
Forklaringer til søjlediagram vedrørende bilag M 

Til venstre for eksemplerne viser den orange søjle den pensionsgivende løn på det anciennitetssikrede 
slutskalatrin i tjenestemandspensionssystemet efter for-højelse med skalatrin i henhold til bilag M. 

Hvert eksempel består af 6 søjler. I eksempel 1 viser de 2 søjler i venstre side situationen før 
implementering af bilag M. De 2 søjler i midten viser situatio-nen efter implementering af bilag M. De 2 
søjler til højre viser en senere ud-vikling, hvor der er sket en forhøjelse af basislønnen. 

I eksempel 2 viser de 2 søjler til venstre både situationen før og efter imple-mentering af bilag M, da 
situationen er uforandret. De 2 søjler i midten viser en senere udvikling, hvor der er aftalt et 
pensionsgivende tillæg. De 2 søjler til højre viser en endnu senere udvikling, hvor der er sket en forhøjelse 
af basis-lønnen. 

De lyserøde søjler viser den tjenestemandspensionsgivende løn. Den lyserøde søjle til venstre og i midten 
viser i begge eksempler den aktuelle tjeneste-mandspensionsgivende løn. Den lyserøde søjle til højre i 
begge eksempler vi-ser den tjenestemandspensionsgivende løn, når den ansatte er nået sluttrin ef-ter 
forhøjelse med ekstra trin. Denne søjle er derfor sammenfaldende med den orange. 

Blå felter markerer basislønnen i det nye lønsystem. 

Gule felter markerer pensionsgivende tillæg, der er aftalt før implementering af bilag M, og som er 
pensionsgivende, uanset om de ligger over eller under det tjenestemandspensionsgivende sluttrin. 

Grønne felter markerer tillæg, der er aftalt efter implementering af bilag M, og for hvilke det er aftalt, at de 
er pensionsgivende med 18 pct. i det omfang, de ligger over det tjenestemandspensionsgivende sluttrin. 

Det grå felt, der er mærket TP, markerer, at den pågældende løndel ligger in-den for det 
tjenestemandspensionsgivende sluttrin og derfor er pensionsgi-vende i tjenestemandspensionssystemet. 

Tillæg, der ikke er eller bliver aftalt pensionsgivende til en bidragsdefineret pensionsordning, bliver ikke 
pensionsgivende gennem bilag M. 

Eksempel 1 viser en ansat med et tillæg, der er pensionsgivende med den procentsats, der er gældende for 
det pågældende overenskomstområde, og som har en størrelse, der bringer den samlede løn op over det 
tjenestemands-pensionsgivende sluttrin. 

Efter implementering af bilag M bliver den del af tillægget, der overstiger det 
tjenestemandspensionsgivende sluttrin, pensionsgivende med 18 pct. 

Endelig viser eksemplet, at ved en senere forhøjelse af basislønnen, bliver en større del af tillægget 
pensionsgivende med 18 pct. 

Eksempel 2 viser en ansat med et pensionsgivende tillæg, der efter implemen-tering af bilag M ikke bringer 
den samlede løn op over det tjenestemandspen-sionsgivende sluttrin. 



Eksemplet viser endvidere, at på et senere tidspunkt aftales der et pensionsgi-vende tillæg, som overstiger 
det tjenestemandspensionsgivende sluttrin, og derfor bliver pensionsgivende med 18 pct. af den 
overskydende del. 

Den del der ligger under det tjenestemandspensionsgivende sluttrin er pensi-onsmæssigt dækket af 
tjenestemandspensionsretten. 

Endelig viser eksemplet, at på et endnu senere tidspunkt forhøjes basislønnen, hvorved en større del af 
tillægget bliver pensionsgivende med 18 pct. 


