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Ersättning för förlorad tjänstepension
‐ uppdrag under 40 procent av heltid
Om du haft förtroendeuppdrag 1992–2004
Din tjänstepension kan bli lägre om du har haft löneavdrag på grund av dina förtroendeuppdrag
i Västra Götalandsregionen 1992–2004. Då kan du begära ersättning på grund av förlorad
tjänstepension.

För dig som har en anställning
Du kan ansöka om ersättning på grund av förlorad tjänstepension tidigast fyra månader innan
du går i pension eller senast inom två år från det att du gått i pension.
Du måste styrka din förlorade tjänstepension med ett intyg från din arbetsgivare. Intyget ska
innehålla en beräkning av mellanskillnaden vid 65 års ålder mellan vad du får i pension och vad
du skulle ha fått om du inte varit ledig på grund av förtroendeuppdrag.
Västra Götalandsregionens pensionshandläggare bedömer din ansökan och skickar den till
arvodesberedningen för beslut. Arvodesberedningens beslut skickas sedan till dig och
KPA Pension betalar ut din ersättning.
Du skickar din ansökan samt intyget från din arbetsgivare till:
Regionservice Pensionsenheten
Bergfotsgatan 2 A
431 35 Mölndal.

För dig som är egenföretagare
Som egenföretagare kan du ha rätt till ersättning för din pensionsförlust. Du kan ansöka om
ersättning tidigast fyra månader innan du går i pension eller senast inom två år från det att du
gått i pension.
Du måste styrka förlustens storlek med ett intyg från en pensionskassa eller med din
deklaration. Pensionshandläggaren gör en bedömning och skickar ärendet till
arvodesberedningen för beslut.
Västra Götalandsregionens pensionshandläggare bedömer din ansökan och skickar den till
arvodesberedningen för beslut. Arvodesberedningens beslut skickas sedan till dig och
KPA Pension betalar ut din ersättning.
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Du skickar din ansökan samt intyget från din arbetsgivare till:
Regionservice Pensionsenheten
Bergfotsgatan 2 A
431 35 Mölndal.

Om du har haft löneavdrag 2005–2015
Din tjänstepension kan bli lägre om du har haft löneavdrag på grund av dina förtroendeuppdrag
i Västra Götalandsregionen 2005–2015.
Därför har en pensionsavgift på 4,5 procent av din utbetalda ersättning för förlorad
arbetsinkomst betalats in till en pensionsförsäkring hos KPA Pension.

Om du har eller har haft förtroendeuppdrag från 2016
Din tjänstepension kan bli lägre om du har haft löneavdrag på grund av dina förtroendeuppdrag
i Västra Götalandsregionen från 2016 och framåt.
Därför förvaltas en pensionsavgift på 4,5 procent av den beräknade ersättningen för förlorad
arbetsinkomst av Västra Götalandsregionen. Pensionsavgiften läggs in till den
pensionsbehållning som regleras i pensionsbestämmelserna, OPF-KL.
Kontant utbetalning sker om den intjänad pensionsavgiften understiger 1,5 procent av
inkomstbasbeloppet men överstiger 100 kronor.
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