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I. Medlemsoptagelse 
 
§ 1. 
Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger kost- 
og ernæringsfaglige – herunder oldfruer – ergoterapeuter, fysioterapeuter, fodterapeuter, 
bioanalytikere og jordemødre, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensions-
kassen i henhold til 
1) den regionale overenskomst med Kost og Ernæringsforbundet eller – for oldfruer 

– Ledernes Hovedorganisation, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Dan-
ske Bioanalytikere eller Jordemoderforeningen. 

2) overenskomst indgået mellem Kost- og Ernæringsforbundet eller – for oldfruer – Leder-
nes Hovedorganisation, Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter og KL, 

3) en tilsvarende kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som er indgået af Kost og 
Ernæringsforbundet eller – for oldfruer – Ledernes Hovedorganisation, Ergoterapeut-
foreningen, Danske Fysioterapeuter, Danske Bioanalytikere eller Jordemoderforenin-
gen, 

4) en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som er indgået af Kost & Føðslufela- 
gið, Ergoterapeutfelagid, Føroyskir Fysioterapeutar, Bioanalytikarafelagið eller Ljós-
mødrafelag Føroya og Færøernes Landsstyre, eller 

5) en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som er indgået af Inuussutissalerisut 
Nerisassalerisullu Kattuffiat eller Tjenestemænds- og Overenskomstansattes Centralor-
ganisation i Grønland, Ergoterapeuter i Grønland, Fysioterapeuter i Grønland, Aaviaasut 
Kalaallit Nunanni eller Ernisussiortuunerit Kattuffiat og Grønlands Hjemmestyre. 

 
Stk. 2. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages kost- og ernærings-

faglige, ergoterapeuter, fysioterapeuter, fodterapeuter, bioanalytikere og jorde-
mødre, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensionskassen i henhold 
til en tilsvarende kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som er indgået af 
andre overenskomstparter end nævnt i stk. 1, forudsat at overenskomsten, afta-
len eller lignende godkendes af Kost- og Ernæringsforbundet eller – for oldfruer – 
Ledernes Hovedorganisation, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, 
Danske Bioanalytikere eller Jordemoderforeningen. 

 
Stk. 3. Medlemskabet har virkning fra ansættelsestidspunktet eller fra et senere tids-

punkt, der måtte være fastsat i kollektiv overenskomst, aftale eller lignende. 
 
Stk. 4. Fritagelse for optagelse i pensionskassen kan finde sted efter generelle kriterier, 

der ikke giver anledning til spekulation mod pensionskassen. 
 
Stk. 5. Medlemmet er fra optagelsen i pensionskassen omfattet af en ordning med be-

grænset risikodækning jf. § 7, stk. 7, såfremt medlemmet ved ansøgning om en 
helbredsbetinget ydelse, jf. § 11 og § 14 ikke har været fuldt arbejdsdygtigt i 

mindst 3 sammenhængende måneder efter optagelsen på grund af en sygdom, 
som også bestod ved optagelsen. 

 
Stk. 6. Et medlems genoptagelse af bidragsbetaling efter en periode med hvilende med-

lemskab, hvor genoptagelsen sker mere end 12 måneder efter sidste bidragsbe-
taling, behandles som optagelse i pensionskassen, hvad angår fremtidige bidrag. 

 
§ 1a. 
Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages kost- og ernæringsfaglige - 
herunder oldfruer - ergoterapeuter, fysioterapeuter, fodterapeuter, bioanalytikere og jor-
demødre,  
• der er ansat i henhold til en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som nævnt i 

§ 1, stk. 1, og som er berettiget men ikke forpligtet til medlemskab af pensionskas-
sen, eller 

• der er ansat i henhold til en aftale, der ikke er en kollektiv overenskomst eller lig-
nende, hvis 

1) ansættelsesaftalen fastsætter pligt til medlemskab af pensionskassen, 
2) ansættelsesaftalens forpligtelse til medlemskab ikke kan ændres uden pensionskassens 

samtykke, og 
3) bidrag indbetales efter regler fastsat af bestyrelsen. 
 
Stk. 2. Ansættelsesaftalen forelægges for den relevante faglige organisation, jf. § 1, til 

udtalelse, forinden optagelse finder sted. 
 
Stk. 3. Medlemskabet har virkning fra ansættelsesaftalens ikrafttræden, såfremt ansøg-

ning om optagelse fremsættes i umiddelbar tilknytning hertil og ellers fra ansøg-
ningstidspunktet. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om ansøgningsfrist mv. 
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Stk. 4. Ved genoptagelse af bidragsbetaling som følge af ansættelse efter stk. 1 efter en 
periode med hvilende medlemskab, hvor genoptagelsen sker mere end 12 måne-
der efter sidste bidragsbetaling, gælder tilsvarende regler som efter stk. 3, hvad 
angår fremtidige bidrag. 

 
Stk. 5. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages medlemmer af Kost- 

og Ernæringsforbundet, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Danske 
Bioanalytikere eller Jordemoderforeningen, som er selvstændige eller er ansat på 

vilkår, der ikke falder ind under betingelserne i stk. 1. Bestyrelsen fastsætter 
nærmere regler vedrørende denne mulighed. 

 
§ 1b. 
Al kommunikation med medlemmet sker elektronisk gennem medlemmets elektroniske 
postmappe på pensionskassens hjemmeside eller gennem et elektronisk postsystem. 
 
Stk. 2.  Medlemmer, som i det offentlige er fritaget for at anvende elektronisk post, kan 

vælge at modtage post fra pensionskassen som brev. Generalforsamlingsmateri-
ale kan tilsendes delegerede, som anmoder om det. 

 
 

II. Bidrag 

 
§ 2. 
Pensionsbidragene fastsættes efter reglerne i 
1) den regionale overenskomst med Kost- og Ernæringsforbundet eller – for oldfruer 

– Ledernes Hovedorganisation, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Dan-
ske Bioanalytikere eller Jordemoderforeningen. 

2) overenskomst mellem Kost- og Ernæringsforbundet eller – for oldfruer – Ledernes Ho-
vedorganisation, Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter og KL, 

3) overenskomst indgået mellem Kost & Føðslufelagið, Ergoterapeutfelagid, Føroyskir Fy-
sioterapeutar, Bioanalytikarafelagið eller Ljósmødrafelag Føroya og Færøernes Lands-
styre, eller 

4) overenskomst indgået mellem Inuussutissalerisut Nerisassalerisullu Kattuffiat eller Tje-
nestemænds- og Overenskomstansattes Centralorganisation i Grønland, Ergoterapeu-
ter i Grønland, Fysioterapeuter i Grønland, Aaviaasut Kalaallit Nunanni eller Ernisussi-
ortuunerit Kattuffiat og Grønlands Hjemmestyre. 

 
Stk. 2. Bidragsbetalingen til pensionskassen kan fortsættes for medlemmer, der overgår 

til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en obligatorisk pensionsordning med 
løbende udbetaling, hvis en helbredsbedømmelse har medført afslag på optagelse 
i den nye pensionsordning på mindst samme vilkår som hidtil. Bidraget følger den 
nye pensionsordning og kan ikke overstige den bidragsgrænse, som fastsættes 

efter stk. 3. 
 
Stk. 3. For medlemmer, hvis pensionsbidrag ikke er fastsat i henhold til kollektiv over-

enskomst som nævnt i stk. 1, beregnes pensionsbidragene efter regler fastsat af 
bestyrelsen. 

 
Stk. 4. Pensionsbidragene forfalder månedsvis ved starten af den lønperiode, hvortil det 

enkelte bidrag svarer. Seneste rettidige betaling er ved lønudbetalingstidspunk-
tet. Bidragene indbetales af arbejdsgiveren. 

 
Stk. 5. Ved indbetaling efter forfaldstidspunktet kan pensionskassen kræve en mora-

rente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 
 
§ 3. 
Medlemmer kan indgå aftale om betaling af ekstraordinære pensionsbidrag 
1) i forbindelse med optagelsen, og 
2) ved fornyet betaling af pensionsbidrag ifølge et ansættelsesforhold, som berettiger 

medlemskab af pensionskassen. 
 
Stk. 2. Det ekstraordinære bidrag må ikke overstige det ordinære bidrag og forfalder til 

betaling samtidig med dette. Ved indbetaling efter forfaldstidspunktet kan pensi-
onskassen kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 

 
Stk. 3. Er medlemmet ved optagelsen ikke fyldt 50 år, må de ekstraordinære bidrag 

højst bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, der kan opnås i 
pensionskassen ved betaling af ordinære pensionsbidrag i en periode, der svarer 
til et bidragsforløb for normalt medlemskab. 

 
Stk. 4. Er medlemmet ved optagelsen fyldt 50 år, må de ekstraordinære pensionsbidrag 

højst kunne bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, som 
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medlemmet kunne have opnået ved betaling af ordinære bidrag fra et tidspunkt 
10 år før optagelsen. 

 
Stk. 5. Ekstraordinære bidrag kan kapitaliseres og indbetales som indskud. 
 
§ 4. 
Medlemmer kan betale et engangsindskud ved overførsel fra anden pensionsordning eller 
ved kapitalisering af ekstraordinære bidrag. 

 
Stk. 2. Medlemmer kan endvidere betale et engangsindskud for at genoprette pensions- 

rettigheder, der er mistet efter en periode uden bidragsbetaling 
1) i forbindelse med orlov, eller 
2) ved beslutning om betaling af bidrag for egen regning. 

 
Stk. 3. Medlemmer kan betale et engangsindskud ved overførsel af efterlønsbidrag i for-

bindelse med udtræden af efterlønsordning og ved overførsel af midler fra Løn-
modtagernes Dyrtidsfond. 

 
§ 5. 
Medlemmer kan vælge selv at betale bidrag 
1) ved nedgang i pensionsbidrag, 
2) ved fratræden eller orlov fra den stilling, der gav ret til medlemskab af pensionskas-

sen, forudsat at bidragsbetalingen påbegyndes senest 12 måneder herefter, eller 
3) ved ophør af bidragsbetaling fra pensionskassen under sygdom, bidragsfri dækning el-

ler lignende forhold.                                                                                                                                             
  
Stk. 2. Bidragets størrelse kan ikke overstige det pensionsbidrag, som pensionskassen 

ville have modtaget, såfremt medlemmet havde opretholdt sit hidtidige medlems-
forløb. Indbetales differencebidrag i henhold til stk. 1, nr. 1, kan medlemmet, ved 
stigning i det obligatoriske pensionsbidrag, vælge at forhøje differencebidraget 
forholdsmæssigt i forhold til denne stigning. Det samlede pensionsbidrag kan dog 
ikke overstige pensionsbidraget for en tilsvarende fuldtidsstilling. Bestyrelsen kan 
fastsætte et minimum for bidragets størrelse. 

 
Stk. 3. Pensionsbidraget forfalder månedsvis ved starten af den periode, hvortil det en-

kelte bidrag svarer, første gang for den måned, hvor valg af selvbetaling har fun-
det sted. Indbetaling til pensionskassen skal ske senest den 5. i den følgende må-
ned. 

 
Stk. 4. Indbetales pensionsbidraget ikke rettidigt, kan pensionskassen kræve en mora-

rente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 
 
§ 6. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at pensionskassen viderefører en forsikringsmæs-
sig pensionsordning fra tidligere ansættelsesforhold som led i pensionsordningen. 
 
§ 6a. 
Bidrag og indskud omfattet af §§ 3-5, kan ikke give anledning til bedre rettigheder, end de 
rettigheder øvrige pensionsbidrag giver anledning til. 
 
 

III. Pensionskassens ydelser 
 
§ 7. 
For medlemmer, der er optaget den 1. januar 2007 eller senere, dog undtaget fysiotera-
peuter omfattet af § 7b,  har pensionskassen følgende ydelser: 
1) alderspension 
2) aldersopsparing 
3) førtidspension 
4) børnepension 
5) pension ved død 
 
 
Børnepension, som nævnt i nr. 4, udbetales ved medlemmets førtidspensionering eller 
død, jf. §§ 15 og 18. 
 
Stk. 2. For medlemmer, der er optaget før den 1. januar 2007, og som ikke i henhold til 

stk. 3 har valgt sig omfattet af ydelsessammensætningen i stk. 1, har pensions-
kassen følgende ydelser: 
1) alderspension 
2) aldersopsparing 
3) førtidspension 
4) børnepension 
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5) 10-årig ægtefælle-/samleverpension 
6) engangssum efter ugifte 
7) alderspensionstillæg 
 

Stk. 3. Medlemmer, der er optaget før den 1. januar 2007, kan efter nærmere generelle 
regler, fastsat af bestyrelsen, vælge sig omfattet af ydelsessammensætningen, 
som nævnt i stk. 1. 

 

Stk. 4. For medlemmer, som får overført fratrædelsesgodtgørelse fra en tidligere tjene-
stemandsansættende myndighed, fastsætter bestyrelsen nærmere generelle reg-
ler vedrørende de ydelser, der oprettes for fratrædelsesgodtgørelsen, såfremt der 
er betingelser vedrørende ydelserne ved overførsel til pensionskassen. 

 
Stk. 5. Medlemmer, der har bevaret den livsvarige ægtefællepension og som ikke er pen-

sionerede, kan ved det fyldte 54. år fravælge halvdelen af ægtefælle-/samlever-
pensionen, medmindre medlemmet har en pensionsberettiget tidligere ægtefælle 
eller registreret partner. 

  
Stk. 6. Bestyrelsen kan ophæve adgangen til at fravælge halvdelen af ægtefælle-/samle-

verpensionen, hvis en videreførelse må antages at være til væsentlig ugunst for 
pensionskassens øvrige medlemmer. 

 
Stk. 7. Medlemmer, der optages i pensionskassen i henhold til § 1 eller § 1a, som følge 

af en ansættelse, der i al væsentlighed skyldes nedsat arbejdsevne, så som an-
sættelse i fleksjob, skånejob eller lignende, optages i en ordning med ingen eller 
meget begrænset risikodækning. Bestyrelsen fastsætter nærmere generelle regler 
om, hvilke ansættelsesformer der er omfattet. Tilsvarende bliver medlemmer op-
taget i en ordning med ingen eller meget begrænset risikodækning, hvis deres er-
hvervsevne på optagelsestidspunktet af det offentlige er skønnet nedsat med 
mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, eller hvis de på optagelsestidspunktet er 
berettiget til offentlig førtidspension på grund af nedsat arbejdsevne. 

 
Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter nærmere generelle regler vedrørende den i stk. 7 nævnte 

ordning. 
 
Stk. 9. Bestemmelsen i § 13 kan finde tilsvarende anvendelse ved nuværende medlem-

mers overgang til en ansættelse, der i al væsentlighed skyldes nedsat erhvervs-
evne eller arbejdsevne, fx ansættelse i fleksjob, skånejob eller lignende. 

 
§ 7a. 
Pensionskassen kan:  
1) tegne gruppeforsikring for medlemmer af pensionskassen. 
2) tilbyde at pensionskassens medlemmer kan foretage supplerende opsparing i pensions-

kassen. 
3) oprette supplerende opsparing for tjenestemænd inden for pensionskassens faggrup-

per. 
4) oprette ordninger for grupper af ikke-overenskomstdækkede inden for pensionskassens 

faggrupper 
 
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ordninger omfattet af stk. 1. 
 
§ 7b. 
For Fysioterapeuter, der er optaget den 1. juli 2020 eller senere, har pensionskassen føl-

gende ydelser: 
1) alderspension 
2) aldersopsparing 
3) pension ved død 
 
Derudover er der tilknyttet følgende gruppeforsikringer: 
1) Tab af Erhvervsevne 
2) Sum ved død 
3) Børnepension 
4) Sum ved visse kritiske sygdomme 
5) Sum ved barns kritisk sygdom 
 
Stk. 2. Fysioterapeuter, der er optaget før den 1. juli 2020, kan efter nærmere generelle 

regler, fastsat af bestyrelsen, vælge sig omfattet af ydelsessammensætningen, 
som nævnt i stk. 1. 

 
Stk. 3. For medlemmer, som får overført fratrædelsesgodtgørelse fra en tidligere tjene-

stemandsansættende myndighed, fastsætter bestyrelsen nærmere generelle reg-
ler vedrørende de ydelser, der oprettes for fratrædelsesgodtgørelsen, såfremt der 
er betingelser vedrørende ydelserne ved overførsel til pensionskassen. 
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Stk. 4. Medlemmer, der optages i pensionskassen i henhold til § 1 eller § 1a, som følge 
af en ansættelse, der i al væsentlighed skyldes nedsat arbejdsevne, så som an-
sættelse i fleksjob, skånejob eller lignende, optages i en ordning med ingen eller 
meget begrænset risikodækning. Bestyrelsen fastsætter nærmere generelle regler 
om, hvilke ansættelsesformer der er omfattet. Tilsvarende bliver medlemmer op-
taget i en ordning med ingen eller meget begrænset risikodækning, hvis deres er-
hvervsevne på optagelsestidspunktet af det offentlige er skønnet nedsat med 
mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, eller hvis de på optagelsestidspunktet er 

berettiget til offentlig førtidspension på grund af nedsat arbejdsevne. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere generelle regler vedrørende den i stk. 4 nævnte 

ordning. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for gruppeforsikringer omfattet af stk. 1. 
 
 

IV. Aldersbetingede ydelser 
 
§ 8. 
Medlemmer kan tidligst overgå til alderspension efter ansøgning, når medlemmet opnår 
pensionsudbetalingsalderen som defineret i pensionsbeskatningslovens § 1a, jf. dog § 35.  
 
Stk. 2. Medlemmer, der har fravalgt halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, modta-

ger ved overgang til alderspension supplerende alderspension.  
 
Stk. 3.  Medlemmet, der ikke er førtidspensioneret efter § 14 eller § 32, kan ved alders-

pensionering vælge at få forhøjet alderspensionen i en periode på mindst 10 år 
fra det valgte pensioneringstidspunkt, mod at alderspensionen herefter nedsæt-
tes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere generelle regler vedrørende denne mulig-
hed. Ønsker et medlem ikke, at der indbetales til forhøjet alderspension, skal 
dette meddeles pensionskassen.  

Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte hele eller en del af forhøjelsen efter stk. 3, 
hvis forhøjelsen må antages at være til væsentlig ugunst for de medlemmer af 
pensionskassen, der ikke har valgt forhøjelse efter stk. 3.  

 
Stk. 5. Den livsvarige alderspensions størrelse beregnes på grundlag af hensættelsen til 

pension og de ydelser efter afsnit VI dødsfaldsbetingede ydelser, der måtte blive 
udbetalt ved medlemmets dødsfald. 

  
Stk. 6. Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden, efter at betingelserne i stk. 

1 er opfyldt og alderspensionen udbetales hurtigst muligt derefter. Pensionen ud-
betales månedsvis forud. 

 
§ 8a. 
En del af medlemmets pensionsbidrag anvendes til aldersopsparing. Aldersopsparing bliver 
udbetalt som sum og livsvarig ydelse. Medlemmet kan få udbetaling fra aldersopsparing, 
når medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen som defineret i pensionsbeskat-
ningslovens § 1a, jf. dog § 35. Førtidspensionister kan ved overgang til alderspension ved 
folkepensionsalderen få udbetalinger fra aldersopsparing. Størrelsen af udbetalingerne be-
regnes ud fra de pensionsbidrag, der på udbetalingstidspunktet er indbetalt til finansiering 
af aldersopsparing samt engangsindskud indbetalt efter § 4, stk. 3. Pensionskassen afreg-
ner foreløbig skat af pensionsbidragene til aldersopsparing efter gældende lovgivning. 
 
Stk. 2. Den del af aldersopsparingen som udgøres af en sum, finansieres af 10 % af pen-

sionsbidragene, samt engangsindskud indbetalt efter § 4, stk. 3 og pensionsbi-
drag indbetalt til engangssum ved alder før 1. januar 2019. Summen kan overfø-
res til forhøjelse af den livsvarige alderspension. 

 
Stk. 3. Ønsker medlemmet ikke, at der indbetales til aldersopsparing, skal dette medde-

les pensionskassen. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, at visse medlemsgrupper ikke anvender 

pensionsbidrag til aldersopsparing. 
 
§ 9. 
Medlemmer, omfattet af ydelserne i § 7, stk. 2, modtager ved overgang til alderspension, 
alderspensionstillæg, hvis medlemmet ikke har en pensionsberettiget samlever eller ægte- 
fælle, herunder fraskilt ægtefælle, jf. dog stk. 2. 
 
Stk. 2. Medlemmet har ikke ret til alderspensionstillæg, hvis medlemmet i henhold til 

regler gældende før den 1. juli 1989 ikke er omfattet af ret til ægtefællepension. 
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Stk. 3. Alderspensionstillægget udgør 10 % af alderspensionen og kan efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse forhøjes op til 20 % af alderspensionen, idet alderspensi-
onstillægget dog altid beregnes ud fra den livsvarige alderspension efter § 8, stk. 
5. For medlemmer, der har fravalgt halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, 
nedsættes alderspensionstillægget også med halvdelen. Alderspensionstillægget 
udbetales samtidig med alderspensionen. 

 
Stk. 4.   Registreret partnerskab har samme retsvirkning som ægteskab. 

 
§ 10. 
Modtager medlemmet alderspension efter § 7, stk. 2, nr. 1, har medlemmets børn ret til 
pension indtil deres fyldte 21. år. Samme ret til pension har stedbørn, der bliver forsørget 
af medlemmet på tidspunktet for medlemmets alderspensionering. 
 
Stk. 2. Børnepensionens størrelse svarer for hvert barn til 25 % af den livsvarige alders- 

pension efter § 8, stk. 5, ud fra en beregningsmæssig forudsætning om, at der 
ikke indbetales til aldersopsparing. 

 
Stk. 3. Retten til børnepension indtræder samtidig med medlemmets ret til alderspen-

sion, og pensionen udbetales månedsvis forud. Børnepensionen udbetales sidste 
gang for den måned, hvor barnet fylder 21 år. 

 
 

V. Helbredsbetingede ydelser 
 
§ 11. 
Medlemmer, som er fuldt uarbejdsdygtige, er efter ansøgning berettiget til midlertidigt at 
få dækket bidragsbetaling af pensionskassen, hvis 
1) medlemmet på grund af sygdom eller ulykke ikke kan bestride sit hidtidige erhverv, 
2) medlemmet har været fuldt uarbejdsdygtigt i mindst 3 sammenhængende måneder, 
3) bidragsbetaling er ophørt, og 
4) medlemmet ikke er nået folkepensionsalderen eller har modtaget hel eller delvis al-

derspension. 
 
Stk. 2. Pensionskassen indbetaler et beløb svarende til det pensionsbidrag, der ville være 

blevet indbetalt, hvis der fortsat var sket bidragsindbetaling. 
 
Stk. 3. Bidragsbetaling fra pensionskassen ophører, hvis pensionskassen skønner, 

1) at medlemmet er i stand til at genoptage sit hidtidige erhverv, eller 
2) at medlemmet er i stand til at påtage sig et andet arbejde, eller 
3) at der er sket en afklaring af de fremtidige erhvervsmæssige muligheder, eller 
4) at medlemmet ikke vil medvirke til en afklaring af de fremtidige erhvervsmæs-

sige muligheder. 
 
§ 12. 
Bestyrelsen kan henlægge beløb til en bistandsfond. Bistandsfondens midler anvendes ef-
ter retningslinjer fastsat af bestyrelsen til at yde midlertidig økonomisk bistand til pensi-
onskassens medlemmer. 
 
§ 13. 
Pensionskassen kan midlertidig dække supplerende bidragsbetaling. 
 
Stk. 2. Størrelsen af den supplerende bidragsindbetaling fastsættes således, at den sam-

lede bidragsbetaling udgør det beløb, som ville være indbetalt for medlemmet, 
hvis medlemmet var fortsat i sin stilling uden nedsættelse af arbejdstiden. 

  
§ 14. 
Medlemmer, som ikke er alderspensionerede eller som har modtaget hel eller delvis al-
derspension, og som ikke er berettiget til eller ansat i fleksjob, har efter ansøgning ret til 
førtidspension fra pensionskassen når bidragsbetaling er ophørt og medlemmet ikke har 
nået folkepensionsalderen, hvis 
1) medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension efter arbejdsevnekriteriet i lov om social 

pension § 16, eller 
2) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension, eller 
3) medlemmet som følge af livstruende uhelbredelig sygdom har fået forlænget udbetalin-

gen af dagpenge under sygdom, eller 
4) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension fra Færøerne 

eller offentlig førtidspension fra Grønland, eller 
5) medlemmet opfylder nærmere generelle regler fastsat af bestyrelsen om tilkendelse af 

førtidspension fra pensionskassen for medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark 
mv., eller 

6) medlemmet er tilkendt offentlig seniorpension efter reglerne i lov om social pension § 
26 a. 
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Stk. 2. Førtidspensionen fra pensionskassen er 80 % af alderspensionen efter § 8 stk. 5, 

ud fra en beregningsmæssig forudsætning om, at der ikke indbetales til aldersop-
sparing og ud fra forventet uændret bidragsbetaling frem til folkepensionsalderen. 

 
Stk. 3. Medlemmer, som modtager førtidspension fra pensionskassen overgår til alders-

pension, når de når folkepensionsalderen. 
 

Stk. 4. Retten til førtidspension fra pensionskassen indtræder den 1. i måneden efter, at 
betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og pensionen udbetales månedsvis forud. 

 
Stk. 5. Retten til førtidspension fra pensionskassen ophører, hvis medlemmets offentlige 

førtidspension eller offentlige seniorpension gøres hvilende eller frakendes, eller 
hvis øvrige betingelser for førtidspension fra pensionskassen i stk. 1 ikke er op-
fyldt. Førtidspensionen fra pensionskassen udbetales sidste gang for den måned, 
hvor retten til førtidspension fra pensionskassen ophører. 

 
§ 14a. 
Et medlem, der modtager førtidspension fra pensionskassen kan, uanset bestemmelsen i 
pensionsvilkår § 14, udnytte en eventuel resterhvervsevne eller resterende arbejdsevne 
med heraf følgende bidragsbetaling. 
 
Stk. 2. Tilsvarende gælder for medlemmer der, uden at bidragsbetalingen er ophørt, 

overgår til en stilling, der er tilpasset resterhvervsevnen. Dette gælder dog ikke 
medlemmer, der får ansættelse i fleksjob. 

 
Stk. 3. Bidrag fra medlemmer, der modtager førtidspension fra pensionskassen, anven-

des som indskud til en proportional forhøjelse af de ydelser, medlemmet er om-
fattet af. 

 
§ 15. 
Førtidspensionistens børn har ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Samme ret til pen-
sion har stedbørn, der bliver forsørget af medlemmet på det tidspunkt, hvor medlemmets 
ret til førtidspension fra pensionskassen indtræder. 
 
Stk. 2. Børnepension svarer for hvert barn til 25 % af medlemmets alderspension. 
 
Stk. 3. Retten til børnepension indtræder samtidig med medlemmets ret til førtidspen-

sion fra pensionskassen, og pensionen udbetales månedsvis forud. Børnepensio-
nen udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet fylder 21 år. 

 
Stk. 4. Førtidspensionistens børn eller stedbørn, jf. stk. 1, bevarer indtil deres fyldte 21. 

år retten til børnepension ved førtidspensionistens overgang til alderspension, jf. 
§ 14, stk. 4. 

 
 

VI. Dødsfaldsbetingede ydelser 
 
§ 16a. 
Dør et medlem, der er omfattet af ydelserne i § 7, stk. 1, udbetales pension ved død i 10 
år. Hvis medlemmet på dødsfaldstidspunktet har været berettiget til alderspension, jf. § 8, 
stk. 6, i 5 år eller mere, udbetales pension ved død i en reduceret periode, svarende til 
maksimalt 10 år med fradrag for den periode, hvori medlemmet udover de nævnte 5 år 
selv har været berettiget til alderspension efter § 8, stk. 6. 
 
Stk. 2. For medlemmer, der ikke er startet udbetaling af alderspension, udgør pension 

ved død 60 % af den livsvarige alderspension efter § 8 stk. 5, som medlemmet 
ville være berettiget til at modtage, ud fra en beregningsmæssig forudsætning 
om, at der ikke indbetales til aldersopsparing. Pension ved død efter et alderspen-
sioneret medlem udgør 60 % af den livsvarige alderspension på tidspunktet for 
første udbetaling af alderspension, jf. ovenfor. 

 
Stk. 3. Retten til pension ved død indtræder den 1. i måneden efter medlemmets død, og 

pensionen udbetales månedsvis forud, jf. dog stk. 5. 
 
Stk. 4. Pension ved død tilfalder medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlem-

met som særlig begunstigede har indsat 
1) ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, eller 
2) livsarvinger, herunder stedbørn og disses livsarvinger, eller 
3) en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved indsættel-

sen, eller 
4) livsarvinger til den navngivne person, jf. nr. 3. 
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Meddeler medlemmet pensionskassen, at pension ved død ikke skal tilfalde 
nærmeste pårørende, og har medlemmet herefter ikke indsat særlig begunsti-
get, tilfalder pension ved død medlemmets bo. 

 
Stk. 5. Når pension ved død udbetales til medlemmets ægtefælle, fraskilte ægtefælle, 

den navngivne person, som nævnt i stk. 4, nr. 3 eller dennes livsarvinger under 
24 år, eller til medlemmets livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger un-
der 24 år, kan der vælges mellem: 

1) en månedlig pension, eller 
2) et éngangsbeløb. 

 
Når pension ved død udbetales til andre end ovenstående, udbetales pensionen 
altid som et éngangsbeløb. Er der påbegyndt en månedlig pensionsudbetaling til 
et barn under 24 år, skal de resterende pensionsudbetalinger konverteres til et 
éngangsbeløb, når barnet fylder 24 år. 

 
Stk. 6. Retten til udbetaling af pension ved død bortfalder, hvis begunstigelsen er nær-

meste pårørende, og der ikke findes en berettiget i kredsen af nærmeste pårø-
rende. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. 

 
Stk. 7. Registrerede partnere ligestilles med ægtefæller. 
 
Stk. 8. Medlemmet kan ved overgang til alderspension fravælge pension ved død mod 

forhøjelse af den løbende alderspension, hvorefter retten til udbetaling af pension 
ved død er bortfaldet. 

 
§ 16b. 
Dør et medlem, der er omfattet af ydelserne i § 7, stk. 2, har ægtefællen eller en samlever 
ret til ægtefælle-/samleverpension, hvis 
1) ægteskabet er indgået eller samleveren er noteret i pensionskassen, før medlemmet er 

overgået til alderspension, 
2) ægteskabet har bestået i mindst 3 måneder, eller samleveren har været noteret i pen-

sionskassen i mindst 3 måneder. Skyldes medlemmets død et ulykkestilfælde eller en 
sygdom, som er opstået efter ægteskabets indgåelse eller samleverens notering i pen-
sionskassen, gælder 3-måneders fristen ikke, og 

3) samlivet med samleveren opfylder følgende krav 
• samleverens navn og CPR-nr. er noteret i pensionskassen, 
• samleveren havde fælles bopæl med medlemmet på noteringstidspunktet, 
• der er ingen ægteskabshindrende forhold eller hindringer for registreret partner-

skab med medlemmet, og samleveren og medlemmet har haft fælles bopæl uaf-
brudt i mindst to år på tidspunktet for medlemmets død, eller samleveren og 
medlemmet havde fælles bopæl på tidspunktet for medlemmets død og samleve-
ren venter, har eller har haft et barn sammen med medlemmet. 

 
Stk. 2. Ægtefællen eller samleveren har dog ikke ret til ægtefælle-/samleverpension, hvis 

medlemmet i henhold til de før den 1. juli 1989 gældende regler ikke var omfattet 
af ret til ægtefællepension. 

 
Stk. 3. For medlemmer, der ikke er startet udbetaling af alderspension, udgør ægtefælle-

/samleverpensionen 60 % af den livsvarige alderspension efter § 8 stk. 5, som 
medlemmet ville være berettiget til at modtage, ud fra en beregningsmæssig for-
udsætning om, at der ikke indbetales til aldersopsparing. For medlemmer, der har 
fravalgt halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, udgør denne 30 %.  

Ægtefælle-/samleverpensionen efter et alderspensioneret medlem udgør 60 % af 
den livsvarige alderspension på tidspunktet for første udbetaling af alderspension, 
jf. ovenfor. 

 
Stk. 4. Ved separation og skilsmisse har medlemmers ægtefæller ret til den pension, som 

fremgår af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skils-
misse. 

 
Stk. 5. Retten til ægtefælle-/samleverpension indtræder den 1. i måneden efter medlem-

mets død, og pensionen udbetales månedsvis forud. 
 
Stk. 6. Registreret partnerskab har samme retsvirkning som ægteskab. 
 
Stk. 7. Udbetaling af en ægtefælle-/samleverpension til en samlever er betinget af, at 

der ikke er en pensionsberettiget fraskilt ægtefælle. 
 
§ 17. 
Dør et medlem, omfattet af ydelserne i § 7, stk. 2, inden overgang til alderspension, udbe-
tales en engangssum, hvis medlemmet ikke har en pensionsberettiget samlever eller æg-
tefælle, herunder fraskilt ægtefælle. 
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Stk. 2. Der udbetales ikke en engangssum, hvis medlemmet i henhold til regler gæl-
dende før den 1. juli 1989 ikke var omfattet af ret til ægtefællepension. 

 
Stk. 3. Engangssummens størrelse udgør 4 gange den årlige ægtefælle-/samleverpen-

sion. 
 
Stk. 4. Engangssummen tilfalder medlemmets nærmeste pårørende, medmindre med-

lemmet som særlig begunstigede har indsat 

1) ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, eller 
2) livsarvinger, herunder stedbørn og disses livsarvinger, eller 
3) en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved indsættel-

sen, eller 
4) livsarvinger, til den navngivne person, jf. nr. 3. Meddeler medlemmet pensi-

onskassen, at engangssummen ikke skal tilfalde nærmeste pårørende, og har 
medlemmet herefter ikke indsat særlig begunstiget, tilfalder engangssummen 
medlemmets bo. 

 
Stk. 5. Retten til udbetaling af engangssum bortfalder, hvis begunstigelsen er nærmeste 

pårørende, og der ikke findes en berettiget i kredsen af nærmeste pårørende. 
Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. 

 
Stk. 6. Engangssummen forfalder ved dødsfaldet. 
 
Stk. 7. Registrerede partnere ligestilles med ægtefæller. 
 
§ 18. 
Når et medlem afgår ved døden, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 
21. år. Samme ret til pension har stedbørn, der blev forsørget af medlemmet på døds-
faldstidspunktet. 
 
Stk. 2. For medlemmer, der ikke er startet udbetaling af alderspension udgør børnepen-

sionen for hvert barn til 25 % af den livsvarige alderspension efter § 8 stk. 5, 
som medlemmet ville være berettiget til at modtage, ud fra en beregningsmæssig 
forudsætning om, at der ikke indbetales til aldersopsparing. Børnepension efter et 
alderspensioneret medlem udgør 25 % af den livsvarige alderspension på tids-
punktet for første udbetaling af alderspension, jf. ovenfor. I tilfælde af at ingen 
personer har forsørgelsespligt over for afdødes børn under 18 år, udbetales dob-
belt børnepension. Den dobbelte børnepension udbetales ligeledes til forældreløse 
børn mellem 18 og 21 år. 

 
Stk. 3. Retten til børnepension indtræder den 1. i måneden efter medlemmets død, og 

pensionen udbetales månedsvis forud. Børnepension udbetales sidste gang for 
den måned, hvor barnet fylder 21 år. 

 
 
 

VII. Bidragsfri dækning 
 
§ 19. 
Medlemmer, som ikke: 
• modtager førtidspension fra pensionskassen eller  
• har modtaget delvis eller hel alderspension,  
er bidragsfri dækket i 12 måneder, såfremt bidragsbetaling ophører, jf. dog stk. 6. Med-
lemmer kan meddele, at de ikke ønsker bidragsfri dækning efter denne bestemmelse. 
Meddelelsen får virkning fra den 1. i måneden efter, at den er modtaget i pensionskassen. 
 
Stk. 2. Ved bidragsfri dækning bevarer medlemmet sin pensionsdækning på uændrede 

vilkår dog således, at der efter udløbet af perioden med bidragsfri dækning sker 
en nedsættelse af pensionstilsagnet til medlemmet til dækning af risiko- og admi-
nistrationsomkostninger mv. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders perioden, som nævnt i 

stk. 1, forlænges. 
 
Stk. 4. Bidragsfri dækning ophører senest ved udgangen af den måned, hvor medlemmet 

når folkepensionsalderen. 
 
Stk. 5. Hvis medlemmet i perioden med bidragsfri dækning opbruger sine reserver, 
 ophører medlemskabet. 
 
 

VIII. Ophør af bidragsindbetaling 
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§ 20. 
Medlemmer, der ikke er pensionerede, overgår til hvilende medlemskab, hvis der ikke ind- 
betales bidrag, medmindre medlemmet er omfattet af bidragsfri dækning eller bidragsbe-
taling fra pensionskassen. 
 
§ 21. 
Medlemmer, som overgår til ansættelse som tjenestemænd, kan få overført deres udtræ-
delsesgodtgørelse til den tjenestemandsansættende myndighed til forhøjelse af pensions- 

ancienniteten efter de regler, der gælder for tjenestemænd. 
 
Stk. 2. Ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til medlemskab af en an-

den pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan udtrædelses-
godtgørelsen overføres til denne som indskud til forhøjelse af pensionen. 

 
Stk. 3. Hvis pensionskassen har videreført en forsikringsmæssig pensionsordning efter 

§ 6, kan den tegnede forsikring overføres til den nye pensionsordning, hvortil 
medlemmet overgår eller til medlemmet selv. 

 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for overførsel af udtrædelsesgodtgørelser 

ved stillingsskift. Overførsel af reserver forudsætter medlemmets accept. 
 
§ 22. 
Medlemmet kan ikke udtræde af pensionskassen mod udbetaling af kontant udtrædelses-
godtgørelse.  
 
Stk. 2. Medlemmer kan dog ansøge om at udtræde af pensionskassen mod udbetaling af 

kontant udtrædelsesgodtgørelse når: 
1) medlemmet er emigreret, eller 
2) pensionsordningens størrelse er lig med eller mindre end 25.000 kr. (2012-

niveau). Beløbet reguleres i henhold til personskattelovens § 20. 
 
Medlemmet skal i begge tilfælde være fratrådt sin stilling, og må ikke have aftale 
om ansættelse i en stilling, der straks eller senere vil blive forbundet med pligt til 
pension, og medlemmet må ikke være berettiget til førtidspension fra pensions-
kassen. Ligeledes må der ikke være rejst sag om tilkendelse af offentlig førtids-
pension, som fører til, at medlemmet tilkendes offentlig førtidspension, og med-
lemmet må ikke på udtrædelsestidspunktet være fyldt 60 år. 
 

Stk. 3.  Medlemmer, der i forbindelse med ansættelse i udlandet eller i Grønland, får op-
rettet en pensionsordning uden fradragsret, kan få den ikke-fradragsberettigede 
del af deres pensionsordning udbetalt forudsat, at hele beløbet i umiddelbar for-
længelse heraf automatisk indskydes på den ordinære fradrags- eller bortseelses-
berettigede ordning i pensionskassen. Denne mulighed kan kun benyttes for ord-
ninger af begrænset størrelse. Bestyrelsen fastsætter grænsen for, hvornår en 
pensionsordning uden fradragsret kan overføres til den ordinære ordning. 

 

IX. Øvrige bestemmelser 
 
§ 23. 
Ved optagelse i pensionskassen eller ved genoptagelse af bidragsbetaling kan medlemmer 
deponere helbredsoplysninger, der svarer til de helbredsoplysninger, der kræves til brug 
for vurdering af pensionsrisikoen ved tjenestemandsansættelse. 
 
§ 24. 
Medlemmer og andre, der søger om ydelser fra pensionskassen, er forpligtet til at med-
virke til sagens oplysning. Medlemmer er forpligtet til på opfordring at lade sig undersøge 
af en læge. Pensionskassen kan vælge lægen og afholder udgiften til undersøgelsen. 
 
Stk. 2. Hvis ansøgeren ikke medvirker til sagens oplysning, kan det medføre, at ansøg-

ningen afslås. 
 
§ 25. 
Retten til ydelser og andre udbetalinger fra pensionskassen kan ikke gøres til genstand for 
overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. 
 
§ 26. 
Bestyrelsen kan fastsætte regler om, hvorledes udbetaling af pensioner af ringe størrelse 
foretages. 
 
 

X. Ikrafttræden 
 
§ 27. 
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Disse pensionsvilkår træder i kraft den 1. juli 2020 med virkning fra 1. januar 2020. 
 

XI. Overgangsbestemmelser 
 
§ 28. 
Medlemmer, optaget før den 1. januar 1993, kan i forbindelse med reglernes ikrafttræden 
vælge, at 8,5 % af de fremtidige pensionsbidrag ikke skal medgå til finansiering af en-
gangssum ved alder. 
 
Stk. 2. Medlemmer, der vælger, at 8,5 % af de fremtidige pensionsbidrag ikke skal 

medgå til finansiering af engangssummen, har ret til engangssum ved alder for 
8,5 % af de pensionsbidrag, der er indbetalt inden den 1. januar 1993. 

 
§ 29. 
Medlemmer, der er optaget før den 1. juli 1994, og som ikke er fyldt 54 år den 1. septem-
ber 1994, kan vælge sig omfattet af den 10-årige ægtefællepension med virkning fra den 
1. september 1994. 
 
Stk. 2. Medlemmer, der før den 1. juli 1994 ikke er omfattet af ægtefællepension, og 

medlemmer, der den 1. september 1994 er fyldt 54 år, samt invalidepensionister 
opretholder den før den 1. juli 1994 gældende ydelsessammensætning. 

 
Stk. 3. Medlemmer, der før den 1. juli 2000 var omfattet af livsvarig ægtefællepension, 

er fra og med denne dato omfattet af livsvarig ægtefælle-/samleverpension. Med-
lemmer, der før den 1. juli 2000 var omfattet af 10-årig ægtefællepension, er fra 
og med denne dato omfattet af 10-årig ægtefælle-/samleverpension. 

 
§ 30. 
Medlemmer, optaget før den 1. juli 1998, der efter en periode med hvilende medlemskab 
har været omfattet af § 7, stk. 7, og som derefter overgår til en ansættelse, der ikke er 
omfattet af § 7, stk. 7 vil altid blive omfattet af normale vilkår. 
 
Stk. 2. Medlemmer, optaget før den 1. juli 1998, som på optagelsestidspunktet modtog 

pension fra det offentlige, fordi medlemmets erhvervsevne af det offentlige var 
skønnet nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, og som derfor ikke 
har invalidepensionsdækning, eller hvor denne er klausuleret, kan ved overgang 
til ansættelse efter § 7, stk. 7, vælge enten at fortsætte på uændrede vilkår eller 
blive omfattet af reglerne om optagelse i forbindelse med ansættelse i henhold til 
§ 7, stk. 7. Hvis man vælger at bibeholde de hidtidige vilkår, vil disse gælde 
fremover, uanset fremtidig ansættelse. 

 
Stk. 3. For medlemmer, omfattet af § 1, stk. 7 eller § 1a, stk. 4, der ved genoptagelse af 

bidragsbetaling ikke bliver omfattet af § 7, stk. 7, gælder, at ydelsessammensæt-
ningen fra det hvilende medlemskab bevares. 

 
§ 31. 
Medlemmer, optaget før den 1. januar 2003, vil uanset bestemmelsen i § 14a, stk. 2, 
være berettiget til at modtage invalidepension efter § 14, såfremt medlemmet inden den 
1. januar 2004 er berettiget til eller får ansættelse i fleksjob. 
 
§ 32. 
Medlemmer, optaget før 1. juli 2005, der ikke er alderspensionerede eller som har modta-
get hel eller delvis alderspension, og som ikke er berettiget til eller ansat i fleksjob, har ret 
til førtidspension fra pensionskassen efter ansøgning, hvis 
1) erhvervsevnen før den 1. juli 2005 på grund af sygdom eller ulykke skønnes nedsat 

med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, 
2) nedsættelsen af erhvervsevnen er af en vis varighed, 
3) bidragsbetaling er ophørt, og 
4) medlemmet ikke er nået folkepensionsalderen. 
 
Stk. 2. Førtidspensionen fra pensionskassen er af samme størrelse som alderspensionen, 

beregnet ud fra forventet uændret bidragsbetaling frem til folkepensionsalderen. 
 
Stk. 3. Medlemmer, som modtager førtidspension fra pensionskassen, overgår til alders- 

pension, når de når folkepensionsalderen. 
 
Stk. 4. Retten til førtidspension fra pensionskassen indtræder den 1. i måneden efter, at 

betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og pensionen udbetales månedsvis forud. Før-
tidspensionen fra pensionskassen udbetales sidste gang for den måned, hvor ret-
ten til pensionen ophører. 

 
§ 33. 
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For medlemmer, som før den 1. juli 2005 var tilkendt invalidepension fra pensionskassen 
eller personforsikringsselskabet, og for medlemmer som tilkendes førtidspension efter § 
32, ophører retten til pension når betingelserne i § 32 ikke længere er opfyldt. 
 
Stk. 2. Medlemmer, som før den 1. juli 2005 var tilkendt invalidepension fra pensions-

kassen eller personforsikringsselskabet, og medlemmer, som tilkendes førtidspen-
sion efter § 32, kan, uanset bestemmelsen i § 32, udnytte en eventuel rester-
hvervsevne med heraf følgende bidragsbetaling. Bidragsbetalingen anvendes som 

indskud til en proportional forhøjelse af de ydelser, medlemmet er omfattet af. 
 
Stk. 3. Tilsvarende gælder for medlemmer, der, uden at bidragsbetalingen er ophørt, 

overgår til en stilling, der er tilpasset resterhvervsevnen. Dette gælder dog ikke 
medlemmer, der får ansættelse i fleksjob. 

 
§ 34. 
For medlemmer, optaget før den 1. juli 2005, hvis erhvervsevne på optagelsestidspunktet 
var nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, kan bestyrelsen afvise at udbetale 
ydelser. 
 
Stk. 2. Gøres bestemmelsen i stk. 1 gældende, udbetales et beløb svarende til de indbe-

talte bidrag med renter til medlemmet, hvorefter medlemskabet ophæves. Ren-
ten fastsættes på basis af obligationsrenten for perioden med bidragsindbetaling. 

 
§ 35. 
For medlemmer optaget før den 1. maj 2007 er aldersgrænsen for opnåelse af ret til hen-
holdsvis alderspension og aldersopsparing, jf. § 8 og § 8a, 60 år, uanset hvornår medlem-
met opnår efterlønsalderen. 
 
§ 36. 
§ 7, stk. 7, 3. punktum gælder ikke for jordemødre, der er optaget i pensionskassen før 
fusionen er trådt i kraft. 
 
Stk. 2. Alderspensionstillægget som nævnt i § 9 udgør 5 % for jordemødre, der er opta-

get i pensionskassen før fusionen er trådt i kraft. 
 
§ 37. 
Medlemmer, der har indbetalt bidrag til engangssum ved alder før den 1. januar 2013, kan 
overføre disse bidrag til forhøjelse af den løbende alderspension. Pensionskassen fastsæt-
ter en frist for, hvornår anmodningen senest skal være pensionskassen i hænde. 
 
Stk. 2. Bidrag, der er indbetalt til engangssum ved alder før den 1. januar 2013, og som 

ikke er overført til forhøjelse af den løbende alderspension, inden den af bestyrel-
sen fastsatte frist, afgiftsberigtiges. De afgiftsberigtigede beløb omfattes af be-
stemmelsen i § 8a. 

 
§ 38. 
For medlemmer, der er optaget før den 1. januar 2016, er førtidspensionen fra pensions-
kassen af samme størrelse som alderspensionen, ud fra en beregningsmæssig forudsæt-
ning om, at der ikke indbetales til aldersopsparing og ud fra forventet uændret bidragsbe-
taling frem til folkepensionsalderen.  
 
Medlemmer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2016 modtager førtidspension 
frem til folkepensionsalderen. Førtidspensionen er beregnet uændret ud fra pensionsalder 

65 år.  
 
Medlemmer, der er optaget før 1. januar 2016, kan efter nærmere generelle regler, fastsat 
af bestyrelsen, vælge sig omfattet af ydelsessammensætningen, som nævnt i § 14 stk. 2. 


