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Kommunernes Landsforening
Regler for overførsel af pensionsalder efter pensionsregulativets § 4a
Bestemmelsen i § 4 a finder anvendelse ved tjenestemandsansættelse af personer, der forud for
tjenestemandsansættelsen har været ansat i offentlig tjeneste på andre vilkår og herunder har været medlem af en pensionskasse, eller for hvilke der under den forudgående offentlige ansættelse
har været tegnet en pensionsforsikring, under forudsætning af, at der af den offentlige arbejdsgiver er ydet et bidrag til pensionsordningen på mindst 8 % af lønnen og af den pågældende selv et
bidrag på mindst 4 % af lønnen.
Ved behandlingen af sager om tillæggelse af forhøjet pensionsalder tilvejebringes følgende oplysninger:
a) Pågældendes navn, fødselsdato, ansættelsesområde og tjenestested.
b) Datoen for pågældendes tjenestemandsansættelse og stillingsbetegnelsen.
c) Data for vedkommendes forudgående beskæftigelse i og uden for kommunen, herunder oplysning om ansættelsessted, ansættelsestidsrum og ansættelsesvilkår samt om tjenestens omfang.
d) I hvilket tidsrum den pågældende under forudgående offentlig ansættelse har været medlem af
en pensionsordning, der vil kunne danne grundlag for tillæggelse af pensionsalder, herunder
om medlemskabet eventuelt i en periode har været hvilende.
e) I tilfælde af, at den pågældende forud for ansættelsen på andre vilkår har været ansat i tjenestemandsstilling, tillige, om de fra tjenestemandsansættelsen hidrørende pensionsbidrag er
blevet overført til den under ansættelsen på andre vilkår etablerede pensionsordning og derpå
ved genansættelsen i tjenestemandsstilling i overensstemmelse med bestemmelsen i pensionsregulativets § 23, stk. 5, er blevet indbetalt til kommunen. Såfremt der ikke har fundet overførsel sted af pensionsbidragene, må det oplyses, om bidragene er inkluderet i den udtrædelsesgodtgørelse eller policeværdi, der kan overføres fra den til ansættelsen på andre vilkår
knyttede pensionsordning.
f) Om der tidligere er blevet tillagt den pågældende forhøjet pensionsalder og/eller ansættelsestid og i bekræftende fald med hvilken hjemmel.
På dette grundlag beregnes den pensionsalder, der kan tillægges tjenestemanden i medfør af § 4a
imod overførsel af hele udtrædelsesgodtgørelsen også den del, der vedrører beskæftigelse før det
25. år, henholdsvis forsikringspolicen fra den hidtidige pensionsordning. Tjenestemanden og
vedkommende pensionskasse, henholdsvis pensionsforsikringsselskab, tilskrives herom. Tjenestemanden må senest 2 måneder efter, at han er gjort bekendt hermed, fremsætte begæring over
for kommunalbestyrelsen, såfremt han ønsker tillagt forhøjet pensionsalder som anført.
Ovenstående beregning foretages i så nær tilknytning til tjenestemandsansættelsen som muligt.

