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Søknad om særaldersgrenser for ansatte i Jernbaneinfrastrukturforetaket SF 

Det vises til brev fra Samferdselsdepartementet 27.07.2016 med søknad om videreføring av  

særaldersgrenser for ansatte som overføres fra Jernbaneverket til 

Jernbaneinfrastrukturforetaket.  

 

Det søkes om opprettholdelse av særaldersgrenser for ansatte født i 1961 og tidligere som 

overføres fra Jernbaneverket Jernbaneinfrastrukturforetaket SF. Det er i senere kontakt med 

Samferdselsdepartementet opplyst at søknaden også gjelder tilsvarende en del ansatte i NSB-

konsernet som skal overføres til foretaket. 

 

Etter det opplyste har om lag halvparten av dem som overføres fra Jernbaneverket en stilling 

der aldersgrensen er 65 år. Det gjelder operativt personell i Trafikk- og markedsdivisjonen og 

Infrastrukturdivisjonen.  

 

Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. gjelder ansatte som har stilling 

innlemmet i Statens pensjonskasse. Med hjemmel i lovens § 2 tredje ledd, og i tråd med 

etablert praksis, innvilger Arbeids- og sosialdepartementet søknaden om videreføring av  

særaldersgrenser for ansatte som overføres fra Jernbaneverket og NSB-konsernet til 

Jernbaneinfrastrukturforetaket.  

 



Side 2 

 

Det presiseres at særaldersgrensen for de enkelte stillingsgruppene kun gjelder for dem som 

overføres fra Jernbaneverket og NSB-konsernet, og som er medlem av Statens pensjonskasse. 

Ansatte som overføres og som velger å avslutte medlemskapet i Statens pensjonskasse til 

fordel for den nye tjenestepensjonsordningen når denne er klar, sier da fra seg muligheten til å 

ha særaldersgrense.  

Vi ber om å få spesifisert hvilke stillinger med stillingskoder som den videreførte 

særaldersgrensen gjelder for. Vi viser til oversikten over aldersgrenser som framgår av 

oversikten her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d718daa9e5ff4655b69a5febc63cea1c/aldersgrensen

e_i_staten.pdf.   
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