
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8019 Dep 
0030 Oslo  
postmottak@asd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgata 64 
 
www.asd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 457 

Avdeling 
Pensjonsavdelingen 

Saksbehandler 
Biørn Bogstad 
22 24 85 60 

Tidsbegrenset unntak fra avkorting av pensjon for personer i 
samfunnskritiske funksjoner 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) viser til brev av 18. mars d.å., med spørsmål om å 

utvide det tidsbegrensede unntaket fra avkorting av pensjon for mottakere av alderspensjon 

eller avtalefestet pensjon som tar stilling i helsetjenesten i forbindelse med 

koronapandemien, slik at det også omfatter personer som tar stilling i samfunnskritiske 

virksomheter.  

 

Som LO Stat sikkert er kjent med, ble henvendelsen besvart i e-post av 7. d.m. fra 

statssekretær Vegard Einan til LO's første nestleder Peggy H. Følsvik, hvor følgende går 

fram: 

 

"Vi åpnet for å tilby pensjonert personell å arbeide i helsesektoren uten at pensjonen 

avkortes, fordi dette er den sektoren som åpenbart er mest utsatt for smitte, og som 

sånn sett er mest sårbar for personellmangel i den situasjonen vi er.  

 

Personer med alderspensjon fra folketrygden, privat tjenestepensjon og privat AFP kan 

jo som du vet jobbe så mye de vil ved siden av pensjonen. 

 

Personer med offentlig tjenestepensjon, enten det er ordinær alderspensjon eller 

særalderspensjon kan jobbe på pensjonistvilkår. Dette utgjør et beløp på 215 kroner pr 

time, noe som igjen tilsvarer en årslønn på nær 400 000 kroner. Dette kommer jo da på 

toppen av full pensjon. 

 

Offentlig AFP blir også avkortet etter relativt gunstige regler. De aller fleste vil tjene på 

å jobbe ved siden av pensjonen. 
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Side 2 
 

 

Uførereglene både i folketrygden og i de offentlige tjenestepensjonsordningene er også 

utformet med sikte på å stimulere uføre til å ha arbeid ved siden av trygden. 

 

Ellers er det å si at ASD med bistand fra de øvrige departementene overvåker 

situasjonen løpende, og vil vurdere spørsmålet om avkorting av pensjon på nytt om 

situasjonen skulle tilsi det." 

 

Med hilsen 

 

 

Tomas Berg (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Biørn Bogstad 

avdelingsdirektør 
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