Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
OPF-KL innehåller bestämmelser om omställningsstöd och bestämmelser om
pension för förtroendevalda. OPF-KL antas lokalt av kommun- respektive
landstingsfullmäktige efter rekommendation av SKL.
Omställningsstödet omfattar såväl aktiva omställningsinsatser som ekonomiskt omställningsstöd.

Tillämpningsområde
Bestämmelserna gäller för förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller
senare, eller som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF.KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna tillämpas oavsett uppdragets omfattning, vilket innebär att även så kallade
fritidspolitiker omfattas. Vissa pensionsförmåner gäller dock endast för förtroendevald som har
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet har rätt till egenpension på
grund av anställning, egenpension enligt PBF eller PRF-KL, eller har fyllt 67 år (med undantag om
man kvarstått efter valet 2014).

Pensionsförmåner





Avgiftsbestämd ålderspension
Sjukpension
Efterlevandeskydd
Familjeskydd

Pensionsgrundande inkomst
Den pensionsgrundande inkomsten begränsas till 30 inkomstbasbelopp och beräknas per kalenderår.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i
uppdraget utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom,
olycksfall eller arbetsskada eller ledighet enligt föräldraledighetslagen, fått avdrag från arvodet, ska
den pensionsgrundande inkomsten höjas med vad som avdragits.
Ersättning som betalas ut för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån, tjänstepensionsförmån eller
traktamente eller kostnadsersättning är inte pensionsgrundande.

Pensionsavgifter
Pensionsavgiften är 4,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5
inkomstbasbelopp.
Från och med den ålder den förtroendevalde uppnår den i 32 a § LAS angivna åldern (67 år) är
pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid som före mandatperiodens
utgång befrias från uppdraget på grund av att denne får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning,
beräknas pensionsavgiften på den pensionsgrundande inkomsten som den förtroendevalde hade året
innan det år sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades.

Pensionsbehållning
Pensionsavgiften ska avsättas senast den 31 mars året efter till en pensionsbehållning.
Pensionsbehållningen utgörs av summan av de årliga pensionsavgifterna och räknas om varje år med
inkomstbasbeloppets förändring.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatorisk efterlevandeskydd.
Understiger pensionsavgiften 1,5% av inkomstbasbeloppet utbetalas den kontant. Under 100 kr
utbetalas ej.

Avgiftsbestämd ålderspension
Avgiftsbestämd ålderspension kan efter ansökan hos pensionsmyndigheten tidigast betalas ut från och
med den ålder då allmän pension tidigast kan betalas ut (61 år).
Den avgiftsbestämda ålderspensionens årsbelopp erhålls genom att pensionsbehållningen divideras
med ett delningstal. I delningstalet har en förskottsränta 1,6 procent beaktats. Under
utbetalningstiden räknas den avgiftsbestämda ålderspensionen om med inkomstbasbeloppets
förändring minus 1,6 procent.
Avgiftsbestämd ålderspension kan betalas ut som engångsbelopp om värdet av pensionsbehållningen
uppgår till högst 150 procent av inkomstbasbeloppet året före det att utbetalningen ska påbörjas.

Sjukpension
Sjukpension kan betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och
som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning och som av den anledningen befrias från uppdraget före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen beräknas på den pensionsgrundande inkomsten som den förtroendevalde hade året
innan det år sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades.
Sjukpensionens storlek motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.
Rätt till sjukpension föreligger så länge den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning.

Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd kan betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn. Om den
förtroendevalde avlider innan det att avgiftsbestämd ålderspension har börjat betalas ut, betalas
värdet av pensionsbehållningen ut under fem år. Vid dödsfall efter det att avgiftsbestämd
ålderspension har börjat betalas ut, fortsätter utbetalningarna till dess att pension sammanlagt har
betalats ut i 20 år.

Familjeskydd
Familjeskydd kan betalas ut efter avliden förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid.

