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Omkostninger ved firmapensionsordninger 

 
 
Overenskomstparterne, som har en fælles interesse i, at omkostningerne til firmapensionsord-
ningerne holdes på et passende lavt niveau, overvåger løbende omkostningsniveauet for fir-
mapensionsordninger inden for overenskomstområderne. 
 
En gang årligt afholdes mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund et omkostnings-
møde, som udgangspunkt i maj, hvor parterne udveksler oplysninger. 
 
Overenskomstparterne har udviklet en model til fremskaffelse af et fælles datagrundlag, der 
tilvejebringer parterne et grundlag, hvorpå det kan vurderes, om omkostningerne i konkrete 
ordninger afviger væsentligt fra det almindelige omkostningsniveau hos udbyderen af firma-
pensionsordninger. 
 
Såfremt det på mødet konstateres, at en eller flere ordninger giver anledning til at formode at 
omkostningerne i ordningen afviger væsentligt fra det almindelige omkostningsniveau hos ud-
bydere af firmapensionsordninger, kontakter TEKNIQ Arbejdsgiverne virksomheden og/eller 
pensionsleverandøren med henblik på, at der inden måneden fra mødet fremsendes kommen-
tarer, som overenskomstparterne herefter vurderer. 
 
Hvis parterne herefter er enige om, at omkostningsniveauet er væsentligt over det acceptable 
omkostningsniveau hos udbydere af firmapensionsordninger, gives virksomheden en frist på 
en måned til at meddele, hvorvidt: 
 

• Omkostningerne inden udgangen af seks fulde måneder vil blive nedsat til et af virk-
somheden aftalt lavere, passende niveau, og dokumentation herfor vil blive fremsendt 
til parterne inden nævnte varsel, eller 
 

• Ordningen er opsagt med det for ordningen gældende frigørelsesvarsel (dokumentati-
on vedlægges), således at der herefter vil ske indbetaling til den overenskomstbase-
rede pensionsordning eller en anden firmapensionsordning jf. reglerne om skift af 
pensionsleverandør. 

 
Hvis en virksomhed trods rykker herom ikke medvirker til belysning af sagen eller foretager ét 
af ovennævnte tiltag, fratager parterne med tre fulde måneders varsel virksomheden mulighe-
den for, i en periode på tre år, at benytte en firmapensionsordning til de overenskomstdække-
de medarbejdere. 
 
Hvis der ikke på mødet opnås enighed om, hvorvidt omkostningsniveauet i en konkret virk-
somheds pensionsordning er på eller bliver nedsat til et acceptabelt niveau, behandles 
spørgsmålet på et organisationsmøde og i øvrigt efter overenskomstens fagretlige regler. 
 
Organisationsaftalen er en forsøgsordning, der løber i indeværende overenskomstperiode.  
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Glostrup, den 7. marts 2020 
 
 
 
______________________   __________________________         
Dansk El-Forbund                 TEKNIQ Arbejdsgiverne  
 
 
 
 
 


