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§ 1. Omfang
Folkevalgte i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra minst 1/3 av 
full godtgjørelse skal meldes inn i kommunens eller fylkeskommunens ordinære 
pensjonsordning for arbeidstakere. Som full stilling regnes  godtgjørelsen til den 
høyest lønnede valgte heltidspolitikeren i kommunen  eller fylkeskommunen. 
Dersom kommunen eller fylkeskommunen ikke har heltidspolitikere, skal det 
fastsettes en prosentsats på grunnlag av hva godtgjørelsen ville ha vært for den 
høyest lønnede heltidspolitikeren.

Det kan tas inn i avtalen med KLP at verv og ansettelser i samme kommune 
eller fylkeskommune skal legges sammen for oppfylling av kravet i første ledd. 
Hvis summen av verv og ansettelser oppfyller minstekravet for medlemskap for 
folkevalgte, skal de meldes inn i pensjonsordningen med samlet stillingsprosent 
og pensjonsgrunnlag. Hvis kravet i første ledd (minstekravet) ikke oppfylles, skal 
verv ikke gi medlemskap i pensjonsordningen.  

Det kan tas inn i avtalens at flere verv som kommunal eller fylkeskommunal
folkevalgt, skal legges sammen for oppfylling av kravet i første ledd.

Det kan tas inn i avtalen med pensjonsleverandøren at nedre grense for
medlemskap skal knyttes til en tilsvarende prosent av den lavest lønnede

Kommuner og fylkeskommuner som har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP 
kan innlemme folkevalgte i pensjonsordningen i samsvar med bestemmelsene i 
dette tillegget. Det vises til Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger 
for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune av 03.12.12 nr. 1121 § 1 annet ledd. 

Vedtektene og forsikringsvilkårene for offentlig tjenestepensjonsordning i KLP 
gjelder så langt de passer og med følgende spesielle vilkår:
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heltidspolitikeren. Det kan også avtales en lavere eller høyere grense for
innmelding, med inntil 50 % av heltidsverv.

Det kan også avtales at folkevalgte som har permisjon fra offentlig stilling, kan 
unntas dersom vedkommende fortsatt er tilsluttet pensjonsordning gjennom sin 
arbeidsgiver i permisjonstiden.

Folkevalgt som er medlem av særskilt pensjonsordning for folkevalgte i medhold 
av Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i
kommune eller fylkeskommune av 03.12.12 nr. 1121, skal ikke meldes inn i
arbeidsgivers ordinære tjenestepensjonsordning etter bestemmelsene her.

§ 2. Pensjonsgrunnlag
Pensjonsgrunnlaget er den folkevalgtes samlede, faste godtgjørelse, med de samme 
begrensninger som følger av Vedtektene.  

Møtegodtgjørelser inngår i pensjonsgrunnlaget for deltidspolitikere. Stillings-
prosenten for folkevalgte fastsettes ut fra samlet godtgjørelse sammenlignet med 
full godtgjørelse som angitt i § 1.

Møtegodtgjørelser som ytes i tillegg til godtgjørelse for 100 % beregnet stillings-
andel kan avtales omgjort til pensjonsgivende tilleggslønn. Møtegodtgjørelsene må 
i tilfelle fastsettes ut fra møteplanene, omregnes til årsbeløp og utbetales med faste 
månedlige beløp etter samme regler som gjelder for de ordinært ansatte.
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§ 3. Aldersgrense
Aldersgrensen for folkevalgte som har dette som hovedfunksjon i kommunen 
eller fylkeskommunen er 70 år. For de som også er innmeldt i pensjons-
ordningen som ansatt gjelder aldersgrensen for hovedstillingen.

§ 4. Særlig om ektefellepensjon  
(vedtektenes kapittel 9)
Begrepet «pensjonsordningen» i Vedtektenes § 9-2 b skal for folkevalgtes
vedkommende forstås slik at begrepet viser til både den tidligere pensjons-
ordningen for folkevalgte og annen offentlig tjenestepensjonsordning tilsluttet 
Overføringsavtalen.

§ 5. Oppsatt pensjon og oppsatte 
pensjonsrettigheter (vedtektenes 
kapittel 11)
Den folkevalgte får rett til oppsatt pensjon i henhold til Vedtektenes § 11.

Medlemmer med mindre enn 3 års medlemstid får likevel rett til oppsatt pensjon 
dersom de har 3 års samlet medlemstid i tidligere pensjonsordning for folkevalgte 
i kommuner og fylkeskommuner og i den ordinære tjeneste-pensjonsordningen.

Oppsatte pensjonsrettigheter etter den tidligere pensjonsordningen for folke-
valgte, som opphørte den 1. januar 2014, reguleres av de pensjonsvedtekter og 
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Særskilte bestemmelser for folkevalgte som gjaldt på utmeldingstidspunktet.

Der den folkevalgte før 1. januar 2014 var medlem av kommunens eller 
fylkeskommunens ordinære pensjonsordning, reguleres de opptjente pensjons-
rettighetene av pensjonsvedtekter og bestemmelser for den aktuelle
pensjonsordningen på utmeldingstidspunktet.

§ 6. Premiebetaling for tilleggsdekning
Når kommunen/fylkeskommunen vedtar at en folkevalgt skal ha medregnet tid 
som folkevalgt fra 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 pensjons-
innskudd fastsettes likt det til enhver tid gjeldende medlemstilskuddet for ansatte 
i kommunen.

§ 7. Opphør
En kommune/fylkeskommune kan med virkning fra påfølgende årsskifte si opp 
avtalen om at folkevalgte inngår i kommunens ordinære tjenestepensjons-
ordning. For øvrig vises det til forsikringsvilkårene og forsikringsavtalen.

§ 8. Ikrafttreden
Disse særskilte bestemmelser for innmelding av folkevalgte i kommunens 
eller fylkeskommunens ordinære tjenestepensjonsordning trer i kraft fra 
1. januar 2014.
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