PROTOKOLL
Saks.nr.

20/00945-1

Dato:
Sted:
Parter:
Sak:

16.03.2020
Kommunenes hus
KS og LO Kommune, Unio, YS-K og AkademikerneKommune
Endrede pensjonsbestemmelser i forbindelse
med korona-pandemien (COVID 19)

Til stede:
KS:

Alexander Henriksen, Torfinn Thomassen, Øyvind
Gjelstad og Hege Mygland

LO Kommune:

Pål Skarsbak og Steinar Fuglevaag

Unio:

Marit Gjerdalen og Klemet Rønning-Aaby

YS-K:

Dag Bjørnar Jonsrud

Akademikerne-Kommune:

Odd Håker og Ole Jakob Knudsen

********

Partene er enig om følgende:
Alderspensjon
Det vises til endringer i lov om Statens Pensjonskasse og lov om pensjonsordning for
sykepleiere vedrørende tidsbegrenset unntak fra avkorting i pensjon for helsepersonell.
Tilsvarende endringer gjøres gjeldende i KS-området på samme vilkår og for samme
tidsbegrensede periode i forbindelse med utbrudd av korona-pandemien (COVID 19). Det
vises til Prop. 53 LS (2019–2020). Dette innebærer:
Løpende alderspensjon etter bestemmelser i SGS 2020 Pensjonsordninger faller ikke bort
eller reduseres ved beordret tjeneste i forbindelse med COVID 19, jf. lov 23. juni
2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap § 4-1. Frivillig tjeneste i offentlig
helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse
med COVID 19, likestilles med beordret tjeneste.
Begrepet offentlig helsetjeneste skal forstås på samme måte som tilsvarende uttrykk i
helse- og sosialberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a. Dette omfatter typisk
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virksomheter/institusjoner som går innunder lov spesialisthelsetjenesten m.m., lov om
helseforetak m.m og lov om helsetjenesten i kommunene. Arbeid for private som i
henhold til lov om eller avtale med det offentlige tilbyr helsetjenester til befolkningen, jf.
tilsvarende uttrykk i helse- og sosialberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b,
likestilles.
For frivillig tjeneste er det et vilkår om at arbeidet må være nødvendig for å møte et
personellbehov som skyldes utbrudd av COVID 19. Med dette menes at ordinære
tiltak skal være utprøvd, som for eksempel bruk av pålagt overtid, vikarer,
omdisponering av bestående personell osv.
AFP
Det vises til endringer i forskrift av 22. mai 2000 om kombinasjon av avtalefestet
pensjon og arbeidsinntekt. Tilsvarende endringer gjøres gjeldende i KS-området på
samme vilkår og for samme tidsbegrensede periode i forbindelse med utbrudd av
COVID 19. Dette innebærer at som pensjonsgivende inntekt etter SGS 2020
Pensjonsordninger, Del II, kapittel 1, § 6 første setning regnes ikke inntekter fra beordret
tjeneste i forbindelse med COVID 19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial
beredskap § 1-3 bokstav a – c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for
å møte personellbehov i forbindelse med COVID 19, likestilles med beordret tjeneste.
Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med 13. mars 2020. Endringene opphører å
gjelde 1. november 2020.
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