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Til medlemmer og institutioner 

 

 

 

Omdannelse af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige 

institutioner 

 

Finansloven for 2022 blev vedtaget af Folketinget den 22. december 2021, og der 

er dermed truffet politisk beslutning om omdannelse af Pensionskassen af 1950 

for forskellige private kirkelige institutioner (herefter P50) fra en statsgaranteret 

pensionskasse til en statslig pensionsordning. Det betyder, at P50 pr. 1. januar 

2022 omdannes til en statslig pensionsordning, der administreres af Udbetaling 

Danmark, Tjenestemandspension.  

 

Hvad betyder det for dig som medlem 

For dig som medlem betyder det, at du fra den 1. januar 2022 ved spørgsmål 

omkring dine pensionsforhold skal henvende dig til Udbetaling Danmark, 

Tjenestemandspension. Det er ligeledes Udbetaling Danmark du skal kontakte, 

hvis der sker ændringer i dine beskæftigelsesforhold, fx ved fratræden eller 

ændring af din beskæftigelsesgrad.  

 

Udbetaling Danmark kan kontaktes via borger.dk/tjenestemandspension eller på 

telefon 70 12 32 00.   

 

Du kan fortsat se din pension på tjenestemandspension.dk. Her kan du også lave 

beregninger af din pension ved fratrædelse på forskellige tidspunkter mv. 

 

Du kan finde mere information om tjenestemandspension på 

borger.dk/tjenestemandspension. Her vil du også kunne finder det regulativ, der 

gælder for din pensionsordning.  

 

 

  

 
  
https://www.km.dk/forside

-pensionskassen 

Telefon 3392 3390 

Telefax 3392 3913 

E-Mail: km@km.dk 

Akt nr. 199046 

Dato: 23. december 2021 

 

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/tjenestemandspension-oversigt
https://www.tjenestemandspension.dk/tmp/faces/frontpage?_adf.ctrl-state=19bj94hk3a_3
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/tjenestemandspension-oversigt
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Hvad betyder det for institutionerne  

De private kirkelige institutioner, som har medlemmer i P50, skal fra den 1. januar 

2022 indbetale institutionsbidrag til Udbetaling Danmark. Indbetalingen skal ske 

månedsvis.  

 

Pensionsindbetalingerne vil blive opkrævet af Udbetaling Danmark ud fra 

oplysningerne i pensionssystemet.  

 

Hvis en medarbejder under sin ansættelse skifter beskæftigelsesgrad, har orlov 

uden løn eller lignende, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver orienterer Udbetaling 

Danmark herom, idet ændringerne kan have betydning for det institutionsbidrag, 

der løbende opkræves af Udbetaling Danmark. 

 

 

Hvad sker der nu 

Kirkeministeriet er i dag administrator af P50. Ministeriet går nu i gang med at 

gennemgå og løbende overdrage alle medlemssager til opbevaring og 

administration i Udbetaling Danmark.  

 

Udbetaling Danmark vil hurtigst muligt oprette en særskilt side på 

borger.dk/tjenestemandspension dedikeret til pensionsordningen og dennes 

medlemmer. På denne side vil regulativet kunne findes, ligesom der vil kunne 

findes svar på oftest stillede spørgsmål, kontaktinformationer mv.  

 

I mellemtiden vil Kirkeministeriet opretholde pensionskassens hjemmeside på 

www.km.dk.  

 

Ligeledes kan Kirkeministeriet kontaktes på telefon 33 92 33 90, såfremt der 

skulle opstå spørgsmål i perioden. 

 

Der vil i overdragelsesperioden være tæt dialog mellem Kirkeministeriet og 

Udbetaling Danmark.  

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Graakjær Lund 

Kirkeministeriet 

 

 

 

Kopi til: 

Bestyrelsen for P50, 

Præsteforeningen, 

Udbetaling Danmark og 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. 

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/tjenestemandspension-oversigt

