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Personoplysninger                                                                                                                 CPR-nummer

Navn

Dato for ansættelse

Sendes til

Udbetaling Danmark
Tjenestemandspension
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Eller via digitalpost til Tjenestemandspension på:
www.virk.dk/tjenestemandspension.dk 
www.borger.dk/tjenestemandspension.dk

Pensionsordningen af 1950 for 
forskellige private kirkelige 
institutioner

Ansøgning om oprykning 
til et højere skalatrin 

Pensionsordningen kan, efter ansøgning, træffe afgørelse om oprykning til et højere skalatrin end skalatrin 44, når særlige grunde taler for. 

Ansøgning om oprykning kan alene ske i perioden fra 1. september til 31. oktober. Det er vigtigt at du begrunder din ansøgning og at du vedlægger en stillingsbe-
skrivelse. 

Nederst i dette skema finder du en kort orientering om praksis. 

Oplysninger om stilling og skalatrin                                                                                                      
Din aktuelle løn pr. måned (vedlæg dine seneste 3 lønsedler)

Hvilket skalatrin er du aktuelt indplaceret på?

Har vedlagt stillingsbeskrivelse                                               Ja             Nej       

Begrundelse for din ansøgning om oprykning til et højere skalatrin (må gerne vedhæftes)                                                                                       

http://www.virk.dk/tjenestemandspension.dk 
http://www.borger.dk/tjenestemandspension.dk
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Kontaktoplysninger til arbejdsgiver                                                                                                         
Institutionsnavn

Adresse

Postnr. og by

Telefon

Dato og underskrift                                                                                                          
Dato Underskrift

Skalatrinsforløb
Medlemmer af Pensionsordningen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner, følger som udgangspunkt lønrammeforløbet:  

21, 26, 28, 30, 32, 38 40, 42, 44. Medlemmer oprykkes til næste skalatrin hvert andet år, medmindre den pensionsgivende løn er lavere end 

den pensionsgivende løn på det følgende skalatrin. Skalatrin 44 er sluttrin for medlemmernes skalatrinsforløb. 

Når særlige grunde taler herfor, kan Udbetaling Danmark give tilladelse til pensionsmæssigt oprykning til højere skalatrin. Oprykning kan alene 

ske, hvis aflønningen i stillingen er højere eller tilsvarende den pensionsgivende løn på det skalatrin, der søges pensionsmæssig oprykning til. 

Herudover forudsætter oprykning, at medlemmets opgaver og kompetencer ligge ud over, hvad der almindeligvis kan forventes i den konkrete 

stilling. Ved vurderingen af om der er sådanne særlige forhold, sammenholdes indholdet i den konkrete stilling med indholdet i en tilsvarende 

stilling. 

Der kan ansøges om oprykning én gang om året i perioden fra 1. september til 31. oktober. 

Udbetaling Danmark træffer som udgangspunkt afgørelse på grundlag af medlemmets ansøgning. Der kan i enkelte tilfælde være behov for 

indhentelse af yderligere oplysninger fra medlemmets arbejdsgiver. Udbetaling Danmark kan indhente en udtalelse fra Kirkeministeriet, til brug 

for vurdering af ansøgningen. 
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