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PROTOKOLLAT 

Gruppelivsforsikringsordning for ikke - 

tjenestemandsansatte AF-Konsulenter, der er overgået til 

ansættelse i kommunerne i forbindelse med etablering af et 

enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. 

 1) Ikke-tjenestemandsansatte AF- konsulenter, der er overgået til 
ansættelse i kommunen den 1. august 2009 

Med virkning fra 1. april 2011 omfattes ikke-tjenestemandsansatte AF- 
konsulenter, der er overgået til ansættelse i en kommune den 1. august 2009 
i forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt 
beskæftigelsesessystem, af Aftale om gruppelivsforsikring for tjenestemænd 
og visse andre ansatte. 
 
Til dækning af de omkostninger, der er forbundet med ordningen afkortes i 
de pågældendes løn en forsikringspræmie, hvis størrelse fastsættes på 
grundlag af antallet af forsikrede i gruppelivsordning 86 115 og deres 
aldersfordeling. Kommunen indbetaler præmien til FG. Til udligning yder 
kommunen de pågældende et tillæg til lønnen af samme størrelse som 
forsikringspræmien, benævnt gruppelivstillæg. 

2) Ikke – tjenestemandsansatte AF-Konsulenter, der forud for 1. 
august 2009 overgik til ansættelse i et pilotjobcenter 

Med virkning fra 1. april 2008 omfattes ikke-tjenestemandsansatte AF- 
konsulenter, der forud for 1. august 2009 er overgået til ansættelse i et 
pilotjobcenter, af Aftale om gruppelivsforsikring for tjenestemænd og visse 
andre ansatte 
 
Til dækning af de omkostninger, der er forbundet med ordningen afkortes i 
de pågældendes løn en forsikringspræmie, hvis størrelse fastsættes på 
grundlag af antallet af forsikrede i gruppelivsordning 86 115 og deres 
aldersfordeling. Kommunen indbetaler præmien til FG. Til udligning yder 
kommunen de pågældende et tillæg til lønnen af samme størrelse som 
forsikringspræmien, benævnt gruppelivstillæg. 

 
AF-Konsulenter ved pilotjobcentre er dog ikke omfattet af pkt.2, så længe 
der indbetales gruppelivspræmie til en anden gruppelivsordning eller 
pensionsbidrag til en pensionsordning, hvor en del af pensionsbidraget 
bruges til indbetaling på en gruppelivsforsikring  
 
  

København, den 15.august 2011. 



For KL:  
Michael Ziegler 
Karsten Thystrup 
 
 
                                                         
 
For Regionernes Lønnings og Takstnævn: 
Signe F. Nielsen 
Ole Lund  Jensen 
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