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Omfang av midlertidig unntak fra avkortningsreglene for alderspensjon
som følge av covid-19
Det vises til brev 2. desember 2021 fra KS. I brevet vises det til at driftssituasjonen i skoler
og barnehager er svært presset på grunn av høyt sykefravær, hovedsakelig som følge av
koronapandemien. I den forbindelse ber KS om at unntaket fra avkortingsreglene for
alderspensjon som følge av covid-19 som er etablert for helsepersonell, utvides til å gjelde
også pensjonister som arbeider i skoler og barnehager.
Arbeids- og sosialdepartementet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet vurdert
spørsmålet.
Tall fra SSB viser at sykefraværet hos grunnskole- og førskolelærere økte med 12 prosent
fra 2019 til 2020, og har hatt en ytterligere økning på 13 prosent i år sammenlignet med
samme kvartal tidligere år. I en undersøkelse gjennomført av KS blant 30 kommuner, fra
hele landet og med ulik størrelse, svarer 80 prosent av kommunene som har besvart
undersøkelsen, at det er krevende å opprettholde et ordinært og forsvarlig tilbud på grunn av
fravær og mangel på vikarer i skole og 77 prosent opplever det samme i barnehage. De
begrunner dette med høyt fravær på grunn av sykdom og mangel på vikarer.
Å skåne barn og unge i så stor grad som mulig fra inngripende smitteverntiltak, har vært en
viktig målsetting i pandemihåndteringen, og det er viktig at barnehager og skoler kan holdes
åpne for å ivareta deres rett til opplæring. Barn og unge må få et opplæringstilbud med god
kvalitet i barnehage og skole også under en pandemi.
En utvidelse av dagens unntaksordning i lov om Statens pensjonskasse vil være
tidkrevende. Et lovforslag bør sendes på høring, det vil ta noe tid å utarbeide et lovforslag og
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Stortinget må også få tid til å behandle det. Lovsporet treffer derfor ikke behovet som har
oppstått nå.
Departementet har på denne bakgrunn sett på en alternativ løsning. Det er å gi
pensjonistavlønning etter en særskilt sats. Pensjonistavlønning er en etablert ordning som
gjør at alderspensjonen ikke avkortes for inntekten. En særskilt sats i forbindelse med
pandemien, for arbeid i skoler og barnehager, kan fastsettes med midlertidig virkning av
partene i kommunal sektor. En slik ordning kan iverksettes vesentlig raskere enn en endring i
blant annet lov om Statens pensjonskasse. Vi har ingen innvendinger mot at partene i
kommunal sektor som en midlertidig ordning, med varighet ikke lenger enn unntakene som
gjelder i helsesektoren, avtaler en særskilt sats for pensjonistavlønning for å møte
bemanningsbehovet i skole- og barnehagesektoren. Det legges til grunn at en særskilt
midlertidig sats for pensjonistavlønning ikke settes urimelig høyt. Vi legger også til grunn at
en slik særskilt sats for pensjonistavlønning medfører at alderspensjon ikke blir avkortet
verken fra kommunal tjenestepensjonsordning eller fra Statens pensjonskasse.
For å sørge for at slik pensjonistavlønning etter særskilt sats ikke avkorter offentlig AFP, vil
det bli gjort unntak fra slik inntektsavkorting gjennom en endring i forskrift om kombinasjon av
avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Utvidelsen i AFP-forskriften vil bli gitt med virkning fra 1. januar 2022 og
med samme virkeperiode som dagens unntaksregel for helsepersonell, det vil si ut juni 2022.
Med hilsen

Biørn Bogstad (e.f.)
avdelingsdirektør
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