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PERIODEPROJEKT OM AFTALE OM GENERELLE KRAV TIL INDHOLD AF 
BIDRAGSDEFINEREDE PENSIONSORDNINGER I STATEN MV. 
Parterne er enige om følgende periodeprojekt vedrørende 
ydelsessammensætningsaftalen: 
 
”For overenskomstansatte i staten er der over årene opbygget obligatoriske 
bidragsfinansierede pensionsordninger (livsforsikring) med det sigte, at sikre de ansatte 
livslang økonomisk tryghed, også når man har forladt arbejdsmarkedet for at gå på 
pension, eller hvis man mister erhvervsevnen inden pensionering.  
 
Pensionsordningerne indeholder både et alderselement i form af livrente samt 
risikodækning i form af invalidedækning og efterladteydelser. Vigtigheden af 
pensionsordningerne øges i takt med den forventede længere levealder, uanset om de 
ansatte i lyset heraf også bliver længere tid på arbejdsmarkedet.   
 
Det er afgørende for den fortsatte opbakning til den obligatoriske pensionsopsparing, at 
pensionsordningerne og de heri indeholdte forsikringselementer afspejler de behov og 
ønsker, som de statsansatte har i relation til at kunne sikre sig selv og sine nærmeste ved 
bl.a. invaliditet eller død, og i egen alderdom.  
 
Det er derfor afgørende, at de af parterne aftalte rammer for de statsansattes 
pensionsordninger jf. herved ydelsessammensætningsaftalen, ikke medfører utilsigtede 
virkninger, som kan føre til ringere pensioner eller mindre mobilitet, eller hindrer at de 
statsansattes pensionsordninger kan udvikles i lyset af den generelle udvikling i 
pensionsmarkedet.   
 
Parterne er på denne baggrund enige om, at der i overenskomstperioden optages drøftelser 
om ønskelige/nødvendige justeringer i aftalen om ydelsessammensætning. Drøftelserne 
vil bl.a. omhandle: 
 
• Mobilitetshæmmende faktorer i forbindelse med jobskifte. 
• Begunstigelsesbestemmelser i relation til depotsikring i lyset af moderne 

familiemønstre. 

 
Parterne er enige om at gennemføre drøftelserne inden udgangen af 2022, og om at 
foretage ændringer i ydelsessammensætningsaftalen i perioden, i den udstrækning 
drøftelserne fører til enighed herom.  
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Parterne er enige om, at drøftelserne af ydelsessammensætningsaftalen supplerer de 
løbende drøftelser, der er mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU på 
pensionsområdet, og at ethvert emne i relation til pension fortsat kan tages op til drøftelse 
i perioden, hvis en af parterne finder det ønskeligt.” 
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