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Bilag A 
 
Oversigt over overenskomstens forhandlingsberettigede 
organisationer, uddannelser og pensionsordninger 
 
 
I nedenstående oversigt er det anført, hvilke kandidat- og bachelor- og 
professionsbacheloruddannelser mv. der er omfattet af akademikeroverenskomsten, 
ligesom det fremgår hvilken/hvilke organisation/-er, der er forhandlingsberettiget i 
forhold til de respektive uddannelser. Nye kandidatuddannelser optages løbende i 
overenskomsten på grundlag af grænsedragning mellem de relevante 
(akademiker)organisationer.  
 
Cirkulærebemærkning:  
På grundlag af grænsedragning af nye uddannelser mellem akademikerorganisationerne ajourfører 
Finansministeriet løbende bilag A. Der udsendes særskilt cirkulære om eventuelle ændringer/tilføjelser.  
 
Kandidatuddannelser som nævnt i bilag A, der gennemføres med udgangspunkt i en 
professionsbacheloruddannelse, er omfattet af overenskomsten, medmindre andet 
fremgår nedenfor. Det er forudsat, at de pågældende kandidater udfører akademisk 
arbejde og ikke er omfattet af anden gældende overenskomst.  
 
Overenskomsten omfatter ikke ledere og lærere med en grunduddannelse, der er 
omfattet af CO10’s organisationsaftaler for professionshøjskolerne, og som med 
udgangspunkt i professionsbacheloruddannelsen har gennemført en kandidatuddannelse. 
 
For så vidt angår kandidatuddannede med professionsbacheloruddannelse som 
ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder, er disse grænsedraget således, at 
forhandlingsretten følger professionsbacheloruddannelsen, når ansættelsen sker i en 
stilling inden for fagets område, selvom overenskomstindplaceringen i øvrigt følger 
kandidatuddannelsen. 
 
Det fremgår endvidere til hvilke pensionsordninger, pensionsbidrag skal indbetales, jf. 
overenskomstens § 10, stk. 5.  
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I henhold til overenskomstens § 10, stk. 7 er der aftalt følgende fravigelser fra det 
generelt gældende om indbetaling af pensionsbidrag. 
 
a) Akademikere ansat inden den 1. april 1977 ved handelsskoler i henhold til 

overenskomsten med Gymnasieskolernes Lærerforening kan fortsat indbetale 
pensionsbidrag til MP Pension. 

b) For en række uddannelser er forhandlingsretten grænsedraget mellem 
organisationerne med udgangspunkt i, hvilket område der sker ansættelse på. I 
sammenhæng hermed følger det af ansættelsesområdet, hvilken pensionsordning 
pensionsbidraget skal indbetales til. I tilfælde, hvor den ansatte skifter mellem 
ansættelsesområder med den konsekvens, at der i medfør af § 10, stk. 5 og Bilag A vil 
ske ændring vedrørende forhandlingsrettens placering og pensionskassetilhøret, vil 
den ansatte kunne opretholde den hidtidige pensionsordning. Det drejer sig om 
følgende uddannelser, hvor pensionskassetilhøret følger af en grænsedragning på 
grundlag af ansættelsesområdet: Cand.act, cand.scient.san.publ, cand.interpret, 
cand.ling.merc., cand.mag. i sprog og internationale forhold og cand.mag i kultur, 
kommunikation og globalisering, cand.mag i virksomhedskommunikation. MA in 
international business Communication – Multicultural Communication in 
Organizations. Dispensationen gælder tilsvarende for så vidt angår cand.theoler, der 
skifter mellem ansættelse som forsker/underviser og overenskomstansat sognepræst, 
og for bachelorer i medicinalkemi, som opnår kandidatgraden i medicinalkemi under 
ansættelsen i staten. For nogle uddannelser vil skift af ansættelsesområde medføre 
ændringer vedrørende forhandlingsrettens placering, mens 
pensionskassetilhørsforholdet ikke ændres. Dette er bl.a. tilfældet hvor magistre og 
cand.phil’er skifter mellem ansættelse på erhvervsskoleområdet og andre dele af 
staten, og hvor psykologer skifter mellem ansættelse på en professionshøjskole og 
andre dele af staten.  

c) For cand.scient.san.publ., der er ansat i staten forud for 1. april 2005, hvor 
uddannelsen blev omfattet af akademikeroverenskomsten, er det aftalt, at 
indbetalingen af pensionsbidrag til MP Pension eller JØP kan videreføres uændret, i 
tilfælde hvor andet pensionskassetilhør måtte følge af overenskomstens § 10, stk. 5 
og bilag A. 

d) For civiløkonomer (HA og HD), der har indbetalt pensionsbidrag til AP-pension i 
tilknytning til en ansættelse i staten forud for 1. januar 2010, er det aftalt, at 
pensionsindbetalingerne fortsat kan ske til AP-pension i tilfælde af stillingsskift eller 
genansættelse i staten. Tilsvarende gælder for så vidt angår kandidater med 
erhvervssproglig/erhvervsøkonomisk afgangseksamen (ESA).  
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e) Fra den 1. oktober 2018 indbetales pensionsbidrag for ansatte på IDA's 

forhandlingsområde til Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP). 
Ændringerne gælder for de uddannelser, der hører under IDA’s forhandlingsret. 

f) For kandidatuddannede med en professionsbacheloruddannelse som ergoterapeut, 
fysioterapeut eller jordemoder er forhandlingsretten grænsedraget på baggrund af, om 
ansættelsen sker i en stilling inden for fagets område. I sammenhæng hermed følger 
det af stillingens indhold, hvilken pensionsordning pensionsbidraget skal indbetales 
til. I tilfælde, hvor den ansatte skifter mellem stillinger med den konsekvens, at der i 
medfør af § 10, stk. 5 og Bilag A vil ske ændring vedrørende forhandlingsrettens 
placering og pensionskassetilhøret, vil den ansatte kunne opretholde den hidtidige 
pensionsordning. 
 

 
Cirkulærebemærkninger til bilag A: 
Om uddannelserne henvises der til: 
a) Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om 

bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med efterfølgende 
ændringer samt til tidligere bekendtgørelser. 

Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1410 af 12. december 2014 om de 
videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 
 
På de områder, hvor der er en delt forhandlingsret, indestår de berørte organisationer for, at 
arbejdsgiveren har opfyldt sin forhandlings- og orienteringspligt ved henvendelse til en af de respektive 
organisationer. Det påhviler organisationerne selv at informere og koordinere indbyrdes, således at 
uklarheder omkring placering af forhandlingsretten ikke kommer til at ligge arbejdsgiveren til last. 
 
Bemærkningerne omfatter tilsvarende oversigten over pensionsordninger. 
 
Som anført i de generelle bemærkninger i cirkulæret, pkt. 7, har en række AC-organisationer indgået 
aftale om frit organisationsvalg.  
Ansættelse af akademiske medarbejdere med udenlandsk uddannelse 
Ansættelse efter overenskomsten af akademiske medarbejdere med udenlandsk uddannelse sker, hvor 
uddannelsen er på niveau med og er sammenlignelig med en uddannelse som nævnt i bilag A. 
 
Ved ansættelse af akademiske medarbejdere med udenlandske uddannelser kan ansættelsesmyndigheden 
i tvivlstilfælde indhente en vurdering af uddannelsens niveau hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 
Udenlandske uddannelser, som Styrelsen for Videregående Uddannelser (nu: Styrelsen for Forskning og 
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Uddannelse) tidligere har vurderet, kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 
www.ufm.dk.  
 
I de tilfælde hvor Styrelsen for Forskning og Uddannelse har tilvejebragt ækvivalensvurdering med 
henblik på opnåelse af en dansk autorisation, jf. § 2a, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 579 af 1. 
juni 2014, og uddannelsen på den baggrund kan henføres til en specifik dansk uddannelse i bilag A, er 
uddannelsen omfattet af overenskomsten på de vilkår, der gælder for den tilsvarende danske uddannelse i 
bilag A.  
 
 
 
I. Kandidatuddannelser m.fl. 
Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Akademiingeniør Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 
akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 

Bibliotekar DB Bibliotekarforbundet PFA Pension  
 
(indtil 31.8.2012 
Kommunernes 
Pensionsforsikring) 

Bibliotekar med 
afgangseksamen fra 
Københavns Universitet, 
Institut  
for Informationsstudier 
(tidl. Danmarks 
Biblioteksskole og Det 
Informationsvidenskabelige 
Akademi (IVA)) 

Bibliotekarforbundet PFA Pension 
 
(indtil 31.8.2012 
Kommunernes 
Pensionsforsikring) 

Cand.act. Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

 Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Cand.act. i stillinger som underviser eller forsker henhører under Dansk 
Magisterforening (DM), øvrige henhører under Djøf. 
Cand.adm.pol.  Djøf  Juristernes og 

Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.agro. / Agronom JA (Jordbrugsakademikerne) Pensionskassen for 
Jordbrugsakademikere og 
Dyrlæger (PJD)  
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Cand.arch. / Arkitekt Arkitektforbundet Arkitekternes 
Pensionskasse 

Cand.art. Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Cand.art.perit. Dansk Magisterforening 
(DM) 

MP Pension 

Cand.art.scen. Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Danske Scenografer PFA Pension 

Cand.art.scen., der er optaget på uddannelsen på baggrund af bacheloruddannelsen i 
iscenesættelse eller bacheloruddannelsen i scenekunstnerisk produktion, henhører under 
Danske Scenografer. Øvrige henhører under Dansk Magisterforening (DM).  
Cand.brom. (Bromatolog) Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 

akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 

Cand.comm. Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

 Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Cand.comm. med samfundsvidenskabeligt overbygningsfag, der ikke er 
gymnasielærerfag, henhører under Djøf. Cand.comm. fra Roskilde Universitetscenters 
kommunikationsuddannelse med et overbygningsfag fra det naturvidenskabelige eller 
humanistiske hovedområde samt kandidater med samfundsvidenskabelige 
overbygningsfag, der er gymnasiefag, eller med internationale udviklingsstudier som 
overbygningsfag henhører under Dansk Magisterforening (DM). Cand.comm. i 
kommunikation henhører ligeledes under Dansk Magisterforening (DM). 
Cand.design Arkitektforbundet Arkitekternes 

Pensionskasse 

Cand.geom. (Landinspektør) Den Danske 
Landinspektørforening, DdL 

Den af den Danske 
Landinspektørforening 
etablerede pensionsordning 

Cand.hort. / Hortonom JA (Jordbrugsakademikerne) Pensionskassen for 
Jordbrugsakademikere og 
Dyrlæger (PJD)  

Cand.hort.arch. / 
Landskabsarkitekt 

JA (Jordbrugsakademikerne) Pensionskassen for 
Jordbrugsakademikere og 
Dyrlæger (PJD)  

Cand.interpret Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

 Forbundet Kommunikation 
og Sprog 

PFA Pension 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Kandidater henhører under Forbundet Kommunikation og Sprog. Dog henhører 
stillinger som forsker eller underviser ved de højere læreanstalter mv. samt ved 
professionshøjskoler under Dansk Magisterforening (DM). 
Cand.it /Kandidat i 
informationsteknologi  

Forhandlingsretten følger 
den adgangsgivende 
eksamen 

Pensionskassen følger den 
adgangsgivende eksamen 

Dansk Magisterforening 
(DM) 

MP Pension 

Djøf Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Kandidater i informationsteknologi, der er optaget på cand.it-uddannelsen på grundlag 
af en adgangsgivende eksamen (bachelorgrad eller anden uddannelse), der henhører 
under overenskomstens dækningsområde, henhører under den organisation der har 
forhandlingsretten til den adgangsgivende eksamen/uddannelse. Kandidater der er 
optaget på baggrund af en bachelor fra IT-Universitetet henhører under DM. 
Kandidater i informationsteknologi, der er optaget på cand.it-uddannelsen på andet 
grundlag henhører under Djøf.  
Cand.jur. /Jurist Djøf  Juristernes og 

Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.lact. / Mejeriingeniør Dansk Mejeriingeniør 
Forening 

AP-Pension 

Cand.ling.merc 
 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Forbundet Kommunikation 
og Sprog 

PFA Pension 

Kandidater henhører under Forbundet Kommunikation og Sprog. Dog henhører 
stillinger som forsker eller underviser ved de højere læreanstalter mv. samt ved 
professionshøjskoler under DM (Dansk Magisterforening). 
Cand.mag.  Dansk Magisterforening 

(DM)  
MP Pension  

MA in international business 
communication – 
Multicultural 
Communication in 
Organizations 
 

Forbundet Kommunikation 
og Sprog 

PFA Pension 

Cand.mag i kultur, 
kommunikation og 
globalisering 

Dansk Magisterforening 
(DM) 

MP Pension 

 Forbundet for 
Kommunikation og Sprog 

PFA Pension 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Kandidater henhører under Forbundet og Kommunikation og Sprog. Dog henhører 
stillinger som forsker eller underviser ved de højere læreanstalter mv. samt ved 
professionshøjskoler under DM (Dansk Magisterforening). 
Cand.mag. i sprog og 
internationale forhold fra 
Aalborg Universitet 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Forbundet Kommunikation 
og Sprog 

PFA Pension 

Kandidater henhører under Forbundet Kommunikation og Sprog. Dog henhører 
stillinger som forsker eller underviser ved de højere læreanstalter mv samt ved 
professionshøjskoler under DM (Dansk Magisterforening). 
Cand.mag. i virksomheds-
kommunikation  
 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Forbundet Kommunikation 
og Sprog 

PFA Pension 

Kandidater henhører under Forbundet Kommunikation og Sprog. Dog henhører 
stillinger som forsker eller underviser ved de højere læreanstalter mv. samt ved 
professionshøjskoler under DM (Dansk Magisterforening). 
Cand.manu. (se også 
kiropraktor) 

Dansk Kiropraktor Forening SEB Pension 

Cand.med.vet. / Dyrlæge Den Danske 
Dyrlægeforening 

Pensionskassen for 
Jordbrugsakademikere og 
Dyrlæger (PJD) 

Cand.merc., herunder 
- Cand.merc.(jur.) 
- Cand.merc.(fil.) 
- Cand.merc.(mat.) 
- Cand.merc. (it) 
- Cand.merc. (dat) 
- Cand.merc. (psyk.) 

Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.merc.(kom) Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Forbundet Kommunikation 
og Sprog  

PFA Pension 

Cand.merc.(kom) henhører under Forbundet Kommunikation og Sprog, hvis 
kandidaten er optaget på uddannelsen på grundlag af en bacheloruddannelse indenfor 
medier, kommunikation, information og erhvervssprog. Andre cand.merc.(kom) 
henhører under Djøf. 
Cand.merc.aud.  Djøf Juristernes og 

Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.merc.int.  Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Cand.musicae Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Dansk Organist og Kantor 
Samfund (DOKS) 

PFA Pension 

Cand.musicae (og bachelorgraden BMus) er kun omfattet af overenskomsten for så vidt 
angår administrative stillinger og stillinger som underviser eller forsker ved universiteter 
og højere læreanstalter mv. og ved professionshøjskoler. 
Cand.musicae (og bachelorgraden BMus) er endvidere omfattet af overenskomsten for 
så vidt angår stillinger, der er omfattet af protokollat for DOKS-organister og faste 
lærere på kirkemusikskolerne. Ansatte i disse stillinger henhører under Dansk Organist 
og Kantor Samfund. 
Cand.negot. med 4-årig hhv. 
5-årig uddannelse  

Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.oecon  Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.oecon.agro  JA (Jordbrugsakademikerne) Pensionskassen for 
Jordbrugsakademikere og 
Dyrlæger (PJD)  

Cand.pharm. /Farmaceut Pharmadanmark Pharmadanmarks 
Pensionsordning i PFA 
Pension hhv. 
Apotekervæsenets 
Pensionsordning 

Cand.phil. Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Gymnasieskolernes 
Lærerforening 

MP Pension 

Cand.phil, der ansættes på erhvervsskoleområdet, er grænsedraget til Gymnasieskolernes 
Lærerforening. Se i øvrigt bemærkningen ad ”Magistre der ansættes til undervisning på 
erhvervsskoleområdet”  
Cand.polit.  Djøf  Juristernes og 

Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.polyt. (Civilingeniør) Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 
akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 

Cand.psych. / Psykolog Dansk Psykolog Forening MP Pension 
  

Ved ”psykolog” forstås de under Dansk Psykologforening anførte uddannelser: 
cand.psyk, cand.pæd i psykologi (uddannelsen er nedlagt i 2004) og mag.art i psykologi.  
Cand.public. DM – (Dansk 

Magisterforening) 
MP Pension 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Cand.public. er omfattet af overenskomsten, når kandidaten er optaget på uddannelsen 
på grundlag af en bacheloruddannelse fra et universitet med undtagelse af kandidater 
med en universitær bachelor fra SDU i journalistik (linje A).  
Cand.pæd. 
 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Dansk Psykolog Forening MP Pension 
 

Cand.pæd henhører generelt under DM (Dansk Magisterforening). Cand.pæd. i 
psykologi henhører dog under Dansk Psykolog Forening. Tilsvarende gælder for så vidt 
angår Mag.art og Mag.art. i psykologi. Se i øvrigt bemærkningen ad cand.psyk. 
Cand.rer.soc.  Djøf  Juristernes og 

Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.san. Dansk Magisterforening 
(DM) 

MP Pension 

Uddannelser/kandidater med betegnelsen cand.san. henhører under DM (Dansk 
Magisterforening) i den udstrækning, der ikke er aftalt anden/særlig 
organisationsgrænsedragning, jf. nedenstående. 
Cand.san. i ergoterapi Ergoterapeutforeningen PKA 
Cand.san. i 
jordemodervidenskab 

Jordemoderforeningen PKA 

Cand.scient.  Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Uddannelser/kandidater med betegnelsen cand.scient. henhører under DM (Dansk 
Magisterforening) i den udstrækning, der ikke er aftalt anden/særlig organisations-
grænsedragning, jf. nedenstående.  
Cand.scient. med følgende 
uddannelsesretninger: 
 
o agricultural development 
o agrobiologi (MSc in 

Agrobiology) 
o biologi-bioteknologi 
o jordbrug, natur og miljø 

(MSc in Agro-
Environmetal 
Mangement) 

o landskabsforvaltning 
 - miljøkemi 

JA (Jordbrugsakademikerne) 
 

Pensionskassen for 
Jordbrugsakademikere og 
Dyrlæger (PJD)  
  

Cand.scient. i landskabsforvaltning, agricultural development, biologi-bioteknologi og 
miljøkemi har afgangseksamen fra Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole/Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet. Øvrige cand. 
scient’er under JA’s forhandlings-område har afgangseksamen fra Aarhus 
Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet. JA har også forhandlingsretten for 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

bachelorer i jordbrug, fødevarer og miljø med afgangseksamen fra Det 
Jordbrugsvidenskabelige fakultet under Aarhus Universitet.  

Cand.scient. med følgende 
uddannelsesretninger: 
 
- humanbiologi 
- immunologi og 
inflammation 
- lægemiddelvidenskab  
- medicinalkemi  
- molekylær medicin 
- molekylær biomedicin 
- neurovidenskab 
 

Pharmadanmark 
 

Pharmadanmarks 
Pensionsordning i PFA 
Pension hhv. 
Apotekervæsenets 
Pensionsordning  

Cand.scient. i lægemiddelvidenskab har afgangseksamen fra Syddanske Universitet 
(bachelor og kandidatuddannelse) og Københavns Universitet (alene 
kandidatuddannelse). Cand.scient i medicinalkemi har afgangseksamen fra Aarhus 
Universitet (bachelor og kandidatuddannelse). Forhandlingsretten for bachelorer i 
medicinalkemi er grænsedraget til DM – (Dansk Magisterforening) 
Cand.scient med følgende 
uddannelsesretninger: 
 

- datateknik 
- human ernæring 

 

Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 
akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 

Cand.scient.adm.  Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.scient.anth. Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Cand.scient.bibl.  Bibliotekarforbundet PFA Pension 
 
(indtil 31.08. 2012 
Kommunernes 
Pensionsforsikring) 

Cand.scient.cons. (se også 
konservator) 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Cand.scient.med. Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 
akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 

Cand.scient.oecon. Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Cand.scient.pharm. Pharmadanmark Pharmadanmarks 
Pensionsordning i PFA 
Pension hhv. 
Apotekervæsenets 
Pensionsordning 

Cand.scient.pol.  Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Cand.scient.san.  Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Kandidater, der har en sundhedsfaglig professionsuddannelse, og hvor faget har 
betydning for vedkomnes beskæftigelse, er ikke omfattet af overenskomsten. Det gælder 
f.eks. hvor den pågældende arbejder som mellemleder i et laboratorium eller med 
sundhedsfaglig kvalitetssikring. 
Cand.scient.san.publ. 
 

Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Cand.scient.san.publ. i stillinger som underviser eller forsker henhører under DM 
(Dansk Magisterforening), øvrige henhører under Djøf, idet dog cand.scient.san.publ. 
ansat som ledende medarbejder eller chef på undervisnings- og forskningsområdet 
henhører under DM (Dansk Magisterforening). 
Cand.scient.soc. 
 

Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Cand.scient.soc. (og mag.scient.soc) henhører under Djøf. Undtaget herfra er de tilfælde, 
hvor uddannelserne i overvejende grad består af antropologi eller etnografi og - for så 
vidt angår kombinationsuddannelse fra Aalborg Universitet - hvor en cand.phil-
uddannelse i samfundsfag er overbygget med ”kvindestudieår”. Disse uddannelser 
henhører under DM (Dansk Magisterforening). 
Cand.scient.techn. Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 

akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 

Cand.silv. /Forstkandidat JA (Jordbrugsakademikerne) Pensionskassen for 
Jordbrugsakademikere og 
Dyrlæger (PJD)  

Cand.soc. Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

DM – (Dansk 
Magisterforening) 

MP-Pension 

Forbundet Kommunikation 
og Sprog 

PFA Pension 

Kandidater i undervisnings- og forskningsstillinger, der er optaget på baggrund af en 
professionsbachelor henhører under DM (Dansk Magisterforening).  
 
Kandidater, der er optaget på grundlag af en anden bachelorgrad, hvor DM er 
forhandlingsberettiget organisation til kandidatoverbygningen, henhører ligeledes under 
DM, herunder cand.soc.-uddannelse som led i gymnasiefagsuddannelsen. 
 
Øvrige kandidater henhører under Djøf. Dog er cand.soc. med uddannelsesretningen 
Politisk Kommunikation og Ledelse (PLK) grænsedraget mellem Djøf og Forbundet 
Kommunikation og Sprog på samme måde som gældende for cand.merc.(kom). 
   
Cand.stat. Dansk Magisterforening 

(DM)  
MP Pension  

Cand.tech med følgende 
uddannelsesretninger: 
-Bygningsenergidesign 
-Maritime teknologi 
-Ledelse og Informatik 
-Landinspektørvidenskab 
-Byggeledelse 
-Byggeledelse (eng) 
-Sikkerhed og risikostyring 
-bygningsinformatik 
-Forretningsinnovation 
-Globalt systemdesign 
-Produktion 
-Værdikæder og innovation 
-Teknologisk 
entreprenørskab 

Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 
akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 

Cand.techn.al 
(Levnedsmiddelskandidat) 
fra levnedsmiddel- 
kødindustri-, og mejerilinjen  

Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 
akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 

Levnedsmiddelkandidater m.fl., der er ansat 30. september 2007 eller tidligere og som 
har deres pensionsordning i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger 
(PJD), opretholder denne i PJD som en personlig ordning. 
Cand.techn.soc.  Djøf Juristernes og 

Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Cand.theol.  Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Den danske Præsteforening Velliv. 
 
Pr. 01. 04. 2019 PFA 
Pension 

Overenskomstansat sognepræst (sognepræst (OK)) og ansatte ved 
stiftsadministrationerne i stillinger med teologisk indhold henhører under Den danske 
Præsteforening. Øvrige cand.theol. henhører under DM (Dansk Magisterforening) 
Diplomingeniør Ingeniørforeningen, IDA  Danske Civil- og 

akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 
 
(indtil 30.09.2018 
Pensionskassen for 
teknikum- og 
diplomingeniører (ISP)). 

Docent / 
Kunstnerisk/videnskabelig 
medarbejder ved 
musikkonservatorierne 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Docenter samt ansatte i stillingskategorier omfattet af Kulturministeriets notat af 12. 
marts 2004 om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved 
musikkonservatorierne under Kulturministeriet.: Adjunkt, lektor, professor, professor 
med særlige opgaver, studieadjunkt/-lektor, gæstelektor og gæsteprofessor. 
Dr.phil. Dansk Magisterforening 

(DM)  
MP Pension  

Dr.scient. Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Eksportingeniør Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 
akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 
 
(indtil 30.09.2018 
Pensionskassen for 
teknikum- og 
diplomingeniører (ISP)). 

ESA / Kandidat med 
erhvervssproglig/ 
erhvervsøkonomisk 
afgangseksamen  

Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse hhv. AP-
Pension (se bemærkning) 

HA (Civiløkonom) Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Pensionskasse hhv. AP-
Pension (se bemærkning) 

HA.jur (Handelsjurist) Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

HD (Civiløkonom) Djøf Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse hhv. AP-
Pension (se bemærkning) 

Efter fusion mellem DJØF og C3 henhører såvel HD, HA og HA.jur under Djøf. For 
civiløkonomer (HA og HD) ansat før 1. januar 2010 indbetales pensionsbidrag til AP-
Pension, ellers til Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Tilsvarende gælder for så 
vidt angår kandidater med erhvervssproglig/erhvervsøkonomisk afgangseksamen (ESA).  
Kand.samf.  Djøf  Juristernes og 

Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Kirkemusikskolelærere Dansk Organist og Kantor 
Samfund 

PFA Pension 

Kiropraktor Dansk Kiropraktor Forening  SEB Pension  
Kiropraktorer, der er autoriseret i henhold til lov nr. 415 af 6. juni 1991 eller senere 
regler om meddelelse af autorisation, for tiden lov nr. 451 af 22. maj 2006. Se også 
cand.manu. 
Konservator  Dansk Magisterforening 

(DM)  
MP Pension  

Konservatorer, der har afsluttet konservatorskolens 5-årige uddannelse. Se også 
cand.scient.cons. 
Kunstnerisk/videnskabeligt 
personale ved den danske 
Scenekunstskole 

Dansk Magisterforening 
(DM) 

MP Pension 

Danske Scenografer PFA Pension 

Kunstnerisk/videnskabeligt personale på Den Danske Scenekunstskole, som har en 
uddannelse, der er oplistet i bilag A, er grænsedraget i henhold til denne uddannelse.  
Kunsterisk/videnskabeligt personale på Den Danske Scenekunstskole, som ikke har en 
uddannelse, der er oplistet i bilag A, er grænsedraget til DM, dog ikke medlemmer af 
Danske Scenografer, som er grænsedraget til Danske Scenografer. 
Lektor ved Kunstakademiets 
billedkunstskoler  

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Levnedsmiddelsingeniører Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 
akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 
 
(indtil 30.09.2018 
Pensionskassen for 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

teknikum- og 
diplomingeniører (ISP)). 

Levnedsmiddelingeniører m.fl. der er ansat 30. september 2007 eller tidligere og som har 
deres pensionsordning i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), 
opretholder denne i PJD som en personlig ordning. 
Lic.phil. Dansk Magisterforening 

(DM)  
MP Pension  

Lic.scient. Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Læger ansat ved de højere 
uddannelsesinstitutioner 
ekskl. klinisk assistent samt 
læger ansat som undervisere 
ved professionshøjskoler og 
erhvervsakademier 

Yngre Læger Lægernes Pensionskasse 
Foreningen af Speciallæger  Lægernes Pensionskasse 

Læger ansat som ph.d.-stipendiat, i stillinger under adjunktniveau og på adjunktniveau 
henhører under Yngre Læger. Læger ansat i stillinger på lektor-, docent- og 
professorniveau og i ledende stillinger henhører under Foreningen af Speciallæger 
Læge, der er ansat som 
ph.d.-stipendiat ved 
sektorforskningsinstitution 

Yngre Læger Lgernes Pensionskasse 

Mag.art. 
 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Dansk Psykolog Forening MP Pension 
Mag.art. henhører generelt under DM (Dansk Magisterforening). Mag.art. i psykologi 
henhører dog under Dansk Psykologforening. Tilsvarende gælder for så vidt angår 
Cand.pæd og cand.pæd i psykologi. Se i øvrigt bemærkningen ad cand.psyk. 
Mag.scient Dansk Magisterforening 

(DM)  
MP Pension  

Mag.scient.soc. 
 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Se bemærkningen ad cand.scient.soc. 

Magister, der ansættes som 
underviser på erhvervsskole-
området  

Gymnasieskolernes 
Lærerforening 

MP Pension 

Ved ”magister” forstås de under DM (Dansk Magisterforening) anførte uddannelser på 
nær cand.phil og cand.interpret, cand.mag. i virksomhedskommunikation og cand.mag. i 
sprog og internationale forhold fra Aalborg Universitet. Gymnasiemagistre - herunder 
magistre, der ansættes som undervisere på erhvervsskoleområdet, henhører ikke under 
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Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

DM (Dansk Magisterforening), men under Gymnasieskolernes Lærerforening. En 
tilsvarende grænsedragning gælder for cand.phil. 
Musikterapeut Dansk Magisterforening 

(DM)  
MP Pension  

Musikterapeuter, uddannet ved Aalborg Universitet i henhold til bekendtgørelse nr. 87 
af 12. marts 1984 om forsøgsuddannelse i musikterapi. (Bekendtgørelsen er ophævet). 
Sognepræst, der ansættes af 
Kirkeministeriet til hjælp for 
en fast præst eller ved 
betjening af en menighed 

Den danske Præsteforening Velliv. 
 
Pr. 01.04.2019 PFA 
Pension 

Se i øvrigt cand.theol. 
Tandlæge ved ansættelse  
a) På Sundhedsministeriets 

område 
b) i videreuddannelses-

stilling til specialtandlæge 
i ortodonti 

c) som heltidsansat og 
deltidsansat tandlæge 
ved tandlægeskolerne, og 

d) som militærtandlæge i 
forsvaret 

Tandlægeforeningen 
 

Velliv  
 
(indtil 31.05..2013 Danica) 
 
 

Teknikumingeniør Ingeniørforeningen, IDA Danske Civil- og 
akademiingeniørers 
Pensionskasse (DIP) 
 
(indtil 30.09.2018 
Pensionskassen for 
teknikum- og 
diplomingeniører (ISP)). 

AAD Djøf  Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

AAD: Den administrative datalogiuddannelse på Roskilde Universitetscenter i henhold 
til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 63 af 8. februar 1987 eller senere 
bekendtgørelse. 
AAE Djøf Juristernes og 

Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

AAE: Den administrative eksamen ved Roskilde Universitetscenter i henhold til 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 995 af 17. december 1986 eller senere 
bekendtgørelse. 
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II. Bachelorer, professionsbachelorer mv. 
 
Uddannelse Forhandlingsberettiget 

organisation 
Pensionskasse 

Bachelorer, som efter 3 års 
studier af en uddannelse, der 
henhører under 
akademikeroverenskomstens 
dækningsområde, har 
erhvervet bachelorgraden 
BA, BS eller BSc.  

Følger kandidatuddannelsen, 
medmindre andet følger af 
nedenstående 

Følger 
kandidatuddannelsen, 
medmindre andet følger af 
nedenstående 

BA i bibliotekskundskab og 
videnskommunikation 
uddannet ved Syddansk 
Universitet 

Bibliotekarforbundet PFA Pension 

BMus  
(Se bemærkningen ad 
Cand.musicae) 

Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Bachelor i IT Dansk Magisterforening 
(DM)  

MP Pension  

Bachelor i jordbrug, 
fødevarer og miljø 
(Se bemærkning ad 
cand.scient under JA’s 
forhandlingsområde) 

JA (Jordbrugsakademikerne) Pensionskassen for 
Jordbrugsakademikere og 
Dyrlæger (PJD)  

Bachelor i medicinalkemi fra 
Aarhus Universitet 
(se bemærkningen ad 
cand.scient i medicinalkemi) 

Dansk Magisterforening 
(DM) 

MP Pension 

Bachelor i offentlig 
innovation og digitalisering 

Djøf Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Bachelor i organisatorisk 
læring 

Djøf Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Bachelor i offentlig politik 
og økonomi 

Djøf Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse (JØP) 

Bygningskonstruktør Konstruktørforeningen PFA 
Ergoterapeut* Ergoterapeutforeningen PKA 
Fysioterapeut* Danske Fysioterapeuter PKA 
Jordemoder* Jordemoderforeningen PKA 
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Kandidater med de med * markerede professionsbacheloruddannelser lønindplaceres på baggrund af 
kandidatuddannelsen, men pensionskasseindplacering og forhandlingsret følger 
professionsbacheloruddannelsen, når ansættelsen sker i en stilling inden for fagets område. 
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