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Forhøjet pensionssats er nu synlig på lønsedlen for CS Militær 

og Beredskabsstyrelsen 

Ved OK21 blev der aftalt en forhøjelse af pensionssatsen for ansatte på CS’ militære overenskomster og 

overenskomstansatte ansatte i Beredskabsstyrelsen. Forhøjelsen har været gældende fra 1. april 2022, men 

har indtil videre ikke været synlig på lønsedlerne.  

Det skulle der være blevet rettet op på nu. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har meldt os, at 

ændringen nu endelig er blevet kodet korrekt i systemet, og at den kan ses på medlemmernes lønsedler 

ved næstkommende lønkørsel. Medarbejderne får nu den forhøjede pensionssats med tilbagevirkende 

kraft, hvilket vil fremgå af lønsedlen, og det kan skabe lidt forvirring. 

Der blev aftalt følgende vedrørende pensionssatsen ved OK21: 

• Pensionsprocenten for basisløn og tillæg hæves pr. 1. april 2022 med 0,3 pct. fra 16,6 til 16,9 pct. for 

PKAT 0268 (OK-ansatte efter 1. april 2015) 

• Pensionsprocenten for basisløn og tillæg hæves pr. 1. april 2022 med 0,3 pct. fra 15,4 til 15,7 pct. for 

PKAT 0276 (OK-ansatte før 1. april 2015) 

• Pensionsprocenten for pensionsgivende tillæg hæves pr. 1. april 2022 med 0,3 pct. fra 15,4 til 15,7 for 

PKAT 0208, 0217 og 0220 (tjenestemænd) 

• Pensionsprocenten af basisløn og tillæg hæves fra 1. april 2022 1,5 pct. fra 15,4 til 16,9 for PKAT 0681 

(Beredskabsstyrelsen) 

Forhøjelsen af pensionsprocenten er sket via en omlægning af midler fra OK11. 

CS går på feriebemanding 

CS holder ikke ferielukket, men i perioden fra 8. juli – 8. august (ugerne 28, 29, 30 og 31) kører vi på lavt 

blus i sekretariatet, idet mange af vores konsulenter går på velfortjent sommerferie. Det er selvfølgelig 

stadig muligt at få fat i en faglig medarbejder i perioden, hvis I ringer på hovednummeret: 38908900 

og/eller skriver på hovedmailen cs@cs.dk. 

Vi gør opmærksom på, at mange af vores samarbejdspartnere såvel som arbejdsgiver også afvikler ferie i de 

kommende uger. Der vil derfor være ekstra lang svartid i perioden. 

 


