
PROTOKOLL 
 
År 2020, i perioden 19. - 25. mars ble det i forbindelse med korona-pandemien gjennomført 
forhandlinger (e-møter) mellom Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-
området vedrørende midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for ansatte med offentlig 
pensjon. 
 
Med HUK-området menes følgende overenskomster: 
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, 
Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, 
Landsoverenskomst for høyskoler og Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner. 

 
Partene er enige om følgende: 
 
I. Alderspensjon  
 
Det vises til endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet 
mv og lov om pensjonsordning for sykepleiere vedrørende tidsbegrenset unntak fra avkorting i 
pensjon for personell i helsetjenesten. Tilsvarende endringer gjøres gjeldende i Virke/HUK-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), Lovvedtak 49-54 (2019-2020):  
 
I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse skal § 26 nytt sjette ledd lyde:  
Løpende alderspensjon faller likevel ikke bort eller reduseres etter tredje ledd ved beordret tjeneste i 
forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 
bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et 
ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.  
 
I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere skal § 11 tredje ledd nytt andre og tredje 
punktum lyde:  
Dette gjelder likevel ikke ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 
om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som 
er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med 
beordret tjeneste.  
 
II. AFP  
 
Det vises til endring i forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens 
pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Tilsvarende endringer gjøres gjeldende i 
Virke/HUK-området på samme vilkår og for samme tidsbegrensede periode i forbindelse med 
utbrudd av korona-pandemien (COVID 19).  
 
Det vises til forskrift om endring i forskrift av forskrift 30. november 2010 nr. 1493 om kombinasjon 
av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt 
(pensjonsgivende inntekt):  
 
Pensjonen reduseres heller ikke for pensjonsgivende inntekt som pensjonisten dokumenterer å 
stamme fra beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig 
og sosial beredskap § 1-3 bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig 
for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret 
tjeneste.  

 



Partene er enige om at ovennevnte endringer gjelder alle som utfører tjeneste som er nødvendig for 
å møte et ekstraordinært behov i forbindelse med covid-19 og er derfor ikke begrenset til 
helsepersonell. 
 
 
Oslo, 25. mars 2020 
 

Protokollen er signert og godkjent elektronisk 26. mars 2020. 

Ann Torunn Tallaksen /s./ 
Hovedorganisasjonen Virke 
 

  

 
Hilde Løkholm /s./ 
for følgende arbeidstakerorganisasjoner: 

Fagforbundet 
Fellesorganisasjonen (FO) 
Creo 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) 
Skolenes Landsforbund (SL) 
 

  
Kari Tangen /s./ 
for følgende arbeidstakerorganisasjoner: 

Akademikerforbundet 
Bibliotekarforbundet 
Det Norske Diakonforbund 
Det Norske Maskinistforbund 
Forskerforbundet 
Norsk Ergoterapeutforbund 
Norsk Fysioterapeutforbund 
Norsk Radiografforbund 
Norsk Sykepleierforbund 
Presteforeningen 
Utdanningsforbundet 
Norges Kristelege Folkehøgskolelag  
Folkehøgskoleforbundet  
Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) 

 
 
 
Christine Ugelstad Svendsen /s./ 
for følgende arbeidstakerorganisasjoner: 

Delta 
Negotia 
Parat 
Skolelederforbundet 
STAFO 
 

  
 
Wencke Sartori Eide /s./ 
for følgende arbeidstakerorganisasjoner: 

AFAG – Arkitektenes Fagforbund 
ECONA 
Den norske legeforening 
Den Norske Tannlegeforening 
Norges Juristforbund 
Norsk Lektorlag 
Norsk psykologforening 
Samfunnsviterne 
Samfunnsøkonomene 
Tekna 
NITO 
Norges farmaceutiske forening  
 

 
 
Lars Wiggen /s./ 
Lederne 
 

  


