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Pensionsfrågor blir allt viktigare för både arbetsgivare och anställda. Avtal och regler
förändras liksom marknadens krav och önskemål. Förändringarna leder ofta till stora
ekonomiska konsekvenser som ökar behoven av kontroll och tydlighet.
Pensionshjälpen Plus ger dig som arbetsgivare
möjlighet till löpande expertkonsultation inom
pensionsområdet. Du får stöd i att kvalitetssäkra
pensionsfrågorna i enlighet med lag och avtal på ett
kostnadseffektivt sätt. Dessutom ingår hjälp med att
skräddarsy lösningar för era lokala och unika behov.

så här går det till
Pensionshjälpen Plus ger dig som arbetsgivare
tillgång till en egen seniorkonsult som hjälper dig
med kunskap och handledning i komplexa och strategiska pensionsfrågor. Det kan handla om verksamhetsförändringar, avtalsskrivning, beräkningar,
analyser, jämförelser och förslag till olika pensionslösningar. Tjänsten tecknas som ett abonnemang
och arvodet sätts efter omfattning och avtal.

exempel på tjänster i
pensionshjälpen plus
Seniorkonsulten fungerar som en vägledare, samtalspartner och expert. Ni får hjälp med:
• avtals- och tillämpningsfrågor gällande aktuella och äldre kommunala pensionsavtal/reglementen, och samtliga övriga förekommande
pensionsavtal
• beräkningar av pensionsförmåner, för enskilda
individer eller större grupper samt kostnadseffekter för arbetsgivaren och påverkan av pensionsförmånerna för berörda individer
• strategiska frågor gällande övertalighetslösningar, alternativa lösningar, chefslösningar,
löneväxling, rekrytering, information och rådgivning, enskilda avtal med mera

fördelar med pensionshjälpen
plus
Pensionsfrågorna blir alltmer komplexa och området är i ständig förändring. Med Pensionshjälpen
Plus säkerställer ni att era pensionsfrågor hanteras
enligt lag och avtal.
Seniorkonsulten blir ett direkt stöd till personaloch ekonomifunktionerna och ser till att ert strategiska pensionsarbete håller högsta kvalitet.
Ni spar resurser genom att låta KPA Pensions
seniorkonsulter arbeta med och stå för expertisen
inom pensionsområdet.

fördelar med att arbeta med
kpa pension
KPA Pension är det ledande pensionsbolaget i den
kommunala sektorn. Tack vare vår långa erfarenhet
har vi samlat på oss en kompetens som vi idag är
ensamma om i branschen.
Vi lyssnar regelbundet på våra kunders synpunkter och strävar alltid efter att anpassa våra tjänster
efter kundernas behov.
Hos KPA Pension finns alla tjänster som gäller
pension och försäkring samlade under ett tak.

kontakta oss
Vill du ha mer information är du välkommen att
kontakta din kundansvarige.
KPA Pension är det ledande pensionsbolaget för kommuner och landsting. Vi är ett snabbt växande företag som
förvaltar drygt 75 miljarder kronor åt drygt en miljon
kunder. Vårt mål är att få kundernas pengar att växa
samtidigt som vi tar ett aktivt ansvar för människor och
miljö. Vi placerar alla pensionspengar etiskt och driver
ett omfattande miljöarbete sedan mer än 10 år tillbaka.

besöksadress: östgötagatan 90, postadress: 106 85 stockholm
telefon: 08-665 04 00, fax: 08-665 06 85, kundtjänst: 020-650 500,
www.kpa.se
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• utredningar om pensionernas tryggandeform,
skuldföring, försäkring och pensionsstiftelse
• pensionsinformationer för anställda
• pensionsinformationer för förtroendevalda
• utbildningar inom pensionsområdet
• dokument gällande policys, riktlinjer och
enskilda avtal
• utredningar och beräkningar i samband med,
verksamhetsförändringar, överlåtande, övertagande eller sammanslagningar av verksamheter.

