
 

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 
The Norwegian Association of  Local and Regional Authorities 

 

 
 
 

KS 
Besøksadr.:    Haakon VIIs gate 9 Nettside:  www.ks.no Telefon:   +47 24 13 26 00 Bankgiro:  8200.01.65189 
Postadr.:  Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ks@ks.no Org.nr.:  971 032 146 Iban:  NO63 82000165189 

 
 

 Vår referanse: 20/01021-1 
Arbeids- og sosialdepartementet - ASD  
   
Postboks 8019 Dep 
0030 OSLO 
 
 

Arkivkode: 0 

Saksbehandler: 
Alexander Henriksen,  
         

Deres referanse:    
Dato: 22.03.2020 
  

  
 
Endrede pensjonsbestemmelser i forbindelse med korona-pandemien (COVID 19) 
– omfang av tiltaket 

Vi viser til vedtakene om endringer i Lov om Statens pensjonskasse, Lov pensjonsordning for 
sykepleiere (Prop. 53 LS (2019-2020), Lovvedtak 49-54 (2019-2020)) og endringen i forskrift om 
kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt, hvor 
reglene om at arbeidsinntekt gir reduksjon eller bortfall av pensjon, suspenderes.  
 
KS og sammenslutningene i KS-tariffområde har avtalt tilsvarende endringer i de tariffestede 
pensjonsordningene. 
 
Tiltaket er avgrenset til å gjelde nødvendig personell i offentlig helsetjeneste. Tiltaket gjelder da ikke 
andre funksjoner som regjeringen har definert som samfunnskritiske, som for eksempel brannvern, 
barnevern, drikkevannsforsyning, avløpshåndtering osv.  
 
Vi vurderer at det raskt kan oppstå behov for at tiltaket utvides til også å omfatte andre samfunnskritiske 
funksjoner. Vi anmoder derfor ASD til allerede nå å vurdere utvidelse av tiltaket til også å gjelde disse.  
 
KS har mottatt flere henvendelser med spørsmål om tiltaket vil utvides til å omfatte uførepensjonert 
personell. Det kan være hensiktsmessig at ASD vurderer om det er aktuelt å foreta endringer i 
pensjonsreglene også for denne gruppen i forbindelse med korona-pandemien. 
 
Dersom tiltaket utvides til andre samfunnskritiske funksjoner, eller det foretas endringer i 
pensjonsreglene for uførepensjonerte, vil KS ta initiativ til at tilsvarende endringer i tariffestede 
pensjonsordningene i KS-tariffområde avtales med sammenslutningene.  
 
Vi ber om en snarlig tilbakemelding.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tor Arne Gangsø 
Arbeidslivsdirektør       Alexander Henriksen 
         Spesialrådgiver 
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