Tjenestemænd
Formålet med informationen er at give et overblik over nogle af de særlige forhold, der gælder for
tjenestemænd.
Det anbefales altid at tage kontakt til HR og løn, inden der tages skridt til ansættelse af en
tjenestemand, ændringer i en tjenestemands stilling eller til disciplinærforfølgning og/eller
afskedigelse af en tjenestemand.

Ansættelse af kommunale tjenestemand
I henhold til Tjenestemandsregulativet af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL’s
forhandlingsområde
ansættes
tjenestemænd
af
kommunalbestyrelsen.
Det
kræver
altid
kommunalbestyrelsens godkendelse, inden der ansættes tjenestemænd.

Pension
Udgifter til tjenestemandspensionsforsikringen konteres på en central konto under Økonomisk sekretariat.
Når en tjenestemand fratræder og der ansættes en overenskomstansat i stedet kontaktes løn for at få
overført budget til hel/delvis dækning af pensionsudgifterne for den nyansatte. Løn foretager derefter en
beregning af, hvor meget af pensionsudgiften, der kan dækkes.

Genforsikring contra lønforhøjelse lige før fratrædelse
Norddjurs Kommune har genforsikret de fleste tjenestemænd. Dette betyder, at når medarbejderen går
på pension, får Norddjurs Kommune udbetalt et beløb hver måned til delvis dækning af pensionsudgiften.
En lønforhøjelse (i form af ekstra trin) i årene før en fratrædelse koster kommunen rigtig meget, da
Norddjurs Kommune ikke kan nå at indbetale tilstrækkeligt til genforsikringsordningen. Er der ikke
indbetalt nok på genforsikringsordningen til den enkelte medarbejders pensionsudgift må kommunen selv
betale forskellen.
Gives derimod lønforhøjelse i form af tillæg vil dette ikke påvirke tjenestemandspensionen.

Tjenestemænd i den lukkede gruppe (inden for skoleområdet)
Almindeligvis betaler staten pensionen for tjenestemænd i den lukkede gruppe, der fratræder på grund af
alder. Der er dog nedenstående undtagelser:
Med virkning fra 1. juli 2013 er der indført et loft over, hvor meget staten skal finansiere for
basismedarbejdere. Loftet for lærere er en løn svarende til statens skalatrin 44 (pt. kommunalt løntrin
43). De fleste lærere i Norddjurs Kommune får beregnet pension efter løntrin 43 + Norddjurs-tillægget og
dette til sammen giver mere end statens skalatrin 44. Differencen mellem statens trin 44 og det trin
medarbejderen modtager pension efter, bliver opkrævet af staten hver måned.
For ledere er loftet statens løntrin 47. Differencen mellem trin 47 og det trin lederen modtager pension
efter, bliver opkrævet af staten hver måned.

Lønafdelingen, den 13. oktober 2016

