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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Ersättning till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Arvodesutskottet föreslår ekonomisk ersättning till förtroendevalda för
förlorad pensionsförmån.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslag till ekonomisk ersättning till förtroendevalda för
förlorad pensionsförmån
att som schablon för ersättning ge förtroendevalda samma nivå på
pensionsavgift som kommunala tjänstemän får enligt för dem gällande
pensionsavtal (för närvarande 3,5 %)
att anvisningarna skall tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari
2003.

Bilaga
Kanslienhetens tjänsteutlåtande

2006-08-16
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 september 2006.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 19 september 2006.

Ärendet och dess beredning
Arvodesutskottet har den 16 augusti 2006 föreslagit landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna förslag till ekonomisk
ersättning till fö rtroendevalda för förlorad pensionsförmån, att som schablon
för ersättning ge förtroendevalda samma nivå på pensionsavgift som
kommunala tjänstemän får enligt för dem gällande pensionsavtal (för
närvarande 3,5 %), att anvisningarna skall tillämpas retroaktivt från och med
den 1 januari 2003.
Ärendet har behandlats i arvodesberedningen den 21 februari 2006.
Kanslienhetens tjänsteutlåtande den 16 augusti 2006 bifogas (bilaga).
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Bilaga
Kansliets tjänsteutlåtande
Kansliet har anfört
Enligt 4 kap. 12 § KL ska ”förtroendevalda ha rätt till skälig ersättning för
den arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner som de förlorar,
när de fullgör sina uppdrag”. I begreppet ”förmåner” ingår förlorad tjänstepension. Bestämmelsen omfattar inte de förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40%). För denna grupp gäller
istället särskilda pensionsbestämmelser.
I kommunallagen regleras att förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För förtroendevald i landstinget som gör en sådan förlust i sin anställning, ersätts förlusten genom ett system med pensionsavgifter enligt samma principer som gäller för anställda i Stockholms läns
landsting.
Vid bestämmande av avgiftens storlek ska avgiften följa det avtal som fö r
varje år är gällande på Offentliganställdas förhandlingsråds ( OFR:s )
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Vid dessa bestämmelsers
ikraftträdande uppgår den årliga pensionsavgiften till 3,5 % av
årsinkomsten.
Underlag för beräkning av avgiften utgörs av under året utbetalad ersättning
för förlorad arbetsinkomst som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande
av förtroendeuppdrag inom landstinget.
Ersättning enligt ovan utgår endast om den förtroendevalde, i den anställning i vilken denne förlorat arbetsinkomster på grund av förtroendeuppdraget, omfattas av ett kollektivavtal om tjänstepension där förmånen i huvudsak är avgiftsbaserad. Här åsyftas t.ex. KAP-KL för kommun- och landstingsanställda, PA 03 för statsanställda och SAF-LO-avtalet för privatanställda arbetare. Förtroendevalda, vilka i sin anställning omfattas av
förmånsbaserade tjänstepensionsavtal såsom ITP-avtalet för privatanställda
tjänstemän, har inte rätt till årlig avgift eftersom någon förlust av intjänad
pension inte uppstår.
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Förlorade arbetsinkomster från enskild näringsverksamhet, såsom egenföretagares eller s.k. fria yrkesutövares arbetsinkomster, berättigar inte till årlig
avgift.
Förtroendevald som kan styrka att ytterligare pensionsförmåner förlorats
under uppdragstid, såsom förmånsbestämd ålderspension eller motsvarande,
kan efter prövning av pensionsmyndigheten få ersättning för sådan förlust.
Yrkande om sådan ersättning skall framställas i samband med pensionering,
dock senast inom två år från pensionstillfället.
Uppgift om vilket pensionsavtal den förtroendevalde omfattas av i sin
anställning, ska lämnas till landstinget i samband med att den förtroendevalde ansöker om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Storleken på
eventuell pensionsförlust behöver inte påvisas.

