
Eldreombudet 
postadresse: Postboks 228 Skøyen, 0213 Oslo telefon: +47 70 30 51 80 
e-post: post@eldreombudet.no organisasjonsnummer: 925193755 www.eldreombudet.no 

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 
2021/127-2 Asle Gjermundrød 26.05.2021 

Bergen kommune – reaksjon fra Eldreombudet ved innføring av 
øvrealdersgrense på valgmedarbeidere 

Eldreombudet viser til brev fra eldrerådet i Bergen om innføringen av en øvre 
aldersgrense på 70 år for valgmedarbeidere i Bergen. Vi registrerer også at det har 
vært ulike nyhets- og lederartikler i Bergens Tidene og Bergensavisen som 
omhandler temaet.   

Vi merker oss at samfunnsdelen av kommuneplanen for Bergen slår fast at Bergen 
være en «aktiv og attraktiv by». Videre står det at «eldre er en ressurs som bør 
benyttes i ulike samfunnsoppdrag.» På bakgrunn av dette undrer vi oss over 
at valgstyret har vedtatt å sette en grense ved 70 år for valgmedarbeidere.   

Å innføre en slik aldersgrense er også paradoksal fordi samfunnsutviklingen både 
gir høyere levealder og lengre yrkesliv enn før. Den alminnelige aldersgrensen i 
arbeidsmiljøloven ble i 2015 hevet fra 70 til 72 år. Vi er innforstått med at 
kommunesektoren konkluderte med å ikke heve aldersgrensen. Men tidligere i 
år har også et forslag om å øke aldersgrensen for ansatte i staten fra 70 til 72 år, 
vært på høring. Det er også startet et arbeid med å se på fjerning og heving av ulike 
særaldersgrenser i helsesektoren.   

Eldreombudet mener det må være forskjell på å ta på seg en tidsbegrenset 
oppgave som valgmedarbeider og det å ha en fast stilling i kommunen. Vi støtter 
derfor utsagnet til leder av eldrerådet Nils Mæhle som sier at aldersgrensen tenderer 
mot aldersdiskriminering.   
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Vi mener det avgjørende må være hvilken kompetanse valgmedarbeiderne har – noe 
kommunen må sikre gjennom god opplæring – ikke hvilken alder de har.   
  
 
Før kommunestyrevalget i 2023 oppfordrer vi Bergen kommune til å sørge for at 
alder ikke skal være en hindring for å et «eldre er en ressurs som bør benyttes i ulike 
samfunnsoppdrag» også når det gjelder valggjennomføringen.   
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bente Lund Jacobsen       Asle Gjermundrød 
Eldreombud         seniorrådgiver   
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