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Vedr.: Rammeaftale om seniorpolitik - Sag ved Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret om fortolkning af aftalens § 7
KTO og KL har i foråret 2013 afholdt mæglingsmøde i henhold til Retstvistaftalen i en
fortolkningstvist om, hvorvidt en tjenestemand bevarer sin ret til supplerende pensionsbidrag i henhold til senioraftalens § 7 ved overgang til en seniorstilling. KTO er af den opfattelse, at senioraftalens § 7 skal forstås således, at både tjenestemænd og ikketjenestemænd ved overgang til en seniorstilling bevarer pension efter lønnen i hidtidig
stilling. For tjenestemænd betyder dette således, at såvel tjenemandspensionsrettigheder
som eventuelt supplerende pensionsbidrag bevares. På mæglingsmødet kunne der ikke
opnås enighed mellem KL og KTO.
KTO har nu udtaget klageskrift ved Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret
med påstand om, at KL tilpligtes at anerkende, at § 7 i rammeaftalen om seniorpolitik
skal forstås således, at en tjenestemand, der ved aftale indgået den 1. april 2002 eller senere er overgået eller overgår til en seniorstilling, bevarer sin ret til supplerende pension
efter lønnen og beskæftigelsesgraden i den hidtidige stilling.
I den konkrete sag, som den principielle fortolkningstvist tager udgangspunkt i, har en
kommune undladt at opretholde de hidtidige indbetalinger til en supplerende pensionsordning for et medlem af Bibliotekarforbundet ansat som tjenestemand i kommunen efter
den pågældende tjenestemands overgang til en seniorstilling pr. 1. maj 2009. Kommunen
har således med virkning fra overgangen til seniorstillingen reduceret indbetalingen til
den supplerende pensionsordning svarende til den reducerede ansættelsesbrøk.
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Susanne
Rehm på tlf.nr..3347 0616 eller pr. e-mail sr@kto.dk.
Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der foreligger nyt i sagen.
Med venlig hilsen
Helle Basse

Susanne Rehm

