
 

 
Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) är en samling 

bestämmelser som bland annat reglerar arvoderade politikers rätt till ett ekonomiskt bidrag åren efter 

att de lämnat ett arvoderat uppdrag. Tanken med omställningsstödet är att underlätta för politiker som 

lämnat ett uppdrag under tiden de söker en ny tjänst, i likhet med a-kassan. Enligt den senast beslutade 

versionen av bestämmelserna (OPF-KL18) kan en avgående politiker få upp till 85% av sitt 

ursprungliga arvode de första två åren, och 60% det tredje året. 

 

Vid en jämförelse mellan systemet med omställningsstöd och a-kassan syns dock genast ett antal 

skillnader. En medlem i a-kassan förväntas betala en månatlig avgift, någonting som inte förväntas av 

den arvoderade politikern. I a-kassan begränsas ersättningen till 300 dagar, med en möjlig förlängning 

med 150 dagar för föräldrar till omyndiga barn. Omställningsstödet däremot betalas ut i tre år, med 

möjligheten att ansöka om förlängning. För att få utbetalningar från a-kassan måste den sökande fylla 

i tidrapporter med information om sökta jobb och delta i vissa aktiviteter, någonting som en avgående 

politiker med omställningsstöd slipper. 

 

En anmärkningsvärd fördel som politiker med omställningsstöd åtnjuter är att det första årets 

omställningsstöd inte ”samordnas/minskas” med andra förvärvsinkomster. Vad det innebär är att en 

avgående politiker kan lyfta stora ersättningar i omställningsstöd samtidigt som de förvärvsarbetar och 

tjänar lön. Det här är en orättvisa som tyvärr har tillåtits segla under radarn och någonting som måste 

åtgärdas. 

 

Samtidigt som Vänsterpartiet Umeå ser nyttan i ett regelverk gällande omställningsinsatser och 

pension för politiker, ser vi också problem när ett sådan regelverk blir avsevärt mer gynnsamt än för 

förvärvsarbetare eller egna företagare. Det är därför rimligt att i högre grad likställa regelverken mellan 

politikers omställningsstöd med kraven och villkoren för omställningsstöd vid arbetslöshet för 

förvärvsarbetare, dvs. a-kassa och andra omställningsaktiviteter via TSL eller TRR.  

 

 

att Umeå kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att se över antagna 

bestämmelser för omställningsstöd relaterat till OPF-KL och tar fram förslag till hur villkoren 

i dessa kan likställas med arbetslöshetsförsäkringen vid förvärvsarbete. 
 


