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Regionstyrelsen

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen uppdrar, under förutsättning av att regionfullmäktige beslutar fastställa OPF KL-18, åt regiondirektören att
fastställa tillämpningsanvisningar för OPF-KL18.
2. Till följd av detta upphäver regionstyrelsen sitt beslut 2018-03-13, §
62, om tillämpningsanvisningar till OPF-KL14.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer Sveriges Kommuner och Landsting
modell för omställningsstöd, pension samt familjeskydd för
förtroendevalda, OPF-KL18, med undantag dels vad gäller kapitel 2,
§ 4 innebärande att det ekonomiska omställningsstödet kan erhållas
även om den enskilde får ett förvärvsarbete och oavsett omfattningen
av detta, dels vad gäller kapitel 2, § 6 innebärande att samordning
med förvärvsinkomster ska ske redan från år 1.
2. Regionfullmäktige upphäver sitt beslut 2014-06-17, § 52, om
omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda,
OPF-KL14.
Sammanfattning

I detta ärende beslutar regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta
om en modell för omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
föreslagit Sveriges kommuner och landsting att anta (OPF-KL18). Förslaget
bygger på den modell som SKL beslutade om 2014 (OPF-KL14), och som
Region Skåne beslutade om i juni 2014. Det nya förslaget innebär att
beslutet i regionfullmäktige från 2014 upphävs. Detta beslut innebär att
Region Skåne helt följer bestämmelserna i OPF-KL18 utom vad gäller
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möjligheten att kombinera förvärvsarbete med ekonomiskt omställningsstöd
samt vad som ska gälla för samordningsfrihet.
I detta ärende beslutar regionstyrelsen också om att, under förutsättning av
att regionfullmäktige beslutar fastställa OPF-KL18, uppdra åt regiondirektören att fastställa tillämpningsanvisningar för OPF-KL18, samt att
upphäva sitt beslut 2018-03-13, § 62, om tillämpningsanvisningar för OPFKL14.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-20
2. SKL; Cirkulär 18:31 med tillhörande bilagor
3. Arvodesberedningens beslut 2018-11-16, § 28
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14
september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18
gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som
tillträder vid valet 2018 och som inte tidigare omfattats av PBF-KL i
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har
varit det nu gällande OPF-KL14, som antogs av SKL:s styrelse den 20
oktober 2013.
För en beskrivning av förändringarna i OPF-KL18 jämfört med OPF-KL14
hänvisas till arvodesberedningens beslut i ärendet 2018-11-16.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De nya bestämmelserna består av en avgiftsbestämd ålderspension, vilket
innebär att kostnaden är mer förutsägbar till skillnad från förmånsbestämd
ålderspension som gäller i våra nuvarande pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Juridisk bedömning

Ingen juridisk bedömning har ansetts nödvändig i detta ärende. Juridiska
aspekter på förslaget har beaktats under framtagandet av förslaget hos SKL.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.

Region Skåne

Datum

2018-11-20

3 (3)

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Ärendet kräver ingen speciell uppföljning.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör
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