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Oppsigelse av Østfold fylkeskommunes medlemskap i Klp
Vedlegg
Ingen.

Fylkesordførerens forslag til innstilling

Østfold fylkeskommune sier opp sin pensjonsavtale med Klp fra og med 01.01.2020.

Fylkesordførerens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 16. mai 2019
Ole Haabeth
fylkesordfører

Fylkesrådmannens anbefaling
Østfold fylkeskommune sier opp sin pensjonsavtale med Klp fra og med 01.01.2020.
Sarpsborg, 6. mai 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Hans Jørgen Gade
økonomidirektør

Bakgrunn for saken
I møte den 22. mars 2019 fattet Fellesnemda følgende vedtak:
«1. Viken fylkeskommune etablerer en egen fylkeskommunal pensjonskasse for
tidligere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune.
2. Styrene i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale
pensjonskasse bes snarest starte opp et arbeid med sikte på å fusjonere de to
pensjonskassene fra 01.01.2020.
3. Østfold fylkeskommunes avtale med KLP sies opp fra samme dato.
4. Det forutsettes at bærekraftmålene blir førende for pensjonskassen, slik at
samfunnsansvar blant annet knyttet til etikk og klima- og miljømål veier tungt når
gjelder plassering av midler.»
I brev datert 05.04.2019 ber hovedprosjektleder fylkestinget i Østfold om å formelt bekrefte
oppsigelse av avtalen og oversende til KLP innen frist satt i hovedtariffavtalen, samt gi
fullmakt til innhenting av bestandsdata fra Klp.

Fakta
Ihht hovedtariffavtalen må Østfold fylkeskommune si opp sin pensjonsavtale med Klp senest
30.09.2019. Fylkestinget i Østfold bes derfor i denne saken om å formelt bekrefte
oppsigelsen av avtalen og oversende oppsigelse til KLP innen frist satt i hovedtariffavtalen
I tillegg vil den nye pensjonskassen for Viken ha behov for bestandsdata for Østfold sine
nåværende og tidligere ansatte i sitt arbeid med å få opprettet ny kasse pr 1.1.20.
Fylkesrådmannen har derfor allerede gitt slik fullmakt til å innhente de nødvendige
bestandsdata.
Når det gjelder drøfting med tillitsvalgte ihht til hovedtariffavtalen, oppfatter
fylkesrådmannen at slik drøfting har vært gjennomført forbindelse med forberedelsene til
fellesnemdas behandling av saken. Fylkesrådmannen vil holde de tillitsvalgte og ansatte
løpende informert i den videre prosessen. Informasjon vil bli bla bli lagt på fylkeskommunens
nettsider og bli oppdatert etter hvert som prosessen går fremover.
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