Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Siv Jacobsen (Ap) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 2:
Øvrige godtgjøringer til folkevalgte justeres tilsvarende, dog ikke ut over godtgjøring til
stortingsrepresentanter.
Nytt punkt 4:
I forbindelse med en gjennomgang av reglementet bør det også være en gjennomgang av
forholdet mellom lønn og honorarer for styreverv og andre verv ut over fylkeskommunale
verv.
Representanten Frederikke Stensrød (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 1:
Minimumsgrensen for innmelding i Fellesordningen endres til 20 prosent.
Representanten Siv Jacobsen (Ap) foreslo som saksordfører:
Per Inge Bjerknes (Sp)
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1 vedtatt med 9 mot
2 stemmer avgitt for Frederikke Stensrøds forslag (FrP).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 2 fikk ingen stemmer og falt.
Siv Jacobsens forslag til punkt 2 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FrP).
Fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Siv Jacobsens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling 06.02.2014:
1. Fylkestinget velger Fellesordningen for ansatte som ny pensjonsordning for folkevalgte i
Østfold fylkeskommune gjeldende fra 1. januar 2014. Folkevalgte med minimum 1/3 av
full godtgjørelse innlemmes i ordningen og trekkes 2 % pensjonsinnskudd. Det etableres
AFP for folkevalgte fra 62 – 65 år.
Godtgjøringsreglementets punkt 4.8.3 Pensjon og forsikringer, endres i henhold til dette
til:
«Østfold fylkeskommune har Fellesordningen for fylkeskommuner (OfTP) i KLP som
pensjonsløsning for folkevalgte i fylkeskommunen. Folkevalgte med minimum 1/3 full
godtgjørelse meldes inn i ordningen og trekkes 2 % pensjonstilskudd. Disse er samtidig
dekket av gruppelivs- og ulykkes/yrkesskadeforsikring. Pensjonsgrunnlaget svarer til den
folkevalgtes samlede faste godtgjørelse.
Alle folkevalgte er dekket av en tjenesteforsikring som også dekker død/invaliditet ved
tjenestereise/ulykke.
Folkevalgte som faller utenfor pensjonsordningen, skal etter særskilte regler sikres at de
ikke taper pensjonsrettigheter i sitt arbeidsforhold som følge av fylkeskommunale
verv.»
2. Fylkesordførerens godtgjøring justeres til 85 % av statsrådens årsgodtgjøring gjeldende
fra 1.1.2014. Øvrige godtgjøringer til folkevalgte justeres tilsvarende, dog ikke ut over

godtgjøring til stortingsrepresentanter. Reglementets aktuelle bestemmelser endres i
henhold til dette.
3. Godtgjøringsreglementets punkt 4.8.4 Etterlønn endres til:
«Fylkesordføreren og folkevalgte som har ombudsvervet som sin hovedbeskjeftigelse
(over 50 %), kan gis etterlønn ved valgperiodens utløp slik:
 Den faste godtgjøringen kan etter søknad opprettholdes i 1, 5 måneder dersom
vedkommende kan gjeninntre i stilling/tiltrer i ny stilling.
 Den faste godtgjøringen kan etter søknad opprettholdes i 3 måneder dersom
vedkommende ikke har en jobb å gå tilbake til.»
4. I forbindelse med en gjennomgang av reglementet bør det også være en gjennomgang
av forholdet mellom lønn og honorarer for styreverv og andre verv ut over
fylkeskommunale verv.
Saksordfører: Per Inge Bjerknes (Sp)

