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Kirkeministeriet harden 6. maj 2021 til medlemmerne af Pensionskassen af
1950 udsendt indkaldelse til “vivtuelt nied1ervisnide” med henblik på
omdannelse og nedlæggelse af Pensionskassen. Denne skrivelse har
Pensionskassen af 1950/IKirkeministeriet efterfølgende den 7. maj 2021

fremsendt til Præsteforeningen til orientering, I skrivelsen til
Præsteforeningen har Pensionskassen blandt andet nævnt, at der fra i.

januar 2022 ikke kan optages nye medlemmer i Pensionskassen.

Præsteforeningen skal indledningsvist udtrykke sin undren over den
forhastede indkaldelse, som er sket uden inddragelse af de relevante
parter, og hvori det ikke er præciseret, hvad det er, der skal stemmes om,
endsige henvist til den eller de bestemmelser i vedtægterne, der er
omdrejningspunktet for forslaget. Beslutningsgrundlaget er yderst
mangelfuldt, og der ligger umiddelbart en væsentlig underliggende
forringelse af pensionsvilkårene, jf. nedenfor.

Præsteforeningen skal endvidere stille spørgsmålstegn ved, om der ersket
lovlig indkaldelse til mødet, og hører gerne, hvad der er det
vedtægtsmæssige grundlag for indkaldelsen, herunder om alle såvel aktive
som pensionerede mfl. er indkaldt. Præsteforeningen kan i den forbindelse
oplyse, at foreningen er vidende om, at flere pensionerede
ikke er indkaldt til det pågældende medlemsmøde.

IKirkeministeriet har i skrivelsen oplyst, at en omdannelse kræver en
afstemning om vedtægtsændringerne blandt pensionskassens nuværende
aktive medlemmer, og i skrivelsen til medlemmerne af Pensionskassen er
der henvist til vedtægternes § 49, som omhandler vedtægtsændringer, og
hvoraf fremgår, at der til ændringer afvedtægterne kræves vedtagelse med
mindst 3/4 afde på mødet repræsenterede stemmer.
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Præsteforeningen skal i den forbindelse anmode om at få oplyst, om der
foreligger et udkast til forslag til ændringer, som der skal stemmes om,
samt hvilke bestemmelser i vedtægterne der er til afstemning.

Dernæst skal foreningen anmode om at få oplyst, hvad konsekvensen vil
være i den situation, at der ikke opnås 3/4 afstemmerne.

Endvidere har Præsteforeningen følgende spørgsmål, som der mangler
afklaring på og information om:

Hvilken sikring får det enkelte medlem for sine pensionsrettigheder? Det
fremgår, at der “formelt skulle udstedes et regulativ , som skal være
juridiske grundlag for n’iedlenimemnes krav p pension.”. Vil medlemmerne få et
sådant regulativ fremsendt individuelt forud for mødet/afstemningen,
således at de har en sikring for og viden om deres individuelle
pensionsrettigheder?

Hvorledes vil man sikre fortsat pensionsmæssig oprykning for de allerede
omfattede medlemmer i henhold til den praksis, der hidtil har eksisteret?
Præsteforeningen tillader sig at antage, at dette vil ske umiddelbart, men
tager i den forbindelse for god orden skyld forbehold for at videreføre
spørgsmålet om det uberettigede stop af oprykninger, som foreningen har
erfaret, er sket.

Hvad forestiller man sig, der skal ske pensionsmæssigt for nye ansatte, der
ansættes i resten af zozi i de af Pensionskassen omhandlede
organisationer?

Hvad har man af tanker om, hvad derefter 1. januar 2022

pensionsmæssigt skal ske for nye ansatte i de af vedtægterne omfattede
organisationer? Hvorledes vil man i den forbindelse sikre den
pensionsmæssige sammenhæng, herunder sikring af

pensionsalderoverførsel ved skift til ansættelse i en tjenestemandsstillingi
folkekirken fra ansættelse i en afde omhandlede organisationer?

Pensionskassen afl95o har i sin skrivelse af7. maj 2021 til Præsteforeningen
oplyst, at der “... vil blive lagt information ovn omdannelsen på Pensionskassens
hjemmeside, hvor bla. Pensionskassens medlemmer kan holde sig orienteret både
før og efter medlemsn’iødet”.
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I betragtning afat der er tale om medlemmernes pensionsordninger, som i
sagens natur har temmelig afgørende betydning for det enkelte medlem,
er det ikke en særlig fyldestgørende information, der hidtil er givet, og det
er ikke hverken forsvarligt eller betryggende at henvise medlemmerne til
selv løbende at logge sig på en hjemmeside for information om noget så
afgørende som pensionsrettigheder.

Af skrivelsen fremgår det, at ‘Kirke n’iiriisteriet og Skatten’iinisteriet
(Medarbejder- og Konipetencestyrelsen) anbefaler edleerne at stemme for
denne beslutning”. Såfremt medlemmerne skal følge denne anbefaling, er
det af afgørende betydning, at der forud for afstemningen er et væsentligt
højere informationsniveau, ydes længere betænkningstid og gives grundig
information til hvert enkelt medlem med præsentation af de påtænkte
ændringer mv.

Præsteforeningen skal høfligst anmode om svar på ovenstående
spørgsmål, ogsamtidigopfordre til, at der ikke afholdes medlemsmøde om
omdannelse/nedlæggelse, førend hvert enkelt medlem af Pensionskassen
har modtaget et fuldt oplyst grundlag at træffe beslutning på, ligesom der
til hvert enkelt medlem sendes en fuld oversigt over den enkeltes
individuelle rettigheder.

Præsteforeningen kan ikke på det foreliggende grundlag anbefale sine
medlemmer at stemme for forslaget. Foreningen har sendt kopi af
nærværende skrivelse til de berørte medlemmer.

Med venlig hilseni
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