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Resumé 
KL og KTO har den 19. maj 2014 indgået et protokollat til rammeaftalen om 

det sociale kapitel om pensionsforhold for fleksjobansatte ansat den 1. januar 

2013 eller senere. Protokollatet har virkning fra den 1. april 2014.  

 

Indhold 
Anvendelsesområde: 
Protokollatet finder anvendelse for fleksjobansatte ansat den 1. januar 2013 

eller senere, der er omfattet af overenskomst eller aftale indgået mellem KL og 

de faglige organisationer. 

 

Protokollatet gælder ikke for tjenestemænd, tjenestemandspensionister eller 

andre ansatte/pensionister med en tjenestemandslignende pensionsordning. 

 

Anvendelse af dette protokollat forudsætter, at de fleksjobansatte opfylder 

betingelserne for at være berettiget til pension efter overenskomsten. 
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Protokollatet til Rammeaftale om det sociale kapitel, underskrevet den 17. 

november 2011, om pensionsforhold for ansatte i fleksjob, gælder fortsat for 

fleksjobansatte, der er ansat efter den gamle fleksjobordning, dvs. er ansat før 

den 1. januar 2013. 

Formålet med ordningen: 
Formålet med ordningen er at muliggøre, at fleksjobansatte ansat efter den nye 

fleksjobordning kan fortsætte med at indbetale pensionsbidrag til deres 

tidligere arbejdsmarkedspensionsordning, hvis de ikke kan optages på normale 

vilkår i den overenskomstmæssige pensionskasse. 

Indgåelse af aftale: 
Arbejdsgiveren og den ansatte kan i forbindelse med ansættelse indgå en aftale 

om, at pensionsbidrag indbetales til den arbejdsmarkedspensionsordning, der 

sidst er indbetalt til. Forudsat, at den fleksjobansatte ikke kan optages i den 

overenskomstmæssige pensionskasse på normale vilkår. 

 

Pensionsbidraget udgør det beløb, der følger af den overenskomst, aftale eller 

lignende, der gælder for fleksjobansættelsen. 

 

Fleksjobansatte der ikke kan eller vil videreføre en 

arbejdsmarkedspensionsordning fra tidligere ansættelse, skal optages i den 

arbejdsmarkedspensionsordning, som er bestemt af overenskomsten. 

Ikrafttræden: 
Protokollatet har virkning fra den 1. april 2014. 

 

Fleksjobansatte, der er ansat i perioden 1. januar 2013 til og med 31. marts 

2014 kan anmode deres arbejdsgiver om at få pensionsbidrag indbetalt til deres 

tidligere arbejdsmarkedspensionsordning, hvis de ikke kan optages på normale 

vilkår i den overenskomstmæssige pensionsordning. 

 

Overførsel af tidligere indbetalt pensionsbidrag fra den overenskomstmæssige 

pensionskasse kan kun ske, hvis arbejdsgiveren accepterer dette. 

Hvis du vil vide mere 
Se det vedhæftede protokollat. 

Kontaktperson i KL 
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til: 

 

Konsulent Susan Jannsen Brandt, 

tlf. 33 70 3443, e-mail sjb@kl.dk 

 


