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Vejledning om regelgrundlaget for ansættelse af pensionerede tje-

nestemænd og tidligere overenskomstansatte, der får udbetalt pen-

sion fra tidligere ansættelse i staten eller anden offentlig ansættelse 

 

STUK har fundet anledning til at præcisere tidligere hyrdebrev vedrø-

rende ansættelse af pensionerede lærere ved frie grund- og efterskoler.   

 

STUK skal indledningsvist understrege, at ansættelse af pensionerede tje-

nestemænd og tidligere overenskomstansatte, der får udbetalt pension fra 

tidligere ansættelse i staten eller anden offentlig ansættelse ikke er omfat-

tet af overenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere ved frie 

grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler. Ansættelse skal derfor ske 

på individuelle vilkår og er ikke underlagt STUK’s bemyndigelse.  

 

STUK skal vejledende bemærke følgende:  

 

 Ansættelsesvilkårene skal fastsættes i en individuel kontrakt, som 

indgås direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den pågæl-

dende medarbejder. Der er ikke fastsæt nærmere retningslinjer 

for indholdet. STUK opfordrer til, at der ved fastsættelse af løn- 

og ansættelsesvilkår tages udgangspunkt i vilkår, der ligner rele-

vant overenskomsten for det pågældende arbejde af hensyn til 

forskelsbehandlingsloven og grundsætningen om forsvarlig øko-

nomisk forvaltning. Det bemærkes, at der typisk sondres mellem 

vilkår for fastansatte og timelønnede medarbejdere.  

 Der gælder en pligt til at give den ansatte oplysninger om ansæt-

telsesforholdet på grundlag af reglerne i ansættelsesbevisloven.  

 Indbetaling af pensionsbidrag kan undlades, hvis der er tale om 

en kortvarig ansættelse eller hvis der er tale om få timers beskæf-

tigelse om ugen. I øvrige tilfælde forudsættes det, at der er en 

pensionsordning knyttet til ansættelsen. Pensionsbidraget skal 

som udgangspunkt være på niveau med pensionsbidraget i tilsva-

rende eller sammenlignelige stillinger på overenskomstområdet.  
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Der henvises til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Personale Ad-

ministrative Vejledning (PAV) afsnit 10.12 og 34.3.4 angående løn- og 

ansættelsesvilkår for ansatte på individuel kontrakt.  

 

Spørgsmål vedrørende ansættelse af pensionerede tjenestemænd og tidli-

gere overenskomstansatte, der får udbetalt pension fra tidligere ansæt-

telse i staten eller anden offentlig ansættelse kan rettes til henvendel-

ser@stukuvm.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Nanna Kempf Andersen 

Fuldmægtig 
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