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Notat vedr. Selvvalgt forhøjelse af pension og Frit valg 
tillægget 
Gælder kun kommunalt ansatte. 

 
Selvvalgt forhøjelse af pension – jf. Medlemsopslag nr. 15, 2011 

Alle ansatte, der i forvejen har en pensionskonto i Lærernes Pension A/S, har med virkning fra 1. 

januar 2012 ret til at foretage en forhøjet løbende pensionsindbetaling. Derved kan den enkelte ved 

en større pensionsindbetaling sikre sig en højere pension. Muligheden kan benyttes af alle 

overenskomstansatte og tjenestemandsansatte med en supplerende pensionsordning. 

 

Bidraget til den forhøjede indbetaling sker ved en reducering af lønnen. 

 

Ønsker en ansat at indbetale et større bidrag, skal pågældende skriftligt oplyse 

ansættelsesmyndigheden om: 

1. Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en 

procent af lønnen 

2. Perioden, forhøjelsen skal indbetales i. Det kan være tidsbegrænset eller indtil videre. 

 

Indbetalingen indgår som en forhøjelse af pensionsbidraget og indgår derfor på vedkommendes 

almindelige konto i Lærernes Pension A/S. 

 

NB! Vær opmærksom på at dette betyder, at man ud over en større opsparing også køber en større 

forsikringsdækning ved invaliditet og død. 

 

Frit valg tillægget – ændring pr. 1.4.2016 
…har du allerede nu taget stilling til - eller også er det sket for dig automatisk. Dette må ikke 

forveksles med den selvvalgte forhøjelse af pension, der er beskrevet ovenfor. 

 

Fra 1. april 2016 ændres frit valgstillægget for til alle omfattet lov L409 (Lovindgrebet). Tillægget 

svarer da til 0,64 % af den pensionsgivende årsløn. På lønsedlen vil der stå fritvalgstillæg. 

 

I stedet for tillægget kan den ansatte vælge at forhøje pensionsbidraget i pensionsordningen med 

0,64 procentpoint. I stedet for en pensionsprocent på 17,3 % vil pensionsprocenten blive 17,94 %. 

For ansatte med 93-gruppe beviset får en pensionsprocent på 20,44 %.  

 

Hovedreglen er et tillæg på 0,64 % af den pensionsgivende løn, der udbetales.  

 

Hvis den ansatte ønsker en forhøjelsen af pensionsbidraget på 0,64 procentpoint, skal pågældende 

give ansættelsesmyndigheden besked. Ændring af ens valg skal ske ved senest 1. oktober at give 

skriftlig besked. Så vil ændringen ske den efterfølgende 1. januar. 

 
Ole Mølgaard, Konsulent, 1. april 2016. 
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