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Pension  
 
 
Det mener Etf 
 

 
Ergoterapeutforeningen mener, at medlemmerne skal sikres økonomisk 
tryghed i pensionistlivet. 
 
Ergoterapeutforeningen finder, at kollektive arbejdsmarkedspensioner 
er et naturligt supplement til de offentlige pensioner. Velfærdssamfun-
det skal sikre alle et anstændigt grundlag i alderdommen, mens de kol-
lektive arbejdsmarkedspensioner skal minimere behovet for individuel 
opsparing i kapitalpensionsordninger. 
 
Ergoterapeutforeningen mener, at ergoterapeuternes pensionsformue 
skal forvaltes demokratisk gennem medlemmernes indflydelse i pensi-
onskassen. 
 
Ergoterapeutforeningen mener, at pensionsopsparingen på sigt skal sva-
re til 18 procent af lønnen inkl. tillæg og særydelser samt at barselsor-
lov ikke må medføre pensionsmæssige tab for den enkelte.   
 

 
Baggrund 

 
Ergoterapeutforeningens vedtægter foreskriver, at foreningen arbejder 
for de bedst muligt løn- og ansættelsesvilkår for vores medlemmer. En 
naturlig forlængelse af dette arbejde er tillige at sikre vores medlemmer 
de økonomiske muligheder for et værdigt og aktivt pensionistliv.  
 
I det danske velfærdssamfund er arbejdsmarkedspensioner et udbredt 
supplement til de offentlige ydelser. Ergoterapeutforeningen har derfor 
set det som sin opgave at sikre, at også ergoterapeuter får dette supple-
ment.   
 

 
Hvad har vi gjort 
 
 

 
Ergoterapeutforeningen oprettede i 1954 en pensionskasse sammen med 
Danske Fysioterapeuter. Foreningen har derigennem sikret medlem-
merne demokratisk indflydelse på deres pensionsformue. 
 
Ergoterapeutforeningen har via indgåelse af overenskomster sikret, at 
en stadig større andel af lønnen indbetales til pension, og at en stadig 
større del af lønnen bliver pensionsgivende.  
 

 
Hvad gør vi 
 

 
Ergoterapeutforeningen sætter pension til debat i forbindelse med over-
enskomstforhandlingerne og sikrer, at medlemmerne indbetaler til pen-
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sionskassen. Ergoterapeutforeningen arbejder desuden for, at ergotera-
peuter til stadighed bruger deres demokratiske rettigheder i relation til 
deres pensionsformue.  
 

 
Mål og Planer 

 
Ergoterapeutforeningen har en målsætning om, at alle medlemmer skal 
oppebære en pensionsprocent på 18. I dag har alle statsligt ansatte op-
nået dette, mens de (amts)kommunale indbetaler 16 procent i pension. 
 

 
Værd at vide 
 

Oplysninger om Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 
findes på www.pka.dk. Oplysninger om pensionsvilkår i Ergoterapeut-
foreningens overenskomster findes på www.etf.dk. 
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