
.LUNHPLQLVWHULHW�   
Frederiksholms  Kanal  21,  Postboks 2123, DK  1015  København  K   
Tlf.:  33 92 33 90 • Fax:  33 92 39 13 • e-post: km@km.dk 
   
 

 

  
Folketingets Finansudvalg 
 
 
 
 
 
 
I brev af 10. juni 2004 (§ 22 – bilag 11) har udvalget  udbedt sig min besvarelse af følgende 
spørgsmål: 
 
”5. Udvalget udbeder sig en redegørelse for oprykningen af sognepræst Peter Fergo til højeste løn-

ramme. Herunder bedes det oplyst: 
− om oprykningen er sket uden anbefaling fra Københavns biskop, Erik Norman  Svendsen? 
− hvem der fra ministeriet kontaktede Erik Norman Svendsen og oplyste ham om, at han ville 

blive holdt skadesløs? 
− hvorfor der var tale om oprykning til lønramme 34 med 5 års tilbagevirkende kraft? 
− hvor stort et beløb, der ved oprykningen af Peter Fergo ville blive efterbetalt for de 5 år? 
− hvor mange andre præster, der ved samme lejlighed er blevet oprykket, hvilket skalatrin   

oprykningen er sket til for disse præster, samt for hvilken periode oprykningen er givet til-
bagevirkende kraft for disse præster? 

− hvorfor oprykningen er gennemført selv om der er gennemført orlovs- og ansættelsesstop? 
− hvor på finansloven, den såkaldte ”hullekasse” er budgetteret, og hvad kriterierne for anven-

delse af ”hullekassen” er?  
− om der er andre præster, som kunne sidestilles med Peter Fergo anciennitets- og arbejds-

mæssigt, som ikke er blevet oprykket? 
 

 
Svar: 
Sognepræster i folkekirken er klassificeret i lønrammeforløbet 16-21-29-31, jf. lov nr. 13. af 18. juni 
1969 om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkesko-
len og folkekirken (lønnings- og klassificeringsloven) § 30, stk. 1. Slutløntrinnet for en tjeneste-
mandsstilling som præst er derfor 3. løntrin i LR 31. 
 
Der er på sognepræsteområdet i alt 203 personlige genanvendelige LR 34 klassificeringer. Disse LR 
34 klassificeringer fordeles ved individuel aftale mellem Kirkeministeriet og Den danske Præstefor-
ening. 
 
Det er en betingelse for personlig oprykning til LR 34, at præsten har været to år på slutløn (3. løntrin 
i LR 31), og at præstens tjenstlige forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende. Disse betin-
gelser stilles i analogi af bestemmelsen i lønnings- og klassificeringslovens § 30, stk. 2, hvorefter op-
rykning fra LR 21 til LR 29 og fra LR 29 til LR 31 er betinget af, at præsten i to år har oppebåret slut-
løn i den lavere lønramme, og at præstens tjenstlige forhold i enhver henseende har været tilfredsstil-
lende.  
 
Der er endvidere den yderligere betingelse, at der er en ledig LR 34 klassificering.    
 
Hvis en tjenestemand omklassificeres til LR 34, efter at han/hun er fyldt 60 år, har omklassificeringen 
kun virkning for beregning af tjenestemandspensionen, når der er forløbet 2 år eller mere mellem om-
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klassificeringstidspunktet og pensioneringstidspunktet. Man kan altså godt blive omklassificeret, efter 
at man er fyldt 60 år, men man får kun glæ de af det pensionsmæ ssigt, hvis man forbliver i stillingen i 
2 år. 
 
Den hidtidige procedure har væ ret den, at Præ steforeningen tog initiativ til genanvendelse af en le-
digbleven LR 34 klassificering og sendte forslag til ministeriet efter forhandling med vedkommende 
biskop vedrørende betingelsen om, at præ stens tjenstlige forhold i enhver henseende har væ ret til-
fredsstillende.    
 
Det var en forudsæ tning for denne ordning, at Præ steforeningen indstillede ikke-medlemmer af Præ -
steforeningen på lige fod med medlemmer til oprykning til LR 34.  
 
Da antallet af personlige genanvendelige LR 34 klassificeringer som næ vnt er begræ nset til 203, vil 
en præ st med et sæ dvanligt ansæ ttelsesforløb normalt have væ ret på slutløn i en årræ kke, før han/hun 
kan komme i betragtning til omklassificering. Omklassificering sker normalt først, når præ sten er me-
get næ r på de 60 år. Antallet af ledigblivende klassificeringer afhæ nger naturligvis af præ sternes alder 
ved pensionering. En tidlig pensionering betyder, at LR 34 klassificeringen hurtigt kommer i omløb 
igen, mens en sen pensionering betyder, at ventetiden på en LR 34 klassificering stiger. 
 
I forbindelse med at Kirkeministeriet i februar 2004 midlertidigt stoppede denne såkaldte aldersbetin-
gede oprykning til LR 34, blev ministeriet opmæ rksom på, at der var seks præ ster, der alle ved stop-
pets indførelse var fyldt 60 år og havde væ ret mere end to år på slutløn. Af disse seks præ ster var de 
fem ikke medlem af Præ steforeningen, og Præ steforeningen havde ikke indstillet dem til omklassifi-
cering. Den sjette præ st var medlem af præ steforeningen og indstillet til omklassificering af Præ ste-
foreningen. Det bemæ rkes i denne forbindelse, at Kirkeministeriet ikke foretager registrering af, om 
præ ster er medlem eller ikke-medlem af Præ steforeningen, men at det i Teologisk Stat, der udgives af 
Præ steforeningen, er oplyst, hvilke præ ster der er medlem af Præ steforeningen, og hvilke der ikke er 
medlem. 
 
Som ovenfor næ vnt er slutløntrinnet for sognepræ ster 3. løntrin i LR 31, og der findes ingen regler 
om, at præ ster automatisk omklassificeres til LR 34, når de har opnået en vis alder og anciennitet. Der 
er altså ikke noget retskrav på oprykning til LR 34. 
 
Der gæ lder imidlertid en forvaltningsretlig lighedsgrundsæ tning, der indebæ rer, at der skal væ re lige 
vilkår for præ ster for oprykning til LR 34. Dette gæ lder naturligvis, hvad enten de er medlem af Præ -
steforeningen eller ej. Det er et ulovligt hensyn at læ gge væ gt på medlemskab af fagforening. Den 
tekniske betegnelse herfor er ” fagforeningsmagtfordrejning” . 
 
Da Kirkeministeriet ved sit midlertidige stop for de aldersbetingede oprykninger til LR 34 i februar 
2004 æ ndrede ordningen, fandt ministeriet, at der uanset oprykningsstoppet og med oprykningsstop-
pet som skæ ringstidspunkt burde rettes op på de mangler, som den hidtidige administration havde ef-
terladt. 
 
Sagen blev drøftet på et møde med Præ steforeningen den 23. marts 2004. Et konkret resultat af mødet 
var, at der – efter Kirkeministeriets opfattelse – blev konstateret enighed om, at det var uheldigt, at 
nogle præ ster, der opfylder de aftalte betingelser for oprykning til LR 34 ved en fejl ikke er blevet op-
rykket til LR 34, fordi de ikke er medlem af Præ steforeningen. Kirkeministeriet tilkendegav, at mini-
steriet straks ville sørge for oprykning af de pågæ ldende, og man var af den opfattelse, at Præ stefor-
eningen var enig heri. Det bemæ rkes i denne forbindelse, at det ville væ re et ulovligt hensyn, hvis 
Præ steforeningen næ gter at indgå aftale om oprykning på grund af manglende medlemskab af Præ ste-
foreningen. 
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Kirkeministeriet kontaktede herefter vedkommende bispekontorer med henblik på en afklaring af, om 
biskoppen havde indvendinger mod omklassificering af de pågæ ldende (vedrørende betingelsen at 
præ stens tjenstlige forhold i enhver henseende har væ ret tilfredsstillende). Det blev ligeledes tilken-
degivet, at ministeriet ville tilføre de nødvendige midler, hvis omklassificeringen gav problemer for 
stiftets præ stelønsbevilling.  
 
Biskop Erik Norman Svendsen henviste i brev til ministeriet af 29. april 2004 til ministeriets brev af 
26. april 2004, hvori stiftet er opfordret til fortsat at vise tilbageholdenhed med hensyn til forbruget af 
bevillingen til aflønning af præ ster. Biskoppen udtalte endvidere, at han på grund af den økonomiske 
usikkerhed ikke umiddelbart kunne anbefale, at sognepræ st Peter Fergo oprykkes til LR 34.  
 
Sognepræ st Peter Fergos oprykning skete derfor uden anbefaling fra biskop Erik Norman Svendsen. 
Oprykning af de øvrige præ ster (bortset fra den ene præ st, der var indstillet af Præ steforeningen) ske-
te også uden anbefaling fra vedkommende biskop. Det afgørende var, at vedkommende biskop ikke 
havde indvendinger imod oprykning af den pågæ ldende præ st på grund af præ stens tjenstlige forhold. 
Biskop Erik Normen Svendsens betæ nkelighed skyldtes økonomisk usikkerhed og ikke sognepræ st 
Peter Fergos tjenstlige forhold.  
 
Det var Kirkeministeriets departementschef, der kontaktede biskop Erik Norman Svendsen med hen-
blik på drøftelse af blandt andet spørgsmålet om afholdelse af udgifterne ved oprykning af sognepræ st 
Peter Fergo. Der havde tidligere væ ret kontakt mellem en embedsmand fra ministeriet og stiftskon-
torchefen i Københavns Stiftsøvrighed om spørgsmålene i forbindelse med omklassificering af sog-
nepræ st Peter Fergo på samme måde som der var kontakt mellem ministeriet og vedkommende bis-
pekontorer/bisper om oprykning af de øvrige præ ster (bortset fra den ene præ st, der var indstillet af 
Præ steforeningen, hvor forhandling med biskoppen var gennemført, før Præ steforeningen sendte sin 
indstilling til Kirkeministeriet). 
 
Som tidligere oplyst blev fem andre præ ster oprykket til LR 34 ved samme lejlighed. De er alle op-
rykket til skalatrin 47. Der er kun et løntrin i LR 34, nemlig skalatrin 47. 
 
Baggrunden for at give oprykning med tilbagevirkende kraft var at rette op på den fejl, der var sket, 
fordi de pågæ ldende ikke var blevet rykket op til LR 34 på lige fod med andre sognepræ ster og derfor 
ikke havde fået samme lønmæ ssige og pensionsmæ ssige stilling som disse. 
 
Der er derfor sket oprykning fra den 1. i den måned, hvor den pågæ ldende fyldte 60 år, under forud-
sæ tning af, at den pågæ ldende på dette tidspunkt havde væ ret to år på slutløn. En enkelt præ st ønske-
de ikke tilbagevirkning og blev derfor rykket op med virkning fra den 1. april 2004 (i stedet for 1. au-
gust 2003), og sognepræ st Peter Fergo ønskede kun fem års tilbagevirkning – svarende til den almin-
delige foræ ldelsesfrist – og blev derfor rykket op med virkning fra den 1. juni 1999 (i stedet for 1. ju-
ni 1996). 
 
I forbindelse med sin oprykning til LR 34 vil sognepræ st Peter Fergo få efterbetalt differencen mel-
lem LR 34 og slutløntrinnet i LR 31. For perioden 1. juni – 31. december 1999 er efterbetalingsbelø-
bet 16.484,44 kr. For 2000 er efterbetalingsbeløbet 28.470,27 kr. For 2001 er efterbetalingsbeløbet 
29.365,71 kr. For 2002 er efterbetalingsbeløbet 30.048,21 kr. For 2003 er efterbetalingsbeløbet 
30.466.77 kr., og for perioden 1. januar – 30. april 2004 er efterbetalingsbeløbet 10.239,26 kr. 
 
Oprykningen er givet tilbagevirkning til henholdsvis 1. marts 1995, 1. juni 1999 (Peter Fergo), 1. 
april 2001, 1. januar 2003 og 1. maj 2003.  
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Som tidligere næ vnt stoppede Kirkeministeriet i februar 2004 midlertidigt den såkaldte aldersbetinge-
de oprykning til LR 34, indtil der er overblik over forbruget af præ stelønsbevillingen til kontant godt-
gørelse for sæ rlige feriedage. Det er aftalt med Præ steforeningen at tage sagen op igen efter sommer-
ferien, hvor også en æ ndring af proceduren med hensyn til genanvendelse af LR 34 klassificeringer 
skal drøftes, idet det skal sikres, at ikke-medlemmer af Præ steforeningen ikke stilles ringere end med-
lemmer af Præ steforeningen. 
 
Som ligeledes næ vnt ovenfor under omtalen af mødet med Præ steforeningen den 23. marts 2004, 
fandt Kirkeministeriet, at oprykning af de pågæ ldende, der ved en fejl ikke var blevet oprykket til LR 
34, fordi de ikke var medlem af Præ steforeningen, måtte ske straks og ikke kunne afvente en generel 
drøftelse efter sommerferien.  
 
Med den skete oprykning af de seks sognepræ ster skulle alle sognepræ ster, der var fyldt 60 år ved 
stoppet for den aldersbetingede oprykning, og som på dette tidspunkt opfyldte betingelserne for op-
rykning væ re omklassificeret til LR 34, og der skulle dermed væ re gennemført en oprydning på om-
rådet frem til klassificeringsstoppet. 
 
Der skulle derfor heller ikke væ re præ ster, som kan sidestilles med Peter Fergo anciennitets- og ar-
bejdsmæ ssigt, og som var fyldt 60 år ved stoppet for den aldersbetingede oprykning, som ikke er ble-
vet oprykket.  
 
Lønbevillingen til præ ster udgøres af en finanslovsbevilling under § 22 Kirkeministeriet, konto 
22.21.03. Præ ster og provster, og af en bevilling på Fæ llesfonden, jf. lov om folkekirkens økonomi § 
11. 
 
Den samlede bevilling er efter en møderæ kke med stiftsadministrationerne fordelt til forvaltning i de 
enkelte stifter. Der er i denne forbindelse aftalt en procedure om eventuel omflytning af bevillinger i 
sidste halvdel af året, ligesom der til imødegåelse af udsving i belastningen af de enkelte stifters løn-
bevilling ved blandt andet afholdelse af udgifter til sæ rlige feriedage er tilbageholdt en mindre lønre-
serve. Det er i forbindelse hermed at Københavns Stift i bevillingsmæ ssig sammenhæ ng vil blive søgt 
holdt skadesløs. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 

Tove Fergo 
 
 

/Steffen Brunes 
 
 


