Vejledning til skabeloner for ansættelsesbreve til ikke-kongeligt
udnævnte tjenestemænd
Indledning
Skabelonerne kan kun anvendes i forbindelse med ansættelse af ikke-kongeligt udnævnte tjenestemænd, dvs.
tjenestemænd i stillinger klassificeret i lønramme 35 og derunder. Alternativt kan den fortrykte formular ”Fi32”
benyttes, jf. Finansministeriets cirk. nr. 9291 af 30. juni 2008 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for
tjenestemænd (Perst.nr. 029-08).
Ansættelse af tjenestemænd i stillinger, der er klassificeret i lønramme 36 og derover sker ved kongelig udnævnelse, jf. Finansministeriets bkg. nr. 371 af 18. maj 2004. I disse tilfælde benyttes den trykte formular ”Fi31”, jf.
Finansministeriets cirk. nr. 9291 af 30. juni 2008 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd
(Perst.nr. 029-08).
Ansættelse som tjenestemand kan alene ske i det omfang, der fremgår af ansættelsesformcirkulæret, jf. Finansministeriets cirkulære af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken (Perst.nr. 087-00), som ændret ved Finansministeriets cirkulære af 17. juni 2009 (Perst.nr. 036-09).
Skabelonerne
Ansættelsesmyndigheden kan indsætte myndighedens logo øverst i den enkelte skabelon eller anvende teksten i
myndighedens eget brevpapir.
Ansættelsesmyndigheden skal sikre, at skabelonerne udfyldes i overensstemmelse med retningslinjerne i Finansministeriets cirk. nr. 9291 af 30. juni 2008 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd (Perst.
nr. 029-08). Se i øvrigt PAV 15.2.5.
Bemærk: Overskriften i skarp parentes [ ] slettes.
Den kursiverede tekst i ”blød” parentes ( ) udskiftes med de angivne oplysninger i ikke-kursiv.
Ansættelse i en tjenestemandsstilling skal ske med virkning fra den 1. i en måned. Ansættelsesbrevet skal være
underskrevet før den dato, ansættelsen har virkning fra, dvs. senest dagen før stillingen tiltrædes, jf. pkt. 4 i Finansministeriets cirk. nr. 9291 af 30. juni 2008 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd
(Perst.nr. 029-08). Se i øvrigt PAV 15.2.5.2.
Ansættelsesbrevet underskrives af den, der har udnævnelseskompetencen, jf. PAV 15.2.3.3.
Skabelonen til: ”Uden kgl udnævnelse, på prøve eller varig” anvendes til tjenestemænd, der ansættes på prøve
eller varigt. Skabelonen anvendes også til ikke-administrative tjenestemænd, der får tjenestested i hovedstadsområdet, jf. nedenfor.
Skabelonen til: ”Uden kgl udnævnelse, på prøve, varig, administrativ i hovedstadsområdet” anvendes til
administrative tjenestemænd, der ved ansættelse på prøve eller ved varig ansættelse får tjenestested i hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholms Regionskommune). I ansættelsesbrevet skal der efter det på-

gældende ansættelsesområde, f.eks. ”Økonomi- og Erhvervsministeriet med tilhørende institutioner”, også stå:
”og samtlige andre ministeriers departementer”, jf. pkt. 3, nr. 1 og 2 i Finansministeriets cirk. nr. 9291 af 30. juni
2008 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd (Perst.nr. 029-08).
Skabelonen til: ”Uden kgl udnævnelse på åremål” anvendes til tjenestemænd, der ansættes på åremål. Ansættelsesområdet for tjenestemænd på åremål er afgrænset til vedkommende ministerium/institution.
I det følgende vises eksempler på udfyldte skabeloner:

EKSEMPEL på udfyldt skabelon: ”Uden kgl udnævnelse, på prøve eller varig”
På prøve:

Tove Thomsen, der har indfødsret, ansættes herved fra den 1. januar 2010 at regne som socialrådgiver på prøve
med et ansættelsesområde, der omfatter Indenrigs- og Socialministeriet med tilhørende institutioner.
Det tilkendegives Dem, at De ved denne ansættelse undergives de til enhver tid for tjenestemænd i almindelighed
gældende regler og de for denne stilling særligt fastsatte bestemmelser, samt at De som tjenestemand samvittighedsfuldt skal opfylde de pligter, som den Dem betroede stilling pålægger Dem.

København, den 20. december 2009

Peter Petersen
__________________________________________

Ansættelsesbrev for Tove Thomsen (010203-0405) som socialrådgiver på prøve.

EKSEMPEL på udfyldt skabelon: ”Uden kgl udnævnelse, på prøve eller varig”
Varig ansættelse:

Tove Thomsen, der har indfødsret, ansættes herved fra den 1. januar 2010 at regne som socialrådgiver med varig
ansættelse med et ansættelsesområde, der omfatter Indenrigs- og Socialministeriet med tilhørende institutioner.
Det tilkendegives Dem, at De ved denne ansættelse undergives de til enhver tid for tjenestemænd i almindelighed
gældende regler og de for denne stilling særligt fastsatte bestemmelser, samt at De som tjenestemand samvittighedsfuldt skal opfylde de pligter, som den Dem betroede stilling pålægger Dem.

København, den 20. december 2009.

Peter Petersen
__________________________________________

Ansættelsesbrev for Tove Thomsen (010203-0405) som socialrådgiver med varig ansættelse.

EKSEMPEL på udfyldt skabelon: ”Uden kgl udnævnelse, på prøve, varig, administrativ i hovedstadsområdet”
På prøve:

Jens Jensen, der har indfødsret, ansættes herved fra den 1. januar 2010 at regne som assistent på prøve med et
ansættelsesområde, der omfatter Finansministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers
departementer.
Det tilkendegives Dem, at De ved denne ansættelse undergives de til enhver tid for tjenestemænd i almindelighed
gældende regler og de for denne stilling særligt fastsatte bestemmelser, samt at De som tjenestemand samvittighedsfuldt skal opfylde de pligter, som den Dem betroede stilling pålægger Dem.

København, den 20. december 2009.

Peter Petersen
__________________________________________

Ansættelsesbrev for Jens Jensen (010203-0405) som assistent på prøve.

EKSEMPEL på udfyldt skabelon: ”Uden kgl udnævnelse, på prøve, varig, administrativ i hovedstadsområdet”
Varig ansættelse:

Jens Jensen, der har indfødsret, ansættes herved fra den 1. januar 2010 at regne som assistent med varig ansættelse med et ansættelsesområde, der omfatter Finansministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer.
Det tilkendegives Dem, at De ved denne ansættelse undergives de til enhver tid for tjenestemænd i almindelighed
gældende regler og de for denne stilling særligt fastsatte bestemmelser, samt at De som tjenestemand samvittighedsfuldt skal opfylde de pligter, som den Dem betroede stilling pålægger Dem.

København, den 20. december 2009.

Peter Petersen
__________________________________________

Ansættelsesbrev for Jens Jensen (010203-0405) som assistent med varig ansættelse.

EKSEMPEL på udfyldt skabelon: ”Uden kgl udnævnelse på åremål”

Jørgen Jørgensen, der har indfødsret, ansættes herved fra den 1. januar 2010 at regne som fuldmægtig på åremål i
4 år med et ansættelsesområde, der omfatter Landsskatteretten.
Det tilkendegives Dem, at De ved denne ansættelse undergives de til enhver tid for tjenestemænd i almindelighed
gældende regler og de for denne stilling særligt fastsatte bestemmelser, samt at De som tjenestemand samvittighedsfuldt skal opfylde de pligter, som den Dem betroede stilling pålægger Dem.

København, den 20. december 2009.

Peter Petersen
__________________________________________

Ansættelsesbrev for Jørgen Jørgensen (010203-0405) som fuldmægtig på åremål.

