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Kommunen og fylkeskommunen

PENSJONISTAVLØNNING I SKOLEVERKET
I forbindelse med at forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet ble
overført fra staten til kommuner og fylkeskommuner fra 1. mai 2004, ble det
bestemt at dette personalet inntil videre beholder sitt medlemskap i Statens
Pensjonskasse (SPK).
I staten foreligger det en praksis med spesiell avlønning for engasjement av
personer som samtidig mottar løpende alderspensjon fra SPK. Timesatsen
for slikt arbeid er kr 120 pr. 01.01.05. Denne praksisen hadde betydning
også for undervisningspersonalet t.o.m. 30.04.04 fordi avlønning etter denne
satsen ikke medførte avkorting i den alderspensjonen de mottok fra SPK.
Innenfor kommunalt tariffområde finnes ingen tilsvarende bestemmelse, og
ordningen med pensjonistavlønning gjelder derfor ikke lenger for
undervisningspersonalet. Lærere som tar vikariater og andre oppdrag i
skolen samtidig som de mottar løpende alderspensjon fra SPK, skal i
utgangspunktet meldes inn i pensjonsordningen uavhengig av stillingens
størrelse. Pensjonen skal avkortes i samsvar med stillingsstørrelsen.
Både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerhold har det vært fremmet ønske om
at ordningen med pensjonistavlønning fremdeles skal kunne praktiseres i
skoleverket. KS har vært i kontakt med Moderniseringsdepartementet som
ikke har merknader til at det gjennom rundskriv til kommuner og
fylkeskommuner innføres en administrativ bestemt ordning om
pensjonistavlønning for undervisningspersonalet.
I samsvar med dette kan følgende ordning praktiseres:
1.

Undervisningspersonale som mottar løpende alderspensjon fra
Statens Pensjonskasse, og som engasjeres i
kommunale/fylkeskommunale virksomheter, kan tilbys godtgjøring
på samme vilkår som gjelder for alderspensjonister i staten.
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2.

Timesatsen er p.t. 120 kr og reguleres i samsvar med reguleringen i
staten. Gjelder godtgjøringen undervisningsarbeid, omregnes satsen
etter formelen.
Timesats x 1400 _
Årsramme

Lærere som mottar pensjonistlønn, skal ikke meldes inn i SPK.
For utfyllende kommentarer til ordningen vises til Statens personalhåndbok
pkt. 10.12.

Per Kristian Sundnes
forhandlingsleder
(sign)

John Røyrvik
rådgiver
(sign)
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