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Nr. 44 – december 2022 

________________________________________________________________ 

Overenskomstdækning af pensionerede 

Som det fremgik af nyhedsbrev nr. 40 blev der som led i et periodeprojekt efter OK21 indgået aftale 
mellem Skatteministeriet og OAO, CO10 og AC om overenskomstdækning af pensionerede.  

Det betyder, at pensionerede (f.eks. pensionerede tjenestemænd eller andre som får udbetalt pension 
fra en arbejdsmarkedspension), som er blevet ansat på individuelle vilkår, fordi overenskomsten/orga-
nisationsaftalen hidtil ikke har omfattet pensionerede, blev omfattet af de eksisterende overenskomster 
pr. 1. juni 2022.  

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i den anledning udsendt et cirkulære, som beskriver de nær-
mere regler herom. Cirkulæret kan ses her. 

Det fremgår bl.a. af cirkulæret, at overgangen til overenskomst skal være sket senest 1. januar 2023. 

Kirkeministeriet anbefaler, at menighedsråd og andre folkekirkelige arbejdsgivere, som ikke allerede 
har overført eventuelt eksisterende pensionerede til den relevante overenskomst/organisationsaftale, 
får iværksat dette hurtigst muligt, herunder at der bl.a. udstedes reviderede ansættelsesbeviser til de 
berørte, og at der tages stilling til, om pensionsbidraget evt. kan udbetales som løn for ansatte, som i 
henhold til den konkrete overenskomst er berettiget hertil. 

For god ordens skyld skal ministeriet bemærke, at der kun skal ske overførsel til overenskomst/organi-
sationsaftale, hvis der er tale om en stilling, som under normale omstændigheder ville være omfattet af 
en overenskomst/organisationsaftale på folkekirkens område. 

Råd og vejledning til ovenstående kan fås hos Landsforeningen af Menighedsråd, stifter og løncentre. 

_______________________________________________________________ 

Kortlægning af ansatte på individuelle vilkår hos menighedsrådene 

Kirkeministeriet har iværksat en nærmere kortlægning af menighedsrådenes ansatte på individuelle 
vilkår. 

Menighedsråd som har ansatte på individuelle vilkår vil i den nærmeste fremtid modtage et spørge-
skema vedrørende lige netop deres ansatte på individuelle vilkår. Kirkeministeriet skal anmode menig-
hedsrådene om at besvare spørgeskemaerne så hurtigt som muligt, da oplysninger bl.a. skal bruges i 
forbindelse forhandlinger med visse faglige organisationer. 

_____________________________________________________________ 

Kirkeministeriet den 6. december 2022 

Med venlig hilsen 

Kirkeministeriet 
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