
Bilag 3. 
Den 31. januar 2002 
 
 
Pension 
 

 
Parterne er enige om en teknisk omlægning af pensionsberegningssystemet. 
 
Parterne er enige om, at foretage en nettoficering af den pensionsgivende løn og i den forbindelse sam-
tidig foretage en forhøjelse af pensionsbidragsprocenten samt at foretage en sammenlægning af eget- og 
arbejdsgiverbidraget til et samlet bidrag. 
 
• Parterne er enige om, at en nettoficering af de pensionsgivende løndele indebærer, at den pensions-

givende løn ikke som hidtil skal opregnes med egetbidraget før beregning af pensionsbidrag. Ved en 
nettoficering fastsættes den pensionsgivende løn til 100/100, og pensionen beregnes heraf. 

 
• Partene er enige om, da omlægningen alene har karakter af en teknisk omlægning, må der samtidig 

ske en forhøjelse af pensionsbidragsprocenterne. Ved fx. en 12%-pensionsordning skal pensionsbi-
dragsprocenten i stedet fastsættes til 12,50%. Vedlagte bilag 3.A viser, hvor meget de aktuelle pen-
sionsbidragsprocenter skal forhøjes som følge af nettoficeringen af den pensionsgivende løn. 

 
• Parterne er enige om en sammenlægning af eget- og arbejdsgiverbidraget til et samlet pensionsbi-

drag. I den forbindelse er parterne samtidig enige om, at det af lønspecifikationen skal fremgå, hvad 
det samlede bidrag andrager, ligesom det af lønspecifikationen som en standardoplysning skal 
fremgå, at 1/3 heraf udgør egetbidraget. 

 
• Parterne er enige om, at i diverse pensionsbestemmelser, der angiver, hvorledes størrelsen af pensi-

onen skal beregnes, alene skal anføres følgende: 
 
”Det samlede pensionsbidrag udgør xx,xx% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget andrager 
1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.” 
 
Da ovennævnte ændringer alene har karakter af en teknisk omlægning, er parterne samtidig enige 
om, at ændringerne er omkostningsneutrale. 
 
Det tilstræbes, at den nye formulering af pensionsbestemmelsen sættes i kraft i de enkelte overens-
komster samtidig med udmøntning af pensionsmidler og/eller samtidig med, at der gennemføres 
generelle lønstigninger. Dette gælder dog ikke nødvendigvis forhøjelse af minipensionsordningen. 
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