
REDEGØRELSE til KIRKEUDVALGET om forløbet omkring omdannelse/nedlæggelse 

af Pensionskassen af 1950 – vedr. Samråd i Kirkeudvalget herom den 13. oktober 

2021. 

 

11. oktober 2021. 

 

Denne redegørelse om manglende inddragelse i beslutningsprocessen omkring nedlæggelse af 

Pensionskassen af 1950 er udarbejdet af Præsteforeningen og repræsentanter for de kirkelige 

organisationer, hvis ansatte er omfattet af Vedtægter for Pensionskassen af 1950.   

Kirkeministeriet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har tilkendegivet, at man har inddraget 

alle relevante parter. I et svar (8.september 2021) fra den daværende kirkeminister på spørgsmål 

65 fra Kirkeudvalget lyder det sammenfattende i det bilag, der var vedlagt svaret, at 

”pe sio skasse s medlemmer og institutioner er således orienteret om den påtænkte 

o da else æste  8 å eder i de  de  tæ kes at få virk i g”. Bilaget var et svar til 

repræsentanter fra nogle af de kirkelige organisationer. 

Dette svar til Kirkeudvalget svarer ikke til vores opfattelse af forløbet.  

Vi blev første gang bekendt med denne sag den 6. maj 2021, hvor kassens aktive medlemmer blev 

indkaldt til medlemsmøde med afstemning om et forslag til omdannelse/nedlæggelse af 

pensionskassen i henhold til vedtægternes § 49 om vedtægtsændringer. Det blev oplyst i 

indkaldelsen, at der kræves ¾ majoritet for at gennemføre forslaget. 

På mødet, der blev afholdt den 20. maj 2021, fremsattes mange spørgsmål, herunder en del, der 

ikke kunne besvares af forslagsstillerne. Afstemningen blev derfor udskudt til 31. maj 2021. 

Resultatet afstemningen den 31. maj 2021 blev et enstemmigt nej til omdannelse.  

Det har efterfølgende vist sig, at processen med at nedlægge/omdanne kassen trods 

medlemmernes enstemmige nej til forslaget, er fortsat i form af et finanslovsforslag til FFL21. 

Medlemmernes inddragelse i beslutningsprocessen, var derfor en skinproces.   

Det i ovennævnte vedhæftede svar på spørgs ål  æv te ”dialog øde” ed Præstefore i ge  
fandt sted ca. en måned efter afstemningen, og bød ikke på reelle muligheder for at forhandle  

fremtidige pensionsforhold for præsterne, idet Kirkeministeriet tilkendegav, at sagen var ude af 

ministeriets hænder.  

At relevante parter har været inddraget i forløbet – endsige behørigt inddraget -, er således meget 
langt fra den oplevelse, der hersker hos de berørte medlemmer, de kirkelige organisationer og 
Præsteforeningen m.fl.   
 
Det er vores opfattelse, at en så indgribende beslutning med store konsekvenser for det enkelte 

medlem af Pensionskassen, de kirkelige organisationer og for det folkekirkelige liv, som minimum 
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burde give anledning til at afdække konsekvenser og drøfte og forhandle mulige løsninger, 

FORINDEN ET SÅ INDGRIBENDE FORSLAG LÆGGES FREM TIL POLITISK STILLINGTAGEN I EN 

FINANSLOV.  

 

Som bilag vedlægges Organisationernes henvendelse af 7.7. 2021 til bl.a. medlemmer af 

Folketingets Kirkeudvalg, Kirkeminister Joy Mogensen, Finansminister Nicolai H. Wammen, 

Skatteminister Morten Bødskov, Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard samt folkekirkens 

biskopper. 

Forløbet, herunder organisationernes forsøg på at komme i dialog med Kirkeministeriet og 

Medarbejder- og kompetencestyrelsen, fremgår af tidslinjen nedenfor.  

Tidslinje: 

6.5.21: De to organisationsudpegede medlemmer i bestyrelsen for Pensionskassen af 1950 

(herefter P50) orienteres om den ønskede nedlukning. De to bestyrelsesmedlemmer har ikke forud 

for dette været inddraget i drøftelserne herom.  

 

7.5.21: Præsteforeningen (herefter PF) bliver bekendt med et forestående medlemsmøde om 

nedlukning af P50 via medlemshenvendelser. 

 

7.5.21: PF retter henvendelse til Kirkeministeriet (herefter KM) som efterfølgende orienterer PF. 

 
12.5.21: PF sender til KM/P50 en lang række spørgsmål vedrørende nedlukningen. PF anmoder 

bl.a. om, at der ikke sker afstemning, førend der er skabt et bedre overblik for hvert enkelt medlem. 
 

12. maj 2021: PF anmoder om aktindsigt hos KM/P50, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 

Skatteministeriet. PF anmoder om, at henvendelsen besvares indenfor den lovfastsatte frist. 
 

20.5.2021: På medlemsmødet skrides der ikke til afstemning grundet mange uafklarede spørgsmål, 

men det oplyses, at der indkaldes til nyt møde. 

 

20.5.21: Supplerende anmodning om aktindsigt fra PF i antallet er verserende sager i P50. 

 
20.5.21: PF får det svar, at man ikke kan imødekomme anmodningen om aktindsigt indenfor den 

lovfastsatte frist. 

 

21.5.21: KM afholder et orienterende møde om nedlukning af P1950 for alle de organisationer, 

valgmenigheder mm., som har medarbejdere i P1950 

 

25.5.21: PF anmoder om besvarelse af aktindsigten inden afstemningen den 31.5. 

 
28.5.21: Advokat henvender sig på vegne af PF til KM 
 



29.5.21: KM lægger FAQ på sin hjemmeside med delvis/ufyldestgørende besvarelse af nogle af de 

spørgsmål, som PF har stillet. Dette sker på en lørdag, som er to dage før afstemningen. 

Medlemmerne har derfor ikke mulighed for at rådføre sig med PF. 

 
31.5.21: Der afholdes nyt medlemsmøde i P 1950 indeholdende dagsordenspunktet afstemning. 

Alle stemte nej til forslaget. Det var således et meget entydigt afstemningsresultat. 
 

3. og 4. 6.21: Besvarelse af aktindsigt fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Skatteministeriet 

og Kirkeministeriet (efter afstemningen og efter lovens 7-dages frist) 
 

24. 6.21 Repræsentanter for de private kirkelige organisationer holder møde 11.10.2021. 

 

28.6.21: PF og Akademikerne til møde med KM og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Mødet 

indkaldt på foranledning af en henvendelse fra AC. Dette er første møde omkring dette, hvor det 

grundlæggende blev tilkendegivet, at ”løbet var kørt”. Der blev aftalt nyt møde den 11.10. 2021. 
 
Endelig kan det  tilføjes, at Kirkeministeriet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen allerede 
forud for medlemsmødet i maj – i flere år, viste det sig – havde stoppet sagsbehandlingen af sager 
om optagelse/oprykning af medlemmer i kassen. Navnlig vedr. sager om optagelse, er det helt 
afgørende, at pensionsdækningen indtræder i forbindelse med ansættelsen, således at der kan ske 
dækning ved tilskadekomst, sygdom eller anden pensionsudløsende begivenhed. Vi ser derfor med 
stor alvor herpå. 
 
Præsteforeningen kom i besiddelse af denne oplysning, da man rettede henvendelse i en konkret 
sag. KM henviste til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for oplysninger i denne sag. Her blev 
det imidlertid oplyst, at der ikke lå nogen sag.  
 

Med venlig hilsen 

Laura Lundager Jensen, formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, 

Kirsten M. Andersen, formand for Grundtvigsk Forum, 

Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission,  

Henrik Bundgaard Nielsen, formand for Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg, 

Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, 

Jette Frederiksen, direktør, Præsteforeningen. 
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