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• I Pensionsregulativet foreslår bestyrelsen 2 ændringer, som ikke er relateret til 

den ny lovgivning. 

• rettelse af en henvisning 

• ophævelse af aldersbetingelse for udskudt pension

• Der stemmes om de 2 ændringer i regulativet særskilt
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Paragraf 7. Egenpension
Rettelse Begrundelse

Rettelse af henvisning fra Stk. 4 til Stk.3 i 
stk. 2, 1.

I stk. 2, 1 er en fejlagtig henvisning til Stk.4, der ikke 
eksisterer. Der skulle have været henvist til Stk.3

Nuværende Paragraf 7. Egenpension
Stk. 1. Alle pensioner fastsættes på basis af den årlige, beregnede egenpension.

Stk. 2. Denne udgør det største af følgende 2 beløb:
1. 1,35 % af den gennemsnitlige årlige pensionsbestemmende indtægt for de sidste 10 års ansættelse før 
normal pensioneringsalder, idet indtægten i månederne efter beregningstidspunktet sættes lig med den 
månedlige pensionsbestemmende indtægt på beregningstidspunktet (se stk. 4), multipliceret med antallet 
af års pensionsbestemmende tjenestetid indtil normal pensioneringsalder
eller
2. 1,5 % af den gennemsnitlige årlige pensionsbestemmende indtægt for de 3 bedste på hinanden 
følgende kalenderår af de sidste 10 kalenderårs ansættelse før normal pensioneringsalder, idet indtægten 
efter beregningstidspunktet sættes lig med den månedlige pensionsbestemmende indtægt på 
beregningstidspunktet (se stk. 3), multipliceret med antallet af års pensionsbestemmende tjenestetid indtil 
normal pensioneringsalder

Stk. 3. For fuldtidsbeskæftigede beregnes den pensionsbestemmende indtægt i månederne efter 
beregningstidspunktet, jf. stk. 2, punkt 1 og 2, på basis af en månedlig, pensionsbestemmende indtægt, der 
udgør 1/12 af den forventede årlige indtægt på beregningstidspunktet ved 100 % opfyldelse af 
målsætningen. For deltidsbeskæftigede yderligere omregnet efter reglen i paragraf 4, stk. 2.
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Paragraf 11. Udsat Alderspension

Nuværende Forslag Begrundelse

Stk. 1. En alderspension kan udskydes 
fra udgangen af den måned, hvor 
medlemmet fylder 65 år, dog længst til 
udgangen af den måned, hvor 
medlemmet fylder 70 år. Under 
udskydelsen forøges pensionsbeløbet 
måned for måned. Forøgelsen 
beregnes aktuarmæssigt på det for IBM 
Pensionsfond anmeldte 
beregningsgrundlag. Udskydelse må 
begæres skriftligt, inden retten til 
alderspension indtræder.

Sletning af aldersbetingelsen : ” 
dog længst til udgangen af den 
måned, hvor medlemmet fylder 
70 år”, således at Stk. 1. lyder:

En alderspension kan udskydes 
fra udgangen af den måned, 
hvor medlemmet fylder 65 år. 
Under udskydelsen forøges 
pensionsbeløbet måned for 
måned. Forøgelsen beregnes 
aktuarmæssigt på det for IBM 
Pensionsfond anmeldte 
beregningsgrundlag. 
Udskydelse må begæres 
skriftligt, inden retten til 
alderspension indtræder.

Aktuaren har vurderet at der 
ikke er noget til hinder for at 
beregne udskudte pensioner 
udover det fyldte 70 år, hvorfor 
aldersbetingelsen foreslås 
slettet for at undgå evt. 
aldersdiskrimination.


