
    

Har du haft offentlig ansættelse før din ansættelse i folkekirken? 

Du modtager dette brev, fordi Kirkeministeriet har konstateret, at ikke alle nu-

værende tjenestemænd ved deres ansættelse i folkekirken har fået oplysning 
om muligheden for en pensionsalderforhøjelse på baggrund af tidligere ansæt-

telser i det offentlige. 

Hvis du, før du blev tjenestemand i folkekirken, har været ansat i det offentlige 
og haft en arbejdsmarkedspension på mindst 12 %, kan du måske få forhøjet 

din pensionsalder som tjenestemand med den periode, hvor du har været ansat 
i det offentlige, hvis du ønsker det. Du kan se mere om forudsætningerne i det 

vedlagte bilag. 

For en god ordens skyld skal ministeriet oplyse, at kun meget få offentlige an-

sættelser med pension før 1997 har haft en pensionsprocent på 12 eller der-
over, og derfor kun i sjældne tilfælde vil kunne føre til en pensionsalderforhø-

jelse. 

For at der kan udarbejdes et konkret tilbud til dig om pensionsalderforhøjelse, 

skal du indsende fyldestgørende dokumentation for din tidligere ansættelse i 
det offentlige til Kirkeministeriet. Dokumentationen kan bestå af første og sid-

ste lønseddel, ansættelsesbevis, arbejdsgivers anbefaling eller tilsvarende be-
kræftelse på ansættelse, men skal som minimum indeholde oplysninger om 

start- og sluttidspunkt samt beskæftigelsesgrad. 

Dokumentationen skal sendes til Kirkeministeriet på km@km.dk, via e-boks 
(sikker forbindelse) eller som almindelig post til Kirkeministeriet, Frederiks-

holms Kanal 21, 1220 København K. 

Den samlede fyldestgørende dokumentation skal være modtaget i Kirkemini-

steriet senest den 

30. juni 2019. 

Efter udløbet af denne frist bortfalder muligheden for pensionsalderforhøjelser 
på baggrund af tidligere ansættelser i det offentlige. 

Vi har også orienteret din forhandlingsberettigede organisation om mulighe-
den for pensionsalderforhøjelse, hvorfor du skal rette henvendelse til dem, hvis 

du har spørgsmål til ovenstående. 

Hvis den forhandlingsberettigede organisation ikke kan besvare dine spørgs-

mål kan du også rette henvendelse til Kirkeministeriet på km@km.dk eller via 
e-boks, mærket ”pensionsalderforhøjelse”.  
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