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 Kapitel 4 Arbejdsmarkedspension

§ 14 Pensionsordning
Stk. 1 Formål
Formålet med pensionsordningen er at sikre medarbejderen økonomisk ved pensionering 
samt at sikre medarbejderen og dennes pårørende ved sygdom eller dødsfald.

Stk. 2 Anciennitetskrav
Der oprettes en pensionsordning for medarbejdere over 18 år, som har opnået 6 måneders 
anciennitet i virksomheden inden for de seneste 18 måneder. Som afbrydelse i anciennitet 
regnes ikke sygdom og fravær på grund af barsel.

Ved øvrige orlovsordninger afbrydes anciennitetsberegningen, og medarbejderen vender 
tilbage til virksomheden med den ved orlovens begyndelse opnåede anciennitet.

Medarbejdere, der har en opsparet arbejdsmarkedspensionsordning, indgår i pensionsord-
ningen uden anciennitetskrav. Såfremt medarbejderen på forlangende ikke har leveret den 
fornødne dokumentation, kan arbejdsgiver alene gøres erstatningspligtig for sin andel af den 
manglende pensionsindbetaling og ikke for en heraf følgende manglende forsikringsdæk-
ning.

Stk. 3 Bagatelgrænse
For medarbejdere, hvis forventede A-skattepligtige løn for et kalenderår ikke vil overstige kr. 
100.000,00, kan arbejdsgiver vælge at udbetale sin andel af pensionsbidraget som et tillæg 
til lønnen i stedet for at oprette en pensionsordning. Dette gælder dog ikke, såfremt der i det 
nuværende ansættelsesforhold allerede er oprettet en pensionsordning.

Overstiger den samlede A-skattepligtige løn i løbet af kalenderåret kr. 100.000,00, skal pen-
sionsordningen oprettes med virkning fra førstkommende 1. januar.

Stk. 4 Pensionsbidrag
Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 
og lønmodtagerens bidrag til ATP og pension. Det samlede bidrag udgør mindst 15 %.

Medarbejderen betaler de 4,5 % af det i overenskomsten aftalte pensionsbidrag og arbejds-
giveren betaler den resterende del af pensionsbidraget, som udgør 10,5 %. Højere pensions-
bidrag kan aftales lokalt.
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Stk. 5 Optrapningsordning
For nyindmeldte, overenskomstforpligtede virksomheder i KA gælder følgende ordning: 
Efter 1 års medlemskab er arbejdsgiverbidraget 2,75 % og medarbejderbidraget 1,25 %.
Efter 2 års medlemskab er arbejdsgiverbidraget 5,5 % og medarbejderbidraget 2,5 %. 
Efter 3 års medlemskab er arbejdsgiverbidraget 8,25 % og medarbejderbidraget 3,75 %.
Efter 4 års medlemskab er arbejdsgiverbidraget 10,5 % og medarbejderbidraget 4,5 %.

I virksomheder, som allerede ved indmeldelsen i KA har etableret en kollektiv arbejdsmar-
kedspensionsordning, må medarbejderne ikke stilles ringere som følge af indmeldelsen.

Stk. 6 Udbetaling af pensionsbidrag
Medarbejdere, der har opnået folkepensionsalderen, kan vælge at få det samlede pensions-
bidrag udbetalt som en del af lønnen.

Stk. 7 Pensionsbidrag ved udbetaling
Såfremt pensionsbidraget udbetales som et tillæg til lønnen iht. stk. 3 eller stk. 6, indgår 
dette i den ferieberettigede løn, hvorfor arbejdsgivers pensionsbidrag udgør 9,33 %.

Stk. 8 Pensionsleverandør
Organisationerne har indgået aftale om kollektiv pensionsordning, der anbefales benyttet.

Benyttes et andet leverandørvalg, må et sådant valg ikke betyde hverken ringere forsikrings-
dækninger og/eller ringere opsparingsvilkår for den enkelte medarbejder. Det betyder, at den 
alternativt valgte pensionsordning skal være etableret på markedskonforme vilkår, priser og 
omkostninger, og at disse samlet set ikke må være væsentlig afvigende fra rammeaftalens til 
enhver tid gældende vilkår, priser og omkostninger. 

For virksomheder, der har etableret en pensionsordning med en alternativ pensionsleve-
randør gælder, at virksomheden skal sikre, at den valgte pensionsleverandør indsender/har 
indsendt en indeståelseserklæring, hvor leverandøren indestår for at leve op til de til enhver 
tid gældende regler. Indeståelseserklæringen skal sendes til arbejdsgiveren, Det Faglige Hus 
og KA. 

Nyindmeldte virksomheder skal som udgangspunkt være omfattet af overenskomstparter-
nes indgåede rammeaftale, medmindre virksomheden på indmeldelsestidspunktet allerede 
har en eksisterende fi rmapensionsaftale, som efter en eventuel tilpasning kan træde i stedet 
for overenskomstparternes indgåede aftale om arbejdsmarkedspension. Ønsker virksom-
heden i dette tilfælde at beholde den eksisterende fi rmapensionsaftale, skal virksomheden 
sikre, at den valgte pensionsleverandør, forinden ikrafttrædelse af overenskomstkravet om 
arbejdsmarkedspension får virkning, får fremsendt en indeståelseserklæring til arbejdsgive-
ren, Det Faglige Hus og KA. 

En virksomhed, der ønsker at anvende en alternativ pensionsleverandør, skal foranledige, 
at der senest 3 måneder før tidspunktet for påtænkt leverandørskifte, fremsendes en inde-
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ståelseserklæring til arbejdsgiveren, Det Faglige Hus og KA. Kan overenskomstparterne 
ikke godkende leverandørskiftet, skal de senest 1 måned efter modtagelsen gøre indsigelse 
gældende overfor modparten. Løsning af en eventuel uoverensstemmelse vil herefter ske i 
henhold til Organisationsaftalens § 5. 

På virksomheder, der har valgt en alternativ pensionsleverandør, og hvor der blandt medar-
bejderne er et ønske om at skifte til den af overenskomstparterne aftalte arbejdsmarkeds-
pensionsordning, skal medarbejderne rette henvendelse til arbejdsgiveren med deres ønske. 
Kan der ikke gennem en lokal forhandling opnås enighed om, hvilken pensionsleverandør, 
der skal anvendes, kan såvel medarbejderne som arbejdsgiveren anmode deres organisa-
tioner om at indtræde i sagen i henhold til Organisationsaftalens § 5. 




