
  

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE 

ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. 

 

Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende 

ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd) er samlet i dette pensi-

onsreglement. 

 

Pensionsreglementet er justeret som følge af opgave og strukturreformen på 

det kommunale område pr. 1. januar 2007 og som følge af ophævelsen af 

den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd.  

 

 Opmærksomheden henledes på at ”Aftale af 10. september 1992 om pligtig 

afgangsalder på 65 år for tjenestemandslignende ansatte lokomotivførere” 

er bortfaldet son følge af Lov om forbud mod forskelsbehandling på ar-

bejdsmarkedet, der indebærer forbud mod forskelsbehandling på grund af 

alder.  

. 

Når en lokomotivfører, der var omfattet af denne aftale, selv søger sig a f-

skediget på grund af alder, når han er 65, men inden han er 70 år, får han i 

henhold pensionsreglementets § 17 fastsat sin pension på grundlag af den 

pensionsalder, han ville have opnået ved forbliven i tjenesten indtil det 

70.år. 

 

 Lokalbanetjenestemand, der begærer sig afskediget efter at være fyldt 60 år, 

men inden han er fyldt 65 år, skal have nedsat egenpensionen efter reglerne 

i den kommunale Aftale om førtidspensionsfradrag. Aftalen er optaget som 

bilag til Pensionsreglementet. 

 

Endelig skal opmærksomheden henledes på, at nyansættelser af personale 

ved lokalbanerne sker som overenskomstansættelse og ikke som tjeneste-

mandslignende ansættelse i henhold til Reglement for tjenestemandslignen-

de ansatte ved lokalbanerne. 

  

Der kan dog forekomme situationer, hvor det af rekrutteringsmæssige 

grunde ønskes at tilbyde en ansøger med forudgående ansættelse ved en 

anden lokalbane ansættelse på tjenestemandslignende vilkår., og dermed 

bevarelse af den tjenestemandslignende status. 
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I denne situation henstilles det, at principperne i Aftale om overførsel af 

beløb i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområder 

følges. Aftalen er optaget som bilag til pensionsreglementet, ligesom et pro-

tokollat, der beskriver de situationer, hvor aftalen kan tænkes anvendt, er 

optaget til dette reglement.  

 

Reglementet erstatter det hidtil gældende Pensionsreglement for Danske 

Privatbaner af 2003 og har virkning fra udsendelsen den 20. december 2010. 

 

 

 


