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ORIENTERING

Sundhedsordning - to modeller for betaling

Danske Malermestre har tidligere informeret om overgang af sundhedsordning 
fra ALKA Sundhedsordning til PensionDanmark. Virksomhederne kan betale for 
sundhedsordningen hos PensionDanmark på to måder, som præciseret nærmere i det 
følgende.

Betaling for sundhedsordning hos PensionDanmark
Betalingen for sundhedsordningen kan gennemføres på følgende to måder:

1. Pensionssatsen forhøjes til 12,15 pct., det vil sige en forøgelse af pensionen med 
0,15 pct. Virksomheden betaler fremadrettet 8,15 pct. og medarbejderen betaler 
fortsat 4,00 pct. 

2. Den eksisterende pensionssats på 12,00 pct. bevares, men der indbetales 30,00 kr. 
pr. medarbejder pr. måned, hvilket betales samtidig med pensionen, men på en 
anden kode. 

Mere om betalingsmodel 1
Virksomheden skal aktivt ændre pensionssatsen (virksomhedens andel af 
pensionssatsen) fra 8,00 pct. til 8,15 pct. Satsen skal ændres for samtlige medarbejdere, 
der er omfattet af sundhedsordningen (det vil sige alle de medarbejdere, der er omfattet 
af maleroverenskomsten).

Ændringen af pensionssatsen (fra 8,00 pct. til 8,15 pct.) skal kun foretages én gang, idet 
ændringen gemmes og dermed bliver vedvarende. Men tjek endelig om ændringen 
er gennemført ved næste lønkørsel (næste kørsel, hvor der indberettes og indbetales 
pension).

Danske Malermestre er opmærksom på, at enkelte lønbureauer har meddelt, 
at lønbureauet automatisk overfører virksomhederne til denne betalingsmodel 
(betalingsmodel 1). Virksomheden skal derfor aktivt vælge den anden betalingsmodel 
(betalingsmodel 2), hvis denne løsning ikke ønskes.

Virksomheden skal IKKE ændre overenskomstkoden (kode 05300)

Mere om betalingsmodel 2
Hvis virksomheden ikke ønsker at benytte betalingsmodel 1 (ovenfor), kan der foretages 
en særskilt indbetaling på 30,00 kr. pr. medarbejder pr. måned. Indbetalingen foretages 
på kode 119, idet der skal oprettes en Nets-aftale på PBS nr. 01865900. PensionDanmark 
har selv informeret virksomhederne om denne betalingsmodel.

Hvis der foretages indbetaling på kode 119, skal overenskomstkoden ændres fra kode 
05300 til 97900. Denne ændring skal foretages for samtlige medarbejdere.

Sundhedsordningen er pr. 
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Overenskomsten med 3F
Danske Malermestre har en, mindre, overenskomst med 3F. Medarbejdere, der 
er omfattet af 3F overenskomsten overflyttes også til sundhedsordningen hos 
PensionDanmark.

Overenskomsten med 3F har kode 05000. Hvis virksomheden ønsker at forhøje 
virksomhedens andel af pensionsbidraget med 0,15 pct. (fra 8,00 pct. til 8,15 pct.), skal 
satsen ændres og virksomheden forbliver på overenskomstkode 05000, ganske som 
betalingsmodel 1 ovenfor.

Hvis virksomheden ønsker at betale 30,00 kr. pr. medarbejder skal overenskomstkoden 
ændres fra 05000 til overenskomstkode 97910. Ændringen skal gennemføres for samtlige 
medarbejdere. Indbetalingen til sundhedsordningen gennemføres via indbetaling på 
kode 119, ganske som betalingsmodel 2 ovenfor.
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