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Tiltak for mobilisering av pensjonert personell for å ivareta ekstraordinært 

personellbehov som følge av flyktningestrøm fra Ukraina 

 
Vi viser til samtale med statssekretær Nancy Herz fredag 11. mars og i dag 16. mars om saken. 
 
Kommunene forbereder seg på mottak av flyktninger fra Ukraina, og har meddelt KS at de venter et 
betydelig behov for å mobilisere arbeidskraft. Dette omfatter også personellgrupper det allerede er 
ekstraordinært behov for, som følge av koronapandemien.  
 
Kommunene har gode erfaringer med tiltaket for å mobilisere pensjonert personell for å ivareta det 
ekstraordinære personellbehovet ved skoler og barnehager som følge av koronapandemien. KS ber om at 
AID åpner for at det etableres tilsvarende tiltak for mobilisering av pensjonert personell, for å ivareta det 
ekstraordinære personellbehovet som er ventet, som følge av flyktningestrømmen fra Ukraina.  
 
Partene i KS tariffområde har vært i dialog om etablering av et slikt tiltak. Dersom AID gjør nødvendig 
forskriftsendring, er partene innstilt på å avtale en særskilt pensjonistlønnssats for pensjonert personell. 
Vi legger til grunn at slik særskilt sats ikke skal settes urimelig høyt.  
 
Vi ber derfor AID sikre at en slik pensjonistavlønning etter en særskilt sats ikke avkorter offentlig AFP, ved 
at det blir gjort unntak fra slik inntektsavkorting gjennom en endring i forskrift om kombinasjon av 
avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjons-givende 
inntekt). Vi ber om at utvidelsen i AFP-forskriften blir gitt med virkning så snart som mulig og inntil videre 
med virkeperiode ut 2022. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Tor Arne Gangsø 
Arbeidslivsdirektør 
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