INTERPELLATIONSSVAR
Finanslandstingsråd
Torbjörn Rosdahl (M)

Svar på interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om
landstingspolitikernas visstidspensioner
Birgitta Sevefjord (V) har ställt följande fråga/frågor till mig om
landstingspolitikers visstidspensioner
1. Vilka regler är det som gäller för utbetalning av visstidspensioner?
2. Hur mycket betalades ut under 2011 till politiker som ej uppnått 65 års ålder?
3. Hur många personer omfattas av detta?
Som svar vill jag anföra följande:

Regler för landstingspolitikernas visstidspensioner finns i Pensionsreglemente för
kommunala förtroendevalda som SKL har tagit fram. Visstidspension utges till
heltidssysselsatt förtroendevald som avgår från sitt heltidsuppdrag vid utgången av
mandatperioden utan att avgången är föranledd av sjukdom.
I det fall heltidssysselsatt förtroendevald befrias, som innehaft sitt uppdrag under
minst 48 kalandermånader och som inte fyllt 65 år, med stöd av 4 kap 9§
Kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång av annan anledning
än sjukdom, utges också visstidspension. Uppgår uppdragstiden till mindre än 48
kalendermånader och är dessa fördelade på två på varandra följande mandatperiod
ska ändock visstidspension utges. Visstidspensionen beräknas därvid som om
avgången skett vid utgången av den första av de två mandatperioderna.
Reglementet gäller heltidssysselsatta förtroendevalda hos landstinget eller sådan
deltidsysselsatt förtroendevald som i ett eller flera uppdrag för landstingets räkning
har en sammanlagd sysselsättning uppgående till minst 40 procent av
heltidssysselsättning och för vilken landstingsfullmäktige beslutat att reglementet
helt eller delvis skall gälla samt den som tidigare varit förtroendevald hos
landstinget och på grund härav är berättigad till pensionsförmån enligt reglementet.
Ersättning från visstidspension ska samordnas med andra inkomster och dras ned
om man tjänar för mycket, så kallad samordning.
När det gäller bestämmelser om pensionsförmånernas omfattning,
pensionsgrundande tid och tidsfaktor och övrigt hänvisar till jag
Pensionsreglementet.
Kostnaden för utbetalda visstidspensioner till landstingpolitiker uppgick under
2011 till drygt 2,7 miljoner kronor. Under 2011 har 9 förtroendevalda fått
pensionsutbetalningar.
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Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 3 maj 2012.

Torbjörn Rosdahl

