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O.05 Pensionsforbedring for lærere i 93-gruppen  

Ved overenskomstfornyelsen O.05 er 

der mellem Lærernes Centralorgani-

sation(LC) og de (amts)kommunale 

arbejdsgivere blevet aftalt en pensi-

onsforbedring for de lærere, der i 

forbindelse med kommunaliseringen i 

1993 blev overenskomstansat, og 

som på daværende tidspunkt havde 

fået tilsagn om tjenestemandspension 

(93-gruppen). 

 

Afgrænsning af 93-gruppen 
ved O.05 

93-gruppen omfatter denne gang alle 

lærere, som i 1993 havde optjent ret 

til tjenestemandspension. Gruppen er 

dermed udvidet i forhold til den 

gruppe, der fik et ekstraordinært pen-

sionsbidrag i forbindelse med O.02. 

93-gruppen er udvidet med timelære-

re, faste vikarer og vacancevikarer, 

som ved overgangen i 1993 havde 

optjent under 3 års tjenestemands-

pensionsalder, samt med månedsløn-

nede og timelønnede vikarer, som 

tidligere end 31. marts 1993 havde 

optjent tjenestemandspensionsalder.  

 

Ved overenskomstfornyelsen O.05 

omfatter 93-gruppen hermed følgen-

de ikke-tjenestemandsansatte lærere 

ansat den 31. marts 1993: timelærere, 

faste vikarer, vacancevikarer, årsvika-

rer samt ikke-tjenestemandsansatte 

lærere og børnehaveklasseledere, der 

tidligere havde været ansat i en stil-

ling med ret til tjenestemandspensi-

on. Pågældende skal pr. 1. april 2006 

være ansat på en LC-overenskomst, 

der hjemler forbedringen.  

 

Pensionsforbedringerne 

Pensionsforbedringerne omfatter 

denne gang en varig forhøjelse af 

pensionsprocenten med 2,5% med 

virkning fra 1. april 2006, samt et eks-

traordinært pensionsbidrag til den del 

af gruppen, som er ansat i februar 

måned 2007. Til det ekstraordinære 

pensionsbidrag er der fastsat en sam-

let udgift på 52 millioner kroner. KL 

beregner bidragets størrelse i februar 

2007.  

 

LC har forpligtet sig til pr. 1. decem-

ber 2005 at udfærdige en rapport, der 

aktuelt afgrænser gruppen. KL vil 

som ved O.02 foretage kontrol af 

rapporten.  

 

KL vil efter årsskiftet informere de 

kommuner, der har medarbejdere, 

som er berettiget til den varige pensi-

onsforbedring på 2,5%. Ligeledes vil 

KL efter februar 2007 informere de 

kommuner, der har medarbejdere, 

som er berettiget til et ekstraordinært 

pensionsbidrag med oplysning om 
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udbetalingstidspunkt (forventeligt 

med lønnen for april). Kommunerne 

skal være opmærksom på en eventuel 

kommende udgift, som ovenstående 

kan medføre.  

 

Som følge af ovenstående kan de en-

kelte kommuner blive kontaktet af de 

lærere, som ikke var berettiget ved 

O.02, men som denne gang er omfat-

tet af forbedringerne. I denne forbin-

delse skal KL gøre opmærksom på, at 

der ikke påhviler kommunerne en 

forpligtelse til at fremskaffe doku-

mentation for ansættelse i 1993, idet 

dokumentation for at være omfattet 

af gruppen påhviler den ansatte.   

 

93-beviset 

Ansatte som kan dokumentere at væ-

re omfattet af gruppen får et såkaldt 

93-bevis. Dette bevis vil mod frem-

visning til en arbejdsgiver medføre 

retten til at være omfattet af forbed-

ringerne med fremadrettet virkning.  

De kommuner, som har ansatte om-

fattet af forbedringerne pr. 1 april 

2006 og februar 2007, får som nævnt 

direkte besked herom fra KL. 93-

beviset skal eksempelvis forevises for 

at opnå ret til den varige pensions-

forbedring ved overgangen til ansæt-

telse i en ny kommune efter 1. april 

2006. 

     

Der henvises endvidere til bemærk-

ningerne i pensionsbestemmelserne i 

overenskomster indgået med LC. 

 

Henvendelse herom kan ske til : 

Konsulent Mette Vitved Andersen, 

tlf. 3370 3524, mail mva@kl.dk. 
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