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Orienteringsskrivelse vedrørende omlægning til nyt grundbeløbsni-
veau 31. marts 2018 og håndtering af tjenestemænd med lokalt af-
talte kronetillæg, som er aftalt pensionsgivende efter ”indregnings-
modellen” 

 

For tjenestemænd kan decentralt aftalt funktions- og kvalifikationsløn være af-
talt pensionsgivende efter den såkaldte ”indregningsmodel”. Modellen bety-
der, at tjenestemanden på pensioneringstidspunktet bliver tillagt den pensions-
givende løn, hvorefter tjenestemandens pension beregnes på baggrund af ”det 
nærmeste trin” på skalaen for pensionsgivende lønninger for tjenestemænd. 

 

I forbindelse med omlægning til nyt grundbeløbsniveau 31. marts 2018 og af-
rundingsprincippet om afrunding til hele kroner vil en tjenestemand med lokalt 
aftalte kronetillæg, som er aftalt pensionsgivende efter ”indregningsmodel-
len”, utilsigtet kunne blive pensioneret efter et højere eller et lavere trin på 
skalaen for pensionsgivende lønninger for tjenestemænd sammenlignet med 
situationen uden omlægning af grundbeløbsniveau. 

 

RLTN og Forhandlingsfællesskabet er enige om, antallet af tjenestemænd, for 
hvem afrundingen af tillæg vil få betydning for hvilket trin, tjenestemanden 
pensioneres efter, er meget begrænset så længe, der afrundes til nærmeste 
hele kroner. Videre er der enighed om, at den potentielle problemstilling løses 
ved en konkret administrativ håndtering i regionerne. 

 

Den administrative løsning 

Den lokale arbejdsgiver skal konkret identificere de tjenestemænd, der har lo-
kalt aftalte kronetillæg, som er aftalt pensionsgivende efter indregningsmodel-
len og for hvem, afrundingen reelt vil få betydning for hvilket trin tjenesteman-
den pensioneres efter. 

 

Det betyder i praksis, at den lokale arbejdsgiver skal: 
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1. Udarbejde en bruttoliste over tjenestemænd med lokalt aftalte krone-
tillæg, som er aftalt pensionsgivende efter ”indregningsmodellen” inde-
holdende den enkelte tjenestemands samlede pensionsgivende årsløn 
(løntrin, evt. områdetillæg og tillæg). Bruttolisten udarbejdes af den lo-
kale arbejdsgiver via lønsystemet / det administrative system. 
 

2. Undersøge, hvorvidt den enkelte tjenestemands samlede pensionsgi-
vende løn ligger i et ”sikkerhedsbånd”, jf. vedlagte oversigt over sikker-
hedsbånd. Sikkerhedsbåndene udtrykker de lønintervaller, hvor afrun-
ding som følge af omlægningen til nyt grundbeløbsniveau, evt. vil kunne 
få betydning for hvilket trin tjenestemanden pensioneres efter. 
 

3. Overføre de tjenestemænd, som har en samlet pensionsgivende årsløn, 
der ligger i et af sikkerhedsbåndene til en nettoliste. 
 

4. Gennemføre en individuel pensionsberegning for de enkelte tjeneste-
mænd på nettolisten før og efter afrundingen som følge af omlægnin-
gen til nyt grundbeløbsniveau. 
 

5. Notere et individuelt pensionstilsagn i personalesagen svarende til ud-
gangspunktet før omlægningen, i de tilfælde, hvor afrundingen betyder, 
at den enkelte tjenestemand enten taber eller vinder et trin. 
 

6. Orientere de tjenestemænd, for hvem der er gjort notat på personale-
sagen, inden 31. marts 2018. 

  

Sikkerhedsbåndene 

Sikkerhedsbåndene er de lønintervaller, hvor afrunding som følge af omlægnin-
gen til nyt grundbeløbsniveau, evt. vil kunne få betydning for hvilket trin tjene-
stemanden pensioneres efter, jf. vedlagte oversigt over sikkerhedsbånd. 

 

Når lokalt aftalte kronetillæg til en tjenestemand er aftalt pensionsgivende ef-
ter indregningsmodellen, vil tjenestemanden, på pensioneringstidspunktet, få 
tillagt den pensionsgivende løn, hvorefter tjenestemandens pension beregnes 
på baggrund af ”det nærmeste trin” på skalaen for pensionsgivende lønninger 
for tjenestemænd, jf. satserne pr. 31. marts 2018 for den pensionsgivende års-
løn for tjenestemand, der er pensioneret før henholdsvis efter 1. april 2005. 

 

Pensionering fra nærmeste trin betyder, at den halve forskel mellem to trin er 
afgørende for hvilket trin tjenestemanden pensioneres efter.  

 

Illustration af et sikkerhedsbånd mellem trin 1 og 2: 
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trin 1 204.193,00 
         

         

        I dette interval kan der ske 

op/nedjustering af tilsagn på 

baggrund af afrunding 

  

  "trin 

1½" 205.781,50 

    

 

205.771,50   

    205.791,50   

         

  

trin 2 207.370,00 
         

         

                  

Note: Tallene er ikke faktuelle, men kun valgt til illustration. 

 

 

Bilag 

 Oversigt over sikkerhedsbånd. 
 Satserne pr. 31. marts 2018 for den pensionsgivende årsløn for tjene-

stemand, der er pensioneret før henholdsvis efter 1. april 2005. 
 

 


