
Aftale om overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemænds 
overgang mellem pensionsområder  

Bilag 2 til Pensionsregulativ for kommuner uden for hovedstadsområdet af september 1970 som ændret 
ved tillæg af februar 1974 og maj 1975 

§ 1  

Stk. 1  

Denne aftale, der er indgået mellem finansministeriet, Københavns magistrat, Frederiksberg 
kommunalbestyrelse, Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening, gælder for  

a)  staten, folkeskolen, folkekirken og statsgaranterede pensionsordninger, 

b)  Københavns kommune, 

c)  Frederiksberg kommune, 

d)  de amtskommuner og kommuner, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen, 

e)  de kommunale sammenslutninger, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen. 

 

Stk. 2  

Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening giver aftalens øvrige parter underretning 
om, hvilke amtskommuner, kommuner og kommunale sammenslutninger, der er tilsluttet aftalen. 

§ 2  

Stk. 1  

Når en tjenestemand under et af aftalens områder opnår varig ansættelse som tjenestemand under et 
andet af disse områder, overføres der fra hans tidligere til hans nye ansættelsesmyndighed et beløb 
beregnet efter de i stk. 2 og 3 fastsatte regler. 

Stk. 2  

Var tjenestemanden ved sin første ansættelse i pensionsberettigende stilling ikke fyldt 26 år, udgør 
overførslen 5% af hans pensionsgivende lønningsindtægt med dyrtidstillæg på fratrædelsestidspunktet i 
den hidtidige stilling multipliceret med pensionsalderen på samme tidspunkt. 

Stk. 3  

Hvis tjenestemanden ved sin første ansættelse i pensionsberettigende stilling var fyldt 26 år, forhøjes den 
i stk. 2 fastsatte procentsats (5) med 0,15% for hvert fulde år, ansættelsen er sket efter det fyldte 25. år. 
Beregning af overførslen sker iøvrigt som i stk. 2 angivet. 

Stk. 4  

Ved fastsættelsen af den pensionsalder, der indgår i beregningen, ses der bort fra de i pensionslovens 
§ 35 fastsatte omregningsregler og de dertil svarende bestemmelser for andre pensionsområder. 



§ 3  

Stk. 1  

Bestemmelserne i § 2 finder tilsvarende anvendelse, når en under et af aftalens områder varigt ansat 
tjenestemand opnår prøveansættelse under et andet af disse områder og afskediges fra sin hidtidige 
stilling. 

Stk. 2  

Såfremt tjenestemanden opnår tjenestefrihed med henblik på prøveansættelse under en anden af denne 
aftale omfattet ansættelsesmyndighed, sker der først beløbsoverførsel efter bestemmelserne i § 2 på det 
senere tidspunkt, hvor tjenestemanden opnår varig ansættelse, men opgørelsen af beløbet sker på 
grundlag af den pensionsgivende lønningsindtægt med dyrtidstillæg og den pensionsalder, 
tjenestemanden havde ved opnåelsen af tjenestefrihed. Hvis tjenestemanden ved prøveansættelsens 
ophør vender tilbage til det pensionsområde, hvorunder han er varigt ansat, overfører den 
ansættelsesmyndighed, hvorunder han har været ansat på prøve, et efter reglerne i § 2 beregnet beløb til 
den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har varig ansættelse. 

Stk. 3  

Hvis en under et af de af aftalen omfattede områder varigt ansat tjenestemand under prøveansættelse 
under et andet af disse områder pensioneres eller dør, udredes pensionen til ham eller hans efterladte af 
den ansættelsesmyndighed, hvorunder han er ansat på prøve. Den ansættelsesmyndighed, hvorunder han 
har varig ansættelse, overfører ved pensioneringen eller dødsfaldet et efter bestemmelserne i § 2 
beregnet beløb til den ansættelsesmyndighed, der udreder pensionen. 

§ 4  

Stk. 1  

Såfremt der af den hidtidige ansættelsesmyndighed er tegnet forsikring til hel eller delvis dækning af 
ansættelsesmyndighedens pensionsrisiko, er denne berettiget til at lade forsikringspolicen indgå i 
afregningsforholdet med et beløb svarende til den af forsikringsselskabet beregnede opsparede 
præmiereserve på fratrædelsestidspunktet. 

Stk. 2  

Har såvel den hidtidige som den nye ansættelsesmyndighed overenskomst med et 
pensionsforsikringsselskab om tegning af pensionsforsikring for sine pensionsberettigede tjenestemænd, 
sker afregning mellem de to myndigheder efter de i overenskomsten med pensionsforsikringsselskabet 
fastsatte bestemmelser. 

§ 5  

Stk. 1  

Det er en forudsætning for overførsel af beløb eller police i henhold til denne aftale, at tjenestemanden af 
den nye ansættelsesmyndighed tillægges en pensionsalder, svarende til den pensionsalder, han havde 
erhvervet under den ansættelsesmyndighed, hvorfra beløbet overføres. 



§ 6  

Stk. 1  

Aftalen får virkning fra 1. juli 1969. 

Stk. 2  

Aftalen optages til revision pr. 1. april 1978. 

Stk. 3  

Ved beregning af overførselsbeløb for tjenestemænd, hvis overgang til anden ansættelsesmyndighed er 
sket i tiden fra 1. juli 1969 til 30. september 1974, beregnes overførselsbeløbet uanset bestemmelsen i 
§ 2, stk. 2, efter det skalatrin, som tjenestemanden på fratrædelsestidspunktet havde opnået i sin 
hidtidige stilling, men i forhold til lønningen med dyrtidstillæg på dette skalatrin pr. 1. april 1974. 
København, den 13. november 1975. 
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