4008 Fagarbeider 70/65 a 

4023 
Fagarbeider med fagskoleutdanning 
(særaldersgrense) 

65 a 

 
 
 
 
 
Hege Mygland 
avdelingsdirektør   
      Alexander Henriksen 
      spesialrådgiver 
  


