Vedtægt og pensionsregulativer
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Vedtægt
§ 1. Navn og hjemsted
Pensionskassens navn er Lægernes Pension – pensionskassen for læger. Pensionskassen driver desuden virksomhed
under de navne, der er vist i § 22.
2. Pensionskassens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
§ 2. Formål
Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne og deres efterladte pension i tilfælde af invaliditet eller død eller
ved opnåelse af pensionsalder. Efter forslag fra bestyrelsen kan generalforsamlingen vedtage oprettelse af kollektive
risikoforsikringer, der står i naturlig forbindelse med pensionsydelserne i øvrigt, samt tilbyde medlemmerne frivillig
tegning af livrenter.
2. Pensionskassen må kun drive pensionskassevirksomhed og accessorisk virksomhed i henhold til gældende lovgivning.
3. Pensionskassen må i datterselskabsform drive bank- og forsikringsvirksomhed.
4. Pensionskassen er en selvstændig institution, hvis midler ikke må anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.
§ 3. Medlemskreds
I forbindelse med pensionskassens fusion med Lægernes Pensionskasse pr. 1. januar 2003 optages som medlemmer
samtlige medlemmer af den hidtidige Lægernes Pensionskasse (med binavnet Lægernes Nye Pensionskasse af 1987
(Lægernes Pensionskasse)).
2. Som medlemmer af pensionskassen optages læger og lægestuderende, når de kan henføres til en af følgende fire
kategorier:
1) Ansatte i henhold til en af Lægeforeningen eller en af dens fraktioner eller anerkendte organisationer eller
Foreningen af Danske Lægestuderende indgået kollektiv overenskomst eller aftale, der foreskriver pligt til
medlemskab af pensionskassen.
2) Ansatte i stillinger, hvor det af ansættelsesvilkårene fremgår, at lægen er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og at forpligtelsen hertil ikke kan ændres uden godkendelse af pensionskassen.
3) Selvstændigt erhvervsdrivende, som omfattes af kollektiv overenskomst, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen.
4) Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der
foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen for at kunne udøve deres erhverv.
3. Medlemmer er alle, for hvem der er indbetalt eller stadig indbetales bidrag, og som har ret til ydelser fra pensionskassen.
4. I forbindelse med pensionskassens fusion med De Danske Lægers Enke- og Børneforsørgelseskasse (”Lægernes
Enkekasse”) pr. 1. januar 2003 optages som medlemmer samtlige interessenter i den hidtidige De Danske Lægers
Enke- og Børneforsørgelseskasse (”Lægernes Enkekasse”).
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§ 4. Medlemmernes hæftelse
Medlemmerne og deres pensionerede efterladte hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser.
§ 5. Medlemmernes rettigheder og pligter
Medlemmernes rettigheder og pligter er beskrevet nærmere i pensionsregulativet. Ændringer i pensionsregulativet
vedtages efter samme regler som ændringer i vedtægten.
2. I forbindelse med pensionskassens fusion med De Danske Lægers Enke- og Børneforsørgelseskasse (”Lægernes
Enkekasse”) pr. 1. januar 2003 oprettes en afdeling, Lægernes Enkekasse, der omfatter den oprindelige De Danske
Lægers Enke- og Børneforsørgelseskasse (”Lægernes Enkekasse”). For denne afdeling gælder et særskilt pensionsregulativ. Ændringer heri vedtages efter samme regler som ændringer i denne vedtægt.
§ 6. Generalforsamlingen
Pensionskassens øverste myndighed er generalforsamlingen.
2. Generalforsamlingen vælges blandt pensionskassens medlemmer og består af højest 125 delegerede.
3. Bestyrelsen indkalder senest den 1. oktober i året før valgåret kandidater til valg som delegeret ved meddelelse
herom på pensionskassens hjemmeside og enten i pensionskassens medlemsblad eller i Ugeskrift for Læger eller ved
udsendelse til medlemmerne.
4. Delegeretvalget foregår efter listevalgsmetoden. En kandidat kan kun opstille på én liste. En kandidatliste skal
være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere pr. kandidatliste samt af listens kandidater. En kandidat
kan være stiller for den kandidatliste, vedkommende opstiller på. En stiller kan kun underskrive for én kandidatliste.
Kandidatlister skal være modtaget i pensionskassen senest den 8. januar i valgåret.
5. Opstilles det antal medlemmer, der kan vælges som delegerede, eller færre, er de opstillede valgt uden afstemning. Opstiller flere medlemmer, end der kan vælges, skal der afholdes elektronisk valg. Der udsendes meddelelse til
medlemmerne om valget i det system, som pensionskassen har etableret til elektronisk kommunikation med medlemmerne, med instruktioner om, hvordan man deltager i valghandlingen og afgiver sin stemme. Meddelelsen skal
udsendes til pensionskassens medlemmer senest den 21. januar i valgåret. Stemmeafgivelsen skal være mod-taget i
pensionskassen senest den 7. februar kl. 12.00 i valgåret.
6. Medlemmer af pensionskassen på tidspunktet for stemmeafgivelsen er stemmeberettigede til valg af delegerede.
Hvert medlem har ret til at afgive 1 stemme. De kandidater, der får flest stemmer beregnet efter største brøks metode, er valgt. Stemmerne fordeles først på kandidatlister og herefter på de enkelte kandidater. Såfremt der er
stemmelighed mellem to eller flere lister og/eller mellem de opstillede på de enkelte lister, afgøres valget mellem
disse ved lodtrækning foretaget af pensionskassens statsautoriserede revisor.
7. Valget er gældende fra 15. februar i valgåret og gælder for en 1-årig periode. Valgets resultat bekendtgøres senest
den 15. februar i valgåret ved meddelelse herom på pensionskassens hjemmeside samt snarest muligt ved meddelelse herom til de valgte.
8. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt regler for valgets gennemførelse, herunder optælling og fordeling af stemmer på
kandidatlister samt for konsekvenserne af opstillede og valgte medlemmers udtræden af pensionskassen mv, jf. det
til vedtægten tilhørende valgregulativ.
9. Ethvert medlem af pensionskassen har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet. Medlemmer, der ikke
er delegerede, og som ønsker at møde på generalforsamlingen, skal give meddelelse herom til pensionskassen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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§ 7. Afholdelse af generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved meddelelse herom til de delegerede og på pensionskassens
hjemmeside med angivelse af stedet for generalforsamlingens afholdelse, dagsorden og forslag til vedtægtsændringer. Indkaldelse skal finde sted tidligst 4 uger og senest 2 uger før, generalforsamlingen afholdes.
2. Pensionskassens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for den tidsfrist, der er fastsat i lovgivningen.
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af revisorerne ønsker det, eller hvis mindst 5
pct. af de delegerede eller mindst 5 pct. af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af, hvilke
emner der ønskes optaget på dagsordenen. Indkaldelse skal finde sted inden 14 dage.
4. Generalforsamlingen afholdes i Danmark. Den ordinære generalforsamling afholdes så vidt muligt i tilknytning til
Lægeforeningens ordinære lægemøde.
§ 8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning om pensionskassens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det af revision, bestyrelse og direktion underskrevne årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af medlemsbidrag
Forslag fra bestyrelsen, delegerede eller medlemmer
Godkendelse af lønpolitik
Bestyrelsens vederlag.
Valg af bestyrelse
Valg af revisorer
Eventuelt.

2. Enhver delegeret har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Fremsættes krav herom over for bestyrelsen senere end 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god
tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
3. Såfremt mindst 2 pct. af dem, der på begæringstidspunktet er medlemmer af pensionskassen, skriftligt fremsætter
krav herom over for bestyrelsen, har disse medlemmer ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen. Kravet skal være fremsat skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Fremsættes krav
herom over for bestyrelsen senere end 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, afgør bestyrelsen, om kravet er
fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen
4. Forslag til ændring i vedtægten og pensionsregulativet skal have været udsendt til behandling i de forhandlingsberettigede foreninger senest 1 måned før den ordinære generalforsamlings eller en ekstraordinær generalforsamlings
afholdelse. I samme periode skal det nævnte materiale være tilgængeligt på pensionskassens hjemmeside.
5. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige revideret årsrapport udsendes til de delegerede og være tilgængelig på pensionskassens hjemmeside.
6. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og en oversigt over forslagene samt, for den ordinære
generalforsamlings vedkommende, tillige en orientering om årsrapporten, offentliggøres på pensionskassens hjemmeside og enten i pensionskassens medlemsblad eller i Ugeskrift for Læger eller udsendes til medlemmerne.
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§ 9. Ledelse og stemmeafgivning på generalforsamlingen
Generalforsamlingen ledes af en ved mødets begyndelse valgt dirigent.
2. Forsamlingen afgør sagerne ved simpel majoritet, dog kræver en beslutning om ændring af vedtægt og pensionsregulativ tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtagelse af væsentlige ændringer i pensionskassens
formål kræver tilslutning af mindst 3/4 af de delegerede.
3. Alene delegerede har stemmeret.
Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning (dog skriftligt, hvis der rejses krav herom fra bestyrelsen, dirigenten
eller et flertal af de delegerede). Forud for skriftlige afstemninger meddeler dirigenten, hvilken stemmeseddel der
skal anvendes. Kun ved benyttelse af den rigtige stemmeseddel anses en stemme for afgivet. Blanke eller ugyldige
stemmesedler betragtes som ikke afgivne.
Dirigenten bistået af administrationen forestår optællingen af stemmer (med mulighed for indsigelse fra generalforsamlingens side).
4. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2
uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne
være tilgængelig på pensionskassens hjemmeside.
5. En af bestyrelsen og dirigenten godkendt redegørelse for de væsentligste beslutninger offentliggøres i Ugeskrift
for Læger eller på pensionskassens hjemmeside eller i pensionskassens medlemsblad eller udsendes til medlemmerne.
§ 10. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
2. Fire bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af pensionskassen. Lægeforeningens bestyrelse indstiller til
pensionskassens generalforsamling, hvilke af pensionskassens medlemmer Lægeforeningen ønsker valgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen er ikke bundet af denne indstilling.
De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer må ikke være læger og skal tilsammen have kendskab til forsikring, jura, regnskab, økonomi samt den finansielle sektor. Ét af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængig af pensionskassen og
have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.
Pensionskassens bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, hvem bestyrelsen ønsker valgt som eksterne bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen er ikke bundet heraf.
3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, eller hvis
et bestyrelsesmedlem, der er medlem af pensionskassen, udtræder af pensionskassen inden udløbet af den pågældendes valgperiode, vælges et nyt bestyrelsesmedlem på førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen
kan dog indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af nyt bestyrelsesmedlem, hvis der
fremsættes forslag herom, herunder fra Lægeforeningens bestyrelse.
4. De bestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af pensionskassen, kan genvælges 2 gange i umiddelbar forlængelse af hinanden og kan maximalt sidde 6 år i bestyrelsen. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke er med-lemmer af pensionskassen, kan genvælges 4 gange i umiddelbar forlængelse af hinanden og kan maximalt sidde 10 år i bestyrelsen.
De nævnte maximale valgperioder er også gældende for de medlemmer af bestyrelsen, der udtræder på den ordinære generalforsamling 2009, og som genvælges, jf. stk. 1.
5. Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.
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§ 11. Forretningsorden mv.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
2. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Til formand vælger bestyrelsen et af de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Til næstformand vælger bestyrelsen et medlem af pensionskassen.
3. Til gyldig vedtagelse af en beslutning kræves, at mindst fire medlemmer af bestyrelsen stemmer derfor.
§ 12. Bestyrelsens hverv
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af pensionskassen.
2. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med pensionskassens virksomhed og påse, at den ledes forsvarligt i overensstemmelse med vedtægter og lovgivning.
3. Bestyrelsen antager en direktør til at varetage den daglige ledelse af pensionskassen.
§ 13. Tegningsret
Til at forpligte pensionskassen kræves to underskrifter, der kan gives af formanden i forening med et andet medlem
af bestyrelsen eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.
2. Bestyrelsen kan give prokura til ansatte i pensionskassen. Prokuristerne kan hver for sig tegne pensionskassen i
forening med direktøren.
§ 14. Beregningsgrundlag og bonusregulativ
Grundlaget for beregning af pensionshensættelser, pensioner, pensionsret ved hvilende medlemskab, udtrædelsesgodtgørelse mv. samt bonusregulativ fastsættes af bestyrelsen i samråd med den ansvarshavende aktuar.
2. Det i stk. 1 nævnte tekniske grundlag mv. samt ændringer heri skal anmeldes til Finanstilsynet, inden det tages i
anvendelse.
§ 15. Midlernes anbringelse
Pensionskassens midler anbringes efter de i lovgivningen indeholdte regler og i øvrigt efter retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen.
§ 16. Regnskabsår
Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret.
§ 17. Egenkapital, pensionsmæssige hensættelser og fordeling af overskud og underskud
Pensionskassens egenkapital og pensionsmæssige hensættelser er følgende:
A. Egenkapital og særlige bonushensættelser
a. Sikkerhedsfond
b. Reserver, herunder reservefond.
c. Særlige bonushensættelser
B.

Pensionsmæssige hensættelser
a. Pensionshensættelser
b. Fortjenstmargen

2. Der skal henlægges til de pensionsmæssige hensættelser og særlige bonushensættelser efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og pensionskassens
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tekniske grundlag. Herefter skal henlægges til sikkerhedsfond, således at lovgivningens krav om basiskapital mindst
er opfyldt.
3. Viser årets regnskabsresultat herefter et overskud, overføres dette til en eller flere reserver, jf. stk. 1, punkt A.b.
4. Viser årets regnskabsresultat et underskud, overføres de nødvendige midler fra de i stk. 3 omhandlede reserver
(stk. 1, punkt A.b). Er reservernes midler ikke tilstrækkelige til at dække underskuddet, følges reglerne i lov om finansiel virksomhed.
5. Midler henlagt til de i stk. 1, punkt A.b omhandlede reserver samt midler henlagt til kollektive bonuspotentiale
anvendes til forhøjelse af pensioner eller styrkelse af reserven bag pensionerne. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og
i begrænset omfang træffe beslutning om anden anvendelse af de i stk. 1, punkt A.b omhandlede reserver til fordel
for medlemmerne.
6. Midler henlagt til de i stk. 1, punkt A.c omhandlede særlige bonushensættelser anvendes til tillæg til pensionerne
og er en del af pensionskassens kapitalgrundlag.
§ 18. Revision og granskning
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor samt kritisk af et af generalforsamlingen valgt medlem af pensionskassen. Den statsautoriserede revisor vælges for 1 år ad gangen med mulighed for
genvalg. Den lægelige revisor vælges for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg, dog kan den lægelige revisor kun
genvælges én gang og ikke vælges efter ophør af virksomhed inden for sin lægelige hovedstilling.
2. Når de valgte revisorer har foretaget revision, skal der ske indførelse herom i revisionsprotokollen. Protokollen
skal fremlægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af bestyrelsen.
3. Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revisionen eller for aflæggelse af regnskabet. Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem. Revisorerne har ret til at være til stede på generalforsamlingen. De skal være til stede, såfremt det begæres af bestyrelsen eller en stemmeberettiget delegeret. På generalforsamlingen skal revisorerne besvare spørgsmål om regnskabet mv., som påtegnes af revisor og behandles på den
pågældende generalforsamling.
§ 19. Opløsning
Beslutning om pensionskassens opløsning træffes, medmindre andet er fastsat i lovgivningen, af generalforsamlingen og kræver tilslutning af mindst 3/4 af de delegerede.
2. Opløsning af pensionskassen ved likvidation kan ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre pensionskassebestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller forsikringsselskab, eller pensionskassebestanden forinden er taget under administration, jf. lov om finansiel virksomhed § 256.
3. I tilfælde af pensionskassens opløsning udarbejder pensionskassens bestyrelse en delingsplan over kassens formue, idet denne fordeles mellem samtlige medlemmer og deres pensionerede efterladte i forhold til hver enkelts
pensionshensættelser beregnet på det for pensionskassen godkendte grundlag.
§ 20. Beskatningen af pensionsbidrag og ydelser
Pensionsbidrag og ydelser i henhold til denne vedtægt er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende
udbetalinger, afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger mv. med senere ændringer, bortset fra de pensionsbidrag og ydelser, der beskattes efter færøsk, grønlandsk eller anden udenlandsk lovgivning eller efter den danske såkaldte forskerskatteordning med bruttobeskatning. Præmie indbetalt for det enkelte medlem til en pensionsordning, som er omfattet af afsnit II A i lov om beskatningen af pensionsordninger mv. med senere ændringer, er
indkomstskattepligtig.
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§ 21. Offentligt tilsyn med pensionskassen
Pensionskassens virksomhed er omfattet af lov om finansiel virksomhed.
§ 22. Binavne
Pensionskassen driver virksomhed under binavnene Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse af 1946.
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Pensionsregulativ for Lægernes Pension – pensionskassen for
læger
§ T1. Optagelse af medlemmer
Som medlemmer af pensionskassen optages læger og lægestuderende, når de kan henføres til en af følgende fire
kategorier:
1) Ansatte i henhold til en af Lægeforeningen eller en af dens fraktioner eller anerkendte organisationer eller
Foreningen af Danske Lægestuderende indgået kollektiv overenskomst eller aftale, der foreskriver pligt til
medlemskab af pensionskassen.
2) Ansatte i stillinger, hvor det af ansættelsesvilkårene fremgår, at lægen er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og at forpligtelsen hertil ikke kan ændres uden godkendelse af pensionskassen.
3) Selvstændigt erhvervsdrivende, som omfattes af kollektiv overenskomst, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen.
4) Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der
foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen for at kunne udøve deres erhverv.
2. Pensionsbidraget indsættes på en opsparingskonto, hvis et medlem ved indtrædelsen i pensionskassen
a.
b.
c.

har tidsbegrænset autorisation
er ansat i et fleksjob eller
er lægestuderende.

Såfremt tidsbegrænsningen, jf. a., senere bortfalder, såfremt fleksjobbet, jf. b., ophører og afløses af beskæftigelse
omfattet af § T1, stk. 1, punkt 1-4, eller såfremt den lægestuderende bliver uddannet som læge, jf. c, overgår vedkommende til normalt medlemskab, og indeståendet på opsparingskontoen anvendes som indskud til køb af pension
i pensionskassen. Såfremt medlemmet begærer sig alderspensioneret, jf. § T6, dør eller bliver erhvervsudygtig, jf. §
T7, anvendes indeståendet på opsparingskontoen til køb af pension i pensionskassen til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle/registrerede partner eller børn under 21 år, jf. § T8. Efterlades ingen sådanne pårørende, tilfalder det
opsparede beløb medlemmets bo.
Bestemmelserne i §§ T1, stk. 4., T2, T4A, T4B, T5A, stk. 2 og stk. 3, T5B-T6A, T9-T9F og T11, stk. 2-6 finder ikke anvendelse for medlemmer med opsparingskonto.
For medlemmer med opsparingskonto kan der ikke indbetales pensionsbidrag ud over det i overenskomst eller aftalen fastsatte pensionsbidrag.
Bestemmelserne i 1. afsnit gælder tilsvarende for medlemmer, der, efter at være overgået til hvilende medlemskab,
genoptager bidragsbetalingen, hvis der er forløbet mere end 1 år fra ophør af den pligtmæssige bidragsbetaling.
3. Pensionskassens bestyrelse afgør, hvilke grupper af læger og lægestuderende der kan godkendes som indmeldelsesberettigede. Samtlige læger og lægestuderende inden for en sådan gruppe skal være omfattet af bestemmelse
om, at pensionsbidraget indbetales til Lægernes Pension - pensionskassen for læger.
4. Pensionskassens bestyrelse kan i særlige tilfælde tillade, at en læge fritages for at indtræde i pensionskassen, dersom omstændighederne taler derfor, særlig når den pågældende i forvejen skønnes sikret tilstrækkelig pensions-
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mæssig dækning enten gennem kollektiv pensionsordning eller som tjenestemand. Medlemmer med opsparingskonto, der ikke har permanent autorisation som læge, men som har varig ansættelse i stilling, der forudsætter lægelige
kvalifikationer, kan efter ansøgning overgå til almindeligt medlemskab efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.
5. Pensionsbidraget indbetales til en ordning med kønsopdelt beregningsgrundlag, medmindre det af pensionsregulativet eller den kollektive overenskomst eller aftale, jf. stk. 1, punkt 1 og 3, i henhold til hvilken der indbetales pensionsbidrag, fremgår, at pensionsbidrag skal indbetales til en ordning med fælleskønsgrundlag.
6. Pensionsbidrag, der indbetales i henhold til kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale indgået af YL, jf. stk. 1,
punkt 1, skal for nye medlemmer, der optages 1. januar 1998 eller herefter, indbetales til en ordning med fælleskønsgrundlag, jf. stk. 5.
7. Pensionsbidrag, der indbetales i henhold til stk. 1, punkt 1-3, skal for medlemmer, der optages 1. juli 1999 eller
herefter, indbetales til en ordning med fælleskønsgrundlag, jf. stk. 5.
8. For medlemmer, der i henhold til stk. 6 indbetaler eller har indbetalt pensionsbidrag til en ordning med fælleskønsgrundlag, og som får ansættelse eller bliver selvstændigt erhvervsdrivende, hvor de er omfattet af kollektiv
overenskomst eller aftale af de af en af de i stk. 1, punkt 1-3 nævnte kategorier, indbetales de i henhold til disse
overenskomster eller aftaler indbetalte pensionsbidrag til en ordning med fælleskønsgrundlag, jf. stk. 5.
9. Medlemskabet bevares ved hvilende medlemskab og ved pensionering.
10. Pensionsbidrag for egen regning og pensionsbidrag i henhold til stk. 1, litra 4, indbetales fra og med 21. december 2012 til en ordning med fælleskønsgrundlag, medmindre aftalen herom er indgået inden dette tidspunkt.
11. Ved overgang fra fælleskønsgrundlag til kønsopdelt grundlag eller omvendt, finder der ikke omberegning sted af
medlemmets allerede indbetalte bidrag eller indskud, og overgangen får kun virkning for medlemmets fremtidige
bidrag.
12. Ethvert medlem er forpligtet til skriftligt at besvare pensionskassens forespørgsler vedrørende forhold, som
skønnes at have betydning for pensionskassen, såsom indgåelse og ophævelse af ægteskab, separation, barnefødsel
eller dødsfald.
13. Ethvert medlem, der optages i henhold til stk. 1, punkt 1 og 3, er forpligtet til efter pensionskassens nærmere
bestemmelse at fremskaffe helbredsoplysninger til brug ved bedømmelse af, hvilke lidelser der medfører begrænsninger i pensionsretten i henhold til § T12.
Bestemmelserne i 1. afsnit gælder tilsvarende for medlemmer, der efter at være overgået til hvilende medlemskab,
genoptager bidragsbetalingen i henhold til stk. 1, punkt 1 og 3, hvis der er forløbet mere end 1 år fra ophør af den
pligtmæssige bidragsbetaling.
Bestemmelsen i 1. afsnit gælder tilsvarende for medlemmer, der i henhold til § T1, stk. 2 overgår til normalt medlemskab.
14. Hvis medlemmets optagelse finder sted i forbindelse med overførsel fra en obligatorisk pensionsordning med
løbende udbetalinger i en pensionskasse eller et forsikringsselskab, finder bestemmelserne i stk. 13, 1. afsnit og §
T12, stk. 1 ikke anvendelse, idet nærmere af pensionskassen fastsatte regler, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, følges.
15. Optagelse af et medlem, der i henhold til § 3, stk. 2, punkt 2 og 4, er berettiget til medlemskab, er betinget af, at
der afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger.
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§ T2. Medlemsbidragets størrelse
Medlemsbidraget for de af § T1, stk. 1, punkt 1, 3 og 4 omfattede medlemmer fastsættes af generalforsamlingen
efter indstilling fra pensionskassens bestyrelse.
2. Såfremt overenskomsten, i henhold til hvilken der indbetales bidrag, fastsætter højere pensionsbidrag end medlemsbidraget, anvendes det overskydende beløb som indskud til en dertil svarende forøgelse af medlemmets pensionsrettigheder, eller pensionskassens bestyrelse kan tillade, at medlemsbidraget for de af overenskomsten omfattede medlemmer forøges op til pensionsbidragets størrelse, og at der gives en dertil svarende forøgelse af medlemmets pensionsrettigheder.
3. Såfremt overenskomsten, i henhold til hvilken der indbetales bidrag, fastsætter lavere pensionsbidrag end medlemsbidraget, kan pensionskassens bestyrelse tillade, at medlemsbidraget nedsættes mod en tilsvarende nedsættelse af medlemmets pensionsrettigheder.
4. Såfremt overenskomsten, i henhold til hvilken der indbetales bidrag, fastsætter lavere pensionsbidrag end medlemsbidraget, har medlemmet ret til for egen regning at betale supplerende pensionsbidrag svarende til forskellen
mellem medlemsbidraget og det pensionsbidrag, der indbetales i henhold til overenskomsten.
5. Såfremt der for et medlem indbetales bidrag såvel fra sygesikring som fra anden side, således at det til pensionskassen indbetalte beløb overstiger medlemsbidraget, kan medlemmet kræve det overskydende beløb tilbagebetalt i
det omfang, det skyldes indbetaling fra sygesikringen.
6. Såfremt der på grund af et medlems overgang til deltidsansættelse indbetales reduceret pensionsbidrag, har medlemmet ret til at vælge at supplere pensionsbidraget for egen regning. Bidragets størrelse skal ligge inden for nærmere af bestyrelsen fastsatte grænser.
7. For de af § T1, stk. 1, punkt 4 omfattede medlemmer samt medlemmer, der beskattes efter færøsk eller grønlandsk lovgivning, kan pensionskassens bestyrelse tillade, at medlemsbidraget nedsættes mod en tilsvarende nedsættelse af medlemmets pensionsrettigheder.
8. Betaling af ekstraordinære pensionsbidrag og engangsindskud til pensionskassen kan ske i overensstemmelse med
de i loven eller i henhold til loven herom fastsatte regler og efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
9. For de af § T1, stk. 1, punkt 2 omfattede medlemmer fastsættes medlemsbidraget af pensionskassens bestyrelse
og kan udgøre samme bidragsbeløb eller fastsættes efter tilsvarende bestemmelser eller procentsats, som angivet i
de i § T1, stk. 1 nævnte kollektive overenskomster. Beregningen sker på grundlag af en af pensionskassen fastsat
pensionsgivende indtægt, som ikke kan overstige medlemmets faktiske indtægt og højst kan udgøre det dobbelte af
den pensionsgivende indtægt i henhold til de nævnte kollektive overenskomster.
10. Pensionsbidrag, som et medlem indbetaler ud over de pensionsbidrag, som medlemmet er forpligtiget til at indbetale i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale, giver ikke bedre pensionsmæssige rettigheder, end hvis pengene var indbetalt i henhold til den kollektive overenskomst eller aftale, som medlemmet er optaget i henhold til.
11. Der kan efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler indbetales bidrag og/eller indskud til livrenter i henhold til
§ T6B.
§ T3. Medlemsbidragets betaling
Bidraget betales månedsvis eller kvartalsvis bagud, og det tilbageholdes sædvanligvis af medlemmets løn eller honorar for den pågældende måned eller det pågældende kalenderkvartal, jf. overenskomsterne for de pågældende medlemsgrupper. Bidraget forfalder den sidste i måneden inden udløbet af den pågældende periode.
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2. Optagelse i pensionskassen finder sted, når der første gang er indbetalt pensionsbidrag, der mindst udgør en måneds, respektive et kvartals medlemsbidrag. Optagelsen regnes fra begyndelsen af den pågældende periode.
3. Sidste bidrag betales for den måned, der går umiddelbart forud for pensionsudbetalingens påbegyndelse.
4. Pensionskassens bestyrelse bestemmer for hver af de kollektivt indmeldte grupper, hvorledes optagelse finder
sted, og hvorledes gruppens medlemsbidrag skal betales.
§ T4A. Fritagelse for betaling af medlemsbidrag
Retten til fritagelse for betaling af medlemsbidrag indtræder den første i måneden, efter at erhvervsudygtighed på
grund af sygdom eller ulykkestilfælde er indtruffet, såfremt medlemmet ikke har nået folkepensionsalderen.
2. Erhvervsudygtighed foreligger, når erhvervsevnen som læge er blevet nedsat til 1/3 eller derunder af den pågældendes fulde erhvervsevne. Ved bedømmelsen af erhvervsevnens nedsættelse foretages en sammen-ligning mellem
den indtægt, som medlemmet skønnes at kunne opnå ved en lægelig beskæftigelse, der svarer til vedkommendes
kræfter og færdighed, og normalindtægten for en læge i samme alder. Normalindtægten fastsættes for en læge, der
ikke er i slutstilling, til skalalønnen for en underordnet sygehuslæge med samme anciennitet, og for en læge i slutstilling til lønnen for en tjenestemandsansat administrerende overlæge på løntrin 51.
3. Bedømmelse af, om der foreligger en sådan erhvervsudygtighed, at den berettiger til fritagelse for betaling af
medlemsbidrag, foretages på grundlag af en ansøgningsblanket, som vedkommende medlem skal udfylde og indsende. En ansøger kan anke pensionskassens afgørelse til bestyrelsen.
4. Hvis medlemmet i henhold til kollektiv aftale har ret til udbetaling af ydelser, der i væsentlig grad kompenserer for
indtægtstab under sygdom eller efter ulykkestilfælde, dvs. fra arbejdsgiver, PLO’s administrationsudvalg, FAS’ Fond
eller nogen, der kan sidestilles hermed, træder bidragsfritagelsen først i kraft på tidspunktet for ydelsernes ophør.
Tilsvarende gælder, så længe medlemmet modtager fleksløn eller lignende i forbindelse med lægelig beskæftigelse.
Bestemmelsen omfatter ikke ydelser i form af tjenestemandspension.
§ T4B. Bidragsfri dækning
Efter ophør af enten pligtmæssig bidragsbetaling, bidragsfritagelse på grund af sygdom eller berettigelse til invalidepension er medlemmet, medmindre andet er aftalt, umiddelbart omfattet af bidragsfri dækning, således at medlemmet bevarer sine hidtidige rettigheder. Til dækning af risiko, administration mv. i perioden sker fradrag i medlemmets egne pensionshensættelser. Hvis medlemmet ved overgang til invalidepensionering var hvilende, vil medlemmet ved ophør af berettigelse til invalidepension ikke kunne opnå bidragsfri dækning.
2. Den bidragsfri dækning ophører efter 12 måneder. Medlemmet kan herefter efter anmodning få forlænget den
bidragsfri dækning for højst et år ad gangen, hvorefter der må fremsendes ny anmodning.
3. Den bidragsfri dækning kan ikke ydes for et samlet tidsrum, der overstiger det tidsrum, i hvilket der er indbetalt
bidrag. Dog kan der dispenseres fra denne tidsfrist under arbejdsløshed, barsel, forældreorlov, ph.d.studium og aftjening af værnepligt.
4. Efter ophør med betaling af pensionsbidrag for egen regning, jf. § T5B, kan medlemmet med pensionskassens
godkendelse i en periode være omfattet af bidragsfri dækning.
§ T5A. Ophør med betaling af medlemsbidrag
Dersom et medlem udtræder af en af de kollektivt indmeldte grupper uden at indtræde i en anden, har vedkommende ret til at ophøre med bidragsbetalingen.
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2. Når betalingen af medlemsbidrag og den bidragsfri dækning efter § T4B er ophørt, overgår medlemmet til hvilende medlemskab med ret til nedsat pension af samme art som tidligere. Størrelsen af den nedsatte pension beregnes
således, at den svarer til de foretagne bidragsbetalinger.
3. Efter overgang til hvilende medlemskab kan bidragsbetalingen genoptages, hvis medlemmet atter opfylder betingelserne for optagelse i pensionskassen, jf. § T1, eller hvis der højst er forløbet 12 måneder efter ophør af pligtmæssig bidragsbetaling i henhold til § T3.
§ T5B. Bidragsbetaling for egen regning
Medlemmet har ret til at vælge at betale pensionsbidrag for egen regning i følgende tilfælde:
1) Efter ophør af pligtmæssig bidragsbetaling i henhold til § T3. Valget skal ske senest 12 måneder efter ophøret af den pligtmæssige bidragsbetaling
2) Ved ophør af bidragsfritagelse under sygdom
3) Ved ophør af bidragsfri dækning
4) Ved ophør af invalidepension, hvis medlemskabet ikke var hvilende på pensioneringstidspunktet.
Bidragets størrelse skal ligge inden for nærmere af bestyrelsen fastsatte grænser.
§ T6. Ret til alderspension
Hævning af alderspension kan påbegyndes på ethvert tidspunkt til den første i en måned efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, jf. lov om beskatningen af pensionsordninger mv. under hensyntagen til oprettelsestidspunktet
for den enkelte pensionsordning. Hævningen skal dog senest påbegyndes den første i måneden efter det fyldte 75.
år.
2. Ved alderspensionering før medlemmets folkepensionsalder, kan medlemmet, i stedet for en pension beregnet
som i § T11, stk. 1, uigenkaldeligt vælge en pension, der er forhøjet, indtil medlemmets folkepensionsalder opnås, og
som samtidig med, at folkepensionsalderen opnås, falder med et årligt beløb af samme størrelse som folkepensionens grundbeløb på det tidspunkt, hvor alderspensioneringen sker. Dette valg kan dog kun foretages, hvis alderspensionen på alderspensioneringstidspunktet er mindst af samme størrelse som folkepensionens grundbeløb. Ægtefælle-/samlever- og børnepension og engangsydelse ved alderspensionering beregnes dog altid på basis af alderspension beregnet i henhold til § T11, stk. 1.
3. Et medlem, som nedsætter arbejdstiden eller ophører med at arbejde, kan efter det fyldte 60. år begære udbetaling af delalderspension efter nærmere af pensionskassen fastsatte regler. For medlemmer indtrådt i pensionskassen
den 1. maj 2007 eller senere kan delalderspension dog først begæres efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen,
jf. stk. 1.
4. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, at udbetaling af alderspension kan sættes i bero i overensstemmelse med
bestemmelserne i lov om beskatningen af pensionsordninger mv.
5 Folkepensionsalderen forstås i dette pensionsregulativ som folkepensionsalderen jf. lov om social pension § 1a,
dog mindst 67 år. I pensionsregulativet § T6,1.-2. skal folkepensionsalderen dog forstås alene som beskrevet i lov om
social pension §1a.
§ T6A. Ret til engangsydelse ved alderspensionering
Ved alderspensionering i henhold til § T6 kan medlemmet for pension, der stammer fra bidrag indbetalt før 1. januar
1993, vælge at få udbetalt en engangsydelse mod en tilsvarende aktuarmæssig nedsættelse af alders-, ægtefælle/samlever- og børnepensionen.
2. Engangsydelsen i henhold til stk. 1 kan begæres udbetalt, selvom alderspensionshævningen udsættes. Ved den
efterfølgende alderspensionering har medlemmet ikke ret til engangsydelse.
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3. Ved delpensionering i henhold til § T6, stk. 3 beregnes engangsydelsen ud fra den samlede alderspension, der
stammer fra bidrag indbetalt før 1. januar 1993, selvom en del af alderspensionshævningen udsættes. Ved den efterfølgende alderspensionering har medlemmet ikke ret til engangsydelse.
4. Engangsydelsen udgør et beløb, som svarer til 24 måneders alderspension, der stammer fra bidrag indbetalt før 1.
januar 1993, beregnet uden pensionisttillæg og forlods bonus og efter den i stk. 1 nævnte nedsættelse af pensionen.
§ T6B. Ret til livrenter
Et medlem, der har indbetalt bidrag og/eller indskud i henhold til § T2, stk. 11, har ret til livrenter efter nærmere af
bestyrelsen fastsatte regler. Nærværende pensionsregulativs bestemmelser finder således ikke anvendelse, bortset
fra § T2, stk. 11.
§ T7. Ret til invalidepension
Retten til invalidepension indtræder den første i måneden, efter at erhvervsudygtighed på grund af sygdom eller
ulykkestilfælde er indtruffet, såfremt medlemmet ikke allerede oppebærer alderspension, og såfremt medlemmet
ikke har nået folkepensionsalderen. Retten til invalidepension indtræder ikke, så længe medlemmet oppebærer
indtægter fra lægelig beskæftigelse, herunder honorarer og indtægter fra fleksjob eller lignende, hvis indtægten
derved overstiger 1/3 af normalindtægten for en læge i samme alder. Retten til invalidepension er betinget af, at
erhvervsudygtigheden har varet eller skønnes at ville vare mindst 6 måneder. Erhvervsudygtighed foreligger, når
erhvervsevnen som læge er blevet nedsat til 1/3 eller derunder af den pågældendes fulde erhvervsevne. Ved bedømmelsen af erhvervsevnens nedsættelse foretages en sammenligning mellem den indtægt, som medlemmet
skønnes at kunne opnå ved en lægelig beskæftigelse, der svarer til vedkommendes kræfter og færdighed, og normalindtægten for en læge i samme alder. Normalindtægten fastsættes for en læge, der ikke er i slutstilling, til lønnen for
en underordnet sygehuslæge med samme anciennitet og for en læge i slutstilling til lønnen for en overlæge. For et
medlem med opsparingskonto foreligger erhvervsudygtigheden, når den generelle erhvervsevne er nedsat til 1/3
eller derunder af den pågældendes fulde erhvervsevne.
2. Bedømmelse af, om der foreligger en sådan erhvervsudygtighed, at den berettiger til invalidepension, fore-tages
på grundlag af en ansøgningsblanket, som vedkommende medlem skal udfylde og indsende, samt på grundlag af en
attest, som skal indsendes af den læge, der har behandlet medlemmet i sygdomstilfælde, særlig de tilfælde der står i
forbindelse med den indtrådte svagelighed. Attesten skal opfylde nærmere af bestyrelsen fastsatte krav. En ansøger
kan anke pensionskassens afgørelse til bestyrelsen.
3. Hvis medlemmet i henhold til kollektiv aftale har ret til udbetaling af ydelser, der i væsentlig grad kompenserer for
indtægtstab under sygdom eller efter ulykkestilfælde, dvs. fra arbejdsgiver, PLO’s administrationsudvalg, FAS’ Fond
eller nogen, der kan sidestilles hermed, træder invalidepensionen først i kraft på tidspunktet for ydelsernes ophør.
Bestemmelsen omfatter ikke:
a.

udbetaling af ydelser fra PLO’s administrationsudvalg eller FAS’ Fond, hvis denne udbetaling i henhold til PLO’s administrationsudvalgs eller FAS’ Fonds vedtægt forudsætter, at medlemmet søger
invalidepension i Lægernes Pension – pensionskassen for læger.

b.

ydelser i form af tjenestemandspension.

4. Medlemmet er forpligtet til at lade sig undersøge af en af pensionskassen valgt læge, såfremt pensionskassen
måtte ønske det.
5. Genvindes erhvervsevnen inden medlemmet har nået folkepensionsalderen , og invalidepensionen derfor ophører, genindtræder medlemmet i de pensionsrettigheder, der ville have været gældende, såfremt invalidepensionering ikke var sket. Medlemmer med opsparingskonto genindtræder dog med en saldo på opsparingskontoen svarende til den retrospektive pensionshensættelse for invalidepensionen på tidspunktet for ophør af denne.
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§ T8. Ret til børnepension
Når et medlem afgår ved døden eller pensioneres på grund af erhvervsudygtighed eller alder, får hvert af medlemmets børn ret til pension indtil deres 21. år, såfremt medlemmet har forsørgelsespligt for barnet eller har haft
forsørgelsespligt indtil barnets 18. år. Medlemmets børn, der er undfanget efter pensioneringstidspunktet eller ved
kunstig insemination efter tidspunktet for dødsfaldet, har ikke ret til børnepension. For medlemmer med opsparingsregulativ er der kun ret til børnepension, hvis der ikke udbetales alders-, invalide- eller ægtefællepension.
2. Retten til børnepension tilkommer også adoptiv- og stedbørn, som faktisk er blevet forsørget af medlemmet, idet
dog følgende betingelser i så fald skal være opfyldt:
a.

Forsørgelsen skal have været i kraft i mindst 3 måneder før medlemmets død, medmindre døden
skyldes et ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom.

b.

Forsørgelsen skal være påbegyndt før medlemmets 65. år.

c.

Forsørgelsen skal være påbegyndt før seneste sammenhængende periode for udbetaling af medlemmets invalidepension er påbegyndt.

3. Anmeldes retten til en børnepension efter ikrafttrædelsen af den tilknyttede alders-, invalide- eller ægtefælle/samleverpension, har det pågældende barn først ret til børnepension fra den første i måneden efter anmeldelsestidspunktet.
§ T9. Ret til ægtefælle- eller samleverpension (for bidrag indbetalt før 1. januar 1993)
Når et gift medlem med ret til pension, der stammer fra bidrag indbetalt før 1. januar 1993, afgår ved døden, har den
efterladte ægtefælle ret til pension fra disse bidrag fra den første i den følgende måned.
Medmindre den efterladte ægtefælle på tidspunktet for ægteskabets indgåelse havde opnået ret til samleverpension, jf. stk. 4, skal følgende betingelser dog være opfyldt:
a.

Ægteskabet skal have været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre medlemmets død skyldes et
ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom.

b.

Ægteskabet skal være indgået før medlemmets 65. år.

c.

Ægteskabet skal være indgået før medlemmets invalidepensionering.

Er betingelserne a-c ikke opfyldt, opnår den efterladte ægtefælle, der ved ægteskabets indgåelse havde opnået ret til
samleverpension, ikke ret til pension i videre omfang, end hvis ægteskabet ikke var indgået.
2. I tilfælde af separation eller skilsmisse forholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i lovgivningen om
bevarelse af ægtefællepensionsret ved separation og skilsmisse.
For separationer og skilsmisser, der er meddelt inden 1. januar 2007, anvendes reglerne i den tidligere lov nr. 102 af
14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. For bevarelse af enkemandspensionsret anvendes denne lovs regler analogt.
3. Registreret partnerskab, jf. lov om registreret partnerskab, ligestilles fra lovens ikrafttrædelse den 1. oktober 1989
i pensionsmæssig henseende med ægteskab.
4. Når et ugift medlem med ret til pension, der stammer fra bidrag indbetalt før 1. januar 1993, afgår ved døden, har
medlemmets samlever ret til samleverpension svarende til ægtefællepension, jf. stk. 1, fra den første i den følgende
måned.
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Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
a.

Medlemmet skal kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med samleveren.

b.

Medlemmet skal i et testamente, der er oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, og som ikke senere er tilbagekaldt, have tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den
tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilfaldet en ægtefælle. Den testamentariske disposition
skal være truffet eller bekræftet i testamentsform den 13. maj 2000 eller derefter.

c.

Samleveren skal
1.
2.

3.
4.

have haft fælles bopæl med medlemmet i de sidste 2 år før dødsfaldet, eller
tidligere have haft fælles bopæl med medlemmet i en sammenhængende periode på mindst 2
år og den fælles bopæl alene være ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en
ældrebolig, eller
på tidspunktet for dødsfaldet leve sammen på fælles bopæl med medlemmet og vente, have
eller have haft et barn sammen med medlemmet, eller
tidligere have haft fælles bopæl med medlemmet og den fælles bopæl alene være ophørt på
grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og vente, have eller have haft et
barn sammen med medlemmet.

d.

Samlivet skal være indledt før medlemmets 65. år.

e.

Samlivet skal være indledt før medlemmets invalidepensionering.

Medlemmets samlever har ikke ret til samleverpension, hvis en fraskilt ægtefælle eller en registreret partner har ret
til ægtefællepension.
5. [Ophævet på generalforsamlingen 20. april 2018]
6. For de kvindelige medlemmer, som er indtrådt i pensionskassen den 1. november 1970 eller tidligere, gælder
særlige regler, jf. § T19.
§ T9A. Ret til engangsydelse ved ugifte medlemmers død (for bidrag indbetalt før 1. januar 1993)
Såfremt et medlem med ret til pension, der stammer fra bidrag indbetalt før 1. januar 1993, afgår ved døden før
medlemmet har nået folkepensionsalderen og før alderspensionering uden at efterlade sig ægtefælle, samlever eller
tidligere ægtefælle berettiget til pension i henhold til § T9, udbetales der til medlemmets nærmeste pårørende eller
til medlemmets bo en engangsydelse på 4 gange den på dødstidspunktet beregnede årlige ægtefællepension uden
pensionisttillæg og forlods bonus. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer delpension i henhold til § T6, stk. 4,
beregnes engangsydelsen af den del af pensionen, der ikke er kommet til udbetaling. Engangsydelsen udbetales til
medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal
tilfalde medlemmets bo.
2. For at engangsydelsen skal kunne udbetales til medlemmets samlever, skal betingelserne i § T9, stk. 4 litra a og c
være opfyldt.
§ T9B. Ret til for bidrag indbetalt efter 1. januar 1993 at vælge mellem pensionsordning 1, jf. § T9C, (med livsvarig
ægtefælle- eller samleverpension) og pensionsordning 2, jf. § T9D, (med engangsydelse ved død) og for medlemmer, hvis samlede pensionsordning er omfattet af § T11 A, at vælge mellem pensionsordning 1, jf. § T9C, pensionsordning 2, jf. § T9D, og pensionsordning 3, jf. § T9E, (med ret til 10-årig ægtefælle- eller samleverpension)
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1. Medlemmer, der indtræder i pensionskassen før 1. januar 2015 og er under 54 år, har pensionsordning 1, men kan
vælge pensionsordning 2. Valget skal træffes inden 1 år fra indtrædelsen.
2. Medlemmer, der indtræder i pensionskassen før 1. januar 2015 og er 54 år eller derover, har pensionsordning 1 og
kan ikke vælge om efter reglerne nedenfor.
3. Medlemmer, der indtræder i pensionskassen 1. januar 2015 eller senere, har pensionsordning 3, men kan vælge
pensionsordning 1 eller pensionsordning 2 inden det fyldte 65. år. Valget skal træffes inden 1 år fra indtrædelsen.
4. Inden det fyldte 65. år har medlemmet mulighed for at foretage omvalg mellem pensionsordning 1 og pensionsordning 2, hvis medlemmets ægteskabelige status ændres som følge af indgåelse af ægteskab, separation, ophør af
separation, skilsmisse eller ægtefællens død. Omvalget skal ske inden ½ år efter ændringen i den ægteskabelige
status. Efter samme regler har medlemmer, hvis samlede pensionsordning er omfattet af § T11A, mulighed for at
foretage omvalg mellem pensionsordning 1, pensionsordning 2 og pensionsordning 3.
5. Inden det fyldte 65. år har et ugift medlem, der er samlevende, og hvor samleveren opfylder betingelserne for at
oppebære samleverpension iht. § T9C, stk. 4 litra a-c og e eller § T9E, stk. 4 litra a-c og e mulighed for at foretage
omvalg fra pensionsordning 1 og pensionsordning 3 til pensionsordning 2, hvis medlemmets samliv ophæves, eller
hvis medlemmets samlever dør. Omvalget skal ske inden ½ år efter ophævelse af den fælles bopæl eller inden ½ år
efter dødsfaldet.
6 Inden det fyldte 65. år har et ugift medlem, der er samlevende, mulighed for at foretage omvalg fra pensionsordning 2 til pensionsordning 1, hvis medlemmets samlever i øvrigt opfylder betingelserne iht. § T9C, stk. 4 litra a-c og e.
Omvalget skal ske inden ½ år efter, at alle ovennævnte betingelser er opfyldt. Efter samme regler har medlemmer,
hvis samlede pensionsordning er omfattet af § T11A, mulighed for at foretage omvalg fra pensionsordning 2 til pensionsordning 1 og pensionsordning 3, hvis medlemmets samlever i øvrigt opfylder betingelserne iht. § T9C, stk. 4 litra
a-c og e eller § T9E, stk. 4 litra a-c og e.
7. Inden det fyldte 65. år har medlemmet mulighed for at foretage omvalg mellem pensionsordning 1 og pensionsordning 2, hvis der ved beregning af medlemmets pension skiftes mellem kønsopdelt grundlag og fælleskønsgrundlag, jf. § T1, stk. 5. Omvalget skal ske inden ½ år efter, at ændringen i beregningsgrundlaget træder i kraft.
Efter samme regler har medlemmer, hvis samlede pensionsordning er omfattet af § T11A, mulighed for at foretage
omvalg mellem pensionsordning 1, pensionsordning 2 og pensionsordning 3.
8. Inden det fyldte 65. år har medlemmet mulighed for at foretage omvalg mellem pensionsordning 1 og pensionsordning 2, såfremt medlemmet:
a.
b.

genoptager bidragsbetalingen efter en periode med hvilende medlemskab eller tjenestemandsansættelse med overenskomstmæssig supplerende indbetaling til pensionskassen, eller
overgår fra bidragsbetalende medlemskab til hvilende medlemskab eller til tjenestemandsansættelse med overenskomstmæssig supplerende indbetaling til pensionskassen.

Omvalg skal ske inden ½ år efter, at ændringen er sket.
9. Efter samme regler har medlemmer, hvis samlede pensionsordning er omfattet af § T11A, mulighed for at foretage omvalg mellem pensionsordning 1, pensionsordning 2 og pensionsordning 3.
10. Efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler og mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger kan medlemmer, der ikke er fyldt 65 år, til enhver tid, dog højst én gang årligt, foretage omvalg mellem pensionsordning 1 og
pensionsordning 2. Efter samme regler har medlemmer, hvis samlede pensionsordning er omfattet af § T11A, mulighed for at foretage omvalg mellem pensionsordning 1, pensionsordning 2 og pensionsordning 3.
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11. Et frasepareret eller fraskilt medlem, hvis tidligere ægtefælle er berettiget til ægtefællepension efter § T9C eller §
T9E, kan ikke uden den tidligere ægtefælles samtykke foretage omvalg fra pensionsordning 1 til pensionsordning 2
eller pensionsordning 3 eller fra pensionsordning 3 til pensionsordning 2 og derved forringe den fraskilte ægtefælles
ret til ægtefællepension. Hvis separationen eller skilsmissen er meddelt 1. januar 2007 eller derefter, og hvis den
fraseparerede eller fraskilte ægtefælle ikke er berettiget til bidrag eller kun er berettiget til tidsbegrænset bidrag, kan
omvalg fra pensionsordning 1 til pensionsordning 2 eller pensionsordning 3 eller fra pensionsordning 3 til pensionsordning 2 foretages inden det fyldte 65. år som følge af separationen eller skilsmissen.
12. Valg mellem pensionsordning 1, pensionsordning 2 og pensionsordning 3 kan ikke foretages af medlemmer, der
er berettiget til invalide- eller alderspension eller bidragsfritagelse.
§ T9C. Pensionsordning 1 (med ret til livsvarig ægtefælle- eller samleverpension)
Når et gift medlem, der for bidrag indbetalt efter 1. januar 1993 eller for bidrag omfattet af § T11A, har pensionsordning 1, afgår ved døden, har den efterladte ægtefælle ret til pension fra den første i den følgende måned.
Medmindre den efterladte ægtefælle på tidspunktet for ægteskabets indgåelse havde opnået ret til samleverpension, jf. stk. 4, skal følgende betingelser dog være opfyldt:
a.

Ægteskabet skal have været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre medlemmets død skyldes et
ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom.

b.

Ægteskabet skal være indgået før medlemmets 65. år.

c.

Ægteskabet skal være indgået før medlemmets invalidepensionering.

Er betingelserne a-c ikke opfyldt, opnår den efterladte ægtefælle, der ved ægteskabets indgåelse havde opnået ret til
samleverpension, ikke ret til pension i videre omfang, end hvis ægteskabet ikke var indgået.
2. I tilfælde af separation eller skilsmisse forholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i lovgivningen om
bevarelse af ægtefællepensionsret ved separation og skilsmisse.
For separationer og skilsmisser, der er meddelt inden 1. januar 2007, anvendes reglerne i den tidligere lov nr. 102 af
14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. For bevarelse af enkemandspensionsret anvendes denne lovs regler analogt.
3. Registreret partnerskab, jf. lov om registreret partnerskab, ligestilles fra lovens ikrafttrædelse den 1. oktober 1989
i pensionsmæssig henseende med ægteskab.
4. Når et ugift medlem med ret til pension, der stammer fra bidrag indbetalt efter 1. januar 1993, afgår ved døden,
har medlemmets samlever ret til samleverpension svarende til ægtefællepension, jf. stk. 1, fra disse bidrag fra den
første i den følgende måned.
Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
a.

Medlemmet skal kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med samleveren.

b.

Medlemmet skal i et testamente, der er oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, og som ikke senere er tilbagekaldt, have tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den
tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilfaldet en ægtefælle. Den testamentariske disposition
skal være truffet eller bekræftet i testamentsform den 13. maj 2000 eller derefter.

c.

Samleveren skal
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1.
2.

3.
4.

have haft fælles bopæl med medlemmet i de sidste 2 år før dødsfaldet, eller
tidligere have haft fælles bopæl med medlemmet i en sammenhængende periode på mindst 2
år og den fælles bopæl alene være ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en
ældrebolig, eller
på tidspunktet for dødsfaldet leve sammen på fælles bopæl med medlemmet og vente, have
eller have haft et barn sammen med medlemmet, eller
tidligere have haft fælles bopæl med medlemmet og den fælles bopæl alene være ophørt på
grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og vente, have eller have haft et
barn sammen med medlemmet.

d.

Samlivet skal være indledt før medlemmets 65. år.

e.

Samlivet skal være indledt før medlemmets invalidepensionering.

Medlemmets samlever har ikke ret til samleverpension, hvis en fraskilt ægtefælle eller en registreret partner har ret
til ægtefællepension.
5. For de kvindelige medlemmer, som er indtrådt i Lægernes Pension - pensionskassen for læger den 1. november
1970 eller tidligere, gælder særlige regler, jf. § T19.
6. Såfremt et medlem, der i henhold til § T9B har valgt pensionsordning 1, afgår ved døden før medlemmet har nået
folkepensionsalderen og før alderspensionering uden at efterlade sig ægtefælle, samlever eller tidligere ægtefælle
berettiget til pension i henhold til § T9C, stk. 1-4, udbetales der til medlemmets nærmeste pårørende eller til medlemmets bo en engangsydelse på 4 gange den årlige ægtefællepension uden pensionisttillæg og forlods bonus. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer delpension i henhold til § T6, stk. 3, beregnes engangsydelsen af den del
af pensionen, der ikke er kommet til udbetaling. Engangsydelsen udbetales til medlemmets nærmeste pårørende,
medmindre medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets bo.
7. For at engangsydelsen skal kunne udbetales til medlemmets samlever, skal betingelserne i stk. 4 litra a og c være
opfyldt.
§ T9D. Pensionsordning 2 (med ret til engangsydelse ved død)
Når et medlem, der for bidrag indbetalt efter 1. januar 1993 eller for bidrag omfattet af § T11A, har pensionsordning
2, afgår ved døden før medlemmet har nået folkepensionsalderen og før alderspensionering, udbetales der til medlemmets nærmeste pårørende eller til medlemmets bo en engangsydelse på 2,4 gange den på dødstidspunktet beregnede årlige invalidepension uden pensionisttillæg og forlods bonus. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer
delpension i henhold til § T6, stk. 4, beregnes engangsydelsen af den del af pensionen, der ikke er kommet til udbetaling. Engangsydelsen udbetales til medlemmets nærmeste pårørende medmindre, medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets bo.
2. For at engangsydelsen skal kunne udbetales til medlemmets samlever, skal betingelserne i § T9C, stk. 4 litra a og c
være opfyldt.
§ T9E. Pensionsordning 3 (med ret til 10-årig ægtefælle- eller samleverpension)
Når et gift medlem med pensionsordning 3 afgår ved døden, har den efterladte ægtefælle ret til pension i 10 år fra
den første i den følgende måned.
Medmindre den efterladte ægtefælle på tidspunktet for ægteskabets indgåelse havde opnået ret til samleverpension, jf. stk. 4, skal følgende betingelser dog være opfyldt:
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a.

Ægteskabet skal have været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre medlemmets død skyldes et
ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom.

b.

Ægteskabet skal være indgået før medlemmets 65. år.

c.

Ægteskabet skal være indgået før medlemmets invalidepensionering.

Er betingelserne a-c ikke opfyldt, opnår den efterladte ægtefælle, der ved ægteskabets indgåelse havde opnået ret til
samleverpension, ikke ret til pension i videre omfang, end hvis ægteskabet ikke var indgået.
2. I tilfælde af separation eller skilsmisse forholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i lovgivningen om
bevarelse af ægtefællepensionsret ved separation og skilsmisse.
For separationer og skilsmisser, der er meddelt inden 1. januar 2007, anvendes reglerne i den tidligere lov nr. 102 af
14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. For bevarelse af enkemandspensionsret anvendes denne lovs regler analogt.
3. Registreret partnerskab, jf. lov om registreret partnerskab, ligestilles fra lovens ikrafttrædelse den 1. oktober 1989
i pensionsmæssig henseende med ægteskab.
4. Når et ugift medlem med ret til pension efter stk. 1, afgår ved døden, har medlemmets samlever ret til en 10-årig
samleverpension svarende til ægtefællepensionen, jf. stk. 1, fra den første i den følgende måned.
Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
a.

Medlemmet skal kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med samleveren.

b.

Medlemmet skal i et testamente, der er oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, og som ikke senere er tilbagekaldt, have tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den
tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilfaldet en ægtefælle. Den testamentariske disposition
skal være truffet eller bekræftet i testamentsform den 13. maj 2000 eller derefter.

c.

Samleveren skal
1.
2.

3.
4.

have haft fælles bopæl med medlemmet i de sidste 2 år før dødsfaldet, eller
tidligere have haft fælles bopæl med medlemmet i en sammenhængende periode på mindst 2
år og den fælles bopæl alene være ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en
ældrebolig, eller
på tidspunktet for dødsfaldet leve sammen på fælles bopæl med medlemmet og vente, have
eller have haft et barn sammen med medlemmet, eller
tidligere have haft fælles bopæl med medlemmet og den fælles bopæl alene være ophørt på
grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og vente, have eller have haft et
barn sammen med medlemmet.

d.

Samlivet skal være indledt før medlemmets 65. år.

e.

Samlivet skal være indledt før medlemmets invalidepensionering.

Medlemmets samlever har ikke ret til samleverpension, hvis en fraskilt ægtefælle eller en registreret partner har ret
til ægtefællepension.
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5. Såfremt et medlem, der i henhold til § T9B har valgt pensionsordning 3, afgår ved døden før medlemmet har nået
folkepensionsalderen og før alderspensionering uden at efterlade sig ægtefælle, samlever eller tidligere ægtefælle
berettiget til pension i henhold til stk. 1 - 4 udbetales der til medlemmets nærmeste pårørende eller til medlemmets
bo en engangsydelse på 4 gange den årlige ægtefællepension uden pensionisttillæg og forlods bonus. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer delpension i henhold til § T6, stk. 3, beregnes engangsydelsen af den del af pensionen, der ikke er kommet til udbetaling. Engangsydelsen udbetales til medlemmets nærmeste pårørende, medmindre
medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets bo.
6. For at engangsydelsen skal kunne udbetales til medlemmets samlever, skal betingelserne i stk. 4 litra a og c eller §
T9E stk. 4 litra a og c være opfyldt.
§ T9F. Pensionsordning 93 (med ret til livsvarig ægtefælle- eller samleverpension, beregnet ud fra bidrag, indbetalt
før 1993)
Når et gift medlem, som ved overgang til ny ordning i § T11A har genetableret og videreført ægtefælle- eller samleverpension, beregnet ud fra bidrag, indbetalt før 1. januar 1993, afgår ved døden, har den efterladte æg-tefælle ret
til pension fra den første i den følgende måned.
Medmindre den efterladte ægtefælle på tidspunktet for ægteskabets indgåelse havde opnået ret til samleverpension, jf. stk. 4, skal følgende betingelser dog være opfyldt:
a.

Ægteskabet skal have været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre medlemmets død skyldes et
ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom.

b.

Ægteskabet skal være indgået før medlemmets 65. år.

c.

Ægteskabet skal være indgået før medlemmets invalidepensionering.

Er betingelserne a-c ikke opfyldt, opnår den efterladte ægtefælle, der ved ægteskabets indgåelse havde opnået ret til
samleverpension, ikke ret til pension i videre omfang, end hvis ægteskabet ikke var indgået.
2. I tilfælde af separation eller skilsmisse forholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i lovgivningen om
bevarelse af ægtefællepensionsret ved separation og skilsmisse.
For separationer og skilsmisser, der er meddelt inden 1. januar 2007, anvendes reglerne i den tidligere lov nr. 102 af
14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. For bevarelse af enkemandspensionsret anvendes denne lovs regler analogt.
3. Registreret partnerskab, jf. lov om registreret partnerskab, ligestilles fra lovens ikrafttrædelse den 1. oktober 1989
i pensionsmæssig henseende med ægteskab.
4. Når et ugift medlem med ret til pension, beregnet for fra bidrag, indbetalt før 1. januar 1993, afgår ved døden, har
medlemmets samlever ret til samleverpension svarende til ægtefællepension, jf. stk. 1, fra disse bidrag fra den første
i den følgende måned.
Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
a.

Medlemmet skal kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med samleveren.

b.

Medlemmet skal i et testamente, der er oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, og som ikke senere er tilbagekaldt, have tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den
tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilfaldet en ægtefælle. Den testamentariske disposition
skal være truffet eller bekræftet i testamentsform den 13. maj 2000 eller derefter.
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c.

Samleveren skal
1.
2.

3.
4.

have haft fælles bopæl med medlemmet i de sidste 2 år før dødsfaldet, eller
tidligere have haft fælles bopæl med medlemmet i en sammenhængende periode på mindst 2
år og den fælles bopæl alene være ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en
ældrebolig, eller
på tidspunktet for dødsfaldet leve sammen på fælles bopæl med medlemmet og vente, have
eller have haft et barn sammen med medlemmet, eller
tidligere have haft fælles bopæl med medlemmet og den fælles bopæl alene være ophørt på
grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og vente, have eller have haft et
barn sammen med medlemmet.

d.

Samlivet skal være indledt før medlemmets 65. år.

e.

Samlivet skal være indledt før medlemmets invalidepensionering.

Medlemmets samlever har ikke ret til samleverpension, hvis en fraskilt ægtefælle eller en registreret partner har ret
til ægtefællepension.
5. Såfremt et medlem, der har ægtefælle- eller samleverpension i henhold til stk.1, afgår ved døden før medlemmet
har nået folkepensionsalderen og før alderspensionering uden at efterlade sig ægtefælle, samlever eller tidligere
ægtefælle berettiget til pension i henhold til stk. 1-4, udbetales der til medlemmets nærmeste pårørende eller til
medlemmets bo en engangsydelse på 4 gange den årlige ægtefællepension uden pensionisttillæg og forlods bonus.
Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer delpension i henhold til § T6, stk. 3, beregnes engangsydelsen af den
del af pensionen, der ikke er kommet til udbetaling. Engangsydelsen udbetales til medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets bo.
6. For at engangsydelsen skal kunne udbetales til medlemmets samlever, skal betingelserne i stk. 4 litra a og c være
opfyldt.
§T10. Pensionens udbetaling
Pensionen udbetales for en måned ad gangen ved begyndelsen af hver måned, sidste gang for den måned, hvori
retten til pensionen ophører.
2. Forinden pensionen kan tiltrædes, skal de pågældende fremskaffe de til fastsættelse af pensionens størrelse nødvendige bevisligheder (dåbsattest, vielsesattest, dødsattest), og ved hver udbetaling af pension skal der på forlangende afleveres leveattest.
§ T11. Pensionens størrelse
Alderspensionens størrelse fastsættes ud fra beregningsgrundlaget, jf. § 14 og § T1, stk. 5, størrelsen af de indbetalte
pensionsbidrag til og med opgørelsestidspunktet samt eventuelle indskud, pligtmæssige præmier i henhold til kollektive særskilte risikodækninger samt ud fra, om bidragene er indbetalt til en ordning med kønsopdelt grundlag eller
fælleskønsgrundlag. Alderspension beregnet ud fra fælleskønsgrundlaget kan ændres i det omfang, kønsfordelingen
af de omfattede medlemmer ændres væsentligt i forhold til den forudsatte kønsfordeling i fælleskønsgrundlaget.
Nærmere regler herom fastsættes i det tekniske grundlag, jf. vedtægtens § 14. Alderspensionen er desto højere, jo
senere medlemmet påbegynder hævningen af pensionen.
2. Invalidepensionen er af samme størrelse som alderspensionen ved medlemmets folkepensionsalder.
3. For kvindelige medlemmer indtrådt i pensionskassen den 1. november 1970 eller tidligere gælder særlige regler
for pensionernes sammensætning, jf. § T19.
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4. Den første udbetaling af børnepensionen udgør:
a.

Ved medlemmets pensionering eller såfremt medlemmet ved sin død var pensioneret, 20 pct. af
den pension medlemmet ville oppebære eller oppebar.

b.

Såfremt medlemmet ved sin død ikke var pensioneret og endnu ikke havde nået folkepensionsalderen, 20 pct. af alderspensionen ved medlemmets folkepensionsalder.

c.

Såfremt medlemmet ved sin død ikke var pensioneret og havde nået folkepensionsalderen, 20 pct.
af den pension, medlemmet ville have haft ret til ved pensionering på dødsfaldstidspunktet.

Til hvert barn, som i henhold til ovenstående måtte blive berettiget til pension efter begge forældre, skal den samlede pension udgøre det dobbelte af den børnepension, der er størst. Til et barn, der oppebærer børnepension efter
én af forældrene alene, ydes dobbelt børnepension, såfremt barnet er forældreløst.
5. Den første udbetaling af ægtefælle- eller samleverpensionen efter medlemmer med pensionsordning 1, pensionsordning 3 eller med pensionsordning 93, og efter medlemmer med pension, der stammer fra bidrag indbetalt før 1.
januar 1993, udgør:
a.

Såfremt medlemmet ved sin død var pensioneret, 60 pct. af den pension medlemmet oppebar fra
pensionsordning 1 eller pensionsordning 3 eller fra pensionsordning 93.

b.

Såfremt medlemmet ved sin død ikke var pensioneret og endnu ikke havde nået folkepensionsalderen , 60 pct. af alderspensionen ved medlemmets folkepensionsalder fra pensionsordning 1 eller
pensionsordning 3 eller fra pensionsordning 93.

c.

Såfremt medlemmet ved sin død ikke var pensioneret og havde nået folkepensionsalderen, 60 pct.
af den pension medlemmet ville have haft ret til ved pensionering på dødsfaldstidspunktet fra pensionsordning 1 eller pensionsordning 3 eller fra pensionsordning 93.

Dersom den pensionsberettigede er mere end 20 år yngre end ægtefællen eller samleveren, nedsættes pensionen
med 2 pct. for hvert år, hvormed aldersforskellen overstiger 20 år.
6. Pensionens størrelse skal fremgå af den til enhver tid gældende meddelelse om pension og bonus, der er tilgængelig på en personlig del af pensionskassens hjemmeside.
7. Bestyrelsen kan på grundlag af en analyse fra pensionskassens administrerende direktør og efter forudgående
udtalelse fra pensionskassens ansvarshavende aktuar og den risikoansvarlige beslutte at lade afgivne løfter om garanterede fremtidige pensionsudbetalinger bortfalde og erstatte med ikke-bindende hensigtserklæringer om at tilstræbe at realisere de udmeldte pensionsydelser, såfremt en sådan beslutning af bestyrelsen anses for påkrævet af
hensyn til pensionskassens solvens (hardship). Forinden beslutning træffes, skal bestyrelsen foranledige, at det finansielle grundlag anvendt af den administrerende direktør, den ansvarshavende aktuar og den risikoansvarlige er
bekræftet af pensionskassens revisor ved skriftlig erklæring.
§ T11A. Ny ordning (betinget garanti)
For nye medlemmer, der optages 1. juli 1999 eller derefter, samt for bidragsbetaling fra 1. juli 1999 eller derefter for
medlemmer, der genoptager bidragsbetalingen 1. juli 1999 eller derefter efter en periode med hvilende medlemskab, samt for værdien af bidrag for medlemmer optaget før 1. juli 1999, som medlemmet vælger at overføre til ny
ordning, kan alderspensionen endvidere - udover de i § T11 stk. 1 nævnte tilfælde - ændres:
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a.

i det omfang renten er ændret, således at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente, jf. principperne i ”Rapport om fastsættelse af maksimal grundlagsrente” (udgivet af Finanstilsynet i 1997)

b.

svarende til størrelsen af et omkostnings- og sikkerhedstillæg, som indføres på foranledning af Finanstilsynet

c.

hvis den observerede dødelighed blandt medlemmer og/eller pensionister over mindst en 5-års
observationsperiode er ændret således, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i de forudsatte dødsintensiteter.

Bestyrelsen kan fastsætte regler, således at fremtidig bidragsbetaling for medlemmer optaget før 1. juli 1999 indbetales til ny ordning, hvis det er fastlagt ved kollektiv overenskomst eller aftale, jf. § T1, stk. 1, punkt 1), 2) eller 3),
eller hvis medlemmet træffer valg herom.
Bestyrelsen kan fastsætte regler, således at værdien af allerede indbetalte bidrag for medlemmer optaget før 1. juli
1999 overføres til ny ordning, hvis medlemmet træffer valg herom.
Nærmere regler om ovenstående fastsættes i det tekniske grundlag, jf. vedtægtens § 14.
Overgang til ny ordning kan medføre, at ret til ægtefælle- eller samleverpension, engangsydelse ved ugifte medlemmers død og/eller alderspension bortfalder for den del af værdien, der stammer fra indbetalinger fra før 1. januar
1993. Bestyrelsen kan dog bestemme, at ret til ægtefælle- eller samleverpension for den del af værdien, der stammer fra indbetalinger fra før 1. januar 1993, genetableres og videreføres som en særskilt dækning, ordning 93, hvis
størrelse opgøres efter regler, der er nærmere fastsat i det tekniske grundlag, jf. vedtægtens § 14.
§ T11B. Størrelsen af alderspension for visse pensionsforhøjelser
Alderspensionen kan - udover de i § T11 stk. 1 nævnte tilfælde - ændres efter bestemmelserne i § T11A litra a-c for
pensionsforhøjelser som følge af bonus eller stigning i medlemsbidrag fra 1. januar 2000 eller derefter, der ikke er
omfattet af ny ordning i § T11A.
§ T12. Pensionens begrænsning
Hvis retten til pension for medlemmer optaget 1. januar 1995 eller derefter i henhold til § 3, stk. 2, punkt 1 og 3 er
udløst af medlemmets erhvervsudygtighed eller død, der er forårsaget (også indirekte) af lidelser, som var erkendt
ved indtrædelsen i pensionskassen, reduceres alle pensionsydelser til 1/6, hvis der på pensionerings-tidspunktet er
indbetalt mindre end 1 års fuldt pensionsbidrag i henhold til kollektiv overenskomst for læger, og til 2/6, 3/6, 4/6
eller 5/6, hvis der på pensioneringstidspunktet er indbetalt mellem 1 og 2 års, 2 og 3 års, 3 og 4 års henholdsvis 4 og
5 års fuldt pensionsbidrag i henhold til kollektiv overenskomst for læger.
Såfremt medlemmet umiddelbart før optagelsen har haft ansættelse, som har givet pensionsalder efter reglerne i
tjenestemandspensionsloven, medregnes denne ansættelsestid ved beregningen af den periodelængde, hvori der er
indbetalt bidrag i henhold til kollektiv overenskomst.
2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder tilsvarende for medlemmer, der efter at være overgået til hvilende medlemskab,
genoptager bidragsbetalingen 1. januar 1995 eller derefter i henhold til § 3, stk. 2, punkt 1 og 3, hvis der er forløbet
mere end 1 år fra ophør af den pligtmæssige bidragsbetaling. Tidspunktet for genoptagelsen af bidragsbetalingen
erstatter her optagelsestidspunktet, og der sker ikke begrænsning af den del af pensionen, der hidrører fra det hvilende medlemskab. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tilsvarende for medlemmer, der i henhold til § T1, stk. 2 overgår til
normalt medlemskab. Tidspunktet for overgangen til normalt medlemskab erstatter her optagelsestidspunktet.
3. Hvis retten til pension for medlemmer, der er optaget før 1. januar 1995 i henhold til § 3, stk. 2, punkt 1 og 3, og
som ikke er omfattet af § T12, stk. 2, er udløst af medlemmets erhvervsudygtighed eller død, der er forårsaget (også
Side 26/37

indirekte) af lidelser, som var erkendt ved indtrædelsen i pensionskassen, reduceres alle pensionsydelser til 1/3, hvis
der er indbetalt mindre end 1 års fuldt pensionsbidrag i henhold til kollektiv overenskomst, og til 2/3 hvis der er
indbetalt mellem 1 og 2 års fuldt pensionsbidrag i henhold til kollektiv overenskomst.
Såfremt medlemmet har haft ansættelse, som efter reglerne i tjenestemandspensionsloven vil kunne medregnes i
pensionsalderen ved en eventuel senere tjenestemandsansættelse, medregnes denne ansættelsestid ved beregningen af reduktionen efter ovenstående regler, selvom medlemmet ikke har indbetalt bidrag ifølge kollektiv overenskomst i hele ansættelsesperioden.
§ T13. Pensionens personlige karakter
Retten til pension såvel som pensionens udbetaling efter § T6 er såvel for medlemmer som for deres efterladte ægtefæller, samlever samt børn strengt personlig. Som følge deraf anerkender pensionskassen ingen som helst transport, pantsætning eller anden frivillig disposition over noget beløb eller noget krav, som et medlem eller medlems
efterladte ægtefælle, samlever eller børn måtte have eller kunne få på kassen. Dog anerkendes krav i henhold til lov
om ægteskabets retsvirkninger.
2. Det er pensionskassen forbeholdt, hvorvidt den vil anerkende en af et medlem eller dets efterladte ægtefælle,
samlever eller børn udstedt fuldmagt til at hæve pension.
3. På grund af pensionsrettens personlige karakter kan hverken den eller de enkelte ydelser være genstand for nogen
art af retsforfølgning fra kreditors side.
4. Foranstående bestemmelser gælder også om medlemmernes krav på godtgørelse i henhold til § T15.
§ T14. Opsparingskonto
Pensionsbidrag, indsat på opsparingskonto, jf. § T1, stk. 2, forrentes med samme rentefod, som i øvrigt er gældende i
pensionskassens beregningsgrundlag. Indeståender på opsparingskonti deltager i bonusfordelingen.
§ T15. Overførsel og udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse
Dersom et medlem opnår ansættelse i en anden med pensionsret forbunden stilling, eller dersom medlemmet som
følge af en virksomhedsomdannelse eller virksomhedsoverdragelse forpligtes til at indtræde i en obligatorisk pensionsordning, der ikke administreres af pensionskassen, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres helt eller delvis til
forhøjelse af medlemmets pensionsrettigheder efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler i overensstemmelse
med lov om finansiel virksomhed og pensionskassens beregningsgrundlag.
Overførsel kan kun finde sted med medlemmets godkendelse. Såfremt der kun finder delvis overførsel sted, bevarer
medlemmet pensionsret svarende til den del af udtrædelsesgodtgørelsen, der ikke er overført.
2. Når et medlem er udtrådt af en kollektivt indmeldt gruppe og ikke er berettiget til at hæve pension, kan udtrædelsesgodtgørelsen efter ansøgning udbetales kontant i følgende tilfælde, medmindre yderligere begrænsninger følger
af de for indbetaling af pensionsbidrag for vedkommende medlem gældende vilkår:
a.

Til et dansk medlem, som har været fast bosiddende i udlandet i en sammenhængende periode på
2 år umiddelbart før ansøgningen.

b.

Til et ikke-dansk medlem, som varigt forlader landet.

c.

Til et medlem, som er ansat i en med tjenestemandspensionsret forbunden stilling med mulighed
for opnåelse af højeste pensionsalder.

d.

Til en tidligere lægestuderende, som ikke er blevet færdiguddannet som læge, og varigt er ophørt
med at være lægestuderende.
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3. Pensionskassens bestyrelse kan bestemme, at udtrædelsesgodtgørelsen skal udbetales, når bidragsbetalingen er
ophørt, og den pension, det hvilende medlemskab giver ret til, er af en meget ringe størrelse.
4. Udtrædelsesgodtgørelsen fastsættes ud fra beregningsgrundlaget, jf. vedtægtens § 14 og § T1, stk. 5.
5. Når hel eller delvis udbetaling af udtrædelsesgodtgørelsen har fundet sted, kan bidragsbetalingen ikke fortsættes,
medmindre medlemmet på ny opfylder betingelserne for optagelse i pensionskassen, jf. § T1.
§ T15A. Delvis udbetaling til betaling af afkastskat
Medlemmer, der har en pensionsordning, der er omfattet af § 53A i lov om beskatning af pensionsordninger mv. kan
en gang årligt anmode om delvis udbetaling af denne pensionsordning. Det udbetalte beløb kan maksimalt udgøre et
beløb, der svarer til den afkastskat, der skal betales for det seneste afsluttede skatteår. Udbetalingen fastsættes ud
fra beregningsgrundlaget, jf. vedtægtens § 14 og pensionsregulativet § T1.
§ T16. Forældelse
Pensionsudbetalinger, der ikke er søgt hævet, forældes senest 3 år efter, at de er blevet udløst til betaling.
2. Pensionsfordringen som sådan forældes i sin helhed efter 10 år regnet fra den dag, hvor den sidste ydelse blev
betalt, eller - hvis ingen betaling har fundet sted - fra den dag, hvor den første ydelse kunne kræves betalt.
3. Forældede beløb, jfr. stk. 1 og 2, overføres til pensionskassens reserver.
§ T17. Afgørelse af tvister
I alle spørgsmål om ret til pension, pensionens størrelse, ret til tilbagebetaling af bidrag eller andre forhold om-fattet
af vedtægten og pensionsregulativet er bestyrelsens afgørelse bindende.
2. Vedkommende, hvem bestyrelsens afgørelse omfatter, kan dog efter at have modtaget bestyrelsens afgørelse,
indbringe denne for Ankenævnet for Forsikring under forudsætning af, at nævnet ifølge sine vedtægter kan behandle
den.
3. Vedkommende, hvem bestyrelsens afgørelse omfatter, kan dog også indbringe bestyrelsens afgørelse for domstolene eller forlange afgørelsen behandlet ved voldgift efter reglerne i voldgiftsloven.
4. Hvis bestyrelsens eller ankenævnets afgørelse kræves behandlet ved voldgift efter voldgiftslovens regler, er voldgiftens afgørelse endelig og bindende for begge parter og kan ikke indbringes for domstolene.
§ T18.[Ophævet på generalforsamlingen 20. april 2018]

§ T19. Overgangsbestemmelse vedrørende §§ T9, T9A, T9B, T9C, T9D og T11
De kvindelige medlemmer, som er indtrådt i pensionskassen den 1. november 1970 eller tidligere, og som den 1.
februar 1971 var 40 år gamle eller derover, er omfattet af følgende regler for pensionsydelserne.
For pension, der stammer fra bidrag indbetalt før 1. januar 1993, gælder bestemmelserne i stk. 3 om pensionens
sammensætning.
For pension, der stammer fra bidrag indbetalt efter 1. januar 1993, kan medlemmet senest 1 år efter 1. januar 1993
tilvælge ægtefælle- eller samleverpension til ordningen. Ved medlemmets død vil der efter tilvalg være ret til ægtefælle- eller samleverpension efter reglerne i § T9C. Størrelsen af ægtefælle- eller samleverpensionen er fastsat jf. §
T11, hvor dog overalt alder ”67” erstattes med alder ”62”. Invalidepensionen er fastsat til at være af samme størrelse
som alderspensionen ved det 62. år. I §§ T4A, T7 og T11 skal således overalt alder ”67” erstattes med alder ”62”.
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Tilvælges ikke ægtefælle- eller samleverpension gælder bestemmelserne i stk. 3 for pension, der stammer fra bidrag
indbetalt efter 1. januar 1993.
2. For de kvindelige medlemmer, som er indtrådt i pensionskassen den 1. november 1970 eller tidligere, og som den
1. februar 1971 ikke var fyldt 40 år, er alene den del af pensionen, som hidrører fra indbetalinger dækkende medlemsbidraget indtil 1. oktober 1970, omfattet af de under stk. 3 nævnte bestemmelser om pensionens sammensætning.
3. For de i stk. 1 nævnte pensionsdele, der stammer fra bidrag indbetalt før 1. januar 1993, og for fremtidige bidrag
indbetalt uden tilvalg af ægtefælle- eller samleverpensionsret og for de i stk. 2 nævnte pensionsdele er bestemmelserne om pensionens sammensætning fortsat i overensstemmelse med vedtægten af 31. august 1969. Der er således
ikke til de i stk. 1 og stk. 2 nævnte pensionsdele knyttet nogen ægtefælle- eller samleverpensionsret eller ret til engangsydelse til efterladte efter de her omhandlede kvindelige medlemmer, og invalidepensionen er fastsat til at
være af samme størrelse som alderspensionen ved det 62. år.
Erstattes således overalt i §§ T4A, T7 og T11 alder ”67” med alder ”62” samt ses der bort fra §§ T9, T9A, T9B, T9C,
T9D og T11 stk. 4, der ikke finder anvendelse for de nævnte pensionsdele, erstatter disse overgangsbestemmelser
tidligere vedtægtsbestemmelser.
§ T19A. Overgangsbestemmelse vedrørende § T6A
Bestemmelsen om engangsydelse ved alderspensionering i § T6A får virkning for medlemmer, der er alderspensionerede eller delpensionerede efter den 9. september 1986. For medlemmer, der er alderspensionerede eller
delpensionerede efter denne dato og før 1. januar 1993 skal anmodning om udbetaling af engangsydelse ske til pensionskassen senest 3 måneder efter, at det pågældende medlem er blevet underrettet af pensionskassen om muligheden for udbetaling af engangsydelse. Engangsydelsen og reduktionen af pensionen beregnes for medlemmer omfattet af denne overgangsbestemmelse ud fra den alderspension eller delpension uden pensionisttillæg og forlods
bonus, der gælder på tidspunktet for udbetaling af engangsydelsen. Eventuelt tilknyttede børnepensioner reduceres
med samme procentsats som alderspensionen.
§ T20. Digital kommunikation
Pensionskassen kan – hvis lovgivningen ikke forhindrer det - anvende digital kommunikation med medlemmerne,
uanset om det af vedtægten, herunder valgregulativet, pensionsregulativet eller andetsteds måtte fremgå, at oplysninger og lignende skal gives ”skriftligt”, ”udsendes” eller tilsvarende.
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Pensionsregulativ for Lægernes Enkekasse
§ S1.
Lægernes Enkekasse har til formål inden for de i pensionsregulativet fastsatte grænser at sikre interessenternes
efterladte (den hustru, for hvilken den enkelte forsikring tegnes, samt børnene af dette ægteskab til den yngstes
fyldte 20. år) en overlevelsesrente (i det følgende kaldet: Pension).
§ S2.
Interessenter er alle, for hvem der er indbetalt kontingent, og hvis efterladte har ret til ydelser fra Lægernes Enkekasse i tilfælde af interessentens død. Der optages ikke nye interessenter.
§ S3.
Kontingentydelsen erlægges, medmindre andet aftales, over et helt antal år indtil årsdagen for tegningen efter det
fyldte 67. år. Kontingentet forfalder helårligt forud den 1. januar. Første gang betales et forholdsmæssigt beløb fra
tegningsdagen indtil førstkommende 1. januar; sidste gang betales et forholdsmæssigt beløb fra den 1. januar i det
år, i hvilket præmiebetalingen ophører og indtil præmieudløbet.
2. Skulle det årlige kontingent, der ordentligvis indbetales i januar, udeblive, opkræves det hos vedkommende. Hvis
det desuagtet udebliver og – trods fornyet påmindelse – ikke er indgået inden udgangen af april måned, betragtes
interessenten - medmindre der efter hans anmodning er indrømmet en udsættelse med betalingen - som udtrådt af
enkekassen. De hidtil betalte kontingenter betales ikke tilbage, men hustruen og børnene beholder ret til efter mandens død at oppebære en pension, som beregnes aktuarmæssigt under hensyn til de af manden før hans udtræden
af kassen indbetalte præmiebeløb.
3. Hvis en interessents økonomiske forhold ved langvarig, eventuelt invaliderende sygdom eller af anden uforskyldt
årsag er blevet således forringet, at han har vanskelighed ved at svare sit forsikringsmæssige kontingent til enkekassen, kan bestyrelsen, såfremt den efter derom modtaget andragende finder det rimeligt, bevilge vedkommende
kontingentfrihed for et eller flere år, eftersom forholdene gør det påkrævet.
§ S4.
Pensionsretten iht. den af en interessent tegnede forsikring er kun gældende for den, der var hans hustru ved forsikringens tegning og børnene af dette ægteskab.
2. Mister en interessent ved døden sin pensionsberettigede hustru, kan han vedligeholde fuld pensionsret for ægteparrets børn ved at svare 10 pct. af det hidtidige årlige kontingent til kassen indtil udgangen af den måned, hvori det
yngste barn fylder 20 år. Uden fortsat kontingentydelse er børnenes pensionsret dog fortsat gældende under hensyn
til de af interessenten allerede indbetalte præmiebeløb, i analogi med bestemmelsen i § S4, stk. 2, om hustruens
pensionsret efter interessentens ophør med kontingentydelse.
3. Ophæves ægteskabet ved skilsmisse, beholder såvel den fraskilte hustru som ægteparrets børn ret til efter mandens død at oppebære en pension, aktuarmæssigt beregnet under hensyn til de af manden allerede indbetalte præmiebeløb. I tilfælde, hvor præmieydelsen ikke var fuldt afviklet ved skilsmissens indtræden, kan forsikringen opretholdes i fuld udstrækning for den fraskilte hustru og ægteparrets børn ved fortsat indbetaling til kassen af det forsikringsmæssige årskontingent. Denne indbetaling kan foretages af interessenten eller andre, det sidste dog, hvis interessenten ikke er fyldt 60. år, kun med dennes billigelse.
4. Forinden udbetaling af pension kan påbegyndes, må der til kassen indleveres forsikringspolice samt dødsattest på
forlangende suppleret med oplysning om dødsårsagen eventuelt forudgående sygdoms varighed.
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5. Efterlader en interessent sig ingen pensionsberettiget enke (fraskilt hustru), men pensionsberettigede børn under
20 år, deles pensionsbeløbet mellem disse, indtil de efterhånden når ovennævnte alder, så at altså til sidst det yngste barn modtager hele beløbet, til det fylder 20 år.
6. Efterlader en pensionsnydende enke (fraskilt hustru) sig ved sin død pensionsberettigede børn under 20 år, overføres på samme måde pensionsnydelsen til disse, indtil den yngste fylder 20 år.
7. Efterlader en interessent eller pensionsnydende enke (fraskilt hustru) sig et barn, der ved sygdom eller legemsfejl
måtte være uskikket til at ernære sig selv, har bestyrelsen ret til af kassens midler at tilstå vedkommende hjælp også
efter det fyldte 20. år, når derom indgives andragende, ledsaget af fornødne attester.
8. De interessenternes efterladte efter ovenstående regler tilkommende pensionsrettigheder er at betragte som rent
personlige rettigheder, der ikke med retsvirkning kan borttransporteres eller pantsættes, ligesom fuldmagt til hævning af pension kun kan gives for hver enkelt termin for sig.
§ S5.
Pensionens størrelse fastsættes af bestyrelsen med generalforsamlingens billigelse i overensstemmende med en
beregning, som foretages af aktuaren mindst hvert femte år. En allerede tildelt pension kan ingensinde formindskes.
2. Pensionen udbetales for en måned ad gangen ved begyndelsen af hver måned, første gang den første i måneden
efter dødsfaldet, sidste gang for den måned, hvori retten til pensionen ophører.
3. For så vidt enkekassens status tillader det, udbetales sammen med pensionerne et tillæg, hvis størrelse fastsættes
af bestyrelsen for en passende afgrænset periode ad gangen på basis af de fra aktuaren efter foretagen statusopgørelse modtagne oplysninger.
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Valgregulativ – valg af delegerede, jf. Vedtægtens § 6, stk. 8.
1. Afholdelse af valg
Valg af delegerede til generalforsamlingen i Lægernes Pension – pensionskassen for læger afholdes hvert år. Delegeretvalget foregår efter listevalgsmetoden, jf. nedenfor.
2. Opstilling til valg
Delegerede til generalforsamlingen vælges blandt de, der er medlem af pensionskassen pr. 31. december i året før
valgåret. Der vælges højest 125 delegerede.
3. Indkaldelse af kandidater til valg som delegeret
Bestyrelsen indkalder senest den 1. oktober i året før valgåret kandidater til valg som delegeret ved meddelelse herom på pensionskassens hjemmeside og enten i pensionskassens medlemsblad eller i Ugeskrift for Læger eller ved
udsendelse til medlemmerne.
Fremgangsmåden for opstilling til valg som delegeret, herunder opstilling på kandidatlister og underskrift af stillere,
fristen for meddelelse om opstilling til valg samt muligheden for at indlægge en valgpræsentation på pensionskassens hjemmeside, jf. i det hele nedenfor, skal fremgå af indkaldelsen.
4. Anmeldelse af kandidatur
Delegeretvalget foregår efter listevalgsmetoden. En kandidat kan kun opstille på én liste. En kandidatliste skal være
underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere samt af listens kandidater. En kandidat kan være stiller for den
kandidatliste, vedkommende opstiller på. En stiller kan kun underskrive for én kandidatliste.
En kandidatliste skal indeholde navn, privatadresse, cpr-nummer og ansættelsessted på kandidater og stillere samt
eventuelle tilhørsforhold, fx YL, FAS eller PLO. Såfremt der er flere kandidatnavne på én liste, skal det endvidere
fremgå, hvorvidt den enkelte liste er opstillet sideordnet eller prioriteret, jf. pkt. 9. Pensionskassen udarbejder en
elektronisk kandidatlisteskabelon til brug for anmeldelsen.
Såfremt kandidatliste udfyldt efter ovennævnte formkrav ikke er modtaget i pensionskassen senest den 8. januar i
valgåret, er anmeldelsen af kandidatur ikke gyldigt.
5. Valgpræsentation
Hver kandidat har ret til at benytte pensionskassens hjemmeside til at indlægge en valgpræsentation af sig selv i
perioden mellem opstilling af valg til delegeret og afholdelsen af dette. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herfor.
6. Valg uden afstemning
Opstilles det antal kandidater, der kan vælges som delegeret, eller færre, er de opstillede kandidater valgt uden
afstemning og udgør pensionskassens generalforsamling.
7. Afstemning
Opstiller der flere end 125 kandidater, afholdes der skriftligt eller elektronisk valg. Medlemmer af pensionskassen på
tidspunktet for stemmeafgivelsen er stemmeberettigede. Der udsendes brev med stemmeseddel eller med kode til
brug for afgivelse af stemme på pensionskassens hjemmeside til alle stemmeberettigede senest den 21. januar i
valgåret. Ethvert medlem har ret til at afgive stemme pr. brev. Der udsendes med almindelig post og under kontrol af
pensionskassens statsautoriserede revisor.
Pensionskassen udarbejder en stemmeseddel på baggrund af kandidatlisterne.
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Stemmesedlen, skal i øvrigt indeholde følgende oplysninger for hver enkelt kandidat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medlemskab af FAS, PLO, YL eller Lægeforeningen
Medlemskab af Lægeforeningens repræsentantskab
Arbejdssted i Danmark
Pensioneret
Studerende
Bosiddende i region/land.

Valgproceduren fremgår af det følgebrev, der følger med stemmesedlen eller med koden til brug for afgivelse af
stemme på pensionskassens hjemmeside.
Hvert medlem har ret til at afgive 1 stemme. Afstemningen foregår ved at man sætter ét kryds ud for én kandidat
eller en liste. Stemmeafgivelsen skal være modtaget i pensionskassen senest den 7. februar kl. 12.00 i valgåret.
8. Ugyldighed
Såfremt den elektroniske stemmeafgivelse eller de originale stemmesedler, der af kontrolhensyn trykkes på særligt
papir, modtages i pensionskassen efter den 7. februar kl. 12.00 i valgåret, er stemmeafgivelsen ugyldig. Stemmeafgivelsen vil også blive anset for ugyldig, såfremt den afgiver mere end 1 stemme eller såfremt udfyldelsen af stemmesedlen, herunder placeringen af den afgivne stemme, giver anledning til tvivl. Pensionskassens statsautoriserede
revisor tager i tvivlstilfælde stilling til ugyldighedsspørgsmål.
9. Valg som delegeret
Optælling af stemmer foretages under kontrol af pensionskassens statsautoriserede revisor.
De kandidater, der får flest stemmer beregnet efter største brøks metode, er valgt Kandidatlisternes stemmeantal
opgøres uafhængigt af, hvilke kandidater krydsene er sat ud for på listen. På baggrund heraf afgøres det, hvor mange
pladser som delegeret hver liste skal have. Når antallet af pladser som delegeret er fordelt på lister, fordeles den
enkelte listes pladser på kandidaterne. Denne fordeling afhænger af, om kandidaterne på listen er opstillet som
sideordnede eller i prioriteret rækkefølge. Såfremt der er stemmelighed mellem to eller flere lister og/eller mellem
de opstillede på de enkelte lister, afgøres valget mellem disse ved lodtrækning foretaget af pensionskassens statsautoriserede revisor.
Valget er gældende fra 15. februar i valgåret og gælder for en 1-årig periode.
10. Bekendtgørelse af valgets resultat
Valgets resultat bekendtgøres senest den 15. februar i valgåret ved meddelelse herom på pensionskassens hjemmeside samt snarest muligt ved meddelelse herom til de valgte.
11. Fortabelse af mandat
Et medlem fortaber sin ret til at være delegeret ved udtræden af pensionskassen.
Et medlem, der er valgt som delegeret, kan i valgperioden frasige sig retten hertil ved skriftlig meddelelse herom til
pensionskassen.
12. Ikrafttræden mv.
Såfremt datoerne for pensionskassens modtagelse af materiale i dette regulativ falder på en lørdag, søndag eller
helligdag, forskydes fristen til den førstkommende hverdag herefter kl. 12.00.
Dette regulativ træder i kraft den 23. april 2010.
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Dette regulativ kan ændres af bestyrelsen. En eventuel ændring bekendtgøres på pensionskassens hjemmeside og
enten i pensionskassens medlemsblad eller i Ugeskrift for Læger senest samtidig med indkaldelsen af kandidater til
valg i valgåret.
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Forretningsorden for afvikling af generalforsamling, jf. Vedtægtens § 8, stk. 1 litra b
Deltagere på generalforsamlingen
Ethvert medlem af pensionskassen har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet.
Medlemmer, der ikke er delegerede, og som ønsker at møde på generalforsamlingen, skal give meddelelse herom til
pensionskassen senest 3 dage før generalforsamlingen bliver afholdt. Generalforsamlingen er forbeholdt delegerede,
medlemmer og presse.
Presse
Pensionskassens generalforsamling er åben for pressen.
Journalister, fotografer og andre, der ønsker at referere eller fotografere begivenheden med henblik på offentliggørelse, skal have tilladelse hertil ved henvendelse til pensionskassen senest 3 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan dog nedlægge referat- og/eller fotoforbud, hvis et flertal af de stemmeberettigede ønsker
det. Det er ikke tilladt at anvende blitz af andre end de fotografer, der er engageret af pensionskassen. Fotografer
skal i øvrigt følge de anvisninger, som gives af mødets dirigent.
Dirigent
Afviklingen af generalforsamlingen forestås af dirigenten, der tillige leder debatten ved de enkelte dagsordenspunkter, herunder om beretning, regnskab og eventuelle forslag.
Medlemmer, der ønsker at ytre sig i form af indlæg eller kommentarer, skal henvende sig til dirigenten og af hensyn
til referatet præsentere sig. Indlæg af længere varighed (10 minutter eller mere) skal adviseres over for pensionskassen senest 3 dage før generalforsamlingen. Dirigenten kan afskære indlæg af mere end 10 minutters varighed, selv
om disse er behørigt anmeldt, hvis det af tidsmæssige grunde skønnes nødvendigt. Det henstilles, at eventuelle
overheads eller anden teknisk støtte, der skal ledsage indlægget, indsendes til pensionskassen senest 3 dage før
generalforsamlingen.
Dirigenten kan i øvrigt afskære indlæg af længere varighed og gentagne indlæg fra samme indlægsholder. Dirigenten
kan fratage en taler ordet, hvis denne bevæger sig uden for det punkt, der er under behandling.
Ønsker et medlem ordet vedrørende forretningsordenen, skal denne have ordet som næste taler. Der må her kun
stilles forslag til den forretningsmæssige ledelse af mødet. Dette forslag afleveres samtidig skriftligt til dirigenten.
Der kan indlægges pauser efter dirigentens skøn.
Forslag
Forslag til beslutning skal meddeles skriftligt til dirigenten senest samtidig med, at de stilles på generalforsamlingen.
Afstemning
Alene delegerede har stemmeret.
Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning (dog skriftligt, hvis der rejses krav herom fra bestyrelsen, dirigenten
eller et flertal af de delegerede). Forud for skriftlige afstemninger meddeler dirigenten, hvilken stemmeseddel der
skal anvendes. Kun ved benyttelse af den rigtige stemmeseddel anses en stemme for afgivet. Blanke eller ugyldige
stemmesedler betragtes som ikke afgivne.
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Dirigenten, bistået af administrationen, forestår optællingen af stemmer (med mulighed for indsigelse fra generalforsamlingens side).
Lokalet
Der er rygeforbud under generalforsamlingen, og mobiltelefoner skal være lydløse.
Bestyrelse, dirigent og direktør sidder på et podium, mens resten af lokalet opdeles i tre sektioner: Én for delegerede, én for medlemmer og én for alle andre (hensyn til at sikre en korrekt afstemning).
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Som vedtaget på generalforsamlingen 20. april 2018

Frederiksberg, ________ 2018

Frederiksberg, ________2018

Chresten Dengsøe
Adm. direktør

Lars Svenning Andersen
Dirigent
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