
 
 

Særskilte bestemmelser for folkevalgte i Sandnes kommune – Tillegg til forsikringsvilkår for 

tjenestepensjonsordning (jf. Også TPO-vedtektene) 

 

Sandnes kommune har tjenestepensjonsordning i Sandnes kommunale pensjonskasse og kommunens 

folkevalgte skal være med 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 Sandnes kommunale 

pensjonskasse gjelder så langt de passer og med følgende spesielle vilkår: 

 

 

§ 1 Omfang 

Folkevalgte i tillitsverv som medfører fast godtgjøring skal meldes inn i kommunens ordinære 

pensjonsordning for arbeidstakere. Som full stilling regnes godtgjørelsen til den høyest lønnede valgte 

heltidspolitikeren i kommunen.  

 

Verv i forskjellige kommuner eller fylkeskommuner sees i sammenheng for oppnåelse av 

medlemskap. Slike medlemskap behandles i tilfelle på samme måte som arbeidstakere som har flere 

små stillinger som legges sammen for oppnåelse av rett til medlemskap.  

 

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 selskapsvedtektene for Sandnes kommunale pensjonskasse.   

 

Stillingsprosenten for folkevalgte som er frikjøpte er den samme som frikjøpsprosenten. For 

folkevalgte som ikke er frikjøpte, men som har fast månedlig utbetaling, fastsettes stillingsprosenten ut 

fra samlet godtgjørelse sammenlignet med full godtgjørelse som angitt i §1. 

 

§ 3 Aldersgrense 

Aldersgrensen for folkevalgte som har dette som hovedfunksjon i kommunen er 70 år. For de som 

også er innmeldt i pensjonsordningen 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 pensjonsordningen for folkevalgte og annen offentlig 

tjenestepensjonsordning tilsluttet Overføringsavtalen. 

 

§ 5 Oppsatt pensjon og oppsatte pensjonsrettigheter 

Den folkevalgte får rett til oppsatt pensjon i henhold til vedtektene for TPO, kap. 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 tjenestepensjonsordningen. 

 



 
Oppsatte pensjonsrettigheter etter den tidligere pensjonsordningen for folkevalgte, som opphørte den 

1. januar 2014, reguleres av de gjeldende særskilte pensjonsvedtekter og – bestemmelser for 

folkevalgte per 31. desember 2013.  

 

§ 6 Avtalefestet pensjon 

Vedlegg 4 Vedtekter for avtalefestet pensjon i HTA gjelder for de folkevalgte. Kostnadene dekkes av 

Sandnes kommune. 

 

§ 7 Premiebetaling for tilleggsdekning 

Når kommunen 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 

vedtar å medregne et pensjonsgivende tillegg. Den folkevalgtes eget pensjonsinnskudd fastsettes likt 

det til enhver tid gjeldende medlemstilskuddet for ansatte i kommunen. 

 

§ 8 Opphør  

Kommunen kan med virkning fra påfølgende årsskifte si opp avtalen om at folkevalgte inngår i 

kommunens ordinære tjenestepensjonsordning. Det vises til mulighet til å opprette særskilt 

pensjonsordning for folkevalgte, hjemlet i Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for 

folkevalgte i kommune eller fylkeskommune av 03.12.12 nr. 1121. For øvrig vises det til  

TPO - vedtektene kapittel 14. 

 

 

§ 9 Ikrafttreden 

Disse særskilte bestemmelser for innmelding av folkevalgte i kommunens eller fylkeskommunens 

ordinære tjenestepensjonsordning trer i kraft fra og med 1. januar 2014.  

 

-- 

 

Sandnes 18.11.2015  



 
 

TILLEGG TIL SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR FOLKEVALGTE I SANDNES 

KOMMUNE – GJELDENDE FOR OPPTJENING FØR 1.1.2014 

 

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 

 

Disse bestemmelser gjelder når det i forsikringsavtalen er fastslått at pensjonsordningen også skal 

omfatte kommunens folkevalgte. For de folkevalgte gjelder så langt det passer også Pensjonskassens 

forsikringsvilkår for kommunal pensjonsordning, samt TPO-vedtektene. Ved motstrid går 

nedenstående bestemmelser foran. 

 

1.    MEDLEMMER 

Pensjonskassen omfatter bare folkevalgte i verv som medfører en arbeidstid som tilsvarer minst 1/5 av 

vanlig arbeidstid for kommunale tjenestemenn. 

 

2.    ALDERSGRENSE 

Aldergrensen er 65 år. 

 

3.    PENSJONSGIVENDE TJENESTETID 

Som pensjonsgivende tjenestetid regnes den tid det er betalt medlemsinnskudd for. 

 

Pensjonskassens styre kan gjøre vedtak om at også tjenestetid som folkevalgt i kommunen før 

tilslutning til Pensjonskassen skal medregnes. 

 

4.    PENSJONSGRUNNLAG 

Pensjonsgrunnlaget beregnes ut fra den folkevalgtes faste godtgjørelse, inklusiv pengegodtgjørelse 

som trer i stedet for naturalytelse. Verdien av naturalytelser fastsettes skjønnsmessig av 

Pensjonskassens styre. 

 

5.    ALDERSPENSJON 

Alderspensjonen utbetales tidligst fra det tidspunkt den folkevalgte ikke lenger oppebærer sin 

godtgjørelse. 

 

Alderspensjon kan ikke ytes så lenge vedkommende er medlem av Stortinget eller Regjeringen, eller 

er tilsatt i statlig eller kommunal/fylkeskommunal stilling som medfører rett til medlemskap i 

tjenestepensjonsordning. 

 

Dersom den folkevalgte fortsatt oppebærer delvis godtgjørelse eller er tilsatt i statlig eller 

kommunal/fylkeskommunal stilling som medfører rett til medlemskap i tjenestepensjonsordning, kan 

det innvilges redusert alderspensjon. 

 

Den pensjonsgivende tjenestetid som kreves for å få rett til full pensjon, skal for folkevalgte utgjøre 16 

år. Ved kortere tjenestetid avkortes alderspensjonen forholdsmessig. 

 



 
 

 

6.    UFØREPENSJON, EKTEFELLEPENSJON OG BARNEPENSJON 

En folkevalgt har rett til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon etter  

TPO-vedtektenes bestemmelser. Dog er kravet for full pensjon 16 år, jf. punkt 5 fjerde ledd. 

 

7.    VENTEPENGER 

Dersom aldersmessige eller andre hensyn tilsier det, kan Pensjonskassens styre tilstå ventepenger til 

tidligere folkevalgte som ikke har rett til utbetaling av alders eller uførepensjon fra det tidspunkt 

vedkommende ikke lenger mottar godtgjørelse som folkevalgt. 

 

Ventepenger tilstås med et årlig beløp som fastsettes for høyst tre år av gangen og som ikke kan 

overstige den alderspensjon som den folkevalgte på grunnlag av sin funksjonstid ville vært berettiget 

til. 

 

8.    OPPSATT PENSJON 

TPO-vedtektenes bestemmelser om oppsatt pensjon gjelder for folkevalgte med minst 576 dagers 

pensjonsgivende tjenestetid, dog slik at rettighetene fastsettes i forhold til en full tjenestetid på 

16 år. 

 

9. REGULERING AV PENSJONER UNDER UTBETALING 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 4, og den beregnede arbeidstid senere ha 

pensjonsytelsene regulert på samme måte som kommunale arbeidstakere med samme 

pensjonsgrunnlag. 

 

10.    PREMIER 

Kommunens premie for folkevalgte fastsettes etter en forhøyet prosentsats, som skal være meldt til 

Finanstilsynet. 

 

Den folkevalgtes eget pensjonsinnskudd settes til 2 prosent av vedkommendes pensjonsgrunnlag. 

 

11. SAMORDNING MED ANNEN TJENESTEPENSJON SOM ER SIKRET I 

PENSJONSKASSEN 

Dersom samme person er medlem av Pensjonskassen både etter bestemmelsene i nærværende tillegg 

og etter bestemmelser for vanlige stillinger i kommunens tjeneste, skal det pensjonsmessig regnes som 

om det dreiet seg om medlemskap i to forskjellige tjenestepensjonsordninger. 

 

12.    IKRAFTTREDEN MV. 

Disse bestemmelser erstatter tidligere vilkår av 19.10.1999 og trer i kraft fra 1.1.2008 

 

 



 
 

Endringer i bestemmelsene kan vedtas av kommunestyret etter først å være behandlet av 

Pensjonskassens styre. Endringer må meldes til Finanstilsynet. 

 

13.    OPPHØR AV PENSJONSORDNINGEN FOR FOLKEVALGTE 

Dersom kommunen vedtar at pensjonsordningen for kommunale folkevalgte skal opphøre, trer punkt 8 

og 9 i kraft. 

 

---- 

 

Sandnes 13.10.2015 

 

--- 

 

Vedtatt i styremøte 25.11.2015 


