
 

 

LOKALAFTALE 

 

 

 
Der er mellem Allerød Lærerforening og Allerød Kommune indgået aftale om pension 

af funktions- og kvalifikationslønstillæg. 

 

Personafgrænsning: 

 
Aftalen gælder for lærere, børnehaveklasseledere og konsulenter ansat på læreraftale – der 

er ansat som tjenestemand i den lukkede gruppe eller som kommunal tjenestemand i Allerød 

Kommune ved distriktsskolerne, Kongevejsskolen, Tokkekøbskolen og PPR. 

 

Aftale om pension: 

 
Lokalt aftalt funktions- eller kvalifikationsløn som ydes i form af tillæg, er pensionsgivende 

efter en af følgende modeller: 

 

Bemærkninger: 

 

Aftaler om ikke-pensionsgivende tillæg – indgået før 1. juni 2002 – berøres ikke af denne 

aftale, medmindre andet aftales. 

 

Model 1: 
 

Varige tillæg vil på pensioneringstidspunktet blive konverteret således at pågældendes 

tjenestemandspension bliver beregnet efter det løntrin der ligger nærmest pågældendes løn 

inkl. tillæg. 

 

Bemærkninger til Model 1: 

 

• Om et tillæg kan betragtes som varigt aftales via forhåndsaftalen. Ved evt. indivi-

duelle tillæg skal dette forhold aftales inden første udbetaling af tillægget finder sted. 

Betragtes tillægget ikke som varigt,  følges Model 2. 

• Fra 1. januar 2004 vil der ikke blive indbetalt supplerende pension for de tillæg der 

bliver omfattet af aftalen . 

• Beregning af konverteringen vil ske tidligst 6 måneder og senest 3 måneder før fra-

trædelse finder sted. Tillæg der træder i kraft eller bortfalder i denne 3 måneders 

periode, vil således indgå i beregningen.  

• Tillæg der først træder i kraft efter den nævnte 3 måneders periode, vil ikke indgå. 

Der vil i stedet  blive  indbetalt supplerende pension for disse tillæg jf. Model 2 –  

maks. 3 måneder. 

• Konverteringen har ikke indflydelse på lønudbetalingen. 

 

 

 

 

 



   

Model 2: 
 

Der beregnes pensionsbidrag af  funktions- og kvalifikationsløn der ydes i form af tillæg. 

 

Allerød Kommune opretter en supplerende pensionsordning i Lærernes Pension A/S.  

 

Det samlede pensionsbidrag udgør pt. 17,10 %. Pensionsbidraget reguleres jf. overenskomst 

for lærere m.fl. i folkeskolen. 
 

Valg af Model: 
 

Personalerådgivningen udsender skema hvorpå den enkelte ansatte - senest den 30. novem-

ber 2003 – skal meddele Personalerådgivningen hvilken model man ønsker at være omfattet 

af. Valget er bindende og kan ikke efterfølgende ændres. 

 

Hvis fristen overskrides vil den ansatte automatisk være omfattet af Model 2. 

 

Nyansatte der omfattes af denne aftale skal inden 2 måneder efter tiltrædelsen give 

meddelelse om hvilken model pågældende ønsker. 

 

Ikrafttrædelse og opsigelse: 

 
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2004 og omfatter varige tillæg der oppebæres fra denne 

dato eller senere. 

 

Aftalen kan opsiges af Allerød Lærerforening eller Allerød Kommune med 3 måneders 

varsel til en 31. marts – dog tidligst til 31. marts 2005. 

 

 
Underskrift m.v. 

 

Aftalen er forhandlet den: 

 

Dato: 26. september 2003 

 
Sted: Allerød Rådhus 

 

 

 

For ALLERØD LÆRERFORENING  For ALLERØD KOMMUNE 
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