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Arbejdsmarkedspension Jens Kristiansen Hent PDF De fleste lønmodtagere på det danske arbejdsmarked har
en pensionsordning i kraft af deres ansættelsesforhold - enten via en overenskomst eller som led i en

firmapensionsaftale. Mens de offentlige (sociale) pensioner og de private (individuelle) pensionsordninger har
en klar systematisk placering i henholdsvis aftale- og offentligretlige regelsæt, er situationen mere

kompliceret for arbejdsmarkedspensionerne. De befinder sig i en vanskelig mellemstilling mellem forskellige
retsområder, herunder aftaleret, arbejdsret, forsikringsret og offentlig tilsynsret. Denne bog kaster lys over en
række centrale spørgsmål vedrørende den aftale- og arbejdsretlige håndtering af arbejdsmarkedspensionerne.
Bogens målgruppe er de administratorer, der har ansvaret for disse ordninger, dvs. pensionsvirksomheder,

myndigheder og de juridiske rådgivere.Bogen falder i tre dele: - Første del afdækker de komplekse
aftalerelationer i kollektive arbejdsmarkedspensioner.- Anden del behandler en række specifikke spørgsmål

ved den løbende administration af disse ordninger.- Tredje del analyserer overenskomstparternes og
pensionsinstituttets adgang til at foretage ændringer i pensionsordningerne.Begge forfattere er ansat ved

Københavns Universitet.Mads Bryde Andersen (f. 1958) har siden 1991 været professor i formueret, og er i
dag leder af Center for Pensionsret. Han er tidligere advokat, dr.jur. og har et stort forfatterskab bag sig inden
for brede dele af formueretten.Jens Kristiansen (f. 1962) har siden 1999 været professor i arbejdsret. Han er
tidligere advokat, dr. jur. og har skrevet en række bøger inden for navnlig det arbejdsretlige og det EU-retlige

område.

 

De fleste lønmodtagere på det danske arbejdsmarked har en
pensionsordning i kraft af deres ansættelsesforhold - enten via en
overenskomst eller som led i en firmapensionsaftale. Mens de
offentlige (sociale) pensioner og de private (individuelle)

pensionsordninger har en klar systematisk placering i henholdsvis
aftale- og offentligretlige regelsæt, er situationen mere kompliceret
for arbejdsmarkedspensionerne. De befinder sig i en vanskelig

mellemstilling mellem forskellige retsområder, herunder aftaleret,
arbejdsret, forsikringsret og offentlig tilsynsret. Denne bog kaster lys

over en række centrale spørgsmål vedrørende den aftale- og
arbejdsretlige håndtering af arbejdsmarkedspensionerne. Bogens

målgruppe er de administratorer, der har ansvaret for disse ordninger,
dvs. pensionsvirksomheder, myndigheder og de juridiske

rådgivere.Bogen falder i tre dele: - Første del afdækker de komplekse
aftalerelationer i kollektive arbejdsmarkedspensioner.- Anden del

behandler en række specifikke spørgsmål ved den løbende
administration af disse ordninger.- Tredje del analyserer

overenskomstparternes og pensionsinstituttets adgang til at foretage
ændringer i pensionsordningerne.Begge forfattere er ansat ved

Københavns Universitet.Mads Bryde Andersen (f. 1958) har siden
1991 været professor i formueret, og er i dag leder af Center for
Pensionsret. Han er tidligere advokat, dr.jur. og har et stort

forfatterskab bag sig inden for brede dele af formueretten.Jens
Kristiansen (f. 1962) har siden 1999 været professor i arbejdsret. Han
er tidligere advokat, dr. jur. og har skrevet en række bøger inden for



navnlig det arbejdsretlige og det EU-retlige område.
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