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NOTAT  

Opmandstilkendegivelse af 2. februar 2014 
om medarbejders ret til pension fra ansæt-
telsestidspunktet (3F mod Faxe Kommune)  

Resume 

Ved tilkendegivelse af 2. februar 2014 fastslog opmanden, at det efter be-

mærkningen til § 10, stk. 1 i Overenskomst for teknisk service må betragtes 

som en betingelse for at undgå karenstid, at en ansættelse i kommunen sker 

i direkte forlængelse af det forudgående ansættelsesforhold, som begrunder 

bortfaldet af karensperioden. Dog er et mindre ”slip” på nogle uger i prak-

sis blevet accepteret.  

 

Efter bemærkningen til overenskomstens § 10, stk. 1 omfattes en nyansat 

medarbejder af overenskomstens pensionsordning fra ansættelsen, såfremt 

medarbejderen umiddelbart forud for sin ansættelsen under overenskom-

sten for teknisk service har haft en arbejdsgiverbetalt pensionsordning med 

ret til løbende udbetalinger og med et samlet pensionsbidrag på mindst 9 %.  

3F anlagde sag mod Faxe Kommune, da der i forbindelse med en konkret 

ansættelse opstod uenighed om, hvorvidt medarbejderen havde krav på 

pension fra ansættelsestidspunktet.  

 

Den pågældende medarbejder havde i forbindelse med tidligere ansættelse i 

en privat virksomhed været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, 

som opfyldte de i bemærkningen til § 10, stk. 1 opstillede betingelse. Med-

arbejderen havde dog været ledig og havde således ikke indbetalt til den 

pågældende ordning, i en periode på 11 måneder umiddelbart forud for sin 

ansættelse i Faxe Kommune. 
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Sagsfremstilling 

Faxe Kommune ansatte pr. 1. august 2010 en ny medarbejder ved den 

kommunale ungdomsskole. Ansættelsen skete i henhold til Overenskomst 

for teknisk service mellem KL og 3F.  

 

Medarbejder havde været ansat i en privat virksomhed frem til 30. septem-

ber 2009, men havde derefter været uden beskæftigelse frem til sin tiltræden 

ved Faxe Ungdomsskole den 1. august 2010.  

 

Under sin ansættelse i den private virksomhed havde medarbejderen været 

omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning med ret til løbende udbe-

talingen og med en samlet indbetaling til pension på 12 %. 

 

3F rejste ved ansættelsen krav om, at medarbejder blev omfattet af over-

enskomstens pensionsordning fra ansættelsestidspunktet, idet man henviste 

til bestemmelsen i 3. afsnit i bemærkningen til § 10, stk. 1 i Overenskomst 

for teknisk service. Den omhandlede bestemmelse har følgende ordlyd: 

 

”For en nyansat, der umiddelbart forud for ansættelsen har haft en arbejdsgiverbetalt 

pensionsordning med ret til løbende udbetalinger og med en samlet pensionsindbetaling på 

mindst 9 %, omfattes af pensionsordningen fra ansættelsestidspunktet.”  

 

Som konsekvens af parternes uenighed anlagde 3F sag ved faglig voldgift 

med påstand om, at Faxe Kommune skulle foretage indbetaling af pension 

for den pågældende medarbejder fra hans tiltræden i Faxe Kommune pr. 1. 

august 2010 og frem. 

 

KL nedlagde på vegne af Faxe Kommune påstand om frifindelse. 

 

Af den under sagen fremlagte gennemgang af bestemmelsens historiske 

udvikling fremgik det, at den nuværende formulering af det omhandlede 

afsnit i bemærkningen til § 10, stk. 1 havde været stort set uændret siden 

1997, hvor det blevet indføjet i overenskomsten i forlængelse af en korre-

spondance mellem overenskomstparterne om forståelsen af den pågældende 

bestemmelse.  

  

Opmanden lagde i sin begrundelse vægt på, at det efter ordlyden i bemærk-

ningen til § 10, stk. 1 er en forudsætning for at undgå karenstid, at den ny-

ansatte – der ikke i øvrigt opfylder overenskomstens betingelser om optje-

ning af karens – umiddelbart forud for sin ansættelse i kommunen har været 

omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning med ret til løbende udbe-

talinger og et samlet pensionsbidrag på mindst 9 %.   
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Opmanden fandt, at dette må forstås således, at ansættelsesforholdet i 

kommunen skal være i direkte forlængelse af det forudgående ansættelses-

forhold, bortset fra mindre ”slip” på nogle uger, som er blevet accepteret i 

praksis.  

 

I tilknytning til denne forståelse anførte opmanden, at det må anses som en 

betingelse, at der helt frem til medarbejderen tiltræden i kommunen er ble-

vet indbetalt pensionsbidrag til medarbejderens pensionsordning i den tidl i-

gere ansættelse. Det kan således ikke anses som tilstrækkeligt til at undgå en 

karensperiode, at medarbejderen i en periode efter sit ophør i den tidligere 

ansættelse alene har været omfattet af en forsikringsdækning i den tidligere 

pensionsordning. 

 

Opmanden tog på denne baggrund KL’s frifindelsespåstand til følge .   

 

Sekretariatets bemærkninger 

Afgørelsen viser, at det i bemærkningen til overenskomstens § 10, stk. 1 

anvendte begreb ”umiddelbart forud” må forstås i overensstemmelse med 

en almindelig sproglig forståelse. Der skal således være tale om direkte 

overgang mellem de to ansættelser, idet man dog i praksis har accepteret et 

kortere ophold mellem ansættelserne, svarende til afvikling af tilgodehaven-

de ferie.   

 

Afgørelsen viser endvidere, at det centrale i vurderingen af, om kravet om 

”umiddelbart forud” er opfyldt er, hvorvidt der er sket indbetaling af pensi-

onsbidrag til den tidligere pensionsordning helt frem til medarbejderens 

tiltræden i den kommunale ansættelse i henhold til Overenskomst for tek-

nisk service. 


