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4% på fritvalgskontoen –
hvad skal de bruges på?
Tid til at vælge hvad fritvalgskontoen skal
bruges til. Månedlig udbetaling nu også muligt:
Vi har aftalt med Arriva at vi I år udskyder det årlige valg af hvad
fritvalgskontoen skal bruges til med 1 måned, så fristen for at vælge i år er 1.
Maj. Arriva udsender info om hvordan du gør.
Der er i OK 2020 forliget en ny mulighed indbygget i ordningen, som betyder at
du kan vælge at få din fritvalgskonto udbetalt løbende hver måned med din
månedsløn. Tidligere var det kun 2 gange om året man kunne få kontoen
udbetalt. Helt ekstraordinært har vi aftalt med Arriva at alle kan vælge denne
nye mulighed inden 1. Maj og dermed stadigt få fritvalgtskontoen udbetalt
månedligt i 2021. Det er ellers alene en mulighed man kan vælge hvert år inden
udgangen af December måned, for det følgende år.

Det drejer sig om 4,0 % af din løn !
Valget er vigtigt og beløbet er ikke længere et lille beløb, så vi opfordre dig til at
tage aktivt stilling til hvad du vil med din fritvalgskonto. Der vil i manges tilfælde
være tale om 20.000 kr. eller mere før skat pr. år.
Valget du skal beslutte er uhyre enkelt. Du skal vælge om du vil :
A) have beløbet udbetalt via lønnen, eller
B) have beløbet sat ind på din pensionsopsparing. (med mulighed for senere at
kunne købe frihed i form af seniordage og omsorgsdage)
Du kan også vælge at overfører dine feriefridage til pensionsopsparingen. I såfald
benytter du linje i skemaet til dette.
Foretager du dig intet, bliver hele beløbet bare udbetalt med din løn.

Ny enkel formular!
Arriva har udarbejdet et nyt skema, hvor det gerne skulle være mere enkelt og
overskueligt at udfylde det. Vi henviser til den mail Arriva udsender.
Husk sidste frist er 30. April
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Bemærk: Dit valg er et enten - eller:
Der er tale et valg mellem 2 ordninger og når man har valgt, så er det den
ordning man har valgt der er gældende for hele 2021. I 2022 kan du atter vælge
og er ikke bundet af dette års valg.
Så valget betyder at du enten kan:
vælge at få udbetalt de 4 % fra fritvalgskontoen løbende hver måned med
lønnen.
Eller:
vælge at få fritvalgskontoen sat ind på pensionsordningen og kan så vælge:






At konvertere dine feriefridage (FF timerne) til penge og indsætte dem på
pensionskontoen.
At lade beløbet stå på din pensionskonto til du går på pension
At bruge en del af beløbet på de 2 årlige omsorgsdage
At bruge en del af beløbet på at købe op til 32 årlige seniordage, når du er
5 år fra din folkepensionsalder.
At få din fritvalgskonto udbetalt 2 gange årligt (Juni og December)

Er du i tvivl om hvordan skemaet udfyldes eller har du spørgsmål til
ordningerne så er du velkommen til at kontakte din lokalgruppeformand.

Med Venlig Hilsen
LPO ARRIVA
- Din områdegruppe!
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