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Virksomhedsoverdragelse af tidligere statstjenestemænd, der overgår til ansættelse uden for 
Tele Danmark-koncernen i forbindelse med overdragelse af aktiviteter 

Med henvisning til Tele Danmarks brev af 3. januar 2001 vedrørende overdragelse af 30 tidligere 
statstjenestemænd ansat ved Tele Danmarks broadcast-aktiviteter, skal man meddele, at 
Finansministeriet, Personalestyrelsen, med henvisning til tekstanmærkning nr. 105 til FL § 36, som 
godkendt ved Finansudvalgets aktstykke nr. 277 1999/2000, kan godkende, at de pågældende 
tidligere statstjenestemænd bevarer den ret til tjenestemandspension fra staten i henhold til 
tjenestemandspensionsloven, som de blev tillagt i den særlige lovgivning om etablering af Statens 
Teletjeneste A/S (Telecom A/S), Tele Sønderjylland A/S og Tele Danmark Mobil A/S. De nærmere 
forudsætninger for godkendelsen er angivet neden for. 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, kan endvidere godkende, at tidligere statstjenestemænd, der 
overgår til ansættelse uden for Tele Danmark-koncernen i forbindelse med fremtidige overdragelse 
af aktiviteter, kan bevare den oven for nævnte ret til tjenestemandspension fra staten under 
overholdelse af de neden for nævnte forudsætninger. 

Tele Danmark har herudover rejst spørgsmål om de tidligere statstjenestemænds bevarelse af ret til 
tjenestemandspension fra staten i tilfælde af, at en erhverver af aktiviteter fra Tele Danmark helt 
eller delvis videreoverdrager aktiviteterne til tredjemand. 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, har ikke principielle bemærkninger til bevarelse af ret til 
tjenestemandspension fra staten i en sådan situation. 

De neden for anførte forudsætninger gælder imidlertid også i en sådan situation, og vi skal pege på, 
at en videreoverdragelse, eventuelt i flere omgange, skærper kravene til opretholdelse af nødvendig 
indsigt i og opfølgning på de af medarbejdernes ansættelsesmæssige forhold, der har betydning for 
statens korrekte opfyldelse af sine forpligtelser. 

Retten til tjenestemandspension i henhold til tjenestemandspensionsloven omfatter 

• Fortsat optjening af pensionsalder efter lovens regler (herunder reglerne om medregning af 
evt. orlovsperioder m.v.)  

• Pension ved afsked på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden 
tjenestemanden utilregnelig årsag, samt ved død pension til ægtefælle og børn under 21 år. 

Udgifter til eventuel rådighedsløn eller ventepenge er staten uvedkommende. 



Forudsætningen for ovennævnte godkendelse er følgende: 

Statens fortsatte pensionsdækning ved overgang til anden virksomhed er betinget af, at overgangen 
sker som led i en overdragelse af aktiviteter, hvorpå de pågældende medarbejdere er beskæftiget. 

Det følger af tekstanmærkningen, at Tele Danmark efter en overdragelse af aktiviteter med de herpå 
beskæftigede tidligere statstjenestemænd fortsat hæfter fuldt ud for de økonomiske og 
administrative forpligtelser over for Finansministeriet, der følger af pensionsaftalen fra 1994 
mellem Staten og Tele Danmark A/S. Dette gælder som nævnt også for tidligere statstjenestemænd, 
der overgår til tredjemand i tilfælde af erhververens videreoverdragelse af aktiviteter. 

De pågældende medarbejdere vil derfor være at betragte som Tele Danmark-medarbejdere, når og 
hvis 1994-aftalen skal genforhandles i 2004 eller senere med baggrund i en konstateret 
pensioneringsalder eller pensionsgivende lønmæssig placering, der afviger fra den i 1994 
forudsatte. Det er således op til Tele Danmark over for erhververe i givet fald at sikre sig 
inddækning for eventuelle økonomiske krav, der måtte kunne henføres til de pågældende 
medarbejdere. 

Tele Danmark må indestå for, at der etableres forretningsgange mellem selskabet og fremtidige 
erhververe, der sikrer, at Finansministeriet stedse er i besiddelse af de nødvendige oplysninger, data 
m.v. for en korrekt pensionsmæssig håndtering af de pågældende medarbejdere. Det påhviler Tele 
Danmark - gerne som hidtil KTAS Pension efter aftale med Tele Danmark - løbende at 
indrapportere relevante data i PENSAB. 

Konkret er det en betingelse for statens fortsatte pensionsdækning af de pågældende medarbejdere i 
forbindelse med virksomhedsoverdragelse, at Personalestyrelsen stedse er underrettet om 
medarbejdernes ansættelsesmæssige tilhørsforhold med angivelse af navn, cpr.-nummer og 
tidspunkt for seneste skift af ansættelsessted. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den 
fremsendte liste over de berørte medarbejdere på broadcastområdet alene indeholder oplysning om 
fødselsdato, men ikke cpr.-nummer, hvilket bedes berigtiget. 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, anmoder tillige om, at der ved hver overdragelse til anden 
virksomhed foretages en registrering af den enkelte medarbejders pensionsalder og placering på 
pensionsgivende skalatrin, og at denne registrering fremsendes til Finansministeriet, 
Personalestyrelsen. 

Endelig må Tele Danmark sikre, at sager, der vedrører de pågældendes pensionsforhold, behandles i 
overensstemmelse med de regler og procedurer, der gælder i forhold til Finansministeriet, f.eks. 
behandling i statens helbredsnævn af sager om afsked på grund af helbredsbetinget 
utjenstdygtighed. 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, beder Tele Danmark bekræfte, at selskabet er indforstået med 
de beskrevne forudsætninger. 

Såfremt Tele Danmark har spørgsmål om eller behov for uddybning af ovenstående, deltager 
Finansministeriet naturligvis gerne i en drøftelse med selskabet. 



Finansministeriet, Personalestyrelsen, har orienteret Telekommunikationsforbundet og 
Lederforeningen i Tele Danmark ved kopi af dette brev. 

Med venlig hilsen 

(sign.) 
Carl Erik Johansen 

 


