Trondheim kommune

Saksframlegg
FORSIKRINGSORDNING FOR FOLKEVALGTE
Arkivsaksnr.: 09/1700
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Bystyret vedtar følgende nytt punkt i Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte:
5.
a)
b)

FORSIKRING:
Heltids- og deltidspolitikere omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 10 og 11 på lik linje med
ansatte i Trondheim kommune.
Alle folkevalgte, som under utøvelse av sitt verv blir skadd, er forsikret i henhold til
Hovedtariffavtalens kapittel 1, §11. på lik linje som ansatte i Trondheim kommune.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Godtgjøringsutvalget behandlet denne saken 28.1.2009 med innstilling til bystyret. Bystyret ba om en
nærmere redegjørelse for kostnadene. Det har tatt så vidt lang tid å innehente pristilbud at saken med dette
legges fram med ny utredning.
Bakgrunn
Godtgjøringsreglementet inneholder ikke noe bestemmelse om forsikringsordning, med unntak av en
bestemmelse i forbindelse med reiser (pkt 1.7.b): ”Ved folkevalgtes reiser utenfor kommunen, dekkes
billetter (transportutgifter), opphold og diett som bestemt i kommunens reiseregulativ. Tjenesteforsikring
dekkes av kommunen.”
Denne saken tar opp behovet for en bestemmelse om yrkesskadeforsikring for folkevalgte. Lov om
yrkesskade, § 2 b, fastslår at "ombudsmann i offentlig virksomhet" omfattes av yrkesskadeforsikringen.
Trondheim kommune ønsker å likestille "ombudsmannens", altså folkevalgtes, rettigheter med de rettigheter
ansatte har i henhold til Hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 1, §11, som omhandler yrkesskade, se vedlegg
1.
I hvilke situasjoner er man forsikret? HTA § 11.1 bruker formuleringen ”arbeid i kommunal virksomhet”.
Hva som naturlig faller inn under begrepet, kan selvsagt diskuteres, men i prinsippet vil det gjelde all
utøvelse av vervet. HTA § 11.2 sier at forsikringen også gjelder direkte reise mellom hjem og arbeidssted,
og på tjenestereise. Dette er også nedfelt i kommunens personalforsikringer, se vedlegg 2. På kommunens
hjemmeside står det i forbindelse med forsikring av ansatte at ”yrkesskade er skade påført på arbeid” og at
”i tillegg er arbeidstaker ulykkesforsikret på reise direkte mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise”.

Saksfremlegg - arkivsak 09/1700
13872/ 10

1

Trondheim kommune
Vurdering
I dag betaler Trondheim kommune forsikringspremie for heltids- og deltidspolitikere, slik at disse omfattes
av alle personalforsikringer på lik linje med øvrige ansatte. Det foreslås at en bestemmelse om dette blir tatt
inn i godtgjøringsreglementet. Her refereres også til HTA § 10, da disse også omfattes av
gruppelivsforsikring (nytt pkt 5.a).
Kommunens forsikringsselskap har nylig tilbudt ulykkesforsikring i henhold til HTA § 11 også øvrige
politikere. Det må da leveres en antallsoppgave for politikere som ikke er hel- eller deltidsansatte og
utstedes en egen forsikring for disse. Det dreier i dag seg om ca 50 personer dersom vi begrenser oss til
faste medlemmer. Med varamedlemmer blir det ytterligere ca 110-120 personer.
Kostnadene avhenger av antallsoppgave som nevnt ovenfor, og størrelsen på forsikringspremien. Hvis vi
tar utgangspunkt i premien for kommunalt ansatte vil den være på kr. 78,95 pr. stk. I så fall vil kostnaden
bli ca 4.000 kr pr år for faste medlemmer. Med varamedlemmer inkludert vil det bli ca 13.000 kr pr år.
Dette er mindre enn halvparten av årlig godtgjøring til ett bystyremedlem.
På denne bakgrunn foreslås det at alle folkevalgte, faste og vara, omfattes av yrkesskadeforsikring. (Nytt
pkt 5.b)

Konklusjon
Følgende foreslås tatt inn som nytt punkt i Trondheim kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte:
5.
FORSIKRING:
a)
Heltids- og deltidspolitikere omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 1, §§ 10 og 11 på lik linje med
ansatte i Trondheim kommune.
b)
Alle folkevalgte, som under utøvelse av sitt verv blir skadd, er forsikret i henhold til
Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 11. på lik linje som ansatte i Trondheim kommune.
... Sett inn saksutredningen over denne linja
Bystyresekretariatet i Trondheim, 28.01.2010

Kari Aarnes
sekretariatsleder
Øyvind Øyen
Vedlegg 1: Hovedtariffavtalens §§ 10 og 11
Vedlegg 2: Orientering til ansatte om personalforsikringene i Trondheim kommune
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