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Omfang av midlertidig unntak fra avkortningsreglene for alderspensjon som følge 
av covid-19 

Vi viser til pressemelding fra ASD datert 26. november 2021 vedrørende forlengelse av unntak fra 
avkortningsreglene for pensjonert helsepersonell fram til juli 2022.  Dette var en viktig beslutning som vil 
gjøre det lettere å få mobilisert nødvendig, kvalifisert personell i helsetjenestene i kommunene i en 
situasjon med stort press på tjenestene også etter nyttår. 
 
Vi viser videre til Innstilling 29 L (2020-2021) til tidligere Lovvedtak 5 hvor departementet skrev at «Også 
andre pensjonister kan ha behov for å omfattes av unntaket dersom koronapandemien fører til behov 
innen andre deler av det offentlige. Behovet for en utvidelse av unntaksgruppen vil derfor vurderes 
fortløpende i tilknytning til utviklingen av pandemien.» 
 
KS mottar klare tilbakemeldinger fra vår medlemsmasse om at driftssituasjonen nå i skoler og barnehager 
er så presset på grunn av høyt sykefravær at det tilsier at unntaket utvides til også å omfatte personell i 
skoler og barnehager innenfor samme tidsrommet som det som nå vil gjelde for helsepersonell. Det vil 
være et viktig tiltak for at kommunene kan sikre en forsvarlig bemanning i skoler og barnehager i en 
situasjon med forventet høyt sykefravær. 
 
KS ber derfor om at det straks blir etablert en ordning lik den ordningen som er iverksatt for 
helsepersonell også for personell i skole og barnehage, og at det fremmes nødvendige lovendringsforslag 
om dette til Stortinget i løpet av kort tid.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Gunn Marit Helgesen 
Styreleder 
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