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Teknisk omlægning af pensionsberegningssy-
stemet 

Orientering 

Til orientering skal det oplyses, at der 

mellem KL og KTO er opnået enig-

hed om, at i de kommuner, der får 

kørt løn i KMD, først sker en teknisk 

omlægning af pensionsberegningssy-

stemet i forbindelse med førstkom-

mende generelle lønregulering, dvs. 

pr. 1. april 2003. 

 

Det skal alene forstås således, at den 

tekniske omlægning i KMD først sker 

1. april 2003, men uden at der der-

med skal herske tvivl om, at nettofi-

ceringen af den pensionsgivende løn, 

den i den forbindelse samtidig fore-

tagne forhøjelse af pensionsbidrags-

procenten samt sammenlægning af 

eget- og arbejdsgiverbidraget til et 

samlet bidrag er trådt i kraft 1. april 

2002. 

 

Baggrund 

I forbindelse med det vedtagne mæg-

lingsforslag fra forligsmanden af 21. 

marts 2002 blev parterne enige om en 

teknisk omlægning af pensionsbereg-

ningssystemet. 

 

Parterne blev samtidig ikke mindst ud 

fra et forenklingshensyn enige om, at 

denne tekniske omlægning af pensi-

onsberegningssystemet skulle gen-

nemføres med virkning fra 1. april 

2002, hvilket også fremgår af samtlige 

aftaler/overenskomster. 

 

Efterfølgende viste det sig imidlertid, 

at der var tale om en større teknisk 

omlægning, som KMD ikke umid-

delbart kunne gennemføre. 

 

En gennemførelse af en teknisk om-

lægning i KMD sidst i 2002 evt. først 

i 2003 med deraf følgende regulering 

med tilbagevirkende kraft fra 1. april 

2002, ville efter KL’s opfattelse give 

anledning til helt unødige administra-

tive besværligheder ikke kun for 

kommunerne, men ligeledes for pen-

sionsinstitutterne. 

 

KL rettede på den baggrund henven-

delse til KTO for at opnå enighed 

om, at der først sker en ren teknisk 

omlægning af pensionsberegningssy-

stemet i forbindelse med førstkom-

mende generelle lønregulering, dvs. 

pr. 1. april 2003. KTO har efter om-

stændighederne erklæret sig enig heri. 

 

Eventuelle tvivlsspørgsmål bedes ret-

tet til Pia Staniok, Forhandlingssekre-

tariatet, tlf. 33 70 34 00. 


