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ÆNDRINGER I CIRKULÆRE OM GRUPPELIVSORDNING FOR 
TJENESTEMÆND M.FL. OG VISSE OVERENSKOMST-ANSATTE I STATEN OG 
FOLKEKIRKEN MV. 
 
1. I punkt 2 om ansættelsesmyndighedens opgaver affattes litra c-g således: 
 

c. Sørge for at rette henvendelse til FG om præmiefritagelse, når en ansat fratræder 
på grund af 2/3 erhvervsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde. 

 
d. Sørge for at tilbyde tjenestemænd, der afskediges med rådighedsløn fortsat 

medlemskab af gruppelivsordningen. 
 

e. Anmelde dødsfald til FG vedlagt dokumentation for seneste lønudbetaling. 
 

f. Orientere de ansatte om, at anmeldelse af kritisk sygdom kan ske elektronisk ved 
at den ansatte logger på Mit Gruppeliv på www.fg.dk eller ved at medarbejderen 
retter henvendelse  til ansættelsesmyndigheden, der udskriver en anmeldelses-
blanket med oplysning om ansættelsesdato og eventuel fratrædelsesdato. 
Blanketten sendes til den ansatte, der udfylder resten af blanketten med 
oplysninger om den kritiske sygdom og videresender blanketten til FG.  

 
g. Orientere de ansatte om, at de kan rette henvendelse til Forenede Gruppeliv for 

vejledning om muligheden for at begunstige andre end nærmeste pårørende. 
 
2. I punkt 2 indsættes efter litra h: 
 
”Ansættelsesmyndigheden kan f.eks. på intranettet, i personalehåndbogen eller i et bilag 
til ansættelsesbeviset give de orienteringer til de ansatte, som er nævnt ovenfor.” 
 
3. I punkt 3 om personkreds affattes litra e-g således: 
 

e) ”Ansatte omfattet af LC/CO10-fællesoverenskomsten.  
 

f) Ansatte omfattet af OAO-S-fællesoverenskomsten, der ikke er omfattet af en 
pensionsordning (typisk ansatte, der på grund af karenskrav eller lav alder ikke har 
kunnet optages i en pensionsordning) eller ikke er omfattet af en pensionsordning 
med gruppelivsforsikring. Der henvises til bilag 1. 

http://www.fg.dk/
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g) Øvrige ansatte inden for CFU’s forhandlingsområde der ikke er omfattet af en 

pensionsordning med gruppelivsforsikring, eller for hvem det konkret er aftalt, at 
de er omfattet af såvel gruppelivsforsikringen i pensionsordningen som denne 
ordning. Der henvises til bilag 2.” 
 

4. I punkt 3 udgår følgende afsnit:  
 
”De personalegrupper, for hvem der skal betales en gruppelivspræmie uanset, at der 
indbetales bidrag til en pensionsordning, er anført i bilag 1.” 
 
5. I punkt 3 affattes de to sidste afsnit således: 
 
”Uanset om den pågældende personalekategori er nævnt i bilag 2, skal der betales 
gruppelivspræmie for ansatte inden for CFU’s forhandlingsområde, der ikke er omfattet 
af en pensionsordning med gruppelivsforsikring. Ved tvivl herom rettes henvendelse til 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.” 
 
6. Aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år. 
 
7. I punkt 6 affattes sidste afsnit således: 
 
”De sygdomme, som udløser en forsikringssum, samt de betingelser, der gælder for visse 
kritiske sygdomme, fremgår af de af FG til enhver tid fastsatte forsikrings-betingelser, 
som kan findes på www.fg.dk.”. 
 
8. I punkt 8 indsættes ”Skatteministeriet/” før ”Finansministeriet”. 
 
9. Bilag 1 bliver til bilag 2 og der indsættes et nyt bilag 1 med angivelse af 
personalekategorier under OAO-S-fællesoverenskomsten. 
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