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Kommuner og fylkeskommuner som har offentlig tjenestepensjonsordning i
KLP kan inngå avtale om at folkevalgte skal være med i pensjonsordningen i
samsvar med bestemmelsene i dette tillegget.
Vedtektene og forsikringsvilkårene for offentlig tjenestepensjonsordning i
KLP gjelder så langt de passer og med følgende spesielle vilkår:

1. Omfang

Pensjonsordningen omfatter folkevalgte i tillitsverv som medfører en godt
gjøring beregnet ut fra minst 1/3 stilling.
I tilslutningsavtalen kan det avtales høyere eller lavere nedre grense for
medlemskap. Videre kan det avtales at verv som folkevalgt i både kommunen
og fylkeskommunen skal medregnes dersom disse vervene hver for seg er
for små til å omfattes av en pensjonsordning. Det kan også avtales at folke
valgte som har permisjon fra offentlig stilling kan unntas dersom de fortsatt er
tilsluttet pensjonsordning gjennom sin arbeidsgiver i permisjonstiden.

2. Pensjonsgrunnlaget

Pensjonsgrunnlaget skal være likt den folkevalgtes samlede faste godtgjørelse.
I tillegg kan møtegodtgjørelser medregnes ut fra et forhåndsstipulert gjennom
snittlig årsbeløp.
Forøvrig gjelder bestemmelsene i vedtektenes kapittel 4, herunder § 4-4.

3. Pensjonsgivende tjenestetid

Som pensjonsgivende tjenestetid regnes den tid det er betalt medlemsinnskudd
for. Medlemstid som er opptjent i KLP i pensjonsordningen for folkevalgte
gjennom flere fylkeskommuner og kommuner skal slås sammen ved bereg
ning av pensjon.
Etter avtale med KLP kan også tjenestetid som folkevalgt i kommunen/fylkes
kommunen før tilslutningen til pensjonsordningen medregnes som pensjons
givende.
Vedtektenes § 5-2 gjelder ikke for folkevalgte.

4

4. Alderspensjon

Alderspensjon kan tas ut fra fylte 65 år dersom den folkevalgte fratrer helt
eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 prosentenheter. Det kan
innvilges redusert alderspensjon dersom den folkevalgte oppebærer delvis
godtgjørelse som fyller kravene for medlemskap etter punkt 1 første ledd eller
er innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning som er tilsluttet overfø
ringsavtalen. Alderspensjon kan ikke ytes så lenge vedkommende er medlem
av Stortinget eller Regjeringen.
Full alderspensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget.
Den pensjonsgivende tjenestetid som kreves for å få full pensjon, skal for
folkevalgte utgjøre 16 år. Ved kortere tjenestetid enn 16 år avkortes alders
pensjonen forholdsmessig.
Vedtektene § 7-1, 7-2, og7-4, a, b og f gjelder ikke. Vedtektenes § 7-6 gjelder
med den tilpasning at kravet om 30 års pensjonsgivende tjenestetid erstattes
av 16 år. Forøvrig gjelder vedtektenes kapittel 7.

5. Uførepensjon, enkepensjon,
enkemannspensjon og barnepensjon

Et folkevalgt medlem og dennes etterlatte har rett til pensjonsytelser etter vedtek
tenes bestemmelser. Dog er kravet for full pensjon 16 år, jf. Punkt 4, tredje ledd.
Ved anvendelse av vedtektenes § 8-8, første ledd og § 9-2 a) annet ledd,
medtas beregnet tjenestetid frem til det tidspunkt den folkevalgte fyller/ville
fylt 65 år.
Reglene i vedtektenes § 9-3, punkt a og b, gjelder ikke for enke etter en
folkevalgt som har vært medlem av en pensjonsordning som går inn under
overføringsavtalen mellom KLP og Statens pensjonskasse før 1.10.76.

6. Ventepenger

Dersom aldersmessige eller andre hensyn tilsier det, kan KLPs styre tilstå
ventepenger til folkevalgt medlem som blir meldt ut av pensjonsordningen
uten rett til løpende alders- eller uførepensjon. Folkevalgt som går direkte over
på arbeidsledighetstrygd kan søke ventepenger når arbeidsledighetstrygden
opphører ut fra de samme betingelser som rett etter utmeldingen.
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Ventepengene tilstås med et årlig beløp som fastsettes for høyst 3 år av gangen
og som ikke kan overstige den alderspensjon den folkevalgte ville ha vært
berettiget til på grunnlag av sin funksjonstid.

7. Oppsatt pensjon

Vedtektenes bestemmelser om oppsatt pensjon gjelder for folkevalgte med
minst 1,6 år pensjonsgivende tjenestetid, dog slik at rettighetene alltid fast
settes i forhold til en full tjenestetid på 16 år. Vedtektenes § 2-9 og for
sikringsvilkårenes § 12 femte ledd gjelder ikke for folkevalgte.

8. Regulering av løpende
pensjoner og oppsatte rettigheter

En folkevalgt som fratrer sitt verv med eller uten rett til straks begynnende
pensjon skal, med utgangspunkt i sin godtgjørelse som folkevalgt (jf. Punkt 2),
senere ha pensjonsytelsene regulert på samme måte som kommunale arbeids
takere med samme pensjonsgrunnlag.

9. Premiebetaling og pensjonsinnskudd

Premien for folkevalgte fastsettes etter en forhøyet prosentsats som skal være
godkjent av Finanstilsynet. Når kommunen/fylkeskommunen vedtar at en
folkevalgt skal ha medregnet tid som folkevalgt før avtalen ble inngått, belastes
en forsikringsteknisk beregnet engangspremie for dette. Det samme gjelder
når kommunen/fylkeskommunen vedtar å medregne et pensjonsgivende tillegg.
Den folkevalgtes eget pensjonsinnskudd settes til 2% av vedkommendes
pensjonsgrunnlag.

10. Samordning med annen tjenestepensjon

Dersom samme person er medlem av pensjonsordningen både som
folkevalgt og etter bestemmelsene for vanlige arbeidstakere, skal det
pensjonsmessig regnes som om det dreiet seg om medlemskap i to f orskjellige
tjenestepensjonsordninger.
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11. Ikrafttreden, endringer

Disse vilkårene trer i kraft fra 01.01.2011. Endringer i bestemmelsene skal
vedtas av KLPs styre og må godkjennes av styret i KS. Endringene må også
godkjennes av Finanstilsynet.

12. Opphør av pensjonering av folkevalgte

En kommune/fylkeskommune kan si opp avtalen om pensjonering av folke
valgte uavhengig av om den for øvrig opprettholder tilslutningen til offentlig
tjenestepensjonsordning i KLP.
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