Politiker Plus
– hjälper er med förtroendevaldas pensioner

Med tjänsten Politiker Plus får ni hjälp med frågor om förtroendevaldas pensioner och
pensionsersättningar. Pensionsreglerna för dem som har pensionsrätt enligt PBF, eller
tidigare regelverk, skiljer sig mycket från de pensionsregler som gäller för anställda.
Komplexa pensionsfrågor
Sedan valet 2014 gäller nya pensionsregler för förtroendevalda. Även fritidspolitiker
omfattas av dessa regler. Parallellt fortsätter äldre regelverk att gälla för vissa av de förtroendevalda – OPF-KL. Det gör att pensionsfrågorna blir komplexa för er. Många kommuner,
landsting och regioner kommer att få svårare att behålla rätt kompetens inom området.
Fler vill veta vad som gäller
Rörligheten bland de förtroendevalda ökar. Det gör att fler vill veta vilka regler som gäller
för pensionen och hur stor den blir. Fler vill också veta vad som händer med pensionen
när personen går vidare till annat uppdrag eller anställning.
Politiker Plus hjälper er med:
• Förslag till lösningar i individuella pensionsärenden.
• Att tolka, tillämpa, ändra eller ta fram regelverk.
• Konkreta råd i olika pensionsfrågor.
• Att förtroendevalda själva kan ringa direkt till seniorkonsulten och få svar på sina
pensionsfrågor, till exempel få en prognos på sin framtida pension.
• Enskilda informationsträffar.
Fördelar med Politiker Plus:
• Snabb och enkel tillgång till kvalificerad pensionskompetens.
• Ni sparar tid och behöver inte själv ha kvalificerad kompetens om komplexa regelverk.
• Bra service till era förtroendevalda.
• Abonnemangsavtal med fast pris utifrån era behov.
• Ni får en egen seniorkonsult att vända er till för frågor om förtroendevaldas pensioner
och pensionsersättningar.
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Vi är KPA Pensions seniorkonsulter – hör av er till oss så hjälper vi er!
Vi hjälper er med att hitta den lösning som passar just era behov. Ni kan också kontakta er
kundansvarige på KPA Pension.

Susanne Walldén
susanne.wallden@kpa.se
08-665 06 06
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Bernt Mahr
bernt.mahr@kpa.se
08-665 06 38

Patrik Andersson
patrik.andersson@kpa.se
08-665 05 15
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