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ÆNDRINGER I YDELSESSAMMENSÆTNINGSAFTALEN 
 
I aftalen om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten 
mv. foretages følgende ændringer: 
 
1. I aftalens § 2 ændres ”§ 2, nr. 4, litra d” til ”§ 2, nr. 4, litra e”. 
 
2. Aftalens §§ 3, 4, 5 og 7, affattes således: 
 
 
”§ 3. Valgfri dækning  
1/3 af det samlede pensionsbidrag kan anvendes valgfrit af den enkelte medarbejder 
inden for de rammer, der af det pågældende pensionsinstitut stilles til rådighed, herunder 
til ratepension, aldersopsparing eller en sundhedsordning. Til aldersopsparing og andre 
sumydelser end de i § 2, stk. 3, nævnte kan dog maksimalt anvendes 1/6 af det samlede 
pensionsbidrag, jf. dog stk. 3.  
 
Stk. 2. Den valgfrie 1/3 af det samlede pensionsbidrag kan investeres efter 
medarbejderens eget valg inden for investeringspuljer, der stilles til rådighed af 
pensionsinstituttet eller andre finansinstitutter, som pensionsinstituttet indgår aftale med 
herom.  
 
Stk. 3. Fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har 5 år eller mindre indtil 
folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, kan medarbejderen efter fradrag 
af præmie til obligatoriske dækninger og eventuelle gruppelivsforsikringer, anvende hele 
pensionsbidraget til aldersopsparing. Aldersopsparingen kan oprettes som livrente, 
ratepension eller sumydelse efter medarbejderens eget valg inden for de rammer, der 
stilles til rådighed af pensionsinstituttet.  
 
 
Cirkulærebemærkninger til § 3, stk. 1: 
Der kan etableres sundhedsordninger, som har til formål at fremme forebyggende og helbredende indsats i 
forhold til medlemmernes sundhed og arbejdsmiljø, fx massage, fysioterapi, kiropraktor, psykologhjælp og 
helbredsvurdering. Der kan ikke etableres ordninger, hvor medlemmerne får en fortrinsadgang til 
offentlige ydelser eller tilsvarende ydelser udbudt af private udbydere. 
 
 
§ 4. Depotsikring  
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Det kan i den enkelte pensionsordning bestemmes, at der til ordningen er knyttet 
depotsikring. Etablering af depotsikring forudsætter, at pensionsordningen opfylder 
følgende betingelser: 
  

1. At etablering af depotsikring sker som en kollektiv ordning for hele gruppen, jf. 
dog stk. 2.  

2. At depotet kun udbetales i den situation, hvor et medlem af pensionsordningen 
dør før pensioneringstidspunktet.  

3. At det i den enkelte pensionsordning sikres, at der afsættes midler til obligatoriske 
ydelser, herunder livsvarig alderspension, minimum svarende til dækning ved 2/3 
af bidraget og den overlevelsesgevinst, der i en ordning uden depotsikring tilfalder 
ordningen ved et medlems død før pensioneringstidspunktet, og som mistes ved 
depotsikringen. Ved indførelse af depotsikring skal der således sikres en livsvarig 
alderspension med samme størrelse som uden depotsikring.  

4. At depotsikringen finansieres ved brug af den tredjedel af pensionsbidraget, som 
kan anvendes til valgfri ydelser.  

5. At udbetaling af depotsikring kun kan ske til nærmeste pårørende.  

Stk. 2. Det kan i pensionsordningen bestemmes, at medlemmer af pensionsordningen, 
der på tidspunktet for etablering af depotsikring har 5 år eller mindre indtil 
pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, kan vælge, hvorvidt de 
ønsker at være omfattet af depotsikringen eller ej. Medlemmets valg skal være truffet og 
meddelt pensionsordningen senest 6 måneder efter at depotsikringen er etableret for 
gruppen. 
 
 
Cirkulærebemærkninger til § 4:  
Ved depotsikring (opsparingssikring o. lign.) forstås, at medlemmets depot udbetales til nærmeste 
pårørende, hvis medlemmet dør før pensioneringstidspunktet. I en pensionsordning uden depotsikring 
tilfalder depotet fællesskabet ved et medlems død før pensioneringstidspunktet.  
 
Cirkulærebemærkninger til § 4, stk. 1, nr. 2:  
Depotsikringen bortfalder ved udbetalingen af pensionen. Hvis medlemmet ønsker, at depotsikringen 
skal fortsætte efter udbetalingen og pensionsinstituttet giver mulighed for det, kan depotsikringen fortsætte 
efter udbetalingstidspunktet mod betaling af præmie herfor. 
 
Cirkulærebemærkninger til § 4, stk. 1, nr. 5:  
Ved ”nærmeste pårørende” forstås i forhold til udbetaling af depotsikring medlemmets ægtefælle, 
samlever, børn eller slægtsarvinger efter arveloven, i nævnte rækkefølge. Udbetaling af depotsikring til 
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samlevere forudsætter, at de i pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra e, 2. eller 3. led, fastsatte krav 
er opfyldt, jf. cirkulærebemærkningerne til § 2, stk. 2.  
 
Cirkulærebemærkninger til § 4, stk. 2. 
Ved ”pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a” forstås medlemmets 
pensionsudbetalingsalder i henhold til pensionsbeskatningslovens § 1 a. Der henvises til punkt 7 i de 
generelle bemærkninger. 
 
 
§ 5. Delpension 
Det kan i den enkelte pensionsordning bestemmes, at der til ordningen er knyttet 
mulighed for udbetaling af delpension. Udbetaling af delpension forudsætter, at følgende 
betingelser er opfyldt: 
 

1. Ved anmodning om udbetaling af delpension skal den ansatte over for 
pensionsselskabet dokumentere nedgang i arbejdstid. 

2. Delpensionen beregnes forholdsmæssigt af den ansattes pensionsopsparing i 
forhold til den tid, hvormed arbejdstiden reduceres, dog maksimalt en tredjedel af 
pensionsdepotet svarende til den tredjedel, som kan anvendes til valgfri ydelser. 

3. Udbetaling af delpension kan kun ske som en løbende livrente, dog kan 
udbetalingerne midlertidigt sættes på pause i henhold til gældende lovgivning. 

4. Aldersgrænsen for overgang til delpension skal følge pensionsudbetalingsalderen, 
jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a. 

 
Cirkulærebemærkninger til § 5: 
Pensionsordninger, der har etableret mulighed for udbetaling af delpension på vilkår, der afviger fra de i 
aftalens § 5 fastsatte betingelser, skal senest ved udgangen af 2018 sikre, at udbetaling af delpension fra 
og med 1. januar 2019 sker i henhold til de i § 5 fastsatte betingelser. Medlemmer af pensionsordninger, 
der inden udgangen af 2018 har fået udbetalt delpension efter de hidtidige bestemmelser, berøres ikke 
heraf. 
 
Cirkulærebemærkning til § 5, nr. 3: 
I det omfang det er muligt efter gældende lovgivning, kan udbetaling af delpension dog 
ske som ratepension efter aftale herom mellem pensionsinstituttet og medarbejderen. 
 
Cirkulærebemærkninger til § 5, nr. 4: 
Ved ”pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a” forstås medlemmets 
pensionsudbetalingsalder i henhold til pensionsbeskatningslovens § 1 a. Der henvises til punkt 7 i de 
generelle bemærkninger. 



 
BILAG TIL FORLIG MELLEM SKATTEMINISTEREN OG AKADEMIKERNE 2021 

 
Bilag E 

 
 

 
 
§ 7. Overflytning til anden pensionsordning i forbindelse med jobskifte  
Pensionsordningen kan overflyttes til en anden pensionsordning, der opfylder de 
ovennævnte krav til ydelsessammensætning og tilbagekøb. 
  
Stk. 2. Hvis den pensionsordning, hvortil overflytning ønskes foretaget, indeholder 
regler om ydelsessammensætning og/eller tilbagekøb, der ikke opfylder betingelserne i 
denne aftale, kan pensionsordningen dog overføres, hvis den klausuleres således, at den 
del, der er opsparet i staten mv., fortsat respekterer de betingelser, der hidtil har været 
gældende, jf. dog stk. 3. 
 
Stk. 3. Ved overflytning af pensionsordningen kan der efter medlemmets ønske ses bort 
fra betingelsen om børnepension, hvis den pensionsordning, hvortil overflytning ønskes 
foretaget, ikke tilbyder børnepension som en del af ydelserne.” 
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