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Pension till dig med förtroendeuppdrag 
i VGR enligt OPF-avtalet
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

Följande bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, gäller dig som 
valdes första gången i samband med valet 2014 eller senare.  

Det gäller även dig som får förnyat uppdrag men som vid förra tillfället inte omfattades av 
Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF) eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda och då hade ett uppdrag som motsvarande mindre 
än 40 procent av heltid.  

OPF-KL är indelat i två delar - omställningsstöd respektive pensionsbestämmelser. 
Omställningsstödet är i sin tur indelat i två delar – aktiva omställningsinsatser respektive 
ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd 

Aktiva omställningsinsatser  
Du kan ansöka om stöd för aktiva omställningsinsatser för åtgärder eller insatser som 
underlättar för dig att hitta ett nytt arbete. Förutsättningen är att du haft uppdrag motsvarande 
minst 40 procent av heltid under en sammanhängande tid om minst fyra år. 
Insatserna får kosta upp till ett (1) prisbasbelopp och Västra Götalandsregionens 
arvodesberedning beslutar om du har rätt till ersättning.  

Ekonomiskt omställningsstöd  
Du kan ansöka om ekonomiskt omställningsstöd om du har haft uppdrag motsvarande minst 
40 procent av heltid under en sammanhängande tid om minst ett år. Tiden för rätt till 
ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa dagen efter att du avgått från uppdraget. Uttaget kan 
inte skjutas upp.  
Du måste dessutom fortlöpande styrka att du aktivt söker annan försörjning. Bristande 
aktivitet kan innebära att du måste betala tillbaka den ersättning du fått utbetald.  



 
 

Pensionsbestämmelser 
Pensionsbestämmelserna omfattar avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, 
efterlevandeskydd samt familjeskydd. 

Pensionen grundas på en årlig pensionsavgift som avsätts till en pensionsbehållning som 
förvaltas av Västra Götalandsregionen. Pensionsavgiften motsvarar 4,5 procent av din 
pensionsgrundande inkomst som förtroendevald, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomster 
därutöver är pensionsavgiften 30 procent.  

 

Ansökan  
Du måste själv ansöka om ditt omställningsstöd respektive pensionsförmån när det är dags. 
Det gör du genom att ringa eller skriva till Västra Götalandsregionens Pensionsenhet  

Västra Götalandsregionen 
Regionservice, Pensionsenheten 
405 44 Göteborg 
Telefon: 010-441 00 10  
E-post: pension@vgregion.se 
 
Information 
För administrativa och praktiska frågor kan du vända dig till KPA Pensions Politiker Plus-
tjänst fortroendevalda@kpa.se 

För övriga frågor eller mer information om dina pensionsförmåner kan du kontakta VGR:s 
seniorkonsult på KPA Pension susanne.wallden@kpa.se telefon 0734-235853.  
 
Du kan även gå in på KPA:s hemsida under Mina sidor för information om dina 
pensionsavsättningar www.kpa.se 
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