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Seniorpolitikk 

 

Rådmannens innstilling: 
Ny Seniorpolitikk erstatter dagens Seniorpolitikk, gjeldende fra 01.03.2021: 
 
Seniorpolitikken skal bidra til å få motiverte seniorer som trives på jobb, opplever mestring og 
inkludering, og som har nødvendig kompetanse. 
 
Den nye seniorpolitikken skal bidra til: 

 En organisasjonskultur som ser potensiale hos alle medarbeidere 

 En kultur med fleksible ledere og medarbeidere, som har aksept for individuelle tilpasninger 

 Å hindre uønsket tidligpensjonering 

 Å redusere sårbarheten for tap av kompetanse 

 At medarbeidere har kompetanseutvikling helt fram til pensjonering 
 
Ny seniorpolitikk innebærer mulighet for disse tiltakene: 

 Kompetanseheving 

 Kompetanseoverføring, som veileder/fadder for andre, evt. med frikjøp 

 Legge til rette for jobbrotasjon 

 Tilpasset arbeidstid 

 Redusert stilling enten alene eller i kombinasjon med AFP fra fylte 62 år 

 Avtale om hjemmekontor 

 Individuell veiledning fra KLP  

 Mulighet for å søke seg til mindre belastende stillinger 

 

Ledere skal i sin løpende oppfølging av medarbeidere invitere til at medarbeideren uttrykker sine 
ønsker og behov. Leder og medarbeideren skal sammen reflektere over mulighetene for å legge til 
rette for medarbeiderens behov.   
Faste ansatte i seniorfasen kan søke om de seniorpolitiske tiltakene. Vurderingen som leder gjør 
samme med medarbeider legges til grunn for å innvilge seniortiltak, innvilgelse vil ikke skje 
automatisk.  
Innvilget tiltak gjelder for et år av gangen, nedfelles i skriftlig avtale mellom medarbeider og leder, og 
arkiveres i personalmappen. 
 
 

Saksgang Møtedato 
Administrasjonsutvalget             
Kommunestyret            
Formannskapet            
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Saksdokumenter Vedlagt 
Gjeldende seniorpolitikk Ja 
 
 

Oppsummering 
Gran kommune har i dag en livsfasepolitikk som omhandler i stor grad seniorer, og som omfatter 
ulike seniorpolitiske tiltak som er kostnadskrevende. Effekten som tiltakene var ment å skulle gi er 
krevende å spore opp og dokumentere. 
Etter gjennomgang og høringsinnspill fra tillitsvalgte og administrasjonsutvalget så har 
administrasjonen utarbeidet et forslag til endring i seniorpolitikken i Gran kommune.  
Målet har vært å lage en livsfasepolitikk som ivaretar ansatte i avslutningen av yrkeslivet. Tiltakene 
er mindre kostnadskrevende enn tidligere ordning og skal kunne gi en målbar effekt. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Historikk på hvordan seniorpolitikken er blitt til 
I 1999/2000 ble det nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som jobbet etter mandat å innhente 
informasjon innenfor fagområdet seniorpolitikk, og så utarbeide en rapport med forslag til 
seniortiltak. 
 
I 2010 ble seniorpolitikk med tiltak innført i Gran kommune. Saken ble vedtatt i 
administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.  
Hensikten med seniorpolitikken var delt mellom å holde kompetent arbeidskraft i arbeid på grunn av 
utfordringer med rekruttering, samt at Gran kommune ble belastet for 50 % av kostnadene ved AFP-
utbetalingene for ansatte som gikk av med pensjon fra 62 år. Gran kommune blir direkte belastet for 
50% av kostnadene og de resterende 50% er utjevningsordning i KLP felleskapet. 
De seniorpolitiske tiltakene var fri med lønn eller lønnstillegg.  
Tiltak A var fri med lønn i 10 dager (v/ 62 år), 15 dager (v/ 63 år), 20 dager (v/ 64 – 67 år).  
Tiltak B lønnstillegg var på kr 20 000 (v/ 62 år), kr 30 000 (v/ 63 år), kr 40 000 (v/ 64-67 år). 
Ordningen var individuell, det vil si ikke avtalefestet. Evaluering av tiltakene etter ett års bruk var 
planlagt. 
 
I 2014 ble det foretatt en reduksjon av tiltakene. Saken ble vedtatt i kommunestyret.  
Tiltak A ble redusert til fri med lønn i 5 dager (v/ 62-64 år), 10 dager (v/ 65-67 år).  
Tiltak B ble redusert til kr 10 000 (v/ 62-64 år), kr 20 000 (v/ 65-67 år).  
Ordningen var fortsatt individuell, det vil si ikke avtalefestet. Evaluering av tiltakene etter ett års bruk 
var fortsatt planlagt. 
 
Estimert bruk av og kostnad på seniortiltak 
Det er utfordrende å dokumentere positive effekter for kommunen på dagens seniortiltak. Det er 
krevende med manglende sporbarhet. Det er vanskelig å trekke noen slutninger om seniorpolitikken 
faktisk har medført at ansatte har valgt å stå lenger i arbeid. 
Vi har tilgang på noe tallmateriale, men det er utfordrende å trekke noen slutninger basert på det 
tilgjengelige tallmaterialet. 
 
Ansatte som har benyttet seg av seniortiltak i perioden 2017-2020: 
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2017  27 ansatte gir kostnad tiltak B lønnstillegg kr 204 794 (+ arb.avgift) 
2018  39 ansatte gir kostnad tiltak B lønnstillegg kr 200 555 (+ arb.avgift) 
2019  31 ansatte gir kostnad tiltak B lønnstillegg kr 190 000 (+ arb.avgift) 
2020  48 ansatte gir kostnad tiltak B lønnstillegg kr 286 055 (+ arb.avgift)  
Kostnad på tiltak A mangler sporbarhet og kostnads føring. 
 
Ansatte som har startet uttak av AFP (fra KLP) i perioden 2017-2019: 

 
2017 2018 2019 

Delvis AFP 62 -64 3 3 2 

Delvis AFP 65 - 66 0 1 0 

AFP 62 - 64 4 6 6 

AFP 65 - 66 0 2 2 
 
Ansatte som er i aldersgruppen 62-67 år i 2020 og som potensielt kan ta ut AFP eller seniortiltak etter 
dagens regler: 
62 år  34 ansatte 
63 år  23 ansatte 
64 år  22 ansatte 
65 år  18 ansatte 
66 år  6 ansatte 
67 år  12 ansatte 
 
Antall ansatte som blir 62 år og som potensielt kan ta ut AFP eller seniortiltak fram i tid: 
År 2021  38 ansatte 
År 2022  34 ansatte 
År 2023  31 ansatte 
År 2024  38 ansatte 
 
Endringer i pensjonsreglene 
Fra 1. januar i år fikk de som er født 1963 og senere endret sine regler for alderspensjon og 
AFP.  Dette vil trolig påvirke når disse alderskullene velger å pensjonere seg i 
fremtiden.  Sannsynligvis vil mange velge å jobbe litt lenger fordi pensjon fra 62 år blir lavere enn de 
ville blitt etter gamle regler. Men fleksibiliteten vil fortsatt være der, og de kan faktisk ta ut pensjon 
fra 62 år samtidig som de jobber. Dette medfører at fra år 2025 kan ansatte som er 62 år jobbe fullt, 
ta ut AFP, og samtidig benytte seniortiltak etter dagens modell hvis endring i seniorpolitikken ikke 
foretas. Det betyr at kommunen får kostnader både til AFP og til seniortiltak, og dette er i strid med 
intensjonen om å redusere AFP kostnadene.   
De eldre årskullene vil fortsette med AFP slik ordningen har vært tidligere, men når sistemann i 1962 
årskullet har fylt 67 år (i 2029) vil det ikke lenger være noen med AFP etter gamle regler. 
 
Andre endringer i fremtiden som kan påvirke pensjonsreglene er særaldersgrensene og AFP-
ordningen i privat sektor. Det er fortsatt uklart hva som skjer med særaldersgrensene i offentlig 
tjenestepensjon, og hvilken betydning det vil få for pensjonering i fremtiden. 
Partene i privat sektor forhandler om sin AFP-ordning. Siden partene i offentlig tjenestepensjon har 
lagd sin nye AFP mye lik ordningen i privat sektor, er det også et spørsmål hva som vil skje med AFP i 
offentlig sektor i fremtiden hvis privat sektor gjør større endringer.  
 
Økonomisk situasjon 
Budsjettprosessen for 2021-2022 viser et samlet behov for reduksjon av driftsbudsjettet på nærmere 
kr 30 millioner i forhold til justert budsjett for 2020. Fra Rådmannens budsjettforslag - Budsjett og 
økonomiplan 2021-2024, så er et av tiltakene for å løse budsjettutfordringene er reduksjon i antall 
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stillinger. Det er ønskelig å få gjennomført nedbemanninger uten å måtte foreta oppsigelser. Det å få 
til frivillig avgang er den ønskelige framgangsmåten. 
Vi har nå en seniorpolitikk som motiverer ansatte til å stå i arbeid utover 62 år. Dette gir en tvetydig 
kommunikasjon, og kan være med å vanskeliggjøre frivillig avgang.  
 
Høringsinnspill fra tillitsvalgte til utarbeidelse av ny seniorpolitikk har vært: Det ønskes forutsigbarhet 
i ny ordning. Det er viktig at det kommuniseres tydelig rundt formål og innhold. Tillitsvalgte ser fordel 
av å få til frivilling avgang ved nedbemanningen framfor oppsigelser. Seniorene har gjort en jobb for 
kommunen i mange år og bør verdsettes. 
 
Høringsinnspill fra administrasjonsutvalget til utarbeidelse av ny seniorpolitikk har vært: Det 
etterlyses hvor mange ordningen med seniorpolitikk omfatter, og de vil ha mer om kostnadsanalyse. 
De ba administrasjonen også se på pensjonsreglene og si mer om det. 
 
Ifølge KLP hadde de fleste kommuner for noen år siden økonomiske stimuli for å oppmuntre de 
ansatte til å jobbe lengst mulig.  Det er ikke lenger så mange kommuner som har disse 
ordningene.  Forskning konkluderer også med at det trolig ikke er økonomiske stimuli som er mest 
avgjørende for mange seniorer når de tar sin beslutning om når de skal avslutte yrkeslivet. Helse, 
familiesituasjon og opplevelsen av å trives på jobb samt være sett og verdsatt er det som virkelig 
betyr noe når en senior skal bestemme seg. 
 
Forslag til ny seniorpolitikk 
Gjeldende seniorpolitikk erstattes av ny seniorpolitikk, som beskrevet under. 
 
Seniorpolitikken skal bidra til å få motiverte seniorer som trives på jobb, opplever mestring og 
inkludering, og som har nødvendig kompetanse. 
 
Den nye seniorpolitikken skal bidra til: 

 En organisasjonskultur som ser potensiale hos alle medarbeidere 

 En kultur med fleksible ledere og medarbeidere, som har aksept for individuelle tilpasninger 

 Å hindre uønsket tidligpensjonering 

 Å redusere sårbarheten for tap av kompetanse 

 At medarbeidere har kompetanseutvikling helt fram til pensjonering 
 
Ny seniorpolitikk innebærer mulighet for disse tiltakene: 

 Kompetanseheving 

 Kompetanseoverføring, som veileder/fadder for andre, evt. med frikjøp 

 Legge til rette for jobbrotasjon 

 Tilpasset arbeidstid 

 Redusert stilling enten alene eller i kombinasjon med AFP fra fylte 62 år 

 Avtale om hjemmekontor 

 Individuell veiledning fra KLP  

 Mulighet for å søke seg til mindre belastende stillinger 

 
Ledere skal i sin løpende oppfølging av medarbeidere invitere til at medarbeideren uttrykker sine 
ønsker og behov. Leder og medarbeideren skal sammen reflektere over mulighetene for å legge til 
rette for medarbeiderens behov.   
Faste ansatte i seniorfasen kan søke om de seniorpolitiske tiltakene. Vurderingen som leder gjør 
samme med medarbeider legges til grunn for innvilgelse, innvilges vil ikke skje automatisk.  
Innvilget tiltak gjelder for et år av gangen, nedfelles i skriftlig avtale mellom medarbeider og leder, og 
arkiveres i personalmappen. 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant. 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant. 
 
Gjeldende vedtak 
Gjeldende seniorpolitikk. 
 
Økonomi 
Endringen gjøres ikke utfra økonomiske hensyn. 
 
Bemanning 
Ikke relevant. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
En alternativ innstilling kunne vært at gjeldende seniorpolitikk videreføres. Det er utfordrende da 
dette vil føre til følgende konsekvenser: 
 
a) Ref. Rådmannens budsjettforslag - Budsjett og økonomiplan 2021-2024 
Et av tiltakene for å løse budsjettutfordringene er reduksjon i antall stillinger. Det er ønskelig å få 
gjennomført nedbemanninger uten å måtte foreta oppsigelser. Det å få til frivillig avgang er den 
ønskelige framgangsmåten. Det kan bli utfordrende å få til frivillig avgang for ansatte over 62 år, 
samtidig som vi gir incentiver for å stå i arbeid fram til 67 år. 
 
b) Fra år 2025 kan ansatte som er 62 år jobbe fullt, ta ut AFP, og samtidig benytte seniortiltak etter 
dagens modell. Kommunen får kostnader både til AFP og til seniortiltak, og dette er i strid med 
intensjonen med seniorpolitikken om å redusere AFP kostnadene.   
 
Ny seniorpolitikk beskrevet i innstillingen ivaretar de to hensynene a) og b). I tillegg er den nye 
seniorpolitikken og tiltakene rettet mot å gi seniorer mulighet til trives på jobb, ha et meningsfull 
arbeid og opplevelse av å bli verdsatt. Det er trolig disse faktorene som gir motiverte seniorer, 
framfor økonomiske stimuli. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
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Ny seniorpolitikk må kommuniseres tydelig ut i organisasjonen. Innsikt vil være kanal for å nå alle 
ansatte. Lederne vil følges opp særskilt med e-post, slik at de kan bistå med å få kommunisert ut 
budskapet. 
 
 

 
Dato: 12. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


