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Aftale om ansættelsesområder for varigt ansatte tjenestemænd 
og tjenestemænd ansat på prøve i staten, folkeskolen og 
folkekirken mellem Finansministeriet og 
Statstjenestemændenes Centralorganisation I, 
Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes 
Centralorganisation og Danmarks Lærerforening 

§ 1  

Stk.1  

For tjenestemænd i staten er ansættelsesområdet vedkommende ministerium med tilhørende institutioner, jf. 
dog stk. 2 og 3. 

Stk.2  

Ministerier, som med tilhørende institutioner er af betydelig størrelse, kan ved aftale opdeles i flere 
ansættelsesområder. 

Stk.3  

For administrative tjenestemænd, der ved ansættelsen får tjenestested i hovedstadsområdet, jf. stk. 4, 
omfatter ansættelsesområdet desuden samtlige andre ministeriers departementer. 

Stk.4  

Hovedstadsområdet anses som omfattende Københavns og Frederiksberg kommuner, Københavns amt 
samt Birkerød, Farum og Hørsholm kommuner. 

§ 2  

Stk.1  

For tjenestemænd i folkeskolen er ansættelsesområdet kommunerne i amtsråds-kredsen, herunder 
amtskommunen. For tjenestemænd i folkeskolen i Frederiksberg kommune er ansættelsesområdet dog 
kommunen. 

Stk.2  

Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen ændring i reglen i § 11, stk. 2, i undervisningsministeriets cirkulære 
af 4. februar 1972 om folkeskolens specialundervisning af elever med adfærdsproblemer og psykiske lidelser 
(observationsundervisning). 

Stk.3  

Overflytning af en tjenestemand i folkeskolen til tjeneste i en anden kommune eller et andet skoleforbund 
kan ikke finde sted, når det godtgøres, at der kan anvises tjenestemanden tilsvarende tjeneste inden for den 
kommune eller det skoleforbund, hvor tjenestemanden hidtil har gjort tjeneste. 

§ 3  

Stk.1  

For tjenestemænd i folkekirken er ansættelsesområdet folkekirken. Stiftsøvrigheder og bispekontorer 
betragtes dog i henseende til nærværende aftale som institutioner under kirkeministeriet, jf. § 1, stk. 1 og 3. 
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§ 4  

Stk.1  

Reglerne i §§ 1-3 kan ikke medføre nogen indskrænkning i bestående ansættelsesområder. 

§ 5  

Stk.1  

Omflytninger af tjenestemænd i medfør af denne aftale bevirker ikke, at tjenestemanden skal have nyt 
ansættelsesbrev. 

§ 6  

Stk.1  

For tjenestemænd, der er ansat eller udnævnt i anden stilling efter 1. juli 1969, har bestemmelserne i denne 
aftale virkning straks, når der ved ansættelsen eller udnævnelsen er taget forbehold om udvidelse af 
ansættelsesområdet. 

Stk.2  

Såfremt der ikke er taget forbehold ved ansættelse eller udnævnelse i anden stilling efter 1. juli 1969 som 
nævnt i stk. 1, har aftalen virkning: 
a) for statstjenestemænd fra tidspunktet for ansættelsen eller udnævnelsen, når denne sker 1. oktober 

1975 eller derefter. 
b) for folkeskolens tjenestemænd, der ansættes eller udnævnes i anden stilling efter det tidspunkt, da § 

27 i den gældende folkeskolelov (bekendtgørelse nr. 172 af 8. maj 1972) måtte blive ophævet. 
c) for folkekirkens tjenestemænd, der ansættes eller udnævnes i anden stilling efter det tidspunkt, der 

for de enkelte tjenestemandsgrupper fastsættes af fimansministeren. 
 


