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Cirkulære om forhøjelse af pensionsbidrag 
for visse grupper under Offentligt Ansattes 
Organisationer 
 
 
Generelle bemærkninger 
1. Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige 
Område (OAO-S) har 23. november 2010 indgået vedlagte aftale om forhøjel-
se af pensionsbidrag for visse overenskomstansatte og tjenestemandslignende 
ansatte under Offentligt Ansattes Organisationer, som ikke er omfattet af pen-
sionsordningen i OAO-S-fællesoverenskomstens § 7. 
 
2. Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev det som led i CFU-forliget 
aftalt at hæve pensionsbidragsprocenten i OAO-S-fællesoverenskomstens § 7 
fra 12,5 pct. til 15 pct. med virkning fra 1. oktober 2008. Efter indgåelse af 
CFU-forliget har parterne forhandlet om forhøjelse af pensionsbidrag for en 
række overenskomstansatte og tjenestemandslignende ansatte, der ikke er om-
fattet af pensionsordningen i OAO-S-fællesoverenskomstens § 7. 
 
3. Med denne aftale har Finansministeriet og OAO-S aftalt at forhøje pensi-
onsbidragsprocenten for de i §§ 1 og 2 oplistede grupper med virkning fra de 
anførte tidspunkter. 
 
4. Efterbetaling af forhøjet pensionsbidrag efter § 1, sker, når det er teknisk 
muligt efter sædvanlig anvisningspraksis. Efterbetaling af forhøjet pensionsbi-
drag efter § 2, sker senest 31. marts 2011. 
 
5. Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2010. 
 
Finansministeriet, Personalestyrelsen 
 
Den 3. december 2010 
 
 
P.M.V. 
E.B. 
Anne Rosendal 
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Aftale om forhøjelse af pensionsbidrag for 
visse grupper under Offentligt Ansattes Or-
ganisationer – Det Statslige Område (OAO) 
 
 
§ 1. Med virkning fra 1. januar 2010 ændres pensionsbidragsprocenten for 
følgende grupper som anført: 
 
1. For specialarbejdere ved Dansk Røde Kors Asylcentre, der er omfattet af 

organisationsaftale af 27. juni 2006 for rengøringsassistenter og specialar-
bejdere m.fl. forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 12,50 til 15,00 pct. 

 
2. For ansatte omfattet af organisationsaftale af 14. maj 2003 for lager- og 

handelsarbejdere i hovedstaden forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 
12,50 til 15,00 pct. 

 
3. For ansatte omfattet af organisationsaftale af 10. november 2008 for grafi-

ske arbejdere ved en række statsinstitutioner forhøjes pensionsbidragspro-
centen fra 13,75 til 15,00 pct. 

 
4. For ansatte omfattet af organisationsaftale af 19. februar 2007 for om-

sorgsmedarbejdere ved Kofoeds Skole forhøjes pensionsbidragsprocenten 
fra 12,50 til 15,00 pct. 

 
5. For kontorfunktionærer, der i 1992 overgik fra amtskommunal ansættelse 

til ansættelse ved statsamterne, og som i medfør af protokollat af 12. au-
gust 1993 bevarede den hidtidige pensionsordning, forhøjes pensionsbi-
dragsprocenten fra 12,50 til 15,00 pct. 

 
6. For nuværende tjenestemandslignende kirkegårdsledere omfattet af OAO’s 

forhandlingskompetence forhøjes pensionsbidragsprocenten fra 12,50 til 
15,00 pct. 
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§ 2. Med virkning fra 1. april 2010 forhøjes pensionsbidragsprocenten for 
ansatte omfattet af organisationsaftale af 12. september 2009 for sceneteknike-
re/pedeller ved Det Kongelige Teater fra 12,50 til 15,00 pct. 
 
 
København, den 23. november 2010 
 
 
Offentligt Ansattes Organisationer   Finansministeriet,  
- Det Statslige Område     P.M.V. 
Dan Richardsen     E.B. 
       Anne Rosendal 
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