
Kommissorium 
 
TEMA 3: PENSION 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med temaet pension. 
 
Arbejdsgruppen skal først og fremmest levere et teknisk analysearbejde med konsekvens-
vurderinger, herunder økonomiske beregninger, som skal belyse relevante emner, der 
eventuelt vil indgå under overenskomstforhandlingerne 2002. I arbejdsgruppen kan der 
arbejdes med forslag til modeller konkrete tekster, som eventuelt kan anvendes under 
overenskomstforhandlingerne i 2002, såfremt der opnås enighed herom i arbejdsgruppen. 
 
Det forudsættes, at arbejdsgruppen koordinerer sit arbejde med arbejdsgruppen om løn, 
såfremt der behandles eventuelle pensionsmæssige problemstillinger som følge af ny løn-
dannelse. 
 
Arbejdsgruppen kan kontakte Løndirektørkredsen / KTO-FS m.h.p. afklaring af eventuelle 
uenigheder om kommissoriet. 
 
Sammensætning: 
Kent Lassen, Pia Staniok (KL), Birgit Bredahl, Per Gårdsted Jensen (ARF), Tove Brinck-
er (KBH), Lisbeth Haagensen (FRB), Kaj Jacobsen (FLD) 
Henning Bickham, Vibeke Pedersen (KTO), Leif Petersen (DKK), Lis Bjørnestad (FOA), 
Bruno Mortensen (LC), Dorthe Kofoed (DSR), Gitte Henriksen (AC) 
 
Tidsplan 
Arbejdsgruppen fremlægger en rapport den 1. november 2001 for løndirektørkredsen og 
KTO-FS. 
 
Det forudsættes, at arbejdsgruppen som minimum forholder sig til følgende temaer, men 
andre temaer kan også indgå i gruppens arbejde: 
 
• Pensionsgivende løndele 

herunder behandles mulighederne for at gøre ikke-pensionsgivende løndele pensions-
givende. 

 
• Konstruktion af pension (100/96) 

herunder mulighederne for og konsekvenserne af at sammenlægge eget- og arbejdsgi-
verbidraget til ét samlet bidrag. 

 
• Regulering af tjenestemandspension 

Vurdering af modeller ved en eventuel særlig regulering, herunder eventuelle økono-
miske forhold. 

 
• Forhøjelse af pensionsbidrag 

herunder beregnes omkostningerne ved at forbedre minipensionsordningerne samt 
forhøjelse af pensionsbidrag for ansatte over en bestemt alder.  

 
• Karensbestemmelser 

herunder mulighederne for en ensartetgørelse af forskellige karensbestemmelser og de 
økonomiske konsekvenser heraf. 

 



• Andre pensionsmæssige forhold 
herunder drøftes, hvilke erfaringer der er gjort i overenskomstperioden blandt andet 
med baggrund i supplerende pension, problemer i relation til delpension samt pension 
i flexjobs. 

 
• Pensionsbidrag under orlov 

herunder pensionsbidrag under børnepasningsorlov. 
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