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Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
• OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser

• Tillämpas för förtroendevalda som tillträder från och med valet
2014, med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med vissa
undantag
• Gäller inte för förtroendevald som omfattas av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda
• Fullmäktige kan/ska anta förslaget om OPF-KL

Omställningsstöd
Aktiva omställningsinsatser

• Uppdrag om minst 40%
• Individuellt anpassat
• Varje kommun/landsting/region beslutar om
kostnad och de aktiva åtgärderna

Ekonomiskt
omställningsstöd

•
•
•
•
•

Uppdrag om minst 40%
Minst 1 års sammanhängande tid
Utges i minst 3 månader och i högst 3 år
85% av årsarvodet år 1 och 2 därefter 60 %
Egen aktivitet krävs

Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd

•
•
•
•
•

Uppdrag om minst 40%
Minst 8 år sammanhängande tid
Tidigast från 61 och längst t o m 65 år
60 % av årsarvodet
Egen aktivitet krävs

Pensionsbestämmelser
Pensionsavgift

• 4,5% på inkomst upp till 7,5 IBB
• 30 % på inkomst över taket
• Pensionsbehållningen omräknas med förändringen av
IBB – både före och under utbetalning
• Pensionsavgiften kan inte betalas till
tjänstepensionsförsäkring p g a de begränsningar i
inkomstskattelagen

Underlag för
pensionsavgift

• Beräknas inte på ersättning för förlorad
arbetsinkomst, pensionsförlust, traktamenten m.m.
• Årsarvode, sammanträdesersättningar och andra
kontanta ersättningar

Försäkringstekniska
riktlinjer

• Utarbetats för närvarande
• Information kommer skickas ut
• Exempelvis: Utbetalningstid, livslängdsantaganden

Pensionsbestämmelser forts.
Sjukpension

• Vid sjuk-eller aktivitetsersättning
• Motsvarar månadsersättning enligt AGS-KL
• Efterskydd i 270 kalenderdagar

Efterlevandeskydd

• Utbetalas mellan 5-20 år
• Kan utbetalas som engångsbelopp
• Obligatoriskt men fullmäktige kan besluta om
att det kan väljas bort

Familjeskydd

• Utarbetas efter att AKAP-KL har förhandlat
motsvarande villkor
• Inriktning att de ska bli likalydande
• Till dess gäller efterlevandepension enligt PBF
eller PRF-KL

OPF-KL- vanliga frågor just nu
• Kan personalutskottet vara pensionsmyndighet?
• Bör reglemente för OPF-KL vara klara före eller efter valet i
höst?
• Kan vi föra över nuvarande förtroendevalda som går på PBF-KL
till OPF-KL?

