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Emne: Vedrørende Pensionskassen af 1950: Præsteforeningen anbefaler fortsat at stemme nej 

  

Kære medlemmer af Pensionskassen af 1950.  

   

Præsteforeningen er blevet gjort opmærksom på, at der nu er lagt FAQ på pensionskassens hjemmeside, ligesom der 

er sendt forslag til vedtægtsændringer til nogle af pensionskassens medlemmer.   

   

Præsteforeningen har gennemgået det, der er offentliggjort nu. Uanset at Kirkeministeriet i deres FAQ anfører, at 

vilkårene ikke ændres for hverken aktive eller pensionerede medlemmer, er det Præsteforeningens opfattelse, at der 

fortsat er meget stor usikkerhed om de konkrete vilkår for det enkelte medlem, herunder fortsat usikkerhed om 

vilkårene for optagelse og oprykning.   

   

Foreningen kan endvidere konstatere, at Pensionskassen fortsat ikke agter at indkalde pensionerede medlemmer, 

hvilket efter foreningens opfattelse er i strid med reglerne. Det er ej heller korrekt, at der er tale om uændrede vilkår, 

når fx muligheden for pensionsalderoverførsel ikke længere vil være til stede.   

   

Det er desuden uholdbart, at svarene kommer så sent i forløbet og på et tidspunkt, hvor det enkelte medlem ikke kan 

nå at rådføre sig nærmere med Præsteforeningen. Dette er uholdbart, når der er tale om noget så afgørende som den 

enkeltes pensionsvilkår.  

   

Hverken Præsteforeningen eller foreningens eksterne advokat har modtaget svar på henvendelserne. Kirkeministeriet 

og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ej heller opfyldt deres forpligtelse til at give aktindsigt. 

Præsteforeningen har blandt andet bedt om aktindsigt i beslutningsgrundlag mv. Præsteforeningen er ganske 

uforstående overfor den manglende vilje fra Pensionskassens/ministeriets side til at involvere Præsteforeningen og de 

relevante organisationer og til at give konkrete svar og finde løsninger, hvilket bestyrker anbefalingen om at stemme 

nej.   

   

Der er fortsat for mange ubesvarede spørgsmål og løse ender og for stor utryghed om den enkeltes rettigheder.    

   

Præsteforeningen vil derfor fortsat anbefale, at der stemmes nej med samtidig opfordring til, at Pensionskassen af 

1950 går i dialog med alle relevante parter forud for en afstemning, herunder ikke mindst Præsteforeningen, som 

repræsenterer medlemmerne.   

  

Med venlig hilsen 

Jette Frederiksen 
Direktør 

  

Den danske Præsteforening 

Linnésgade 25, 4., 

1361 København K. 

Tlf. 35 26 05 55. 

E-mail:ddp@praesteforening.dk  

  

Præsteforeningens privatlivspolitik 
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