TARIFFnytt
Nr:
Dato:

43/2016/BW
27.06.2016

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av HUK overenskomster og har sykepleiere som er omfattet av
lov om pensjonsordning for sykepleiere.

ENDRINGER I LOV OM PENSJONSORDNING FOR SYKEPLEIERE OG
MULIGHETEN FOR Å JOBBE FOR PENSJONISTLØNN
Stortinget vedtok 13. juni 2016 nye regler i sykepleierpensjonsloven § 3 som åpner for at pensjonerte
sykepleiere fra 1. juli 2016 kan jobbe på pensjonistlønn uten avkortet pensjon - se lovvedtak 105 (20152016).
Etter lovendringen vil det heretter være to likestilte unntak fra innmelding i pensjonsordningen, en for
sykepleiere som jobber på ordinær lønn opp til 20 % stilling1 og en for sykepleiere som jobber på
pensjonistlønn.
Virke anbefaler at arbeidsgivere inngår avtale med den enkelte arbeidstaker om arbeid på vilkår som i
sin helhet følger en av de beskrevne ordningene og at disse ikke kombineres.
I landsoverenskomstene for HUK området ble det inntatt følgende formulering i alle
landsoverenskomstene i tariffoppgjøret 2014:
"Avlønning av alderspensjonister
Alderspensjonister som mottar tjenestepensjon fra SPK eller KLP gis de vilkår som til enhver tid gjelder i
tariffavtale eller administrative ordninger for hhv KS- og statsområdet."

Hovedorganisasjonen Virke legger, i tråd med retningslinjer fra KLP, følgende til grunn:
Pensjonistlønn kan tilbys pensjonister som ønsker å jobbe ved siden av alderspensjon eller AFP (som er
beregnet som en alderspensjon) uten at pensjonen blir redusert.
Det må da inngås en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om engasjement på pensjonistvilkår.
Det innebærer at du ikke ansettes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn (for
tiden 186 kr timen + tillegg). Du skal da heller ikke meldes inn i pensjonsordningen.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for
arbeidsrett eller send en e-post til arbeidsrett@virke.no
Vennlig hilsen
Hovedorganisasjonen Virke

Inger Lise Blyverket /s/
Direktør forhandlinger og arbeidslivspolitikk
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Se tariffnytt nr 2 2016 – minstegrense for innmelding i statens pensjonskasse m.v

