
    

 
Kirkeudvalget har ved brev af 28. oktober 2021 (KIU alm. del – spørgsmål 9) 
bedt om min besvarelse af spørgsmål: 

”Ministeren nævnte på åbent samråd i Kirkeudvalget den 13. oktober 2021, at 
der i henhold til FAQ Q/A 15 er mulighed for, at Udbetaling Danmark under 
ganske særlige omstændigheder vil kunne tillade optagelse af en tjenestemand 
i Pensionskassen af1950, der overgår direkte til ansættelse i en privat kirkelig 
organisation fra Folkekirken. 

– Vil ministeren oplyse, hvilke særlige omstændigheder der vil være tale om, og 
vil ministeren endvidere, set i lyset af at præster fortsat som hovedregel er tje-
nestemænd (80 pct.), overveje at tilføje en tilsvarende ret for en tjenestemand, 
der søger tilbage til folkekirken efter ansættelse i en privat kirkelig organisa-
tion?”  

Svar: 

Kirkeministeriet har indhentet bidrag fra Medarbejder- og Kompetencestyrel-
sen for så vidt angår den første del af spørgsmålet, som jeg skal henholde mig 
til: 

”I det pensionsregulativ, der i forbindelse med en eventuel omdannelse 
af Pensionskassen af 1950 udstedes af Medarbejder- og Kompetencesty-
relsen, vil der være hjemmel til under ganske særlige omstændigheder at 
optage en teologisk kandidat eller præst som medlem af pensionsordnin-
gen, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse forbundet 
med tjenestemandspensionsret i folkekirken, staten eller en anden stats-
garanteret pensionskasse eller statslig pensionsordning.  

Den nærmere anvendelse af denne hjemmel vil skulle udvikles i praksis. 
Udbetaling Danmark vil træffe afgørelse i første instans om, hvorvidt op-
tagelse i pensionsordningen kan finde sted i det konkrete tilfælde. Udbe-
taling Danmarks afgørelse vil kunne påklages til Medarbejder- og Kompe-
tencestyrelsen.” 

For så vidt angår den anden del af spørgsmålet kan jeg oplyse, at det vil afhænge 
af den konkrete stilling, om ansættelse sker på tjenestemandsvilkår eller på 
overenskomstvilkår. Det er således ikke muligt at give en garanti for, at en pri-
vatansat præst med eller uden medlemskab af Pensionsordningen af 1950 ved 
en senere ansættelse i folkekirken ansættes på tjenestemandsvilkår.  
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