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Arvodesväxling till pensionsbehållning – Allmänna villkor 

 

1. Erbjudande 
Region Dalarna, nedan kallat RD, erbjuder förtroendevalda som omfattas av 
pensionsbestämmelse OPF-KL (omställningsstöd pension förtroendevald) med 
uppdrag på minst 40% av heltid möjlighet att arvodesväxla fr.o.m. 2020-01-01 
genom frivilligt avstående av en del av månadsarvodet till pensionsbehållning.  
 
Arvodesväxling till pensionsbehållning sker på initiativ av förtroendevald, 
genom skriftlig begäran om arvodesväxling. 
 
Blankett ARVODESVÄXLING TILL PENSION finns att hämta på 
www.regiondalarna.se 
 
 

2. Vem omfattas av erbjudandet 
Erbjudande om arvodesväxling riktar sig till förtroendevald som omfattas av 
OPF-KL och har uppdrag på minst 40% av heltid inom RD.  
 
 

3. Arvodesavstående – lägsta och högsta månadsbelopp 
Lägsta månadsbelopp för arvodesavstående är 200 kronor per månad och 
högsta månadsbelopp för arvodesavstående är 20 procent av det fasta (totala) 
månadsarvodet. Månadsbeloppet skall vara i jämna 100-tals kronor. 
Arvodesavståendet sker löpande varje månad. 
 
En förutsättning för att arvodesavståendet skall verkställas är att bruttoarvodet 
den aktuella månaden uppgår till lägst det hela överenskomna månads-
beloppet. Bruttoarvode som understiger överenskommet månadsbelopp per 
månad utbetalas kontant. 
 
Förtroendevald har inte rätt att disponera det belopp som enligt godkänd 
begäran har/skall arvodesväxlas till pensionsbehållning. 
 
 

4. Pensionsbehållning – avgiftsbestämd ålderspension 
Arvodesväxlat belopp sätts av tillsammans med OPF-KLs pensionsavgift per 
kalenderår (31 mars påföljande år) till förtroendevalds pensionsbehållning i 
RDs balansräkning. Därmed hanteras, uppräknas och utbetalas arvodesväxlat 
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belopp tillsammans med OPF-KLs avgiftsbestämda ålderspension 
(pensionsbehållning) enligt pensionsbestämmelserna i OPF-KL. 
 
 

5. Begäran om arvodesväxling från förtroendevald 
Undertecknad begäran om arvodesväxling från förtroendevald sänds till RDs  
pensionshandläggare, Regionkontoret, för godkännande i enlighet med 
villkoren för arvodesväxling. Förtroendevald erhåller kopia på godkänd 
överenskommelse om arvodesväxling, i annat fall återsänds begäran. 
Arvodesväxling upphör automatiskt vid mandatperiodens slut. Vid ny 
mandatperiod ny begäran.  
 
 

6. Överenskommelse om arvodesväxling 
Överenskommen arvodesväxling verkställs tidigast från den månad som 
arvodesbearbetning via lönesystemet är möjlig , efter att begäran godkänts. 
Överenskommelse om arvodesväxling gäller till mandatperiodens slut.   
 
Pensionshandläggaren ansvarar för att löneadministratören får kopia för 
verkställande av överenskommen, ändrad eller uppsagd arvodesväxling. 
 
 

7. Begäran om ändring av arvodesväxling under mandatperiod från förtroendevald 
Förtroendevald kan medges ändring i överenskommelsen en (1) gång per 
kalenderår, ändringen gäller sedan från och med januari året därpå. 
Undertecknad begäran om ändring av arvodesväxling sänds senast 30 
november till RDs pensionshandläggare, Regionkontoret. 
 
Blankett ARVODESVÄXLING TILL PENSION finns att hämta på 
www.regiondalarna.se. 
 
 

8. Uppsägning av arvodesväxling från förtroendevald 
Uppsägningstid för överenskommen arvodesväxling är minst tre (3) 
kalendermånader. Uppsägning skall ske skriftligt till RDs 
pensionshandläggare, Regionkontoret. 
 
Blankett ARVODESVÄXLING TILL PENSION finns att hämta på 
www.regiondalarna.se 
 
Förtroendevald erhåller skriftligt besked att uppsägning av arvodesväxling är 
mottagen samt bekräftelse på datum när arvodesväxling upphör. 
 
Om den förtroendevalde återigen vill arvodesväxla skall minst sex (6) månader 
ha förflutit från arvodesväxlingens upphörande innan ny överenskommelse om 
arvodesväxling kan godkännas, förutom vid ny mandatperiod. 
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9. Ändrade förhållanden under mandatperioden – arvodesväxling påverkas 
Löneadministratören ansvarar för att pensionshandläggaren meddelas om 
uppdraget upphör eller att uppdragsförhållandet ändras så att villkoren för 
arvodesväxling inte längre uppfylls. 
 
9.1 Uppdraget upphör 
Överenskommelse om arvodesväxling upphör att gälla när förtroendevalds 
uppdrag i RD upphör under mandatperioden. Arvodesväxlat belopp under 
kalenderåret sätts av enligt ursprunglig överenskommelse. Arvode eller annan 
ersättning som utbetalas efter uppdragets upphörande kan inte arvodesväxlas. 
 
9.2 Dödsfall 
Vid förtroendevalds dödsfall upphör arvodesväxlingen att gälla från 
dödsfallsdatum och arvodesväxlat belopp under kalenderåret utbetalas till 
dödsboet, månaden efter dödsfallet. 
 
9.3 Sjukdom, föräldraledighet m.m. 
En förutsättning för att arvodesväxling skall verkställas är att bruttoarvodet den 
aktuella månaden uppgår till lägst det hela överenskomna månadsbeloppet.  
 
9.4 Vid permanent ändring av uppdragets % 
Vid väsentlig ändring (minst 20%) av förtroendevalds uppdrags % under 
mandatperioden kan ändring ske under kalenderår, se punkt 5 och 6.  
 
 

10. Uppsägning av arvodesväxling från RD 
RD har rätt att säga upp överenskommen arvodesväxling med förtroendevald. 
Uppsägningstiden är tre (3) kalendermånader. Arvodesväxlat belopp under 
kalenderåret sätts av enligt ursprunglig överenskommelse. 
 
 

11. Pensionsgrundande inkomst 
Förtroendevalds fasta arvode före arvodesväxling skall ligga till grund för 
pensionsavgift OPF-KL samt arvodesrelaterade ersättningar, tillägg och 
avdrag. 
 
 

12. Negativa konsekvenser av arvodesväxling i tillämpliga delar 
Förtroendevald kan påverkas negativt av arvodesväxling, på grund av att 
bruttoarvodet inte överstiger de olika intjänandetak som finns i 
trygghetssystemen, då det är bruttoarvordet efter arvodesväxling som används 
vid t.ex. 

 vård av barn (vab) och graviditetspenning (taket är 7,5 pbb) 

 sjukpenninggrundande inkomst (taket är 8 pbb) 

 arbetsskadeförsäkring (taket är 7,5 pbb) 
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 föräldraförsäkring (taket är 10 pbb) 

 allmän pension (taket är 8,07 ibb) 

 försäkringar AGS-KL, TFA-KL 
 
 

13. Skatt 
Vid avsättning till pensionsbehållning kostnadsför RD den särskilda 
löneskatten, men den betalas först när pensionen betalas ut. Förtroendevald 
betalar skatt på avgiftsbestämd ålderspension (pensionsbehållning) som 
utbetalas till förtroendevald via pensionsadministratör. 
 
 

14. Ändring av allmänna villkor samt blankett för arvodesväxling 
Regionstyrelsen har rätt att besluta om ändring i villkoren för arvodesväxlingen 
samt att besluta om upphörande med erbjudandet om arvodesväxling.  
 
RDs pensionshandläggare har rätt att anpassa blankett ARVODESVÄXLING 
TILL PENSION som finns att hämta på www.regiondalarna.se utan beslut av 
Regionstyrelsen. 
 
 

15. Force majeure med mera 
Om RD inte kan fullfölja sina förpliktelser enligt denna överenskommelse på 
grund av omständigheter som är att betrakta som force majeure är RD inte 
skyldigt att betala skadestånd eller annan ersättning till den förtroendevalde.  
 
Vid ändrad lagstiftning eller ändring i gällande Arvodesreglemente har RD rätt 
att anpassa reglerna för arvodesväxling till de nya förutsättningarna, alternativt 
att säga upp överenskommelsen med omedelbar verkan. 


