medlem
Pension och försäkring
Ska du snart gå i pension?
Som kommun- eller landstingsanställd har du en del i din tjänstepension som är
förmånsbestämd. Förmånsbestämd tjänstepension intjänas på inkomster över 7,5
inkomstbasbelopp (årsinkomst på 424.500 kr år 2013) och ger en månatlig och
livsvarig andel av lönen när du går i pension. Vid beräkning av denna andel, sker
idag en alternativ beräkning som kan ge bättre pension. Om pensionen inte är
alltför avlägsen ska du tänka på att du från den 1 januari 2014 själv måste ansöka om alternativ beräkning hos din arbetsgivare. www.lakarforbundet.se/KAP-KL
I landstingen kan det finnas landstingsdrivna bolag. Om du är i slutet av yrkeslivet
och undrar om tjänstepensionen påverkas om du slutar en anställning och påbörjar en
ny inom samma landsting, kan du vända dig till pensionshandläggare hos din arbetsgivare för att höra om pensionen påverkas. www.lakarforbundet.se/KAP-KL
Egenföretagare

Nytt specialistbevis?
Meddela Läkarförbundet om du
nyligen har fått nytt specialitetskompetensbevis.
För att vi ska kunna ge dig information anpassad till just din arbetssituation är det viktigt att vi vet dina rätta
uppgifter. Vi ber dig att rapportera din
specialistkompetens till Läkarförbundets medlemsregister:
medlem@slf.se
08-790 35 70
eller att fylla i formuläret på:
www.lakarforbundet.se/specialistbevis

Tjänstepension och
försäkringsskydd

Förhandlingar om
nytt pensionsavtal

Företagare som tecknar kollektivavtalat skydd för sina anställda enligt de
landstingskommunala försäkringarna
ska från den 1 januari 2013 själv kunna
omfattas av motsvarande försäkringsskydd. Det gäller avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring för tjänstepensionsavtalet
KAP-KL. Pensionsnämnden för KAPKL kan godkänna företagare som är
verksam i företaget att omfattas av
tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Som vi tidigare informerat har
arbetsgivarsidan SKL/ Pacta sagt
upp pensionsavtalet KAP-KL för
kommun- och landstingsanställda.
Avtalet är förlängt under förhandlingstiden och intentionen är att
det även framöver ska gälla för
anställda som är födda 1985 och
tidigare. Förhandlingar om ett nytt
avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal pågår och målsättningen är att
det ska träda ikraft den 1 januari
2014 för anställda födda 1986
och senare. Tanken är att det nya
avtalet ska bli ett modernt och
långsiktigt hållbart avtal som ska
innebära bra och trygga pensioner
för de anställda samtidigt som
rörlighet och kompetensförsörjning främjas.

Har du frågor?
Läkarförbundets medlemsrådgivning: medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
mån 9-12, tis - fre 9-12, 13-15

NY LÖNESTATISTIK Nu är lönestatistiken för statligt anställda samt företags- och
skolläkare klar. www.lakarforbundet.se/lon
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