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Til stede: 
 
KS: 
 
 

Alexander Henriksen, Torfinn Thomassen, Øyvind 
Gjelstad og Hege Mygland 

 
LO Kommune: Pål Skarsbak 
 
Unio: Klemet Rønning-Aaby 
 
YS-K: Dag Bjørnar Jonsrud 
 
Akademikerne-Kommune: Odd Håker 

Pål Skarsbak og Steinar Fuglevaag 
 
Marit Gjerdalen og Klemet Rønning-Aaby 
 
Dag Bjørnar Jonsrud 
 
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 personell i 
helsetjenesten. 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), 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. 
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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. 
 
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 KS-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. 
 
 
Endringene i SGS 2020 Pensjonsordninger trer i kraft med virkning fra samme tidspunkt som 
endringene i lov og forskrift, og opphører fra samme tid som endringene i lov og forskrift.  
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