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Indledning.

Under 22. november 1965 tilskrev økonomi-
ministeriet chefen for lønnings- og pensions-
departementet, departementschef P. Bjørn Ol-
sen således:

»I den i marts måned d. å. afgivne betænk-
ning fra det under 18. juni 1963 nedsatte ud-
valg vedrørende tjenestemænds adgang til al-
mindelig folkepension har udvalget givet ud-
tryk for, at tjenestemændenes efterlønsordning
inden for en nærmere fremtid bør optages til
revision med henblik på at tilpasse ordningen
til den stedfindende udvikling i den offentlige
alderssikring.

I overensstemmelse hermed har regeringen
•—• under hensyn til de problemer, som ind-
førelsen af almindelig ikke-indtægtsbestemt fol-
kepension og arbejdsmarkedets tillægspension
samt overvejelserne omkring en videregående
tillægspensionsordning rejser i forhold til den
bestående efterlønsordning for tjenestemænd,
og som er nærmere belyst i ovennævnte ud-
valgsbetænkning, hvori er opstillet alternative
tekniske muligheder for disse problemers løs-
ning — efter forhandling med statstjeneste-
mændenes centralorganisationer og Danmarks
lærerforening besluttet at nedsætte en tjeneste-
mandskommission med repræsentanter for fol-
ketingets politiske partier, administrationen og
tjenestemandsorganisationerne til udarbejdelse
af forslag til revision af tjenestemændenes
efterlønsordning og til de heraf nødvendig-
gjorte ændringer i lov om lønninger og pen-
sioner m. v. til statens tjenestemænd, lov om
lønninger m. v. til folkeskolens lærere og lov
om folkekirkens lønningsvæsen m. v.

Selv om kommissionen ikke nedsættes med
det formål at beskæftige sig med det øjeblik-
kelige lønniveau for tjenestemændene, vil den
kunne overveje og fremkomme med forslag til
løsning af sådanne spørgsmål vedrørende de
af ovennævnte love omfattede tjenestemænds
eller enkelte tjenestemandsgruppers ansættel-
sesvilkår m. v. eller andre forhold, som den
siden den nuværende tjenestemandslovgiv-
nings gennemførelse i 1958 stedfundne udvik-

ling og indvundne erfaringer har gjort det
ønskeligt at søge løst. Såfremt det findes
ønskeligt, kan spørgsmål af særlig karakter
udtages til forlods behandling og forslag til
deres løsning fremsættes uden at afvente af-
slutningen af kommissionens øvrige arbejde.

Kommissionen kan tilkalde enkelte sagkyn-
dige til midlertidig deltagelse i dens møder;
endvidere kan den til behandling af specielle
områder nedsætte udvalg, i hvilke — foruden
kommissionens egne medlemmer — enkelte
repræsentanter for de særligt interesserede ad-
ministrationer og tjenestemandsorganisationer
kan indtræde.

Kommissionen består af 26 medlemmer.
Regeringen har udpeget lønningsrådets for-
mand, departementschef i økonomiministeriet
P. Bjørn Olsen, til formand og afdelingschef
i økonomiministeriet Hans C. Fedders til næst-
formand og har yderligere valgt 6 medlemmer,
nemlig generaldirektør for post- og telegraf-
væsenet Gunnar Pedersen, departementschef i
forsvarsministeriet C. C. F. Langseth, kontor-
chef i økonomiministeriet Bodil Andersen,
kontorchef i socialministeriet E. Arntzen, kon-
torchef i indenrigsministeriet Johs. Pedersen
og trafikinspektør i generaldirektoratet for
statsbanerne E. Rolsted Jensen.

Til de foran nævnte, af regeringen udpegede
medlemmer kommer 13 medlemmer udpeget
af partigrupperne i folketinget samt 5 tjene-
stemandsrepræsentanter, deraf 2 udpeget af
statstjenestemændenes centralorganisation I
(funktionærklasserne), 1 af statstjenestemæn-
denes centralorganisation II (embedsklas-
serne), 1 af danske statsembedsmænds samråd
og 1 af Danmarks lærerforening.

De af partigrupperne i folketinget valgte
medlemmer er følgende:

Folketingsmand, redaktør Holger Eriksen.
Folketingsmand, overtoldassistent Jørgen

Peder Hansen.
Folketingsmand, skatterådsformand Hans

Lund.



Folketingsmand, civilingeniør Knud Eng-
gaard.

Folketingsmand, bankkasserer Jens Frand-
sen.

Folketingsmand, landsretssagfører Erik
Ninn-Hansen.

Folketingsmand, politifuldmægtig Jørgen
Langkilde.

Folketingsmand, forstander Svend Hau-
gaard.

Folketingsmand, fhv. undervisningsminister
K. Helveg Petersen.

Folketingsmand, professor Morten Lange.
Folketingsmand, lærer Erik Sigsgaard.
Folketingsmand, advokat Johan Asmussen.
Folketingsmand, professor B. Diderichsen.
Statstjenestemændenes centralorganisation

I har udpeget formanden for centralorganisa-
tionen, forretningsfører Egon Rasmussen, og
forbundsformand Aage Nielsen. Statstjeneste-
mændenes centralorganisation II har udpeget
organisationens formand, trafikkontrollør E.
Svendsen. Danske statsembedsmænds samråd
har udpeget professor Poul Bonnevie, og Dan-
marks lærerforening repræsenteres af forenin-
gens formand, overlærer Stinus Nielsen.

Kommissionens sekretariatsforretninger vil
blive varetaget af medarbejdere i økonomi-
ministeriets lønnings- og pensionsdepartement
under ledelse af kontorchef Bodil Andersen.

Ved at meddele foranstående skal man an-
mode Dem om at indtræde som formand for
forannævnte kommission.«

Kommissionen begyndte sit arbejde den 10.
december 1965 og drøftede i en række møder
hovedemnerne for revisionen og kommissio-
nens arbejdsform.

Ved afslutningen den 15. december af gene-
raldebatten besluttedes det at nedsætte føl-
gende 3 udvalg:

Udvalg I.
Tjenestemændenes efterlønsordning.

P. Bjørn Olsen
H.C. Fedders
Bodil Andersen
C. C. F. Langseth
E. Arntzen
Holger Eriksen
Knud Enggaard
J. Langkilde
Sv. Haugaard
Morten Lange
J. Asmussen

B. Diderichsen
E. Rasmussen
Aage Nielsen
E. Svendsen
P. Bonnevie
Stinus Nielsen

Udvalg II.
Tjenestemændenes ansættelsesvilkår.

P. Bjørn Olsen
H. C. Fedders
Bodil Andersen
Gunnar Pedersen
C. C. F. Langseth
E. Rolsted Jensen
J. P. Hansen
Jens Frandsen
J. Langkilde
K. Helveg Petersen
Morten Lange
J. Asmussen
B. Diderichsen
E. Rasmussen
Aage Nielsen
E. Svendsen
P. Bonnevie
Stinus Nielsen

Udvalg III.
Andre problemer i det bestående

tjenestemandssystem.

P. Bjørn Olsen
H. C. Fedders
Bodil Andersen
Gunnar Pedersen
Johs. Pedersen
E. Rolsted Jensen
Hans Lund
Knud Enggaard
J. Langkilde
Sv. Haugaard
E. Sigsgaard
J. Asmussen
B. Diderichsen
E. Rasmussen
Aage Nielsen
E. Svendsen
P. Bonnevie
Stinus Nielsen.

I januar 1966 blev der under udvalg III
nedsat en arbejdsgruppe — bestående af kom-
missionens formand og organisationsrepræ-
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sentanterne — til at undersøge, om der kunne
udtages enkelte særligt hastende lønstruktur-
problemer til forlods behandling i kommissi-
onen.

I en redegørelse af 20. april 1966 konstate-
rede arbejdsgruppen, at det vel ville være tek-
nisk muligt at rette enkelte af skævhederne
noget op, men det blev samtidig påpeget, at
en sådan midlertidig og delvis løsning ville
medføre, at den tilbageværende ikke-revide-
rede del af lønsystemet ville blive belastet med
nye skævheder.

På denne baggrund anså arbejdsgruppen
det ikke for muligt at foreslå enkelte særligt
hastende lønproblemer udtaget til forlods be-
handling, men man gav udtryk for den op-
fattelse, at skævhederne i lønsystemet måtte
løses under eet gennem en revision af tjeneste-
mandslovene, og at en hurtig revision med
henblik herpå derfor var påkrævet.

Kommissionen fik herefter et supplerende
kommissorium, idet økonomiministeriet den 3.
maj 1966 tilskrev kommissionens formand så-
ledes :

»Ved nedsættelsen af tjenestemandskommis-
sionen den 22. november 1965 pålagde rege-
ringen kommissionen som hovedopgave at ud-
arbejde forslag til revision af tjenestemænde-
nes efterlønsordning med henblik på en tilpas-
ning af denne til den stedfindende udvikling i
den offentlige alderssikring. Kommissoriet åb-
nede samtidig mulighed for, at kommissionen
kunne overveje og fremkomme med forslag til
løsning af andre spørgsmål vedrørende tjene-
stemændenes ansættelsesvilkår m. v., eventuelt
således at spørgsmål af særlig karakter udta-
ges til forlods behandling.

Det er regeringens opfattelse, at udviklingen
i den forløbne tid gør det nødvendigt at til-
dele arbejdet med tilvejebringelse af et nyt
løn- og klassificeringssystem en central plads
i kommissionens overvejelser.

Dette synspunkt deles af tjenestemændenes
centralorganisationer, som har fremsat ønske
om, at tjenestemandskommissionen snarest
muligt udarbejder forslag til en samlet revi-
sion af løn- og klassificeringsbestemmelserne,
efter at man i kommissionen har måttet opgive
forlods at udtage visse særligt hastende løn-
strukturproblemer til særskilt behandling.

Uden dermed at tage stilling til spørgsmålet
om omfanget af tjenestemandsansættelser i
fremtiden finder regeringen det påkrævet, at
der inden for en begrænset tid udarbejdes for-

slag til nyt lønsystem og ændret klassificering
med henblik på gennemførelse af en tidssva-
rende ordning, der kan tilpasses ændringer i
det øvrige samfund.

Sammenhængen mellem lønsystemet på den
ene side og ansættelsesvilkårene i øvrigt, her-
under efterlønsordningen, på den anden side
gør det selvsagt ønskeligt at vurdere forslag til
den fremtidige ordning som en helhed, men
man er opmærksom på, at de nødvendige for-
arbejder til fuldt udformede forslag til en sam-
let løsning af de foreliggende problemer kan
være tidkrævende. Såfremt det under disse
omstændigheder ikke vil være muligt at ud-
arbejde forslag til en samlet løsning inden for
en begrænset tid, skal man henstille, at kom-
missionens forslag til en ændring af løn- og
klassificeringssystemet fremlægges samtidig
med forslag til principløsning af de fremtidige
ansættelsesvilkår, herunder efterlønsordnin-
gen, som grundlag for kommissionens senere
forslag til en samlet ordning.

Da skævhederne i det bestående system ikke
er begrænset til tjenestemænd i staten, folke-
skolen og folkekirken, men i lige så høj grad
gør sig gældende for personalegrupper, der er
ansat på tjenestemandslignende vilkår, er det
regeringens ønske, at der sker en koordinering
af arbejdet, således at problemerne for de for-
skellige grupper behandles sideløbende.

Under henvisning til foranstående skal man
anmode kommissionen om at søge arbejdet
med disse problemer fremskyndet og forslag
til deres løsning udarbejdet så vidt muligt in-
denfor 1 år.«

På et møde i kommissionen den 25. maj
1966 blev det overdraget en arbejdsgruppe —•
bestående af administrations- og organisati-
onsrepræsentanter — at tilvejebringe et grund-
lag for kommissionens videre overvejelser ved-
rørende et nyt løn- og klassificeringssystem
samt principperne for de fremtidige ansættel-
sesvilkår. Det af arbejdsgruppen tilvejebragte
materiale blev fremsendt til kommissionen
med en skrivelse af 24. oktober 1966, hvori
det anførtes, at arbejdsgruppen på grund af
den nære sammenhæng mellem de enkelte be-
standdele af tjenestemandssystemet havde fun-
det det nødvendigt at inddrage hele komplek-
set af de for tjenestemændene gældende be-
stemmelser om ansættelsesvilkår i sine over-
vejelser. Man havde herefter udtaget de mest
centrale områder til behandling, og der var for
en række af disse områder udarbejdet skitser
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til en nyordning, medens der for andre områder
var fremdraget synspunkter, som man anså
for relevante for kommissionens overvejelser
om en revision. Det fra arbejdsgruppen mod-
tagne materiale blev behandlet på en række
møder i kommissionen i november måned
1966, hvor det blev vedtaget at videreføre ar-
bejdet i de respektive udvalg efter de af ar-
bejdsgruppen foreslåede retningslinier.

Samtidig blev det besluttet at nedsætte en
række nye udvalg med den opgave at under-
søge, hvorledes de skitserede principper for
et nyt tjenestemandssystem kunne bringes til
anvendelse på tjenestemænd i den danske fol-
keskole, den danske folkekirke og statens
åndssvageforsorg samt det indenfor børne-
og ungdomsforsorgen beskæftigede personale,
der er ansat på tjenestemandslignende vilkår.

I overensstemmelse hermed blev ved kom-
missionens skrivelse af 28. december 1966
nedsat følgende udvalg:

Udvalg IV.
Vedrørende tjenestemænd i folkeskolen.

Udvalg V.
Vedrørende tjenestemænd i folkekirken.

Udvalg VI.
Vedrørende tjenestemænd i statens

åndssvageforsorg.

Udvalg VIL
Vedrørende det på tjenestemandslignende

vilkår ansatte personale indenfor børne- og
ungdomsforsorgen.

I udvalgene IV—VII indtrådte repræsentan-
ter for henholdsvis undervisningsministeriet,
kirkeministeriet og arbejds-, familie- og so-
cialministerierne, statens åndssvageforsorg og
direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen
samt repræsentanter for de respektive perso-
naleorganisationer.

Sammensætningen af udvalgene IV—VII
fremgår af kapitlerne 5—8.

I henhold til den kommissionen givne be-
myndigelse til at tilkalde særlige sagkyndige
har professor, dr. jur. Bent Christensen bistået
kommissionen og særlig udvalg II ved be-
handlingen af forskellige principielle retlige
spørgsmål, og fhv. departementschef Ulrik An-
dersen har bistået udvalg I ved behandlingen
af visse pensionsretlige spørgsmål.

Efter folketingsvalget den 22. november

1966 udtrådte redaktør Holger Eriksen, politi-
assessor Jørgen Langkilde og advokat Johan
Asmussen af folketinget og fratrådte som med-
lemmer af kommissionen. I stedet for de to
førstnævnte indtrådte fhv. udenrigsminister
Per Hækkerup, M.F. og oberst Adam Møller,
M.F. i kommissionen.

I maj 1967 udtrådte folketingsmand, lands-
retssagfører E. Ninn-Hansen af kommissionen,
og i stedet indtrådte folketingsmand, advokat
Poul Schlüter.

I forbindelse med folketingsvalget den 23.
januar 1968 skete der følgende ændringer i
kommissionens sammensætning:

Professor, dr. theol. Børge Diderichsen ud-
trådte af folketinget og fratrådte som medlem
af kommissionen.

Ved kgl. resolution af 2. februar 1968 blev
folketingsmand, fhv. undervisningsminister K.
Helveg Petersen udnævnt til minister for kul-
turelle anliggender og minister for teknisk
samarbejde med udviklingslandene samt ned-
rustningsspørgsmål og udtrådte herefter af
kommissionen. I stedet indtrådte folketings-
mand, rektor Bernhard Baunsgaard.

Efter at folketingsmand, lærer Erik Sigs-
gaard var udtrådt af Socialistisk folkepartis
folketingsgruppe, udpegede folketingsgruppen
folketingsmand, jord- og betonarbejder Chr.
Madsen som nyt medlem af kommissionen.

Efter dannelsen af partiet Venstresociali-
sterne anmodede økonomiministeren partiets
folketingsgruppe om at udpege et medlem til
at indtræde i kommissionen; folketingsgrup-
pen udpegede folketingsmand, kommunelærer
Sv. E. Kjær Rasmussen til at repræsentere
partiet i kommissionen.

Endvidere udtrådte folketingsmand, skatte-
rådsformand Hans Lund af kommissionen, og
i stedet indtrådte folketingsmand, fhv. økono-
miminister Ivar Nørgaard.

I november 1968 udtrådte folketingsmand,
advokat Poul Schlüter af kommissionen, og i
stedet genindstrådte folketingsmand, politi-
assessor Jørgen Langkilde.

Folketingsmand, fhv. udenrigsminister Per
Hækkerup udtrådte i december 1968 af kom-
missionen, og i stedet genindtrådte folketings-
mand, skatterådsformand Hans Lund. End-
videre trådte forretningsfører Egon Rasmus-
sen ud, og forretningsfører Børge Aanæs ind-
trådte i stedet som repræsentant for statstje-
nestemændenes centralorganisation I.
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Medarbejderne i kommissionens sekretariat
har bestået af konsulent Sven Reiermann og
ekspeditionssekretærerne I. Egeberg og P. H.
Matson.

Ved kgl. resolution af 28. februar 1968 blev
departementet for lønnings- og pensionsvæ-
senet udskilt fra økonomiministeriet og etab-
leret som et selvstændigt ministerium for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen.

I tilknytning til forhandlinger, der fandt
sted i foråret 1968 mellem ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen og statstjene-
stemændenes centralorganisationer og Dan-
marks lærerforening, blev der af de under
kommissionen nedsatte udvalg afgivet beret-
ninger indeholdende bl. a. udkast til lov om
statens tjenestemænd og lov om tjeneste-
mandspension, ligesom der blev udarbejdet
udkast til midlertidige bestemmelser om nor-
mering og klassificering.

Kommissionsarbej det er fortsat på det så-
ledes tilvejebragte grundlag. Den 23. august
1968 tilskrev ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen kommissionens formand så-
ledes :

»Som flere gange tidligere tilkendegivet
finder regeringen det ønskeligt, at en tjene-
stemandsreform gennemføres så snart som
muligt. Jeg henstiller derfor, at tjeneste-
mandskommissionen afgiver betænkning for
så vidt angår forslag til lov om statens tje-
nestemænd og til lov om tjenestemandspen-
sion med henblik på, at der på disse om-
råder kan fremsættes lovforslag i folketin-
get omkring årsskiftet, idet regeringen til-
lægger det stor betydning, at der på denne
måde gives folketinget god tid til behand-
ling af revisionsforslagene. Jeg henstiller
samtidig, at kommissionens arbejde med

klassificering af tjenestemandsstillinger
videreføres, således at forslag til lov herom
kan forelægges folketinget med henblik på
samtidig færdigbehandling af hele lovkom-
plekset, inden folketingsåret slutter.«
I overensstemmelse hermed har kommissi-

onen i efteråret 1968 koncentreret sig om at
færdiggøre arbejdet med lovudkast om tjene-
stemændenes fremtidige ansættelsesvilkår, her-
under efterlønsordningen. I 1. del af kommis-
sionens betænkning indeholdes udkast til lov
om statens tjenestemænd med tilhørende be-
mærkninger, og i betænkningens 2. del er op-
taget udkast til lov om tjenestemandspension
med bemærkninger.

Kommissionens arbejde vil blive fortsat med
henblik på udarbejdelse af udkast til midler-
tidige bestemmelser vedrørende tjenestemands-
lønningernes fastsættelse ved reformens iværk-
sættelse og til stillingernes indplacering i løn-
systemet samt til fastlæggelsen af de frem-
tidige tjenestemandspensioner og samordnin-
gen med den sociale pensionslovgivning. Kom-
missionen ønsker at fremhæve, at der ved
denne afgivelse af delbetænkninger ikke er
mulighed for en mere sammenfattende vurde-
ring af den fremtidige tjenestemandsordning.
En endelig stillingtagen til de spørgsmål, der
er behandlet i delbetænkningerne, må afvente
kommissionsarbej dets afslutning. Kommissio-
nen forudsætter derfor, at gennemførelse af
ny tjenestemandslovgivning på grundlag af de
fremlagte delbetænkninger ikke finder sted,
forinden der er opnået fornøden tilslutning i
kommissionen til udkast vedrørende de reste-
rende spørgsmål, således at der er tilvejebragt
grundlag for en stillingtagen til alle spørgsmål
under ét.

Bodil Andersen.

Knud Enggaard.

Svend Haugaard.

C. C. F. Langseth.

Stinus Nielsen.

København, den 12. december 1968.
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Kapitel 1.

Statstjenestemandslovene af 1958.

Revisionen af tjenesteniandslovgivningen i
1958 betød i de fleste henseender en videre-
førelse af de grundlæggende principper, som
har præget tjenestemandslovene siden 1919.

Efter forslag fra lønningskommissionen af
1954 blev den hidtidige tjenestemandslov i
1958 delt i 2 særskilte love. I lov nr. 154 af
7. juni 1958 blev optaget almindelige bestem-
melser om statstjenestemænd samt lønninger,
pensioner og andre ydelser uden for den faste
løn. I lov nr. 5 (Lovt. B. III) af samme dato
samledes bestemmelser vedrørende normering
og klassificering af statstjenestemandsstillin-
ger i de forskellige styrelser.

De vigtigste ændringer ved revisionen i
1958 findes i førstnævnte lov og kan på grund-
lag af kommissionens betænkninger sammen-
fattes i følgende 7 punkter:

1) Ved lønfastsættelsen for de tjeneste-
mandsgrupper, for hvilke en direkte sammen-
ligning med lønningerne i det private erhvervs-
liv er nærliggende, skete der en tilpasning til
det private lønniveau. Med udgangspunkt heri
søgte man for andre grupper at nå et passende
niveau under hensyntagen til arbejdsopgaver,
uddannelse m. v. På de tekniske og videnska-
belige områder skete lønfastsættelsen på bag-
grund af det stigende behov for akademisk
arbejdskraft og de voksende rekrutterings-
vanskeligheder på disse områder. Endelig fast-
sattes de højere og højeste lønninger under
hensyn til, at disse efter de senere års udvik-
ling næppe stod i passende forhold til, hvad
der uden for statstj enesten ydedes i stillinger
med tilsvarende arbejde og ansvar.

2) Antallet af lønningsklasser blev redu-
ceret fra 84 til 30. Dette skete ved sammen-
lægning dels af lønningsklasser med små ind-
byrdes forskelle, dels af bund- og avance-
mentsstillinger, mellem hvilke avancement var
blevet rent automatisk.

3) Der indførtes ligeløn, således at civil-
stand og alder blev uden indflydelse på lønnen.

4) Dyrtidstillægget blev praktisk taget pro-
portionalt med lønnen for alle lønningsklasser
undtagen de to øverste.

5) Der indførtes en skala for overenskomst-
tillæg, således at disse i princippet blev ydet
med beløb, der er proportionale med den løn,
som fastsattes i 1958. — De tidligere realløns-
hævende tillæg var meget komplicerede i
deres opbygning.

6) Da de forskellige tillæg til tjenestemands-
lønnen i årenes løb havde bevirket en for-
holdsvis stærk forhøjelse af de første løntrin
i flere lønningsklasser, sænkedes begyndelses-
lønnen for nyansatte tjenestemænd i sådanne
lønningsklasser.

7) Efterlønsordningen blev ændret under
hensyntagen til den almindelige alderspension.
I 1956 var der blevet indført regler om folke-
pension til afløsning af den hidtidige alders-
rente. Folkepensionsordningen omfatter dels
en indkomstreguleret ydelse og dels et mind-
stebeløb, som skulle ydes uden hensyn til
modtagerens økonomiske forhold. Det bestem-
tes dog samtidig, at adgangen til at modtage
mindstebeløbet ikke skulle stå åben for per-
soner i offentlige ansættelsesforhold, medmin-
dre der ved fastlæggelsen af deres pensions-
rettigheder var taget hensyn til folkepensions-
ordningen.

Ved lønnings- og pensionsloven af 1958
blev tjenestemandspensionerne fastlagt på et
niveau, der tillod og forudsatte, at de blev
suppleret med folkepensionens mindstebeløb.
I konsekvens heraf ændredes folkepensions-
reglerne, således at den undtagelsesstilling,
som var blevet skabt for tjenestemændene,
blev ophævet.



Kapitel 2.

Udviklingen siden 1958.

1. Den almindelige samfundsmæssige
udvikling.

Den samfundsmæssige udvikling har i en
række år efter 1958 været meget kraftig. Fra
omkring det tidspunkt, da lønningskommis-
sionen af 1954 sluttede sit arbejde, er der sket
en udvikling, som har medført, at samfundet
ikke længere er af den relativt stabile type,
som lønningskommissionerne af 1917, 1929,
1943 og selv lønningskommissionen af 1954
kendte og byggede på i deres overvejelser.

Der er opnået en økonomisk vækst og en
velstandsstigning, som formentlig har været
kraftigere end i nogen anden periode i moder-
ne tid, og der har i forbindelse hermed været
en længere periode med fuld beskæftigelse på
arbej dsmarkedet.

Den økonomiske vækst har ikke fundet sted
på den måde, at samfundet blot er vokset pro-
portionalt. Tværtimod er der sket kraftige æn-
dringer i den økonomiske og sociale struktur,
og man må indstille sig på, at samfundet fort-
sat vil undergå ændringer.

På visse områder har der fundet en lige-
frem eksplosiv udvikling sted. Dette gælder
eksempelvis uddannelsesområdet, hvor de store
fødselsårgange fra 40'erne har bevæget sig
frem gennem uddannelsessystemet og nu er
nået til universitetsniveauet. De store årgange
har stillet krav til undervisningssystemets ud-
bygning, til lokaler, lærere og undervisnings-
faciliteter m. v. Disse krav er dog små sam-
menlignet med de behov, som følger af vel-
standsstigningen, som bl. a. har medført, at
større dele af hver fødselsårgang får en læn-
gerevarende uddannelse. Studenterfrekvensen
—- d. v. s. den del af hver årgang, som tager
studentereksamen — lå i begyndelsen af 50'
erne på 5 pct. Fra midten af 50'erne begyndte
den at stige og er nu på ca. 10 pct. Den for-
udses at ville stige yderligere, og i 1970 på-
regnes ca. 12 pct., og i 1980 mere end 20 pct.
af hver årgang at ville tage studentereksamen.
Studentereksamen er nævnt, fordi man her

med et enkelt tal kan illustrere en udvikling,
men det er almindelig kendt, at en hel række
andre uddannelsesformer både under, over
og ved siden af gymnasieundervisningen —
herunder mange helt nye uddannelsesformer
—- også er inde i en kraftig ekspansion.

Velstandsstigningen og den økonomiske
vækst har således givet sig udslag i, at der
på visse områder har fundet en meget kraftig
udvikling sted med det resultat, at der er sket
betydelige ændringer i efterspørgslen efter
arbejdskraft af forskellige kategorier. Det har
da også i den forløbne tid vist sig, at der
samtidig med den almindelige, fulde beskæf-
tigelse opstod en udtalt knaphed på visse grup-
per af arbejdskraft, f. eks. grupper med visse
længerevarende uddannelser og på personer
med uddannelse, som slet ikke kan fås inden
for vort nuværende uddannelsessystem.

Velstandsstigningen er bl. a. blevet brugt til
at gennemføre en udbygning af det alminde-
lige sociale sikringssystem, herunder af alder -
domssikringen, som er i udvikling henimod
en almindelig alderspensionering, der kan lig-
nes ved den efterlønsordning, som hidtil har
været et særkende ved tjenestemandssystemet.
Den stedfundne og igangværende udbygning
af det almindelige sociale sikringssystem og
begrænsningerne i tjenestemændenes adgang
til at opnå andel heri er behandlet i betænk-
ningens 2. del angående efterløn.

Tjenestemændenes efterlønsordning er som
resultat af den omtalte udvikling blevet rela-
tivt mindre værd for tjenestemændene. Dette
er ikke noget nyt. Andre såkaldte tjeneste-
mandsgoder er forsvundet eller blevet redu-
ceret i relativ værdi, fordi goder, der engang
var forbeholdt tjenestemændene, er blevet stil-
let til rådighed for stadig større befolknings-
grupper. Det gælder automatisk pristalsregu-
lering af lønnen, som var et særkende for tje-
nestemandslønnen efter 1919-loven. Det gæl-
der ferien, hvor udviklingen har medført, at
der også uden for staten er gennemført gene-
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relle ferieordninger, således at der ikke læn-
gere er tale om en fortrinsstilling for tjeneste-
manden. Der er også en udvikling i gang i ret-
ning af, at den sikring under sygdom, som er
et særkende for de tjenestemandsansatte, ud-
vides til at omfatte flere befolkningsgrupper.
Det kan videre nævnes, at den sikring mod
arbejdsløshed, som tidligere blev betragtet som
et meget værdifuldt tjenestemandsgode, ikke
har haft den samme betydning i de senere år.
Tjenestemanden er formelt bedre sikret mod
arbejdsløshed, end folk er flest, men efter en
række år med fuld beskæftigelse spiller dette
tjenestemandsgode en ringere rolle i folks be-
vidsthed og for folks valg af erhverv, end det
tidligere var tilfældet.

Der er således for en række af de forhold,
som traditionelt betragtes som tjenestemands-
goder, sket en ændring — ikke af tjenestemæn-
denes forhold, men af samfundet. Det vil være
rimeligt at understrege, at denne udvikling ud
fra en bredere betragtning ikke kan beklages
— tværtimod — men den rejser problemer om
retablering af paritet mellem tjenestemænd og
andre lønmodtagergrupper.

2. Ændringer siden 1958 i tjenestemands-
systemet.

En række år med fuld beskæftigelse og de
strukturændringer, der altid vil fremkomme i
et samfund, der er i bevægelse, har også skabt
problemer for tjenestemandssystemet. Det har
vist sig, at systemet har ringe tilpasningsevne
over for den udvikling, som tog fart nogen-
lunde samtidig med vedtagelsen af lønnings-
og pensionsloven af 1958.

Der er på enkelte punkter gennemført æn-
dringer i lønsystemet, men de har ikke i større
udstrækning kunnet afbøde tilpasningsvanske-
lighederne. De mere generelle ændringer kan
samles i følgende punkter:

1) Dyrtidsreguleringen er ændret i to om-
gange:

Første gang i 1961, hvor dyrtidstillæggets
proportionalitet med lønnen blev ført op til
også at gælde for de to øverste lønningsklasser.

Næste ændring kom i 1963 i forbindelse
med overgangen til reguleringspristallet med
1963 som udgangspunkt. Dyrtidsreguleringen
sikrede herefter tjenestemændene så godt som
fuld dækning for ændringer i pristallet.

2) I 1962 gennemførtes en mindre, ekstra-
ordinær forhøjelse af stedtillægssatserne, og
der indførtes en ny sats — e— for sogne-
kommuner, således at langt det overvejende
antal tjenestemænd nu oppebærer stedtillæg.

3) I 1962 indførtes endvidere en særlig
feriegodtgørelse på én procent af den nor-
merede nettoløn. Godtgørelsen blev i 1966
forhøjet til 1½ pct. Denne feriegodtgørelse
havde til formål at kompensere tjenestemæn-
dene for den overdækning, den i ferieloven
fastsatte feriegodtgørelse yder til alle, der er
omfattet af denne lov.

4) I 1962 gennemførtes en forbedring af en
række overordnede sygeplejerskers klassifice-
ring, således at der tilvej ebragtes ensartede
vilkår ved alle offentlige sygehuse.

5) I 1963 indførtes som led i helhedsløs-
ningen en forhøjelse af de laveste overens-
komsttillægsportioners størrelse. Forhøjelsen
blev tilrettelagt således, at den — bortset fra
et mindre antal deltidsbeskæftigede landpost-
bude — ikke kom til at omfatte slutlønnen i
nogen lønningsklasse.

Denne ændring, der virkede som en for-
højelse af begyndelseslønningerne i nogle —
men ikke alle — lønningsklasser med rekrut-
teringsvanskeligheder, indebar en forbedring
af statens konkurrenceevne på et tidspunkt,
da det var blevet meget svært at få adskillige
bundstillinger besat i fornødent omfang.

6) I 1965 blev tjenestemændene tilsluttet
Arbejdsmarkedets tillægspension, således at til-
slutningen havde virkning fra ordningens start
i 1964.

7) Med virkning fra 1. april 1967 nedsattes
tjenestemændenes pensionsbidrag fra 4 til 372
pct.

3. Kritik af det nuværende tjenestemands-
system.

Forklaringen på, at det hidtil kendte tjene-
stemandssystem ikke har vist sig tilstrækkelig
tilpasningsdygtigt, må søges i en række for-
hold, hvoraf de vigtigste er følgende:

i. Tjenestemandssystemets lukkede karakter.
Tjenestemandssystemet er af delvis lukket

karakter, idet de af hensyn til de gældende
regler om pensionsindtjening praktiserede lave
aldersgrænser ved indtræden i tjenestemands-
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stilling i de talstærke lønningsklasser hoved-
sagelig kun giver mulighed for rekruttering
af helt unge.

Det forhold, at en eventuel senere overgang
til en karriere uden for staten kun kan ske
ved opgivelse af den væsentligste del af de
oparbejdede pensionsrettigheder, har dernæst
medført, at det har vist sig vanskeligt at re-
kruttere visse personalegrupper på tjeneste-
mandsbasis.

Endvidere bygger lønnings- og pensions-
loven på det hovedprincip, at lønningsancien-
niteten først regnes fra antagelsen i statens
tjeneste, idet der — i modsætning til, hvad
forholdet er for flere personalegrupper, der
er omfattet af statens overenskomster med fag-
lige organisationer — ikke er adgang til i en
tjenestemands anciennitet at medregne forud-
gående beskæftigelse uden for staten. Da be-
gyndelseslønnen i de fleste af de lønningsklas-
ser, der omfatter talstærke tjenestemandsgrup-
per, er beregnet på ansøgere, som indtræder i
statstjenesten umiddelbart efter afslutningen
af deres uddannelse, er en sådan løn normalt
ikke tilstrækkelig attraktiv for personer, som
i en mere moden alder ønsker statsansættelse.

De i det nuværende tjenestemandssystem
fastsatte begrænsninger med hensyn til ind-
trædelsesalder og tillæggelse af lønningsan-
ciennitet samt udtrædelsesvilkår har gjort det
vanskeligt på tjenestemandsbasis at få til-
strækkelig tilgang af personale.

2. Manglende fleksibilitet.
Tjenestemandslønstrukturen har ikke den

fornødne fleksibilitet. De i 1958-loven inde-
holdte lønningsklassers indbyrdes relation er
principielt opretholdt uændret i de forløbne
år, uanset at ændringer i lønstrukturen på det
private arbejdsmarked har gjort en tilpasning
af tjenestemandslønstrukturen hertil særdeles
ønskelig af hensyn til den nødvendige rekrut-
tering. Dette har været aktuelt bl. a. for fæng-
selsbetjente i 6. lønningsklasse, faglærte ar-
bejdere i 7. lønningsklasse, etatsassistenter i
8. lønningsklasse, politibetjente i 11. lønnings-
klasse, værkmestre i 15. lønningsklasse samt
en række personalegrupper med en længere-
varende uddannelse.

Endvidere har der været et næsten generelt
rekrutteringsproblem i hovedstadsområdet, jfr.
herom nedenfor under punkt 3. om lønsyste-
mets opbygning og kapitel 4. afsnit 4. om
stedtillægsordningen.

Det har imidlertid ikke vist sig muligt at
få gennemført løn justeringer, idet disse stedse
har måttet udskydes til kommissionsbehand-
ling i forbindelse med en almindelig lønrevi-
sion.

Det har endvidere kun i meget ringe ud-
strækning været muligt inden for de bestående
lønningsklasser at foretage ændring i den ind-
byrdes placering af de forskellige personale-
grupper, ligesom der kun har været meget be-
grænset mulighed for at oprykke særlig kvali-
ficerede medarbejdere til højere lønningsklasse
uden samtidig ændring af pågældendes ar-
bej dsopgaver.

3. Lønsystemets opbygning.
Forholdet er iøvrigt det, at selv om man

havde haft mulighed for omplacering af visse
personalegrupper, ville det hurtigt have vist
sig, at lønsystemet ikke egner sig hertil, idet
dette er opbygget med en bestemt begyndelses-
og slutløn og her imellem et vekslende antal
alderstillæg i de forskellige lønningsklasser,
specielt beregnet til de enkelte personale-
grupper.

I en række af de tilfælde, hvor det har været
påkrævet at forbedre lønforholdene for enkelte
tjenestemænd eller grupper af tjenestemænd
— enten af rekrutteringshensyn eller fordi de
pågældende varetager mere kvalificerede ar-
bejdsopgaver end de øvrige i samme løn-
ningsklasse placerede tjenestemænd — har
lønforbedringen måttet ydes i form af bestil-
lingstillæg med hjemmel på normeringslov.
Som eksempler på større grupper, for hvem
der er etableret bestillingstillægsordninger,
kan nævnes togbetjente, vognopsynsmænd og
banenæstformænd i 3. lønningsklasse ved stats-
banerne, pakmesterformænd og visse overpak-
mestre i 7. lønningsklasse ved post- og tele-
grafvæsenet samt akademiske tjenestemænd i
19./24. lønningsklasse. Der har for forskellige
andre grupper været fremsat forslag om ydelse
af bestillingstillæg, men for hovedpartens ved-
kommende har de måttet henvises til behand-
ling i forbindelse med en almindelig lønnings-
revision.

Det kan nævnes, at den udstrakte anven-
delse af bestillingstillæg har medført visse
skævheder inden for det bestående lønsystem.
Efter gældende regler medtages bestillings-
tillæg således ikke i den lønning, der lægges
til grund ved indplacering i højere lønnings-
klasse. Den i medfør af lønnings- og pensions-
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lovens § 27, stk. 5, foreskrevne lønfremgang
ved avancement vil i sådanne tilfælde normalt
kun kunne sikres ved ydelse af et personligt,
ikke-pensionsgivende tillæg, og da dette tillæg
bortfalder ved opnåelse af alderstillæg, vil tje-
nestemanden kunne risikere at måtte vente en
længere årrække på yderligere løn fremgang.

Hvad angår akademiske tjenestemænd i
19./24. lønningsklasse bemærkes, at det i nor-
merings- og klassificeringsloven af 1958 var
forudsat, at der under visse nærmere betin-
gelser kunne ydes bestillingstillæg til forskel-
lige tjenestemandsgrupper i disse lønnings-
klasser. Som følge af presset på disse stillin-
ger blev ordningen i løbet af få år generel,
ligesom bestillingstillæggene forhøjedes noget.
Denne bestillingstillægsordning har imidlertid
medført, at en tjenestemand normalt lider
lønnedgang ved avancement fra 24. lønnings-
klasse til en chefstilling i 25. eller 26. løn-
ningsklasse, og man har derfor måttet indføre
adgang til personlige tillæg for indehaverne
af sådanne chefstillinger til udligning af løn-
nedgangen.

Selve lønsystemets opbygning har i øvrigt
på forskellige områder vist sig mindre hen-
sigtsmæssig. Dette gælder således de lange løn-
rammer med automatisk avancement, som kun
giver ringe mulighed for at afpasse lønfor-
bedringer efter arbejdsindsatsen. Et lønsystem
med flere og kortere lønningsklasser ville ska-
be større mulighed for en bedre graduering
af lønnen efter arbejdsindsats, efter de enkelte
tjenestesteders forhold og efter den enkeltes
personlige kvalifikationer.

Opbygningen af overenskomsttillægsordnin-
gen har ført til visse skævheder i lønsystemet.
Ifølge den nuværende ordning ydes tillægget
med portioner, der for hvert interval på løn-
skalaen vokser med 12 kr. Da overenskomst-
tillægget nu ydes med 153 portioner, og dyr-
tidstillægget fra 1. oktober 1968 udgør 31 pct.,
hvortil kommer den særlige feriegodtgørelse
med IV2 pct., er forskellen mellem overens-
komsttillægget til to lønstørrelser, der ligger i
hver sit af to af skalaens nabointervaller, i dag
ca. 2.440 kr. eller i langt de fleste tilfælde
flere gange så stor som et alderstillæg. Denne
forskel er utilsigtet og forekommer væsentlig
større end ønskeligt.

Stedtillægsordningen har et dobbelt formål:
dels at kompensere forskelle i leveomkostnin-
ger mellem de enkelte dele af landet, jfr. løn-
nings- og pensionslovens § 96 (udgifter til

kommunale skatter, husleje samt særlige for-
hold for levevilkårene), dels at stille staten
nogenlunde ens i konkurrencen om arbejds-
kraften i de enkelte geografiske områder.

Der foreligger ikke sikkert statistisk mate-
riale til belysning af udviklingen i leveom-
kostningerne i de enkelte dele af landet. For
arbejdere, der beskæftiges hos private arbejds-
givere, kan det imidlertid konstateres, at løn-
forskellene mellem arbejdere i hovedstadsom-
rådet og i den øvrige del af landet er procent-
vis nogenlunde uforandrede gennem det sidste
par menneskealdre, medens stedtillægget pro-
centvis spiller en stadigt aftagende rolle.

Der forelå allerede i 1958 en spænding
mellem disse to formål — udjævning af for-
skel i leveomkostninger og rekrutteringssyns-
punktet — og denne spænding må siges at
være vokset siden.

4. Ansættelsesområderne.
De navnlig uden for de store etater i mange

tilfælde meget snævre ansættelsesområder med-
fører, at der ikke er tilstrækkelig mulighed
for at overflytte personale fra een styrelse til
en anden og i visse tilfælde heller ikke for at
ændre stillingerne i tilstrækkeligt omfang in-
den for samme styrelse. Systemet kan således
være til hinder for en hurtig omlægning af
organisationen og arbejdsgangen, hvorved be-
mærkes, at behovet for større omflyttelighed
må påregnes at være stigende i de kommende
år på baggrund af den stedfindende tekniske
udvikling i forbindelse med rationaliseringer
inden for den offentlige forvaltning.

5. Pensionssystemet.
Tjenestemændenes pensionssystem har ikke

en sådan smidighed, at det kan tilpasses ud-
viklingen i den offentlige alderssikring.

Der er som foran nævnt siden 1958 sket en
udbygning af den almindelige sociale sikring,
herunder alderdomssikringen, og det må på-
regnes, at der fremtidig vil ske en yderligere
udvikling på dette område henimod en almin-
delig alderspensionering, som vil nærme sig
mere og mere til efterlønsordningen for tje-
nestemændene.

Det kan endvidere anføres, at opnåelse af
pensionsret for en tjenestemand er betinget
af 5 års tjeneste efter det 30. år, således at
tjenestemanden kan være fast ansat i op til
14 år uden at opnå pensionssikring for sig
selv og sine eventuelle efterladte, medens an-
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dre lønmodtagere, der er omfattet af en pen-
sionsordning, påbegynder indtjening af pen-
sion straks ved optagelse i pågældende pen-
sionskasse el. lign.

6. Nogle konsekvenser af systemets svagheder.
Den foran omhandlede manglende adgang

til at foretage tilpasning til de forskydninger,
som stadig foregår på det private arbejdsmar-
ked, har ført til gennemhulning af tjeneste-
mandssystemet. For en række af de på det
private arbejdsmarked særlig efterspurgte per-
sonalegrupper — herunder akademikere, tek-
nikere og andet personale med en langvarig
forudgående uddannelse — har det vist sig
umuligt for staten at skaffe sig den nødven-
dige tilgang på de for pågældende tjeneste-
mandsstillinger fastsatte lønvilkår. Det stive
lønsystem har endvidere kun i begrænset om-
fang kunnet finde anvendelse på en række
personalegrupper, for hvilke der først efter
1958 i større omfang har været behov i stats-
tjenesten; som eksempler kan nævnes fysio-
terapeuter, civiløkonomer, arbejds- og revali-
deringskonsulenter, erhvervsvej ledere og data-
behandlingsteknikere. For at få personalebe-

hovet dækket har det derfor været nødvendigt
i en lang række tilfælde at indgå overens-
komster eller afslutte individuelle kontrakter
med et i forhold til tjenestemandslønnen væ-
sentligt forhøjet lønniveau.

Indgåelsen af sådanne overenskomster har
ikke alene medført, at nyansat personale er
antaget på overenskomstvilkår, men tillige at
allerede ansatte tjenestemænd har søgt afsked
fra deres tjenestemandsstillinger og taget an-
sættelse på overenskomstvilkår. Som eksemp-
ler herpå kan nævnes kontorpersonale i 2. og
9. lønningsklasse, sygeplejersker i 5. lønnings-
klasse og personale i en række teknikergrupper
samt akademisk uddannet personale i 19./24.
lønningsklasse.

Det er ikke ualmindeligt, at der til samme
lønningsklasse er henført forskellige tjeneste-
mandsgrupper, hvoraf nogle har kunnet over-
gå til overenskomstansættelse, medens andre
ikke har haft denne adgang. Dette forhold har
medført en betydelig forskel i lønniveauet for
en række personalegrupper, som på tjeneste-
mandsbasis er henført til samme lønnings-
klasse.



Kapitel 3.

Forslag til et nyt tjenestemandssystem.

I. Indledning.

I Danmark som i de fleste andre vesteuro-
pæiske lande er det tradition, at den centrale
kreds af statens funktionærer har en særlig
retlig status; i gældende dansk ret kaldet tje-
nestemandsstatus.

Kendetegnende for denne status er herhjem-
me især følgende træk:

1) Een gang ansat er tjenestemanden som
regel knyttet til statstj enesten, til han dør eller
aldersgrænsen nås.

2) Tjenestemanden har krav på en pension,
der oprindelig var en særegenhed for netop
tjenestemænd, og som stadig er fordelagtigere
end den pensionsordning, der står åben for
befolkningen i almindelighed.

3) Tjenestemanden nyder en høj grad af
beskyttelse imod utilregnelig afsked og andre
uønskede ændringer i hans vilkår. Beskyttel-
sen beror både på tradition og på retsregler,
hvis hensigt er at beskytte den enkelte tjene-
stemand. Den retlige beskyttelse består især i
krav på pension i tilfælde af utilregnelig af-
sked og uønsket forflyttelse eller dermed side-
stillede ændringer i vilkårene, medens proces-
suelle beskyttelsesregler spiller en mindre rol-
le, end tilfældet er inden for andre ansættel-
sessystemer.

4) Der stilles som regel særlig høje krav
til tjenestemandens optræden. Det gælder både
udadtil og over for staten, der i alt fald tra-
ditionelt har kunnet regne med en større loy-
alitet end arbejdsgivere i almindelighed.

5) Ved fastsættelsen af tjenestemændenes
løn- og arbejdsvilkår gælder der formelt en
vis ensidighed. Efter ordlyden af de bestående
lovregler påhviler det statsstyreiserne at af-
give forslag til ændring af gældende love og
regulativer til tjenestemandsorganisationerne
til drøftelse, og organisationerne er berettiget
til at træde i forhandling med styrelserne om
faglige spørgsmål. Principielt giver denne ad-
gang til drøftelse og forhandling dog kun mu-
lighed for udveksling af synspunkter, og resul-

tatet vil, uanset om der måtte være opnået
enighed mellem parterne, i formen altid frem-
træde som ordninger, der er fastsat ensidigt
af staten.

Dette nedarvede tjenestemandssystem har
ikke mere den samme udbredelse som tidligere.
De vigtigste årsager hertil er beskrevet foran i
kapitel 2., afsnit 3. vedrørende kritikken af det
nuværende tjenestemandssystem. Følgen heraf
har været, at tjenestemændene er blevet rela-
tivt færre. Der har altid eksisteret offentligt
ansatte, der ikke var tjenestemænd, og hvis
vilkår var fastsat enten ved kollektiv eller in-
dividuel overenskomst, men denne gruppe er
tiltaget stærkt i de senere årtier med væksten
i den offentlige forvaltning og forekommer nu
også på områder, hvor tjenestemandsstatus
tidligere var enerådende, særlig på områder,
hvor der beskæftiges akademisk eller teknisk
uddannet arbejdskraft.

Det mest åbenbare udtryk for tjeneste-
mandsstatus — pensionsgodet — har som tid-
ligere fremhævet nu mindre relativ værdi end
før. For selv om tjenestemandspensionen sta-
dig er gunstigere end mange andre pensions-
ordninger, er dens betydning dalende, fordi
større og større dele af befolkningen inddra-
ges under en privat eller offentlig alderssik-
ring, der tilmed hastigt forbedres.

Den stærke vækst i det offentliges opgaver
og den deraf følgende vækst i administratio-
nens omfang har fremkaldt et behov for stadig
effektivisering af forvaltningen og deraf føl-
gende ændringer i dens opbygning.

En af grundene til, at dette behov ikke er
let at efterkomme, må søges i den stivhed, som
det traditionelle tjenestemandssystem indebæ-
rer. Den generelle lønfastsættelse har således
hindret rekruttering af særlig efterspurgt ar-
bejdskraft og tillige vanskeliggjort de nødven-
dige reguleringer af de indbyrdes lønrela-
tioner mellem forskellige grupper af ansatte.

Lønnings- og pensionssystemets bevidste sig-
te mod en livsvarig ansættelse har dernæst
gjort det vanskeligt at rekruttere personer i
andre end de helt unge år til tjenestemands-
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stillinger, og staten er derved blevet afskåret
fra at anvende arbejdskraft, der uden for sta-
ten har erhvervet en værdifuld uddannelse
eller erfaring.

Beskyttelsen mod ændringer i tjenestemæn-
denes vilkår, der i sig selv har gavnlige virk-
ninger for deres selvstændighed, har i den ud-
formning, den har fået, vist sig at vanskelig-
gøre nyordninger og omdannelser i statsadmi-
nistrationen, selv hvor disse har været almin-
delig erkendt som nødvendige i en periode
med stærk vækst og betydelige ændringer i
samfundsvilkårene.

Efter den stedfundne udvikling har det
været nærliggende at overveje, om det ned-
arvede tjenestemandssystem burde bevares, og
i tilslutning til arbejdet i lønningskommissio-
nen af 1954 nedsattes i 1958 et særligt ansæt-
telsesudvalg med henblik på en nærmere vur-
dering af det principielle spørgsmål, om og i
hvilket omfang fremtidige ansættelser af sta-
tens faste personale burde ske på de for de nu
ansatte tjenestemænd gældende pensionsmæs-
sige vilkår.

Ansættelsesudvalget nåede i sin betænkning
af 24. april 1961 frem til, at hensynet til be-
varelse af den faste tilknytning navnlig for
omfattende specialuddannede personalegrup-
per talte for bevarelse af et tjenestemands-
system med en pensionsordning efter de be-
stående grundprincipper. Udvalget fandt dog,
at tjenestemandssystemet ikke giver tilstræk-
kelig mulighed for overflytning af personale
i forbindelse med omlægning af organisation
og arbejdsgang, men efter udvalgets opfattelse
kunne en tilfredsstillende ordning tilvejebrin-
ges uden nogen radikal ændring af det bestå-
ende tjenestemandssystem.

Kommissionen har anset det for en af sine
vigtigste opgaver at fremkomme med sådanne
forslag til ændring af ansættelsesvilkårene,
som vil kunne tilføre tjenestemandssystemet
den fornødne konkurrencedygtighed og den
smidighed, som bl. a. efterlystes af ansættelses-
udvalget.

De reformer, som man foreslår, er især føl-
gende:

1) Den i formen ensidige fastsættelse af
tjenestemændenes løn- og arbejdsvilkår fore-
slås forladt. En række spørgsmål —- særlig
spørgsmål om løn, arbejdstidens længde, ferie,
sygeløn, løn under militærtjeneste og fravær
som følge af svangerskab og fødsler og uni-

formsgodtgørelse samt ydelser uden for den
faste lønning — foreslås afgjort ved aftale
mellem staten som arbejdsgiver og tjeneste-
mændenes organisationer.

Endvidere foreslås der åbnet adgang for
tjenestemandsorganisationerne til at indgå af-
tale om tjenestemandsstillingernes lønmæssige
placering i systemet.

En følge heraf vil blive, at lovstoffets om-
fang begrænses meget betydeligt. Ved lov skal
herefter fastsættes nogle grundlæggende al-
mindelige regler om tjenestemænds ansættelse,
afsked, rettigheder og pligter og regler om
forhandling og indgåelse af aftaler samt pen-
sionsregler.

2) Det nye lønsystem foreslås udformet på
basis af grundlønninger og alderstillæg, der
er således opbyggede og indbyrdes sammen-
hængende, at de muliggør nødvendige juste-
ringer inden for systemets rammer og mulig-
gør optagelse af nye stillingsgrupper og løst
ansat personale ved overgang til tjeneste-
mandsansættelse.

Kommissionen er endvidere af den opfat-
telse, at det vil være ønskeligt at påbegynde
en større geografisk begrundet differentiering
af tjenestemandslønningerne, således at mu-
ligheden holdes åben for en senere udbygning
i takt med fremskaffelsen af bedre statistiske
oplysninger om forskelle i leveomkostninger
og forskelle i det private arbejdsmarkeds løn-
ninger i de enkelte dele af landet.

3) Ansættelsessystemet foreslås smidiggjort,
således at livsvarig ansættelse ikke bliver den
eneste ansættelsesform.

4) Ved fastlæggelsen af ansættelsesområ-
derne bør det holdes for øje, at der skabes
øgede muligheder for omflytning af personale
ved reformer i forvaltningens opbygning.

5) Som led i tjenestemændenes ansættelses-
forhold foreslås opretholdt en selvstændig
pensionsordning, der udformes således, at ef-
terlønssystemet søges afpasset de retnings-
linier, som lægges til grund for opbygningen
af et »åbent« tjenestemandssystem, og samti-
dig gøres tilpasningsegnet i forhold til udvik-
lingen inden for den sociale pensionslovgiv-
nings område.

Om resultatet af overvejelserne med hensyn
til efterlønsforholdene henvises til betænknin-
gens 2. del.

6) Endelig har man bestræbt sig på at gen-
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nemføre en almindelig forenkling af lovtek-
sterne.

2. Almindelige bemærkninger.

1. Systemets opbygning.
Den nuværende lønnings- og pensionslov in-

deholder — foruden overgangsbestemmelser
— tre grupper af regler, som traditionsmæs-
sigt har været holdt sammen, men nu ikke læn-
gere behøver at blive behandlet som en enhed.

1) Den første gruppe omfatter følgende al-
mindelige bestemmelser om tjenestemandsfor-
holdet i 1. del, kap. 1:

§§ 1—10, § 12, stk. 1, og § 26:
Tjenestemandsbegrebet, opslag, tjeneste-
pligter, aspiranttjeneste, ansættelse, afsked,
genansættelse, adgang til at træde uden for
nummer, pligtig konstitution og procedure
ved forfremmelse.

§§ 11 og 17—20:
Suspension, disciplinær forfølgning og ap-
pel til domstolene.
16, 33—35, 36, stk. 1—3, og 38:
Nedsat tjenestetid, lønforskud, lønforskriv-
ning og andre retshandler samt oprettelse
og nedlæggelse af tjenesteboliger og vilkår
for lejeboliger.
21—25:
Organisations- og forhandlingsret samt
voldgift.
43 og 44:
Ombud og bibeskæftigelse.
40—42, stk. 1 og 2, og 45—48:
Kontorhold, honorarer, medhjælp, veder-
lag, titel og rang, normering af tjeneste-
mandsstillinger samt lønningsrådets sam-
mensætning og virksomhed.

§§

§§

§§

Hovedparten af de omhandlede bestemmel-
ser indeholder grundlæggende regler om tje-
nestemandsforholdet, som fremdeles bør fast-
sættes ved lov eller af ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen i henhold til lov-
hjemmel. Det ledende synspunkt ved afgræns-
ningen af de bestemmelser, som herefter må
optages i en tjenestemandslov, vil være, at de
angår spørgsmål, som det ikke vil være hen-
sigtsmæssigt at afgøre ved aftale med tjene-
stemændenes organisationer.

Visse af de spørgsmål, om hvilke der findes
bestemmelser i lønnings- og pensionsloven,
forekommer det — i det omfang lovregler her-

om fortsat findes fornødne — rigtigst at søge
overført til andre fagministerier. Det gælder
eksempelvis bestemmelser om hjemmel på be-
villingslov til oprettelse og nedlæggelse af tje-
nesteboliger, afholdelse af udgifter til kontor-
hold og medhjælp samt bestemmelser om fri-
tagelse for rangskat.

2) Den anden gruppe omfatter følgende
regler om løn og anden vederlæggelse:
1. del, kap. 1:

§ 12, stk. 2—8: Konstitutionsvederlag
§ 13: Ferie, tjenestefrihed og sygeløn
§ 14: Løn under militærtjeneste
§ 15: Løn efter barnefødsel
§ 27: Lønfastsættelse og alderstillæg ved

stiliingsændring
§§ 28—29: Personlige tillæg

§ 30: Akkord
§§ 31—32: Lønudbetaling og tjenestealder
§§ 36, stk. 3—8, og 37: Betaling for tjeneste-

bolig og tjenestejord
§ 39: Uniformslevering og -tilskud
§ 42, stk. 3: Jubilæumsgratiale

Kap. 4: Lønningsklasserne
Kap. 5: Regulering af løn m. v.
Kap. 6: Stedtillæg.

2. del. Ydelser uden for den faste løn.
Kap. 1: Almindelige bestemmelser
Kap. 2: Særlige bestemmelser.

Hovedsynspunktet med hensyn til den frem-
tidige ordning af disse forhold bør efter kom-
missionens opfattelse være, at løn og andre
ydelser til tjenestemændene fastsættes ved af-
tale mellem ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen og tjenestemændenes orga-
nisationer. Med en ordning efter disse linier
vil der i tjenestemandsloven kun være behov
for at optage regler om forhandling og ind-
gåelse af aftaler.

3) Den tredie gruppe regler angår pension
og dermed sammenhængende problemer, der
hidtil har været optaget i lønnings- og pen-
sionslovens 1. del, kap. 2 og 3.

Bestemmelserne om disse forhold må efter
sagens natur være væsentlig mere detaillerede
end de øvrige regler i en ny tjenestemandslov,
og den personkreds, som omfattes af pensions-
bestemmelserne, kan også fremtidig blive af-
vigende fra tjenestemandslovens personkreds.
Hertil kommer, at samordningen af ydelser
efter tjenestemændenes pensionssystem med
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samfundets almindelige offentlige sikring nød-
vendiggør særlige bestemmelser. Under disse
omstændigheder har kommissionen fundet det
rigtigst at udskille reglerne om tjenestemæn-
denes efterlønsforhold til en særlig lov, og et
udkast til lov herom er optaget i betænknin-
gens 2. del.

Som det fremgår af foranstående, bliver der
herefter tilbage i en tjenestemandslov navnlig
følgende sæt af regler:
1. del. Almindelige bestemmelser

Lovens område
Ansættelse
Tj enestemandens pligter
Suspension, disciplinærforfølgning og
injuriesøgsmål
Afsked

2. del. Løn- og andre ansættelsesvilkår
Forhandlings- og organisationsforhold
Lønningsrådet
Voldgift og indbringelse for domstolene

3. del. Forskellige bestemmelser
Personlige tillæg
Lønforskud og lønforskrivning
Ekstraordinær tjenestefrihed m. v.

4. del. Ikrafttrædelses- og overgangsbestem-
melser.

Kommissionen foreslår på en lang række
punkter mindre ændringer i lovteksten i for-
hold til den gældende lov. I vidt omfang er
ændringerne en følge af den nyordning, som
bliver resultatet af ovenstående grundlæggen-
de reformer. I et vist omfang har man blot
ønsket at klargøre eller simplificere lovteksten.
Om disse tilfælde henvises til bemærkningerne
til de enkelte paragraffer.

På visse punkter foreslår man imidlertid
væsentlige ændringer, som det er anset for na-
turligt at give en samlet redegørelse for. Det
drejer sig først om tre sæt ændringer, der har
det til fælles, at de søger at smidiggøre det
nuværende tjenestemandssystem. Disse æn-
dringer behandles i nærværende afsnit neden-
for under punkt 2., 3. og 4.

I de efterfølgende punkter 5. og 6. og i af-
snit 3. samt i kapitel 4. indeholdes redegørel-
ser for andre principielle hovedspørgsmål.

2. Et mere åbent tjenestemandssystem.
Det nuværende tjenestemandssystem er ind-

rettet på, at tjenestemændene kommer ind i tje-
nesten i ung alder og forbliver der hele deres
liv. Dette system har naturligvis fordele, først

og fremmest ved at skabe en stor stabilitet i
det offentliges virksomhed. Men i et samfund
i vækst er den stivhed, som følger med det
livsvarige tjenestemandsforhold, ikke noget
ubetinget gode. Dels hindres staten i at rekrut-
tere fra grupper, der har erhvervet sig en vær-
difuld uddannelse eller erfaring uden for stats-
tjenesten. Dels må kommissionen anse den
vekselvirkning mellem offentlig og privat virk-
somhed, der kunne være en følge af senere
rekruttering til statstj enesten og hyppigere af-
gang til anden virksomhed fra statstj enesten,
for gavnlig. En sådan vekselvirkning forud-
sætter en ændring af reglerne om aldersbetin-
gelser og om erhvervelse af anciennitet.

Bestemmelser af generel karakter om alders-
mæssige betingelser ved tjenestemandsansæt-
telse indsattes oprindelig i tjenestemandsloven
af 1931. Efter forslag fra lønningskommissio-
nen af 1929 blev det bestemt, at ingen kunne
ansættes som tjenestemand før det fyldte 24.
år. Med det formål at begrænse statens pen-
sionsbyrde vedtoges endvidere en bestemmelse
om, at når første ansættelse i tjenestemands-
stilling skete efter det fyldte 40. år, gav den
ikke ret til pension, medmindre dette hjem-
ledes på normeringslov. Samme regel fastsattes
ved genansættelse, når udtræden var sket efter
eget ønske eller af anden tjenestemanden til-
regnelig årsag.

I tjenestemandsloven af 1931 indførtes til-
lige en regel om mindst 2 års aspiranttjeneste
i stillinger med grundløn 5.100 kr. årlig eller
derunder.

Motiveringen herfor var, at det fandtes ri-
meligt — foruden en vis moden alder — at
kræve en passende prøvetid. Der indgik dog
samtidig sparehensyn i overvejelserne, idet der
fastsattes lavere lønninger til elever, med-
hjælpere og aspiranter, og det bestemtes, at
aspiranttiden ikke medregnedes i lønningsan-
cienniteten ved senere tjenestemandsansæt-
telse.

Ved efterfølgende revisioner af tjeneste-
mandslovgivningen har der fundet visse lem-
pelser sted. Den nedre aldersgrænse er således
sænket til 21 år, og aspirantlønnen er gradvis
forbedret, således at den for aspiranter, der
er fyldt 19 år, nu svarer til lønningsklassens
nettobegyndelsesløn. Al aspiranttjeneste efter
det fyldte 21. år medregnes siden 1958 i løn-
ningsancienniteten.

Hermed er normalt mulighederne for til-
læggelse af lønningsanciennitet udtømt, idet
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man stedse har bygget på det hovedprincip, at
der ikke tillægges anciennitet fra et tidspunkt,
der ligger forud for indtræden i statens tjene-
ste. Undtagelse herfra kræver lovhjemmel, og
lovbestemmelser med henblik herpå gennem-
føres i almindelighed kun på grundlag af
anden offentlig tjeneste. Dette vil sige, at en
aspirant, der har dygtiggjort sig og vundet
erfaring ved beskæftigelse på det private ar-
bejdsmarked, ikke af den grund kan opnå en
højere lønmæssig placering end lønningsklas-
sens nettobegyndelsesløn.

Efter loven kan en tjenestemand ansættes
med adgang til pensionsret, når han er fyldt
21 år, men ikke fyldt 40 år. Dette aldersinter-
val er for så vidt ret vidt, men i praksis er
der gennemført en betydelig stramning ved
cirkulære fra finansministeriet af 23. oktober
1947, der blev udstedt med hjemmel i den
siden 1931 bestående regel om forudgående
godkendelse af aspiranters alder og helbred.

Hensigten hermed var at opnå en begræns-
ning af statens pensionsbyrde, idet man ønske-
de at sikre, at indtræden i tjenesten og dermed
Ibetaling af pensionsbidrag skete fra det tid-
ligst mulige tidspunkt, selv om opnåelse af
pensionsret ganske vist efter gældende regler
tidligst kan ske fra det fyldte 35. år.

I cirkulæret er det fastsat, at antagelse af
personale med senere tjenestemandsansættelse
for øje bør ske i så tidlig en alder, som det
under hensyn til pågældende stillings karakter
og den uddannelse, der kræves til stillingens
bestridelse, er muligt. For talstærke stillings-
gruppers vedkommende har man herefter for-
langt indtrædelse i alderen 21—25 år, og god-
kendelse af højere alder ved antagelsen er som
hovedregel kun meddelt, hvor den nødvendige
forudgående uddannelse først afsluttes i en
mere fremrykket alder.

For en række stillingsgrupper har man i de
senere år som følge af nedgang i antallet af
ansøgere lempet aldersgrænserne.

Med hensyn til dispensation fra 40-års græn-
sen i lønnings- og pensionslovens § 49, stk. 2,
for opnåelse af pensionsret har der stedse
været fulgt en tilbageholdende linie i overens-
stemmelse med de synspunkter, der har ligget
til grund for bestemmelserne.

Kravet om aspiranttjeneste kan efter de
gradvis gennemførte lempelser ikke siges at
være årsag til de bestående rekrutteringsvan-
skeligheder, da aspiranttjeneste fra det fyldte
21. år som foran nævnt nu medregnes i løn-

ningsancienniteten, og aspiranter over 19 år
lønnes med lønningsklassens nettobegyndelses-
løn.

Den væsentligste anstødssten er foruden al-
derskravene utvivlsomt anciennitetsreglerne.
Den bestående ordning bevirker, at personer
med anden beskæftigelse bag sig kun søger
ansættelse som statstjenestemand, hvis der kan
tilbydes en lønningsklasse, hvis begyndelses-
løn er høj nok til at give rimelig dækning for
såvel uddannelse som indtjent anciennitet.

Udviklingen i de senere år har rejst tvivl
om hensigtsmæssigheden af at fastholde dette,
delvis lukkede tjenestemandssystem, som i
perioder med fuld beskæftigelse og knaphed"
på arbejdskraft inden for adskillige områder
har skabt mange rekrutteringsvanskeligheder..
1 det hele har det forhold, at vi lever i et sam>-
fund i stadig bevægelse, rejst spørgsmålei om
tilvejebringelse af et mere smidigt ansætSelses*-
system, der bedre end det hidtidige kan tilpas-
ses ændringer i de vilkår, hvorunder de sam-
fundsmæssige opgaver skal løses.

Der er i kommissionen enighed om, at det
fra statens synspunkt vil være af værdi at have
mulighed for at rekruttere personale, som efter
beskæftigelse andetsteds kan indtræde i stats-
tjenesten med værdifulde kvalifikationer og
erfaringer, når der i den enkelte styrelse skøn-
nes at være behov derfor. Der er endvidere
enighed om, at efterlønsordningen må indret-
tes således, at indtjeningen af rettigheder i
højere grad end nu sættes i forhold til ansæt-
telsens varighed. Det må her tages i betragt-
ning, at udviklingen i øvrigt må antages at gå
i retning af en fortsat udbygning af samfun-
dets almindelige alderssikring.

Som et væsentligt forhold i denne sammen-
hæng skal der peges på, at en lempelse af al-
dersgrænserne ved tjenestemandsansættelse i
forbindelse med en ændret udformning af
efterlønsordningen vil kunne bidrage til, at der
opnås ansættelser på mere ensartede vilkår.
Under den nuværende ordning har ansatte,
der var i en fremrykket alder ved ansættelsen,
været afskåret fra at indtræde i tjenestemands-
stilling med pensionsret, selv om de ønskede
det. Disse personer har som regel enten op-
nået tjenestemandsansættelse uden pensions-
ret, aflønning med en tjenestemandslignende
løn eller ansættelse på kontraktvilkår — even-
tuelt med tilskud til en forsikringsmæssig ord-
ning gennem en pensionskasse.

Endvidere vil en lempelse af aldersbetingel-
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•serrae gøre det muligt i større udstrækning at
tjenestemandsansætte løst ansat personale, der
gennem beskæftigelse i en vis periode har vist
sig egnet til varig ansættelse.

Som et naturligt led i en ordning af denne
art vil imidlertid også opstå spørgsmålet om
ændring af vilkårene for udtræden af statstj e-
Tiesten inden normal afgangsalder. Resultatet
af en smiddiggørelse af tjenestemandsansæt-
telsen vil kunne blive en større fluktuation
i ansættelsesforholdene, hvilket må betragtes
som ønskeligt i et dynamisk samfund. Lige så
vel som staten med fordel kan beskæftige per-
sonale med en forudgående karriere i det pri-
vate erhvervsliv, vil der kunne være samfunds-
mæssige fordele forbundet med, at personale
meden karriere inden for det offentliges tjene-
ste for en periode eller for stedse overgår til
beskæftigelse uden for statstj enesten. Med hen-
blik på at sikre, at ordningen bliver samfunds-
mæssigt fordelagtig, må det imidlertid være
en forudsætning, at ansættelsesforholdet som
helhed kommer til at indeholde tilstrækkelige
fordele til at fastholde navnlig det personale,
som har modtaget en langvarig specialuddan-
nelse efter indtræden i statstj enesten.

Disse betragtninger har særlig relation til
de øvre aldersgrænser. Væsentlige fremskridt
kan her opnås ved at ophæve de i 1947 admi-
nistrativt fastsatte aldersgrænser, hvorved en
række ansøgere i alderen indtil 40 år kan
komme i betragtning. Yderligere fremskridt
vil kunne opnås ved ophævelse af den i løn-
nings- og pensionslovens § 49, stk. 2, fastsatte
40-års grænse, men dette må have til forudsæt-
ning, at de hidtil gældende regler om indtje-
ning af pensionsanciennitet ændres. Gennem-
føres der en ordning, hvorefter pensionsind-
tjening som ovenfor nævnt i højere grad end
nu sættes i forhold til ansættelsestidens læng-
de, vil denne forudsætning blive opfyldt, og
40-års grænsen kan da bortfalde for at give
styrelserne mulighed for i påkommende til-
fælde at sikre tilgang af egnede personer.

En generel sænkning af alderen på 21 år
anses ikke for nødvendig, men da der kan
være behov for en vis graduering efter stillin-
gernes karakter, foreslås der ikke fikseret
nogen aldersgrænse i loven. Ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen foreslås
bemyndiget til at fastsætte bestemmelser om
alderen ved ansættelse. Det foreslås endvidere,
at der administrativt for forskellige grupper
af stillinger fastsættes regler for vurdering af

ansøgeres egnethed til at bestride den ansøgte
stilling både i henseende til forudgående ud-
dannelse og helbredstilstand. Ved vurderingen
af helbredstilstanden skal hovedvægten lægges
på de konkrete helbredsmæssige krav, der må
være opfyldt, for at ansøgeren kan bestride
den ansøgte stilling. Hovedsynspunktet er så-
ledes, at ansøgeren skal være helbredsmæssigt
i stand til at bestride den pågældende stilling,
medens der i mindre grad end hidtil skal læg-
ges vægt på hans almindelige helbredstilstand.

Spørgsmålet om bevarelse af aspirantkravet
har som tidligere berørt ikke længere stor be-
tydning i henseende til lønning. Ordningen
har nu karakter af en prøvetid, og kommis-
sionen finder det rimeligt, at der som hoved-
regel kræves prøvetjeneste, således at prøve-
tiden som hidtil medregnes i lønningsancien-
niteten, og der tilvejebringes mulighed for
indtjening af pensionsanciennitet også i de
yngre år.

Som nærmere omtalt nedenfor under punkt
3. foreslås som hovedregel fulgt en ordning,
hvorefter 2 års tilfredsstillende prøveansæt-
telse er en forudsætning for varig ansættelse.
For ansættelse i visse stillinger kan ansøge-
rens kvalifikationer dog på forhånd være så-
ledes dokumenteret, at prøveansættelse ikke
er nødvendig.

En lempelse af alderskravene vil ikke kunne
føre til den ønskelige tilgang af veluddannede,
erfarne personer, medmindre der samtidig til-
vejebringes mulighed for en passende løn-
mæssig placering. Kommissionen lægger der-
for vægt på, at opbygningen af lønsystemet og
fastsættelsen af regler om indplacering i sy-
stemet sker med sigte på, at også sådanne per-
soner kan ansættes på tjenestemandsvilkår.

Et yderligere udtryk for ønsket om et mere
åbent og smidigt tjenestemandssystem er for-
slaget om at give mulighed for at ansætte tje-
nestemænd på åremål. Kommissionens hoved-
synspunkter vedrørende denne ansættelsesform
er nærmere uddybet nedenfor under punkt 3.
og i bemærkningerne til lovudkastets §§ 7, 9
og 12.

3. Prøvetid og midlertidig ansættelse.
Efter gældende ret er ansættelse i de stillin-

ger, hvortil der normalt rekrutteres unge, be-
tinget af mindst 2 års tilfredsstillende aspi-
ranttjeneste, jfr. lønnings- og pensionslovens
§ 6, stk. 5. Derimod gælder der ingen prøve-
tid ved førstegangsansættelse i de højere løn-
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nede stillinger. Dette kan være uheldigt, både
for vedkommende selv og for tjenesten.

Kommissionen foreslår derfor, at også før-
stegangsansættelse i højere stillinger som ho-
vedregel gøres betinget af en forudgående prø-
vetjeneste, der normalt bør være af 2 års
varighed.

I tjenestemandslove før 1958 fandtes en
række tilfælde, hvor ansættelse i tjeneste-
mandsstilling var tidsbegrænset. Hovedparten
af bestemmelserne er efterhånden blevet af-
skaffet; i det væsentlige fordi det viste sig, at
der altid skete genansættelse ved periodens
udløb. I den nugældende normerings- og klas-
sificeringslov findes der kun bestemmelser om
tidsbegrænset ansættelse i stillingerne som
værnschef og forsvarschef.

Der er behov for at tilføre tjenestemands-
systemet øget smidighed gennem anvendelse
af midlertidig ansættelse i visse stillinger, og
kommissionen anser det for betydningsfuldt,
at bestemmelserne om åremålsansættelse ud-
formes på en måde, der letter de praktiske mu-
ligheder for at anvende denne ansættelsesform
såvel på udefra kommende personer som på
allerede ansatte tjenestemænd, der for en tid
påtager sig særligt krævende opgaver og an-
svar.

De former, hvorunder ansættelse som tjene-
stemand for fremtiden foreslås at kunne finde
sted, er tre: 1) varig ansættelse, 2) ansættelse
på prøve med senere varig ansættelse for øje
og 3) ansættelse på åremål.

Kommissionen går ud fra, at varig ansæt-
telse også for fremtiden bliver det almindelige.

For så vidt angår ansættelse på åremål er
der ikke i lovudkastet taget standpunkt til åre-
målets længde for den enkelte stilling. Dette
foreslås fastsat ved særlig lov, der ligeledes
skal angive de stillinger, hvori midlertidig an-
sættelse skal kunne ske. Den særlige lov vil
ligeledes kunne fastsætte bestemmelser om
den ordning, der skal gælde ved åremålets ud-
løb.

I den gældende tjenestemandslovgivning
er det om stillingerne som forsvarschef og
værnschef bestemt, at de pågældende ved fra-
træden af åremålsstillingen ansættes i anden
stilling i forsvaret eller ansættes til rådighed
for forsvarsministeriet, således at de holdes i
overtalligt nummer. Bestemmelsen betyder, at
de pågældende for den resterende del af tje-
nestetiden oppebærer samme løn som i åre-
målsstillingen.

Kommissionen stiller ikke forslag om æn-
dring af denne bestemmelse, men finder dog,
at den ikke bør være retningsgivende for an-
dre åremålsansættelser af allerede ansatte tje-
nestemænd. En ordning, hvorefter der ved åre-
målsansættelsens ophør sikres en varigt ansat
tjenestemand samme lønmæssige status som
før åremålsansættelsen, synes at være tilstræk-
kelig.

4. Ændringer i tjenestemandsstillingens
omfang og beskaffenhed.

Efter gældende ret har staten som arbejds-
giver adgang til også imod tjenestemandens
ønske at ændre vedkommende tjenestemands-
stillings omfang og beskaffenhed. Adgangen
til ensidigt at ændre tjenestemandsstillingen
er dog ikke ubegrænset. Hvis ændringen an-
tager karakter af forflyttelse, kan tjenesteman-
den reagere ved at kræve sig afskediget med
pension i stedet for at blive i den ændrede
stilling. Denne retstilstand beror for de konge-
ligt udnævnte tjenestemænds vedkommende på
grundlovens § 27, stk. 3, og lønnings- og pen-
sionslovens §§ 4 og 59, stk. 2, og for de ikke
kongeligt ansatte tjenestemænds vedkommende
på de to sidstnævnte bestemmelser i forbin-
delse med grundlovens § 73.

Det er ikke muligt præcist og med virkning
for alle tjenestemandsstillinger at fastlægge,
hvornår en ændring må anses for forflyttelse.
Når begrebet forflyttelse anvendes som en be-
grænsning i arbejdsgiverens adgang til at æn-
dre en tjenestemandsstilling, antager det ka-
rakter af en såkaldt standard. Heri ligger, at
anvendelsen af reglen i det enkelte tilfælde
indeholder et vist skøn. Ved en generel beskri-
velse af, hvornår der foreligger forflyttelse,
må udgangspunktet derfor tages i en række
momenter, der i den konkrete situation skøns-
mæssigt må afvej es mod hinanden. Kernen i
de relevante momenter er sammenligning mel-
lem stillingen før og efter den foretagne æn-
dring, hvor vægten især må lægges på karak-
teren af og graden af den skete ændring i ar-
bejdets omfang og dets vilkår, herunder det
sted, hvor arbejdet udøves. Også andre mo-
menter må imidlertid tages med i betragtning.
Den formelle beskrivelse af stillingen spiller
således en rolle, og det er af stor betydning,
hvilke ændringer en tjenestemand burde have
forudset, enten fordi disse er udslag af en
almindelig samfundsmæssig udvikling, eller
fordi beskrivelse af stillingen i lovregler, op-
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slag eller ansættelsesbrev har gjort det klart
for vedkommende, at han måtte forudse visse
slags ændringer.

Det forhold, at der ved afgørelsen af, hvor-
når forflyttelse foreligger, ikke blot skal tages
hensyn til ændringens karakter og grad, men
også til stillingsbetegnelser og til, hvilke æn-
dringer der måtte forudses, har medført, at
der i praksis er ret stor forskel fra tjeneste-
mandsområde til tjenestemandsområde på,
hvornår en ændring har karakter af forflyt-
telse. Medens således væsentlige ændringer
vedrørende tjenestestedet normalt betragtes
som forflyttelse, gælder dette ikke for militære
tjenestemænd, for en lang række tjenestemænd
i etaterne og for udenrigstjenestens personale.
Som et andet eksempel kan nævnes, at medens
det i vidt omfang anses for at være en forflyt-
telse, når man skifter tjenestegren, gælder det
ikke, hvor der er fælles avancement, f. eks.
mellem arbejds- og socialministeriernes insti-
tutioner og mellem visse ministerier.

Grundlaget for den gengivne retsstilling blev
skabt allerede ved grundloven af 1849. Hen-
sigten har været at beskytte tjenestemændene,
først og fremmest imod personligt og politisk
pres og dernæst mod alt for indgribende æn-
dringer i deres vilkår.

Det er efter tjenestemandskommissionens
opfattelse værdifuldt, at retssystemet er såle-
des indrettet, at tjenestemændenes selvstændig-
hed beskyttes. På den anden side må det er-
kendes, at den gældende forflyttelsesregel på
en række områder meget kraftigt har under-
streget stivheden i tjenestemandssystemet. Den
har f. eks. vanskeliggjort selvfølgelige og nød-
vendige sammenlægninger på folkeskolens om-
råde og overførelse fra en tjenestegren, som
udviklingen har gjort overflødig, til en anden,
hvor der har været arbejdskraftsmangel. I det
hele kan det vistnok fastslås, at forflyttelses-
reglerne har besværliggj ort de ændringer i ad-
ministrationens opbygning, som dennes vækst
og ændrede funktioner åbenbart kræver, i et
videre omfang end nødvendigt af hensyn til
tjenestemændenes beskyttelse.

Kommissionen har derfor set det som sin
opgave at finde en løsning, der såvidt muligt
skaber balance mellem på den ene side statens
krav på i en hastigt skiftende udvikling at
kunne tilpasse og effektivisere den offentlige
administration og på den anden side beskyt-
telsen af tjenestemændenes selvstændighed
mod uberettiget politisk og personligt pres og

den enkelte tjenestemand mod alt for vold-
somme ændringer i hans personlige forhold.

Karakteristisk for den nyordning, som kom-
missionen foreslår som resultat af denne af-
vejning, er følgende træk:

1) Nyordningen gælder kun for fremtiden.
Sålænge en tjenestemand forbliver i den stil-
ling, hvortil han var udnævnt inden den nye
tjenestemandslovs ikrafttræden, bedømmes
hans forhold efter de hidtil gældende regler.
Det gør naturligvis ingen forskel, at den
gruppe af stillinger, hvortil vedkommende tje-
nestemand hører, omklassificeres. Nyordnin-
gen træder således først i kraft ved en ansæt-
telse, der både i tid ligger efter den nye tje-
nestemandslovs ikrafttræden, og som netop
denne tjenestemand selv har taget initiativ til,
men i så fald hvad enten den nye ansættelse
er en førsteansættelse eller et avancement.

I vidt omfang er den foreslåede ikrafttræ-
delsesregel en retlig nødvendighed. I det om-
fang, hvori nuværende tjenestemænds krav på
afsked med pension eller ventepenge i tilfælde
af uønskede ændringer er grundlovsbeskyttet,
kunne en ny lov naturligvis ikke gøre indgreb
heri, i al fald ikke uden kompensation. Grund-
lovens begrænsninger i adgangen til at ændre
de nu ansatte tjenestemænds status er imidler-
tid i detailler omtvistelig og i al fald forskellig
for forskellige grupper og situationer. Kom-
missionen har imidlertid ikke ment, at det ville
være rigtigt at gøre forskelle mellem de nu-
værende tjenestemænd, og foreslår derfor, at
alle behandles ens.

2) Såvel af hensyn til tjenesten som til den
enkelte tjenestemand bør det ved fremtidige
ansættelser gøres så klart som muligt, hvilke
ændringer en tjenestemand bør forudse, såle-
des at han kan indrette sig derefter.

For at opnå dette resultat foreslås, at der i
opslag og ansættelsesbreve angives fire mo-
menter, som er af afgørende betydning for
tjenestemandsstillingens art og beskaffenhed.
To af disse momenter tillægges vægt som
grænse for de ændringer, som en tjenestemand
må finde sig i; to andre har derimod ingen
betydning i denne forbindelse. De to først-
nævnte momenter er ansættelsesområde og
stillingsbetegnelse. Ved ansættelsesområde tæn-
kes på angivelser som f. eks. justitsministeriet,
ligningsdirektoratet, sundhedsstyrelsen, matri-
keldirektoratet, universitetets, kommunitetets
og Sorø akademis økonomiske forvaltning,
universitetet og kommunitetet, Danmarks tek-
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niske højskole, justervæsenet, statsbanerne,
forsvarets værn, vandbygningsvæsenet o. s. v.
De nævnte eksempler er ansættelsesområder,
der allerede findes i gældende ret. Som udtryk
for bestræbelser på at skabe et smidigere tje-
nestemandssystem må man imidlertid forud-
se, at ansættelsesområderne udvides, således at
de førstnævnte, små ansættelsesområder for-
svinder. Man må derfor vente ansættelsesom-
råder, der betegnes som f. eks. ministerierne
eller centraladministrationen, de højere lære-
anstalters administration o. s. v. Stillingsbeteg-
nelsen angiver arten af den virksomhed, som
vedkommende udfører inden for ansættelses-
området. Som eksempler hentet fra de gæl-
dende bestemmelser kan nævnes assistent, kap-
tajn, styrmand, ingeniør, amtsligningsinspek-
tør, sekretær o. s. v. De to momenter, som i
denne forbindelse er uden betydning for, om
der foreligger ændringer, er løngrad og tje-
nestested.

Resultatet bliver herefter, at en tjeneste-
mand som hovedregel må tåle ændringer, som
ikke forandrer hans ansættelsesområde, og
som ligger inden for stillingsbetegnelsen, så-
ledes som denne må forstås efter traditionel
sprogbrug eller efter sin ordlyd. Tjenesteman-
den må således tåle ændringer, som er en følge
af den tekniske udvikling eller udviklingen i
de samfundsmæssige vilkår, ligesom han må
tåle ændringer i tjenestestedets placering samt
ændringer som følge af administrative refor-
mer, når blot disse ændringer ikke går ud over
den grænse, som ligger i ansættelsesområde
og stillingsbetegnelse.

Af hensyn til tjenestemanden selv har man
imidlertid fundet, at der burde fastsættes end-
nu en yderligere begrænsning. Den har man
søgt at udtrykke ved ordet »passende«. En tje-
nestemand behøver herefter ikke at tåle æn-
dringer, selv om de holder sig inden for an-
sættelsesområdet og stillingsbetegnelsen, når
han efter en bedømmelse på grundlag af så-
danne momenter som uddannelse, alder, hel-
bredstilstand eller den sædvanlige opfattelse
af status m. v. ikke kan siges at få en passende
stilling.

3) Når man har valgt ansættelsesområdet
og stillingsbetegnelse som udtryk for grænser-
ne for, hvad en tjenestemand bør finde sig i,
skyldes det naturligvis, at ændringer ud over
disse grænser typisk vil være særlig følelige.
Ændringerne i samfundet kan imidlertid være
således, at det ikke forekommer ubetinget ri-

meligt, at en tjenestemand under alle om-
stændigheder skulle kunne vægre sig ved at
varetage en lignende stilling i et andet ansæt-
telsesområde. Især sålænge ansættelsesområ-
derne er relativt små, vil åbenbare behov for
sådanne ændringer kunne forekomme.

For at imødekomme dette behov uden dog
at træde tjenestemændene for nær, har man
foreslået, at en tjenestemand, når ændringer
i forvaltningens organisation eller arbejds-
form gør det nødvendigt, må finde sig i at
overtage en anden passende stilling inden for
et andet ansættelsesområde, dog kun hvis der
foreligger samtykke fra et særligt nævn sam-
mensat af repræsentanter for centralorganisa-
tionerne og administrationsrepræsentanter.

4) Dette system, der efter kommissionens
opfattelse vil dele sol og vind lige, nødvendig-
gør ikke i samme omfang som hidtil bevarelse
af ventepenge-instituttet, der foreslås erstattet
af en regel om rådighedsløn i indtil 3 år i til-
fælde af, at der ikke inden eller uden for hans
ansættelsesområde kan anvises ham en anden
passende stilling. Denne ordning får virkning
for alle fremtidigt ansatte tjenestemænd.

5) Ved de fremsatte forslag har man natur-
ligvis hverken villet eller kunnet foretage æn-
dringer i den beskyttelse, som tjenestemæn-
dene måtte nyde efter grundloven. Da nyord-
ningen kun tager sigte på fremtidigt ansatte
tjenestemænd, kan sådan beskyttelse kun bero
på grundlovens § 27, stk. 3, der alene omfatter
kongeligt ansatte tjenestemænd.

Kredsen af de tjenestemænd, der ansættes af
kongen, fastlægges ved særlig lov. Kommis-
sionen er naturligvis klar over, at mens den
nærmere fastlæggelse af denne kreds er over-
ladt til lovgivningsmagten, indeholder grund-
loven forudsætningsvis en grænse for, hvor få
tjenestemænd der kan udnævnes af kongen.
Man fremsætter imidlertid ikke forslag om en
radikal ændring af den nuværende grænse mel-
lem kongelig og ikke-kongelig ansatte tjene-
stemænd, og det bliver således ikke aktuelt at
nærme sig den grundlovsmæssigt fastsatte
grænse for, hvilke tjenestemænd der skal ud-
nævnes af kongen.

De tjenestemænd, som efter foranstående
for fremtiden ansættes af kongen, kan påbe-
råbe sig forflyttelsesgrænsen i henhold til §
27, stk. 3, uafhængig af den nyordning ved-
rørende ændringer i tjenestestillingens omfang
og beskaffenhed, som er skildret ovenfor.

Da der således vil komme til at gælde to
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delvis sideløbende retsregler vedrørende æn-
dringer i en tjenestemandsstillings omfang og
beskaffenhed, gives for overskuelighedens
skyld en kort oversigt over retsstillingen for
en tjenestemand, som ønsker at modsætte sig
ændringer i hans tjenestemandsstillings om-
fang og beskaffenhed:

Hvis ændringerne holder sig inden for den
grænse, der er lagt ved stillingsbetegnelsen og
ansættelsesområdet, kan enhver tjenestemand
gå til domstolene og gøre gældende, at den nye
stilling ikke er passende. Tages denne påstand
til følge, foreligger der en utilregnelig afskedi-
gelsesårsag, og vedkommende har krav på
pension. Domstolene kan prøve, både om æn-
dringen ligger inden for stillingsbetegnelsen og
ansættelsesområdet, og om stillingen er passen-
de. Er tjenestemanden kongelig ansat, kan han
yderligere for domstolene nedlægge påstand
om, at der foreligger forflyttelse. Tages denne
påstand til følge, har han krav på pension. Det
kan ikke afvises, at der kan være en vis for-
skel på bedømmelsen af, om en ændring hol-
der sig inden for de grænser, der er fastlagt
ved stillingsbetegnelse, ansættelsesområde samt
ordet »passende«, og om ændringen overskri-
der forflyttelsesgrænsen i grundlovens § 27,
stk. 3. Der er dog grund til at gå ud fra, at
sådan forskel i bedømmelsen sjældent og for-
mentlig med tiden sjældnere og sjældnere vil
forekomme. Allerede efter gældende ret spiller
det en betydelig rolle, om en ændring var for-
udseelig eller ikke. Den opbygning af ansættel-
sesbreve og opslag, der nu foreslås, vil gøre
ændringer inden for stillingsbetegnelsen og
ansættelsesområdet forudseelige. Da det yder-
ligere er således, at grundlovens forflyttelses-
standard på den ene side akcepterer statens
adgang til at ændre tjenestemandsstillingerne
og på den anden side beskytter tjenesteman-
dens selvstændighed og hans almindelige vil-
kår mod urimelige ændringer, og da samme
art af afvejning ligger bag den foreslåede ny-
ordning, må man forestille sig, at indholdet af
den foreslåede ordning og forflyttelsesgrænsen
i henhold til § 27, stk. 3, efterhånden vil
smelte sammen.

Fører ændringen i tjenestemandsstillingen
til, at den nye stilling ligger uden for ansættel-
sesområdet, er tjenestemanden kun pligtig til
at overtage den nye stilling, hvis der forelig-
ger et samtykke fra det omtalte nævn. Sådan
samtykkes eksistens kan naturligvis ikke hin-
dre den tjenestemand, som ikke ønsker ændrin-

gen, i at gå til domstolene. For domstolene
kan enhver tjenestemand gøre gældende, at
der ud over overskridelsen af ansættelsesom-
rådet foreligger en ændring vedrørende stil-
lingsbetegnelse, samt at den nye stilling ikke
er passende. Kongeligt udnævnte tjenestemænd
kan derudover nedlægge påstand om, at der
foreligger forflyttelse. Denne påstand vil for-
mentlig snarere blive taget til følge, hvor æn-
dringen går ud over ansættelsesområdet, end
den tilsvarende påstand, hvor ændringen hol-
der sig inden for ansættelsesområdet. På den
anden side vil selve det, at ansættelsesområ-
det ændres, ikke altid føre til, at der foreligger
forflyttelse i traditionel forstand.

Hensigten med den foreslåede nyordning er
alene at fjerne hidtidige retlige hindringer for
omflytning af personalet inden for statsadmi-
nistrationen. Ændringen medfører således ikke
i sig selv, at omflytning bliver hyppigere, eller
at der bliver en større tilbøjelighed til at æn-
dre stillingernes omfang og indhold.

Som nævnt må man forudse, at ansættelses-
områderne for fremtiden bliver større end de
nuværende. Dette vil kunne resultere i, at æn-
dringer i en stilling — både inden for og uden
for ansættelsesområdet — medfører, at tjene-
stemanden kommer under en anden udnævnel-
sesmyndighed. De regler, som her er omtalt,
medfører naturligvis ingen pligt for den nye
udnævnelsesmyndighed til at modtage vedkom-
mende. Pligten til at finde sig i de omtalte
ændringer indtræder først, når ændringen for
at gennemføres kun mangler tjenestemandens
samtykke. Forudsætningen for at anvende reg-
lerne er således, at der er enighed mellem ud-
nævnelsesmyndighederne om, at stillingsæn-
dringen skal ske. Kommissionen går imidler-
tid ud fra, at sådan enighed tilvejebringes i
praksis eller ved af regeringen fastsatte regler.

5. Beskæftigelse ved siden af tjenestemands-
stillingen.

1. Indledning.
Tjenestemænd kan efter gældende regler

have beskæftigelse uden for staten i henhold
til lønnings- og pensionslovens § 44. Endvi-
dere kan tjenestemænd udføre arbejde i staten
ved siden af tjenestemandsstillingen.

For tjenestemænds arbejde i staten har der
udviklet sig et system af biindtægter, som både
omfatter arbejde i og uden for stillingen. Disse
biindtægter har nær sammenhæng med løn-
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og klassificeringssystemet, navnlig for de høje-
re stillingers vedkommende.

Kommissionen har foranlediget udarbejdet
en samlet redegørelse for de gældende regler
om tjenestemænds bibeskæftigelse og en over-
sigt over tjenestemænds biindtægter. Redegø-
relsen er medtaget som bilag 2 til betænknin-
gen.

2. De gældende regler og baggrunden for
disse.
a. Uden for statstj enesten.

Spørgsmålet om tjenestemænds adgang til
beskæftigelse uden for statstj enesten omhand-
les som nævnt i lønnings- og pensionslovens
§ 44, som i stk. 1 bestemmer, at en tjeneste-
mand kun kan have anden beskæftigelse, for
så vidt og i det omfang det er foreneligt med
den samvittighedsfulde udførelse af pligterne
som tjenestemand og med den for stillingen
nødvendige agtelse og tillid. Ifølge § 44, stk.
2, påhviler det endvidere tjenestemanden at
gøre skriftlig anmeldelse, inden han begynder
visse nærmere angivne former for erhvervs-
mæssig beskæftigelse. Stk. 3 hjemler adgang
for styrelsen til inden for en frist på 4 uger
at meddele forbud mod at overtage posten,
og stk. 4 indeholder adgang til at tilbagekalde
en tidligere meddelt tilladelse.

Ved tidligere behandling af spørgsmålet om
tjenestemænds bibeskæftigelse uden for stats-
tjenesten har det omgivende samfund været
præget af permanent arbejdsløshed. Dette har
motiveret en udpræget tilbageholdenhed over
for tjenestemænds bibeskæftigelse, og den af
lønnings- og pensionsministeriet på dette om-
råde fulgte, meget restriktive praksis, der er
udviklet i 1930'erne, er senere fastholdt.

b. Inden for statstj enesten.
For arbejdet i tjenestemandsstillingen gæl-

der ifølge lønnings- og pensionslovens § 105,
at tjenestemanden ikke må oppebære nogen
ydelse ud over den faste løn, medmindre det
er hjemlet i denne lov eller ved anden særlig
lovhjemmel. Såfremt hjemlen er givet ved fi-
nanslov, skal den fremgå af lovens tekst og
genoptages på finansloven for hvert finansår,
som ydelsen oppebæres i. Denne bestemmelse
suppleres af reglen i lønnings- og pensions-
lovens § 42, hvorefter finanslovens medhjælps-
summer eller enhver anden indtægts- eller ud-
giftsbevilling, der ikke efter sin tekst frem-

træder som bestemt til at indeholde vederlag
til tjenestemænd, heller ikke af en styrelses-
gren må benyttes til at yde vederlag til de
inden for samme ansatte tjenestemænd, med-
mindre det udtrykkeligt er hjemlet ved lov.
Vederlag kan dog undtagelsesvis ydes af tids-
begrænsede bevillinger (herunder anlægssum-
mer), når det udtrykkeligt er hjemlet ved be-
villingen.

De nævnte bestemmelser tager ikke stilling
til, om vederlæggelse af tjenestemænd ud over
tjenestemandslønnen sker for arbejde i tjene-
stemandsstillingen eller ved siden af denne.
Den efter reglerne i lønnings- og pensionslo-
vens §§ 41 og 104 bestående adgang til at
yde finanslovhonorarer og vederlag én gang
for alle til tjenestemænd for arbejde i statens
tjeneste uden for den egentlige tjenestegerning
anvendes i praksis til vederlæggelse både for
arbejde ved siden af tjenestemandsstillingen
og for merarbejde i tjenestemandsstillingen.

Den i bilag 2 gengivne oversigt viser, at
tjenestemændenes lønnede bibeskæftigelse in-
den for det statslige område har udviklet sig
ret uensartet. På visse områder har der dog
efter faste retningslinier udviklet sig ret om-
fattende biindtægter for visse stillingsgrup-
pers vedkommende.

Den stedfundne udvikling har til dels sam-
menhæng med lønsystemets opbygning. I en
række tilfælde har man været nødsaget til at
yde grupper af tjenestemænd nødvendige løn-
mæssige forbedringer i form af bestillingstil-
læg eller honorarer m. v., fordi ændring af
lønnen i hovedstillingen ville bringe uligevægt
i det bestående klassificeringssystem. Sådanne
ordninger har tillige givet en mulighed for
differentiering af lønningerne, som det nuvæ-
rende lønklassesystem ikke har.

En række ordninger af denne karakter har
desuden måttet accepteres som følge af, at der
hidtil ikke har været foretaget en nøjagtig
afgrænsning af de arbejdsopgaver, som er
henlagt under de enkelte grupper af tjeneste-
mandsstillinger.

3. Forslag til ændringer.
Under overvejelserne af problemerne i for-

bindelse med tjenestemænds bibeskæftigelse
har kommissionen fundet, at det vil være hen-
sigtsmæssigt at opgive den sondring mellem
bibeskæftigelse i statens tjeneste og uden for
statstj enesten, som lønnings- og pensionsloven
bygger på. Det forekommer mere hensigts-
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mæssigt i stedet at skelne mellem, om en be-
skæftigelse følger af eller udføres som led i
tjenestemandsstillingen, eller dette ikke er til-
fældet.

Denne opfattelse hænger sammen med, at
et forslag om etablering af en ny løn- og klas-
sificeringsordning, der placerer tjenestemands-
lønningerne på et niveau, som kan anses for
realistisk i forhold til lønningerne for tilsva-
rende arbejde på det private arbejdsmarked,
må have som forudsætning, at der samtidig
gives ændrede regler om tjenestemænds ad-
gang til bibeskæftigelse og biindtægter.

a. Retningslinier for beskæftigelse ved siden
af tjenestemandsstillingen.

I overensstemmelse med de anførte syns-
punkter finder kommissionen, at udgangspunk-
tet ved vurderingen af bibeskæftigelse må være,
om den efter omfang og karakter er forenelig
med den samvittighedsfulde udførelse af de
til tjenestemandsstillingen knyttede pligter og
med den for stillingen nødvendige agtelse og
tillid. Denne vurdering må i princippet være
den samme, hvad enten bibeskæftigelsen ud-
føres i staten eller udenfor.

Vurderingen bør baseres på, om bibeskæf-
tigelsen er forenelig med de til tjenestemands-
stillingen knyttede pligter. Dette er i relation
til bibeskæftigelse uden for staten en ændring
i forhold til formuleringen i lønnings- og pen-
sionslovens § 44, stk. 1, der kræver, at be-
skæftigelsen skal være forenelig med pligterne
som tjenestemand. Heri ligger der næppe no-
gen større ændring, men det tjener til at un-
derstrege, at vurderingen skal foretages på
grundlag af den konkrete stilling, tjeneste-
manden beklæder. Udfaldet kan derfor blive
forskelligt, når vurderingen af den samme be-
skæftigelse skal foretages i relation til for-
skellige stillinger. Ændringen vil desuden præ-
cisere, at det er på samme grundlag, man skal
vurdere, om en beskæftigelse er forenelig med
den samvittighedsfulde udførelse af tjeneste-
pligterne, og om beskæftigelsen er forenelig
med den nødvendige agtelse og tillid. Den
sidstnævnte bedømmelse skal allerede efter
lønnings- og pensionslovens § 44, stk. 1, fore-
tages i relation til stillingen.

Med hensyn til den linie, som fremtidig bør
følges ved vurderingen af beskæftigelser ved
siden af tjenestemandsstillingen, er det kom-
missionens opfattelse, at der ikke længere er
rimelig grund til at opretholde den generelt

tilbageholdende praksis over for tjenestemæn-
dene.

Der må i denne forbindelse også tages hen-
syn til, at den gradvise nedsættelse af arbejds-
tiden gør det muligt for ansatte såvel i som
uden for staten at varetage andre beskæftigel-
ser, uden at det behøver at influere på hoved-
beskæftigelsen.

Spørgsmålet om opretholdelse af tjeneste-
mændenes anmeldelsespligt har også været
overvejet af kommissionen i lyset af den sted-
fundne udvikling. Kommissionen har mærket
sig, at efter foreliggende oplysninger har ikke-
tjenestemandsansat personales adgang til bi-
beskæftigelse uden anmeldelsespligt ikke i
praksis medført særlige vanskeligheder i for-
hold til denne gruppe. En fastholdelse af tje-
nestemændenes anmeldelsespligt kunne derfor
virke som en mindre rimelig forskelsbehand-
ling, og kommissionen finder herefter ikke til-
strækkelig grund til at bevare reglerne i løn-
nings- og pensionslovens § 44, stk. 2—4, om
anmeldelse, godkendelse og tilbagekaldelse af
en tidligere meddelt godkendelse.

Det må dog være klart, at tjenestemanden
under eventuel overvejelse af muligheder for
bibeskæftigelse på samme måde som hidtil må
holde sig de lovbestemte krav for øje, og han
har naturligvis også efter anmeldelsespligtens
bortfald adgang til i tvivlstilfælde forudgå-
ende at forelægge spørgsmålet for sine fore-
satte til afklaring af, om der i det konkrete
tilfælde foreligger kollision af modstående in-
teresser og hensyn.

Endvidere må det understreges, at hvor der
andet steds i lovgivningen er fastsat begræns-
ninger vedrørende offentligt ansattes adgang
til anden virksomhed, vil der ikke ske nogen
ændring som følge af tjenestemandslovens
nye affattelse, og særlige hensyn, som ligger
bag begrænsninger i sådanne love m. v., på-
virkes ikke af det anførte. Som eksempel på
lovbestemmelser, der angår dette spørgsmål,
kan nævnes § 7 i lov nr. 40 af 25. februar
1925 om styrelsen af statsbanerne, der inde-
holder begrænsninger med hensyn til stats-
banetjenestemænds adgang til at påtage sig
arbejde for virksomheder, der konkurrerer
med statsbanerne eller står i kontraktsforhold
til statsbanerne. Som andre eksempler kan
nævnes bestemmelser i næringsloven og rets-
plejeloven.

Kommissionen finder tillige anledning til at
bemærke, at styrelsernes mulighed for at gribe
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ind over for tjenestemænds bibeskæftigelse,
som ikke skønnes forenelig med kravene i de
respektive stillinger, ikke forringes ved den
foreslåede ændring af tjenestemandsloven. Der
vil fortsat være adgang til at skride ind over
for bibeskæftigelse, som ikke bør varetages
samtidig med en tjenestemandsstilling, og den-
ne adgang vil også bestå, selv om en styrelse
tidligere på forespørgsel har bifaldet en bibe-
skæftigelse, såfremt en senere udvikling har
ændret grundlaget for den tidligere vurdering.

Som anført ovenfor finder kommissionen,
at der fremtidig principielt bør følges samme
retningslinier ved vurderingen af beskæftigel-
se ved siden af tjenestemandsstillingen, hvad
enten bibeskæftigelsen udføres i staten eller
uden for. I praksis må det dog antages, at
hensynet til den samvittighedsfulde udøvelse
af de til tjenestemandsstillingen knyttede plig-
ter og den for stillingen nødvendige agtelse og
tillid hyppigere vil stille sig hindrende i vejen
for en beskæftigelse uden for staten end inden
for.

Man kan dog ikke se bort fra, at der kan
opstå tilfælde, hvor en tjenestemand ved siden
af stillingen påtager sig andet arbejde for sta-
ten, som antager et omfang, der gør det van-
skeligt for ham at bestride stillingen med til-
strækkelig samvittighedsfuldhed. Det kan også
forekomme, at en tjenestemand i kraft af den
indsigt, han har opnået i sin hovedstilling, øn-
sker at påtage sig opgaver i styrelser, som en-
ten er overordnede eller underordnede i for-
hold til hans egen. Ved vurderingen af sådan
bibeskæftigelse må man være opmærksom på,
at den sikkerhed for uvildig behandling af
sager gennem flere instanser, som er foreskre-
vet i en række sager, og som adgangen til ad-
ministrativ rekurs bygger på, ikke må kunne
undergraves på denne måde. Der kan således
være grundlag for indskriden mod bibeskæf-
tigelse i staten ikke alene som følge af dens
omfang, men også på grund af dens karakter.

Kommissionen finder tillige anledning til at
bemærke, at der i forbindelse med fastlæggel-
sen af tjenestepligterne i de enkelte grupper
af tjenestemandsstillinger foreligger et særligt
problem for de tjenestemandsgrupper, som
ikke har en fast afgrænset tjenestetid. Kom-
missionen henstiller derfor, at vedkommende
ministre foranlediger, at der ved udfærdigel-
sen af de instrukser, som angiver indholdet og
omfanget af tjenestepligterne i de enkelte stil-
lingsgrupper, lægges særlig vægt på stillinger

uden fast afgrænset tjenestetid, således at der
er fornødent grundlag for at føre kontrol med
pligternes overholdelse.

b. Retningslinier for vedlæggelse af bibeskæf-
tigelse.

Ved kommissionens behandling af spørgs-
målet om tjenestemænds adgang til biindtæg-
ter indgår to hovedsynspunkter, som må hol-
des ude fra hinanden.

Det første hovedsynspunkt er, at det under
en ordning, hvor aflønningen i tjenestemands-
stillingen fastsættes ved aftale, må blive afgø-
rende, at der kan foretages klare afgræns-
ninger af de pligter, som hører til de forskel-
lige stillinger. Afgrænsninger af denne art er
tidligere kun foretaget i begrænset omfang, og
der har — som det gældende regelsæt er op-
bygget — ikke hidtil været større behov for
stillingtagen til dette problem.

Når det sættes som mål at placere tjeneste-
mandslønningerne på et niveau, der er kon-
kurrencedygtigt med lønnningerne for tilsva-
rende stillinger uden for staten, bør der sam-
tidig sigtes mod, at tjenestemandslønnen udgør
det samlede arbejdsvederlag for udførelsen af
de til tjenestemandsstillingen knyttede nor-
male pligter, herunder de hverv, der må
betragtes som led i stillingen. Denne retnings-
linie må også forekomme nødvendig under et
system, hvor lønvilkårene fastsættes ved aftale,
idet man ikke vil kunne akceptere en ordning,
hvorefter der for arbejde, der hører under
tjenestemandsstillingen, foruden aftalte løn-
ninger kan ydes vederlag, honorarer og sport-
ler efter regler, der fastsættes på anden måde
end ved aftale.

Kommissionens andet hovedsynspunkt er,
at den lempelse af adgangen til beskæftigelse
ved siden af tjenestemandsstillingen, som føl-
ger af kommissionens ovenfor gengivne over-
vejelser, naturligt må føre til, at biindtægter,
som tjenestemanden opnår ved siden af sin
tjenestemandsstilling og uafhængigt af denne,
fremtidig vil være uden betydning for afløn-
ningen i tjenestemandsstillingen. Hvis en tje-
nestemand på grund af egne forhold og uden
tilknytning til sin stilling varetager en beskæf-
tigelse i staten, som ikke er uforenelig med
tjenestemandsstillingen, falder således spørgs-
målet om vederlaget herfor uden for området
for aftaler om den for stillingen gældende løn.

T)e overvejelser, der ligger til grund for
kommissionens første hovedsynspunkt vedrø-
rende aflønningen i tjenestemandsstillingen og
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afgrænsningen af de tjenestepligter, som føl-
ger med stillingen, skønnes det hensigtsmæs-
sigt at redegøre nærmere for.

Kommissionen har i det hele under behand-
lingen af disse spørgsmål lagt afgørende vægt
på, at der i forbindelse med gennemførelsen
af en samlet tjenestemandsreform foretages
en varig sanering af en række bestående hono-
rarordninger, specielt i de højere stillinger.
Der bør følgelig samtidig med tjenestemands-
stillingernes indplacering i et nyt lønsystem
foretages en udtømmende gennemgang af de
opgaver, for hvilke der hidtil er ydet betaling
ud over den nuværende tjenestemandsløn, med
henblik på bortfald af alle honorarer og veder-
lag for opgaver, der kan inddrages under tje-
nestepligterne i de enkelte stillinger eller grup-
per af stillinger.

For at nå dette mål anser kommissionen det
for påkrævet, at de af samtlige ministerier ud-
færdigede specificerede oversigter over de tje-
nestepligter, der er forbundet med de enkelte
stillinger, indsendes til en central instans, f.eks.
lønningsrådet. Ved opregningen af tjeneste-
pligterne bør det desuden præciseres, at ingen
tjenestemand kan oppebære sportler for udfø-
relsen af sine tjenestepligter, og den centrale
instans må påse, at forbudet følges generelt.

Såfremt der undtagelsesvis fremkommer
forslag fra ministrene om ydelse af honorarer
el. lign., der ønskes tillagt en tjenestemand for
varetagelsen af opgaver inden for staten, som
angives at ligge uden for tjenestepligterne i
vedkommende stilling, må den samme centrale
instans tage stilling til spørgsmålet. Den vur-
dering, som skal finde sted, må tage sigte
både på spørgsmålet om, hvorvidt et honorar-
grundlag er til stede, på størrelsen af det even-
tuelle beløb og på, om hvervet kunne være
varetaget af en tjenestemand inden for ved-
kommende styrelse.

I tilfælde af, at der opstår behov for at
anvende en tjenestemands arbejdskraft til løs-
ning af opgaver, som ville betyde et meget
væsentligt merarbejde i forhold til hans nor-
male tjenestepligter, peger kommissionen på
muligheden af, at der i stedet for ydelse af
vederlag for merarbejde gives tjenestemanden
fritagelse for at udføre de normale tjeneste-
pligter, medens han udfører særopgaver.

Ved den gennemgang af bestående vederlag,
honorarer og sportler m. v., som skal finde
sted, kan anføres en række vejledende betragt-
ninger.

Som klare eksempler på opgaver, der efter
de anførte principper ikke bør kunne veder-
lægges særskilt, kan nævnes en tjenestemands
medlemskab af nævn, råd, bestyrelser, kom-
missioner og lign. i tilfælde, hvor tjeneste-
manden er udpeget dertil af sin styrelse for at
repræsentere den eller udpeget efter indstilling
af sin styrelse for at repræsentere den. Det må
anses for en central opgave for en tjeneste-
mand at repræsentere sin styrelse, og det bør
være en selvfølge, at udførelsen af disse hverv
er en bestanddel af de til tjenestemandsstillin-
gen knyttede pligter.

I et antal tilfælde ydes tillæg for opgaver,
som ikke varigt er henlagt til bestemte stil-
linger, eller hvor det under hensyn til mulige
fremtidige ændringer i arbejdsfordelingen
ikke skønnes hensigtsmæssigt at lade arbej-
dets karakter eller omfang give sig udtryk i
en fast lønmæssig placering. Det bør da over-
vejes, om der er grundlag for at give de på-
gældende stillinger en særlig placering, så
længe nærmere angivne opgaver er henlagt
til stillingerne, eller om der i stedet efter af-
talte regler bør ydes særlig betaling for præ-
stationerne i forhold til disses konstaterede
omfang.

Hovedformålet må altså være at fastsætte
lønnen i tjenestemandsstillingen således, at
den dækker de til stillingen hørende normale

i tjenestepligter. For store stillingsgruppers
! vedkommende er det muligt at afgrænse om-

fanget af tjenestepligterne også i tidsmæssig
henseende, og overskridelser må derfor beta-
les efter aftalte overarbejdssatser. For andre
stillinger er en tilsvarende afgrænsning ikke
mulig. Det vil bl. a. gælde for en del højere
placerede stillinger, hvor kun indholdet af
tjenestepligterne, men ikke omfanget kan an-
gives. Ved den lønmæssige placering af så-
danne stillinger må anlægges det synspunkt,
at tjenestemanden stiller sin fulde arbejds-
kraft til rådighed for staten i den pågældende
stilling, uden at en fiksering af arbejdstiden
kan eller bør finde sted. Den enkeltes arbejds-
evne vil her i særlig grad blive bestemmende
for, hvor lang tid der medgår til udførelsen
af de til stillingen henlagte opgaver.

Visse typer af merarbejde indeholder sær-
lige problemer, fordi virksomheden ligger i en
anden styrelse end den, tjenestemanden har
sin hovedstilling i. Som eksempler herpå kan
nævnes formiddagsstillinger, der bestrides i
henhold til reglerne i normerings- og klassi-
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ficeringslovens § 3, og undervisning i frem-
mede statsinstitutioner. Kommissionens re-
formplaner bygger på den grundopfattelse, at
formiddagsstillingerne bør ophæves, eventuelt
i forbindelse med hensigtsmæssige overgangs-
regler. For undervisningens vedkommende er
man opmærksom på, at en række læreanstal-
ter i vekslende omfang har behov for at
anvende tjenestemænd fra andre styrelser.
Undervisningsarbejde vil ikke kunne inddra-
ges under tjenestepligterne i disse tjeneste-
mandsstillinger, men normalt må det anses
som en bibeskæftigelse, der er forenelig med
varetagelse af tjenestepligterne i hovedstillin-
gen. Endvidere ville man stille en del skoler
og læreanstalter over for store vanskeligheder,
hvis man modsatte sig, at tjenestemænd, der
kan overkomme undervisning ved siden af
tjenestepligterne, underviser mod særskilt be-
taling.

Der vil ikke i umiddelbar tilslutning til
indførelsen af en ændret regelopbygning
kunne tages stilling til indholdet af de en-
kelte tjenestemandsstillinger. De bestemmel-
ser, som kommissionen stiller forslag om, vil
have karakter af en standard, som først efter-
hånden kan udfyldes. Man går ud fra, at der
på samme tidspunkt skal gennemføres et nyt
samlet lønsystem for alle tjenestemandsstil-
lingerne, og ordningen må derfor ledsages af
visse overgangsregler, således at der bliver tid
til at foretage en konkret vurdering af de en-
kelte stillinger, og der peges på, at en midler-
tidig højere personlig placering af visse tje-
nestemænd kan medvirke til at løse overgangs-
problemer. I forbindelse med overgangsreg-
lerne bør der fastsættes bestemmelser, som
hindrer, at der af bestående bevillinger ud-
redes vederlag, honorarer, sportler og lign.,
som ikke kan forenes med de nye regler om
tj enestemandslønningernes fastsættelse.

Der er på grund af uensartet kontering be-
tydelige vanskeligheder forbundet med at ud-
arbejde en udtømmende oversigt over tjeneste-
mændenes samlede biindtægter fra staten. Den
i bilag 2 givne redegørelse indeholder tillæg
og honorarer m. v. til tjenestemænd til et
samlet årligt beløb af godt 170 mill. kr. for
finansåret 1966—67, hvoraf godt 40 mill. kr.
tilfalder tjenestemænd i 25.—30. lkl. Af de ca.
130 mill. kr. til tjenestemænd i de laverelig-
gende lønklasser falder ca. 80 mill. kr. på de
særlige generelle tillægsordninger for tjeneste-
mænd i politiet, toldvæsenet og ved militæret,

som tidligere er gennemført i stedet for indi-
viduel afregning af overarbejde, nattjeneste
og andre ulemper.

c. Sammenfatning.
Kommissionens opfattelse kan sammenfat-

tes således, at der med hensyn til tjeneste-
mænds beskæftigelse ved siden af tjeneste-
mandsstillingen bør finde en omvurdering
sted. Der må i relation til tjenestemandsstil-
lingen ved fastsættelsen af nye lønninger til-
stræbes en udtømmende beskrivelse äf de
pligter, som hører under denne, således at der
sikres en klar afgrænsning af de opgaver, som
skal udføres for den løn, der er aftalt for
stillingen. For stillingsgrupper, hvor en tids-
mæssig afgrænsning af tjenestepligterne kan
foretages, bør ekstra betaling herefter kun
kunne oppebæres for merarbejde i tjeneste-
mandsstillingen af et omfang, der efter lige-
ledes aftalte regler giver grundlag for mer-
arbejdsbetaling. Ordninger, der bygger på
faste vederlag, bør kun undtagelsesvis etable-
res, idet der i videst muligt omfang må til-
stræbes betaling i forhold til arbejdets kon-
staterede omfang. Arbejde ved siden af tjene-
stemandsstillingen vil — hvad enten det er i
staten eller udenfor — falde uden for det om-
råde, der skal træffes aftaler om i henhold til
tj enestemandsloven.

Når det lovmæssige grundlag for en om-
lægning af tjenestemændenes adgang til be-
skæftigelse ved siden af tjenestemandsstillin-
gen skal fastlægges, finder kommissionen, at
den eneste begrænsning i adgangen må være,
om beskæftigelsen efter karakter og omfang
er forenelig med den samvittighedsfulde ud-
øvelse af de til tjenestemandsstillingen knyt-
tede pligter og med den for stillingen nødven-
dige agtelse og tillid.

I tilslutning hertil foreslås gennemført en
bestemmelse om, at en tjenestemand for vare-
tagelsen af de pligter, der følger af tjeneste-
mandsstillingen, samt for sådanne hverv, der
må betragtes som led i tjenestemandsstillin-
gen, kun kan oppebære sådan løn og andre
ydelser, som fastsættes i henhold til de regler,
som kommer til at gælde for den fremtidige
aftalemæssige fastsættelse af løn og andre an-
sættelsesvilkår.

Da tjenestemandsstillingernes nærmere ind-
hold først efterhånden vil blive afklaret, vil
der i en periode være behov for særlige over-
gangsregler.
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6. Disciplinærregler.
Kommissionen har behandlet spørgsmålet

om disciplinær forfølgning og straf på grund-
lag af en særlig betænkning, som er afgivet
af et udvalg, der blev nedsat i 1964.

Baggrunden for udvalgets nedsættelse var,
at de i §§ 17 og 18 i lov nr. 154 af 7. juni
1958 om lønninger og pensioner til statens
tjenestemænd indeholdte bestemmelser om
disciplinær forfølgning og straf havde givet
anledning til en række tvivlsspørgsmål af
principiel karakter, og at der ved behandlin-
gen af forskellige konkrete sager om tjenst-
ligt forhør og de heraf følgende konsekvenser
for pågældende tjenestemænd var opstået
spørgsmål om, hvorvidt de på dette område
gældende lovbestemmelser i det hele virkede
tilfredsstillende.

Udvalget, hvori foruden finansministeriet
(senere økonomiministeriet) og justitsministe-
riet også told- og trafiketaterne samt statstje-
nestemændenes centralorganisationer og Dan-
marks lærerforening har været repræsenteret,
har afgivet betænkning den 8. januar 1968. I
udvalgets betænkning, der er medtaget som
bilag 3 til nærværende kommissionsbetænk-
ning, er der stillet en række ændringsforslag
til de hidtil gældende disciplinærregler.

Udvalget har ved behandlingen af de gæl-
dende disciplinærregler i §§ 17—18 i løn-
nings- og pensionsloven taget hensyn til, at
reglerne har rødder tilbage til gamle bestem-
melser fra århundredets begyndelse i stats-
banerne og postvæsenet om behandlingen af
tjenesteforseelser. Ved revisioner af tjeneste-
mandslovgivningen i de mellemliggende år er
der sket en gradvis tilpasning af disciplinær-
reglerne, men de har bevaret et særpræg der-
ved, at der fremdeles er tale om en admini-
strativ jurisdiktion i sager om rent tjenstlige
forseelser.

Der har i udvalget været enighed om, at
grundtrækkene i den gældende ordning frem-
deles var en brugbar ramme om behandlin-
gen af de fleste tjenesteforseelser. Udvalget
har derefter overvejet visse problemer, der
navnlig havde foreligget i disciplinærsager af
større omfang, og hvor en supplering af de
gældende bestemmelser var ønskelig. Endvi-
dere har man lagt vægt på, at mindre institu-
tioner, som ikke råder over det samme admi-
nistrative apparat som de store etater, opnår
mulighed for en betryggende behandling af
disciplinærsager.

Udvalget har fremsat forskellige forslag,
hvoraf de vigtigste er følgende:

1) Såfremt det i særlige tilfælde findes på-
krævet, skal der efter forhørslederens ind-
stilling og efter indhentet udtalelse fra ved-
kommende centralorganisation kunne be-
skikkes en person til at repræsentere sty-
relsen. Formålet er, at der i omfangsrige
og vanskelige sager, hvor som regel en
dommer er forhørsleder, kan ydes bistand
ved fremskaffelsen af det materiale, som
er nødvendigt for undersøgelsen.

2) Vidnepligten foreslås udvidet til alle an-
satte, således at den ikke længere kun skal
gælde for tjenestemænd. Vidneansvaret
foreslås samtidig bragt på linie med reg-
lerne i straffelovgivningen. Hidtil har
vidneforklaring kun kunnet forlanges af-
givet på ære og samvittighed.

3) Under hensyntagen til partsoffentligheds-
loven og de igangværende bestræbelser for
at skabe udvidet offentlighed i forvaltnin-
gen stilles der forslag om,
a) at den indklagede tjenestemand skal

have ret til at få udleveret forhørs-
lederens beretning og eventuelle ind-
stilling om sagens afgørelse, og

b) at vedkommende minister skal kunne
bestemme, at offentligheden skal have
adgang til at overvære disciplinærsa-
gens behandling, hvis tjenestemanden
med tilslutning af vedkommende cen-
tralorganisation fremsætter begæring
derom.

4) De bestående regler om refusion af tjene-
stemandens udgifter til bisidder har i til-
fælde, hvor der benyttes advokat, kunnet
føre til mindre rimelige resultater. Der
stilles derfor forslag om en klarere lov-
regel, der fastslår, dels at refusion kun
ydes, når det har været rimeligt, at tjene-
stemanden har afholdt udgifter, og dels at
refusionsbeløbet ikke kan overstige, hvad
der ville være blevet tilkendt en beskikket
forsvarer i en straffesag.

De fremsatte forslag er udtryk for et ønske
om at forene de bestående principper i den
administrative behandling af tjenesteforseel-
sessager med nugældende retningslinier i den
almindelige retspleje- og straffelovgivning, og
der har i udvalget været enighed om de frem-
lagte ændringsforslag.
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Under arbejdet har udvalget på en række
punkter foretaget redaktionelle ændringer i
de gældende bestemmelser, og da det efter
de for udvalget foreliggende oplysninger
kunne vise sig hensigtsmæssigt at foretage en
opdeling af § 17 i flere paragraffer, er der i
et bilag til udvalgets betænkning angivet en
mulighed herfor.

Kommissionen har i det hele kunnet til-
træde de af udvalget foreslåede ændringer i
lønnings- og pensionslovens §§ 17 og 18, lige-
som kommissionen er enig i, at der foretages
en opdeling af § 17 i flere paragraffer.

I overensstemmelse hermed er udvalgets
forslag med enkelte tilretninger indarbejdet
som §§ 20—24 i det af kommissionen frem-
lagte udkast til ny lov om statens tjeneste-
mænd, og udvalgets betænkning er lagt til
grund for bemærkningerne til de enkelte para-
graffer i lovudkastet.

3. Forhandlingsretten.

1. Den nuværende ordning.
A. Forhandlingsrettens indhold.
1) Styrelsernes forhandlingspligt.

Forud for ændring af en række bestemmel-
ser i tjenestemandslovgivningen m. v. påhviler
det styrelserne at tage initiativet til en drøf-
telse med tjenestemandsorganisationerne om
ændringsforslagene. Hovedbestemmelsen her-
om er indeholdt i lønnings- og pensionslovens
§22, 1. pkt.:

»Fra styrelserne afgives til de anerkendte
centralorganisationer — eller til de aner-
kendte etatsorganisationer på centralorgani-
sationernes vegne — til drøftelse forslag til
ændringer i love, regulativer og almindelige
instrukser, som vil medføre forandringer i
bestående lønningsregler, den reglements-
mæssige arbejdstid, de ansattes personlige,
retlige stilling i etaten og lignende ikke-tek-
niske forhold, derimod ikke forhold, der
alene vedrører enkeltmand.«

I spørgsmål af generel karakter påhviler
pligten finansministeren (nu ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen) i relation
til centralorganisationerne. Enkelte særlige be-
stemmelser i lønnings- og pensionsloven ud-
dyber ministerens forpligtelse. Dette gælder
således i § 36, stk. 4, og § 38 om fastsættelse
af boligbidraget for statens tjeneste- og leje-

boliger. Endvidere er pligten til at indkalde til
forhandling om overenskomsttillæg fastslået i
§ 88, stk. 2.

Derimod påhviler pligten de enkelte styrel-
ser, når spørgsmålet alene vedrører tjeneste-
mænd inden for vedkommende styrelse, og
forslag skal da afgives direkte til etatsorgani-
sationen på centralorganisationens vegne.

Forpligtelsen ifølge lønnings- og pensions-
lovens § 22 omfatter som anført kun ikke-tek-
niske forhold, og forhold, der alene vedrører
enkeltmand, er udtrykkeligt undtaget.

I § 8, stk. 4, og § 17, stk. 6, indeholdes dog
bestemmelser, som fraviger reglen om, at sty-
relsen ikke er forpligtet til at tage initiativ til
forhandling om enkeltmands forhold.

§ 8, stk. 4, fastslår, at der ved uansøgt af-
skedigelse af en tjenestemand skal gives den
forhandlingsberettigede organisation (og tje-
nestemanden selv) adgang til at udtale sig i
sagen. Dette gælder dog ikke, hvis afskedigel-
sen skyldes sygdom, og heller ikke, hvis der er
afholdt forhør efter § 17.

I § 17, stk. 6, er det bestemt, at hvis en di-
sciplinærsag må antages at slutte med forflyt-
telse, degradation eller afskedigelse, skal den
forhandlingsberettigede organisation under-
rettes om sagens stilling, således at der gives
en repræsentant for organisationen lejlighed
til drøftelse, inden afgørelse i strafspørgsmålet
træffes.

Som en bestanddel af forpligtelsen må end-
videre nævnes bestemmelsen i § 22, sidste pkt.,
hvorefter der ved kommissions- og udvalgsbe-
handling af de i § 22 angivne spørgsmål som
personalerepræsentanter kun kan medvirke
sådanne, der er udpeget af de forhandlings-
berettigede organisationer.

2) Tjenestemandsorganisationernes forhand-
lingsret.

I det foregående er med udgangspunkt i løn-
nings- og pensionslovens § 22 omhandlet de
spørgsmål, om hvilke det påhviler styrelserne
at tage initiativet til drøftelse med tjeneste-
mændenes centralorganisationer (eller etats-
organisationer på centralorganisationernes
vegne). Tjenestemandsorganisationerne kan
imidlertid selv tage initiativet til drøftelse med
styrelserne dels om de i § 22 omhandlede for-
hold, dels vedrørende en række spørgsmål,
som styrelserne ikke har pligt til at tage initia-
tivet til at drøfte med tjenestemandsorganisa-
tionerne, jfr. § 23, der har følgende indhold:
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»De anerkendte organisationer kan træde
i forhandling med styrelsen om ethvert fag-
ligt spørgsmål vedrørende etaten, grupper
inden for denne eller enkeltmand, herunder
spørgsmål om enkeltmands ansættelse eller
afskedigelse. Denne adgang til forhandling
omfatter dog ikke spørgsmål om arbejds-
ledelsen.«
Adgang for organisationerne til forhand-

ling vedrørende enkeltmand blev optaget i
§ 23 i 1958, således at ordningen blev den, at
faglige spørgsmål vedrørende enkeltmand, her-
under enkeltmands ansættelse og afskedigelse,
kan forhandles. Lønningskommissionen af
1954 præciserede dog, at forhandling vedrø-
rende enkeltmands ansættelse kun kan angå
pågældendes helbredsmæssige forhold og øv-
rige egnethed til at bestride en ansøgt tjeneste-
mandsstilling, men ikke spørgsmål, der angår
styrelsens valg mellem flere ansøgere.

I spørgsmål, der angår bedømmelsen af an-
søgere til ledige avancementsstillinger, er or-
ganisationernes beføjelser nærmere fastlagt
ved reglerne i § 26 om personalenævn, der be-
stemmer, at spørgsmål om bedømmelse af en
ansøgers tjenstlige og personlige kvalifikatio-
ner til en ansøgt stilling kun kan indbringes
for personalenævn gennem vedkommende for-
handlingsberettigede organisation.

Enkelte særlige bestemmelser i lønnings- og
pensionsloven supplerer reglen i § 23. § 2, stk.
2, giver anerkendte organisationer, hvis med-
lemmer er naturlige ansøgere til opslåede le-
dige stillinger, ret til efter anmodning at få
oplysning om ansøgernes navne.

Ifølge § 17, stk. 4, har den forhandlings-
berettigede organisation ved disciplinærsager
ret til ved henvendelse til styrelsen at blive
gjort bekendt med den afgørelse, der er truf-
fet på grundlag af det tilvejebragte materiale.

I denne sammenhæng kan også nævnes
§ 17, stk. 8, hvorefter en tjenestemand, der
er ikendt en disciplinær straf, kan anmode om
iværksættelse af en tjenstlig undersøgelse. An-
modningen kan dog kun imødekommes, så-
fremt den er anbefalet af vedkommende for-
handlingsberettigede organisation.

Det bemærkes, at efter bestående praksis
påhviler der ikke styrelserne nogen forpligtel-
se til at tage initiativ til drøftelse om norme-
ringsforslag, men organisationerne kan træde
i forbindelse med styrelserne om spørgsmålet,
og det er i betænkning fra lønningskommissio-
nen af 1954, side 34, anset for naturligt, at

der tilstilles etatsorganisationen afskrift af de
til finansministeriet (nu ministeriet for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen) fremsendte
normeringsforslag.

B. Organisationsmæssige rammer for udøvel-
sen af tjenestemændenes forhandlingsret.

Tjenestemændenes forhandlingsret angåen-
de deres ansættelsesvilkår udøves i henhold til
lønnings- og pensionslovens § 21 gennem tre
centralorganisationer: Statstj enestemændenes
centralorganisation I (funktionærklasserne),
Statstjenestemændenes centralorganisation II
(embedsklasserne) og Danske statsembeds-
mænds samråd. Disse centralorganisationer er
sammenslutninger af etatsorganisationer.

Etatsorganisationer kan opnå godkendelse
af finansministeriet (nu ministeriet for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen), når de op-
fylder følgende betingelser, jfr. § 21, stk. 2:

De må enkeltvis eller i forbund
a) give adgang til alle i pågældende styrel-

sesgren ansatte, derunder aspiranter, så-
ledes at fordelingen kan ske i flere afde-
linger, hvis antal fastsættes af ministeriet
for statens lønnings- og pensionsvæsen
for hver enkelt styrelse, og som højst kan
udgøre 3,

b) ikke give adgang for andre end de i på-
gældende styrelsesgren ansatte tjeneste-
mænd og aspiranter samt pensionerede
tjenestemænd,

c) følge sådanne regler ved valg, at der sik-
res de forskellige hovedgrupper en pas-
sende repræsentation ved forhandlinger
med styrelsen,

d) tilsammen overvejende repræsentere de i
pågældende styrelsesgren ansatte,

e) ikke give stemmeret i tjenestemandsanlig-
gender, der omfattes af forhandlingsret-
ten, til andre end tjenestemænd og aspi-
ranter,

f) godtgøre, at de har tilsluttet sig en af de
i stk. 1 nævnte centralorganisationer.

Efter angivelse af almindelige regler for be-
varelse af allerede meddelt godkendelse gøres
der i slutningen af stk. 3 en undtagelse fra
den ovenfor under pkt. f) opstillede betin-
gelse for at opnå godkendelse som etatsorga-
nisation, idet etatsorganisationer, som inden
lønnings- og pensionslovens ikrafttræden hav-
de opnået godkendelse, ikke er pligtige at søge
optagelse i en centralorganisation, såfremt de
ikke allerede var tilsluttet en sådan. (Bestem-
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melsen tog især sigte på sygeplejerskernes
etatsorganisationer ved statens hospitaler, idet
visse organisationer ved lovens ikrafttræden
ikke var tilsluttet nogen centralorganisation).
Endvidere indeholder stk. 3 en undtagelse fra
denne forpligtelse for så vidt angår organisa-
tioner, der i henhold til speciel aftale eller fast
praksis ansås for forhandlingsberettigede for-
ud for lovens ikrafttræden. (Bestemmelsen
vedrører eksempelvis det ved dommer- og po-
litikontorer ansatte kontorpersonale, som først
ved tjenestemandsloven af 1946 kunne ansæt-
tes i normerede tjenestemandsstillinger.)

Endelig fastslås det i stk. 4, at den alminde-
lige ret, som enhver forening eller enkeltmand
har til at henvende sig til styrelsen, ikke be-
røres af disse regler.

Den i § 21 indeholdte ordning var en ny-
dannelse ved at fastslå centralorganisationer-
ne som de primære indehavere af retten til at
optage forhandling; denne ret varetages dog i
vidt omfang på centralorganisationernes vegne
af etatsorganisationerne. Efter det fra 1919 til
1958 anvendte system var de af de enkelte fag-
ministerier godkendte etatsorganisationer ud-
gangspunktet for forhandlingsretten. Ændrin-
gen i 1958 begrundedes med, at tyngdepunk-
tet i forhandlingsretten i de forløbne år i sti-
gende grad var overgået til centralorganisatio-
nerne, hvori langt den overvejende del af
etatsorganisationerne var samlet, således at
praktisk taget alle t j enestemandsspørgsmål af
generel karakter forhandles af centralorgani-
sationerne.

C. Proceduren ved forhandlinger.
Foruden de tidligere omtalte bestemmelser

i lønnings- og pensionslovens §§ 22 og 23 om
styrelsernes forpligtelser og organisationernes
rettigheder i forhandlingsspørgsmål samt de-
lingen mellem centralorganisationer og etats-
organisationer findes i § 24 en bestemmelse
af følgende ordlyd:

»Forhandlinger kan føres mundtligt eller
skriftligt, og efter mundtlig forhandling kan
sagen af organisationen forlanges forelagt
pågældende minister.

Stk. 2. Såfremt en organisation formener,
at styrelsen ikke har overholdt de i nærvæ-
rende lov fastsatte forhandlingsregler, kan
sagen forebringes ministeren, der kan på-
lægge styrelsen at føre forhandling og even-
tuelt kan suspendere de pågældende nye
regler, indtil forhandling er sket. Såfremt

sådan suspension ikke finder sted, anses
reglerne for gældende indtil videre.

Stk. 3. Der kan i forhandlingerne deltage
en forretningsfører eller sekretær for hver
anerkendt organisation. Den pågældende
behøver ikke at være ansat i etaten.

Stk. 4. De nærmere regler vedrørende
forhandlingerne fastsættes af pågældende
minister efter indhentet udtalelse fra løn-
ningsrådet.

Stk. 5. Efter nærmere af finansministeren
(nu ministeren for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen) fastsatte regler kan der i stats-
styrelserne oprettes samarbejdsudvalg, be-
stående af repræsentanter for styrelsen og
personalet. Samarbejdsudvalgenes oprettelse
og sammensætning skal godkendes af et af
finansministeren (nu ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen) nedsat central-
udvalg.«

Sager om godkendelse af forhandlingsregler
har ikke været forelagt lønningsrådet inden
for de senere år.

2. Forslag til ændring af reglerne om
forhandlingsret.

A. Forhandlingsrettens indhold.
Medens det i lønnings- og pensionslovens

§ 22 pålægges styrelserne til de anerkendte
centralorganisationer at afgive visse forslag til
»drøftelse«, berettiger § 23 de anerkendte or-
ganisationer til at »træde i forhandling« med
styrelsen. Andre bestemmelser i loven anven-
der udtryk som »lejlighed til drøftelse«, »de
forhandlingsberettigede organisationer« etc.,
og i § 88 tilpligtes finansministeren (nu mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæsen)
at indkalde tjenestemændenes centralorgani-
sationer til »forhandling«.

Rent formelt kan sådanne forhandlinger
eller drøftelser ikke føre til, at der indgås en
aftale mellem en styrelse og en tjenestemands-
organisation, og resultatet af forhandlingerne
eller drøftelserne vil altid fremtræde i formen
som af styrelsen ensidigt fastsatte ordninger.

Der er således i forhold til almindelig sprog-
brug tale om en vis uklarhed i den anvendte
udtryksform. Den tilslører nemlig, at der er
tale om to væsensforskellige former for for-
handling.

I praksis vil udvekslingen af synspunkter i
en række tilfælde rent faktisk resultere i ind-
gåelsen af en aftale, der både på styrelsens og
organisationens side opfattes som sådan. Så-
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danne aftaler vil — hvor lovgivningen ikke
bemyndiger styrelsens chef til selv at træffe
afgørelse — altid blive indgået under forbe-
hold af fornøden parlamentarisk godkendelse.

I andre tilfælde indgås der ikke som resul-
tat af en drøftelse mellem en styrelse og en
organisation nogen aftale, men styrelsen træf-
fer efter at have gjort sig bekendt med orga-
nisationens synspunkter selvstændigt afgørel-
sen.

Da opdelingen af forhandlingsretten i disse
to former efter kommissionens opfattelse efter
sit indhold i det store og hele har fungeret til-
fredsstillende, forekommer det ønskeligt, at en
klarere sondring kommer til udtryk i tjeneste-
mandsloven.

I det følgende vil først blive behandlet den
gruppe spørgsmål, som fremtidig foreslås af-
gjort ved aftaler, og om hvilke der rent fak-
tisk allerede indgås aftaler. Derefter gennem-
gås spørgsmålet vedrørende forhandling uden
for aftaleområdet.

1) Forhandlinger med henblik på indgåelse
af aftale.

De generelle lønforhandlinger.
Effcer overvejelse af spørgsmålet om aftale-

områdets omfang i forhold til praksis foreslår
kommissionen, at aftaleområdet principielt ud-
vides til at omfatte samtlige løn- og andre an-
sættelsesvilkår for tjenestemændene. Undta-
gelse fra dette hovedprincip bør kun gøres,
hvor det ved lov eller i henhold til lov er be-
stemt, at spørgsmålet afgøres af en administra-
tiv myndighed.

Som konsekvens af kommissionens grund-
synspunkt bør aftaleområdet udvides til også
at omfatte klassificering af nyoprettede tjene-
stemandsstillinger og omklassificering af tid-
ligere oprettede tjenestemandsstillinger.

Forhandlingerne om justering af tjeneste-
mændenes lønvilkår må tage sigte dels på fast-
sættelse af det samlede beløb til justeringer
— opgjort enten som kronebeløb eller som en
bestemt procentdel af den samlede lønsum —
og dels på anvendelsen af beløbet.

Ved fastlæggelse af det samlede beløb til
justeringer må der tages hensyn til lønnive-
auer og lønudvikling på det private arbejds-
marked, indkomstudviklingen i den øvrige del
af samfundet samt eventuelle andre momenter.

Ved anvendelsen må der søges tilvejebragt
en passende balance mellem de nedenfor un-

der a—e nævnte ændringer, idet summen af
disse forudsættes at svare til det ovenfor om-
handlede totalbeløb:

a. ændring af tjenestemandsstillingers klas-
sificering

b. ændring af satser og gruppering vedrø-
rende stedtillæg

c. ændring af satserne for ydelser, der må
betragtes som arbejdsvederlag, og som
ydes ud over den faste lønning

d. udgiftsforøgende ændringer af generelle
bestemmelser vedrørende ansættelsesvil-
kårene

e. generel justering af grundlønningerne

ad a. Som foran anført kan tjenestemandsstil-
lingernes klassificering efter de gældende reg-
ler kun ændres ved lov. Lovforslag herom er
forelagt på grundlag af lønningsrådets gen-
nemgang af de modtagne bidrag.

Ved gennemførelse af kommissionens for-
slag om, at klassificering af tjenestemandsstil-
linger sker ved aftale, bør de udgifter, som er
forbundet med omklassificering af bestående
stillinger, som hovedregel afholdes af ram-
mebeløbet. Undtagelse fra denne hovedregel
må dog kunne gøres, når omklassificering af
bestående stillinger finder sted som led i om-
organisering og rationalisering af institutio-
ner, hvor der samtidig opnås personalebespa-
relser. Ændringer af denne art gennemføres
løbende og vil normalt kunne ske uden forbin-
delse med de generelle lønforhandlinger.

Udgifter i forbindelse med nyoprettede stil-
linger, hvis klassificering som nævnt ligeledes
foreslås fastsat ved aftale, må dækkes i over-
ensstemmelse med de til enhver tid gældende
regler om tilvejebringelse af bevillinger.

ad b. Stedtillæggets satser (samt det område,
der henføres til højestesatsen) kan under den
gældende ordning kun ændres ved lov, og æn-
dring i stedtillægsklassificeringen sker med
hjemmel på finanslov, efter at forslag til æn-
dring har været forelagt for lønningsrådet.

Kommissionens overvejelser om princip-
perne for den fremtidige stedtillægsordning er
omhandlet i betænkningens kapitel 4.4. Som
led i et nyt aftalesystem vil også spørgsmål om
stedtillægssatsernes højde og tjenestestedernes
henførelse til de enkelte stedtillægssatser blive
inddraget i de generelle forhandlinger.
ad c. Efter de gældende regler for særlige
ydelser kræves i visse tilfælde ændring af tje-
nestemandslovgivningen for at ændre regler



36

og satser, medens i andre tilfælde hjemmel på
bevillingslov er tilstrækkelig. I atter andre til-
fælde vil ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen inden for visse rammer på egen
hånd kunne ændre bestemmelserne.

En række af disse ydelser må betragtes som
vederlag for udførelse af tjenestepligter eller
for særlige ulemper i forbindelse hermed. De
udgør således en bestanddel af tjenestemænde-
nes lønvilkår, og satserne for sådanne ydelser
foreslås derfor inddraget under området for
de generelle lønforhandlinger.

Da omfanget af de pågældende særlige
ydelser kan undergå betydelige ændringer som
følge af udsving i arbejdets omfang (f. eks.
ved mer- eller mindrearbejde i forhold til ar-
bejdet under en normal vinter), vil det være
nødvendigt at aftale, med hvilken vægt de en-
kelte særlige ydelser skal indgå i den samlede
lønsum, såfremt satserne ændres med en an-
den procent end lønsummen i øvrigt.

Det bemærkes, at det omhandlede ikke be-
rører forhandlingsretten for så vidt angår
særlige ydelser, der ikke er at betragte som
arbejdsvederlag. Ændringer i disse ydelser
bør imidlertid efter deres karakter ikke for-
handles i forbindelse med anvendelsen af
rammebeløbet til justeringer, jfr. nærmere ne-
denfor vedrørende andre spørgsmål af gene-
rel karakter.

ad d. Det forekommer naturligt, at en række
generelle spørgsmål ud over de allerede nævn-
te inddrages i forhandlingerne om anvendel-
sen af beløbet til justeringer. — Som eksemp-
ler på gældende bestemmelser herom kan næv-
nes reglerne om arbejdstidens længde, funk-
tionsvederlag, ferie samt om de lønmæssige
virkninger af oprykning m. v.

Om disse bestemmelser gælder for så vidt
angår arbejdstidens længde, at denne ikke er
fastlagt i lovgivningen, men sammen med reg-
ler om arbejdstidens placering indeholdes i
ministeriet for statens lønnings- og pensions-
væsens cirkulære af 22. maj 1968. Reglerne
om funktionsvederlag er fastsat i lønnings- og
pensionslovens § 12, idet dog vederlagsstørrel-
sen i visse tilfælde fastsættes efter et admini-
strativt skøn; feriereglerne i § 13 er ret vide
rammebestemmelser, der udfyldes af regler, af
hvilke en del forudsættes forelagt for løn-
ningsrådet; reglerne om de lønmæssige virk-
ninger af oprykning m. v. er fastlagt i § 27.

På tilsvarende måde som anført ad a—c

drejer det sig om væsentlige bestanddele af
tjenestemændenes samlede løn- og andre an-
sættelsesvilkår, og den fremtidige regulering
foreslås af kommissionen inddraget under de
generelle aftaler om lønvilkår m. v.
ad e. Bestemmelser om regulering af tjeneste-
mændenes realløn er som tidligere nævnt op-
taget i lønnings- og pensionslovens § 88, der
indeholder bemyndigelse for finansministeren
(nu ministeren for statens lønnings- og pensi-
onsvæsen) til at forhandle med tjenestemæn-
denes centralorganisationer om antallet af
overenskomsttillægsportioner, hvis størrelse er
fastsat ved en i loven angivet skala. Hjemmel
til udbetalingen tilvejebringes på bevillingslov
for nærmere fastsatte perioder ad gangen.

Efter den af kommissionen foreslåede ord-
ning vil forhandlinger om regulering af tjene-
stemændenes realløn for fremtiden indgå som
led i de generelle forhandlinger om justering
af tjenestemændenes løn- og andre ansættel-
sesvilkår. Fastsættelsen af beløbet til eventu-
elle generelle lønjusteringer må ske ved en af-
vejning i forhold til de forslag om ændringer,
der i øvrigt er fremsat vedrørende de ovenfor
under a—d nævnte områder. Generelle løn-
ændringer forudsættes at ske ved ændring af
grundlønningerne med en ensartet procent.

Vedrørende kommissionens synspunkter
med hensyn til udformning af lønsystemet hen-
vises til betænkningens kapitel 4.6.

Andre spørgsmål.
Som eksempler på spørgsmål af generel ka-

rakter, der naturligt henhører under dette om-
råde, kan nævnes reglerne om prøveansættel-
sers varighed og betaling for tjenesteboliger
samt forskellige særlige ydelser, der har til
formål at holde tjenestemanden skadesløs for
udgifter, som tjenesten påfører ham, f. eks.
befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge
samt flyttegodtgørelse.

Desuden vil der kunne forekomme spørgs-
mål, som kun berører tjenestemænd i enkelte
ministerier eller institutioner. Det kan f. eks.
dreje sig om særlig beklædning eller vilkårene
for udlevering af en foreskrevet uniform.

Om begge kategorier af spørgsmål gælder,
at de med gennemførelse af aftaler eventuelt
forbundne udgifter ikke påregnes afholdt af
rammebeløbet til brug ved generelle justerin-
ger, men fornøden udgiftsdækning må frem-
skaffes efter de om tilvejebringelse af bevillin-
ger i øvrigt gældende regler.
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2) Forhandlinger uden for aftaleområdet.
I overensstemmelse med kommissionens

ovenfor anførte hovedsynspunkter vil tjeneste-
mændenes løn- og andre ansættelsesvilkår som
hovedregel kunne fastsættes ved aftale.

Kommissionen finder dog, at der fortsat vil
være et område, hvor der ikke kan blive tale
om forhandlinger med henblik på afslutning
af aftaler. Dette skyldes, at visse spørgsmål
må afgøres ved lov eller administrativt i hen-
hold til lov. Som eksempler på spørgsmål af
denne art uden for tjenestemandsloven kan
nævnes en række afgørelser, der træffes i hen-
hold til lov nr. 40 af 25. februar 1925 om sty-
relsen af statsbanerne og lov nr. 110 af 30. maj
1927 om styrelsen af post- og telegrafvæsenet.

De spørgsmål, om hvilke der vel vil kunne
forhandles, men ikke indgås aftaler i den her
anvendte betydning, vil overvejende dreje sig
om forhold af den i lønnings- og pensionslo-
vens § 23 omhandlede karakter, hvorom orga-
nisationerne har adgang til at træde i for-
handling med styrelserne.

Bestemmelsen i § 23 er formelt til hinder
for, at der forhandles om spørgsmål, der an-
går arbejdsledelsen. Der har imidlertid —
ikke mindst inden for de store styrelser — ud-
viklet sig den praksis, at væsentlige dele af
det, der i traditionel forstand henregnes til
arbejdsledelsen, i realiteten drøftes mellem
administrationen og organisationernes ledelse.
Dette har bl. a. været en naturlig følge af per-
sonalets medvirken ved foranstaltninger til
effektivisering og rationalisering af arbejdet.

Det må anses for meget væsentligt til be-
fordring af et godt arbejdsklima, at tjeneste-
mandsorganisationerne får lejlighed til at
fremføre deres synspunkter og herigennem
ofte rent faktisk påvirke de administrative af-
gørelser i spørgsmål, om hvilke der ikke kan
indgås egentlig aftale.

For så vidt angår spørgsmål om arbejds-
ledelse vil det være ønskeligt, at den ovenfor
nævnte praksis, i henhold til hvilken sådanne
spørgsmål gøres til genstand for forhandling
mellem visse styrelser og disses organisatio-
ner, formelt fastslås og udvides til også at om-
fatte andre statsinstitutioner. Efter kommis-
sionens opfattelse må der lægges vægt på, at
administrationen udøver nødvendige beføjel-
ser under rimelig hensyntagen til de ansattes
interesser.

Det tilføjes, at der ikke med de foran frem-

førte synspunkter er tænkt gjort ændring i
den bestående adgang for en organisation til
rekurs til ministeren.

3) Samarbejdsudvalg.
Kommissionen har anset det for naturligt

også at overveje spørgsmålet om virkeområdet
for samarbejdsudvalgene inden for staten.

Ved et af finansministeriet i 1949 udfærdi-
get reglement blev der åbnet adgang til opret-
telse af samarbejdsudvalg, og reglementet
indeholder nærmere bestemmelser om sam-
mensætningen af og arbejdet i disse udvalg,
der er oprettet med henblik på samarbejde,
rådgivning og oplysning. Efter forslag fra løn-
ningskommissionen af 1954 blev der i løn-
nings- og pensionsloven af 1958 optaget en be-
stemmelse i § 24, stk. 5, angående samarbejds-
udvalgenes oprettelse og sammensætning.

Som det nærmere er beskrevet i det fore-
gående, bygger kommissionens forslag om den
fremtidige fastsættelse af tjenestemændenes
løn- og andre ansættelsesvilkår på det hoved-
princip, at fastsættelsen sker ved aftale mel-
lem ministeren for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen og tjenestemændenes centralorga-
nisationer.

Spørgsmål, der afgøres ved lov eller i hen-
hold til lov, samt visse andre forhold skulle
dog holdes uden for aftaleområdet, således at
der herom alene bliver adgang til forhandling.

Disse spørgsmål berører en videre kreds
end tjenestemændene, og kommissionen finder
det formålstjenligt, at det i en bredere sam-
menhæng overvejes, i hvilket omfang gæl-
dende lovbestemmelser og andre retsregler be-
grænser muligheden for, at de ansatte kan
udøve medbestemmelsesret eller medindfly-
delse på de områder, hvor aftale ikke kan ind-
gås. Der lægges særligt vægt på begrænsnin-
ger, der følger af de gældende kompetencefor-
delingsregler, regler om delegation af admini-
strativ kompetence, ministeransvarlighedslo-
ven og bevillingsretlige regler.

På grundlag af de nævnte retsregler fore-
tages en undersøgelse af mulighederne for
at afgive kompetence til organer, der helt
eller delvis sammensættes af repræsentanter
for medarbejdere m. v. i de enkelte styrelser
og institutioner. Samtidig ønskes belyst, i
hvilket omfang ændring af gældende regler er
nødvendig for, at der i staten kan finde en
tilpasning sted til udviklingen på det private
arbejdsmarked.
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Afgivelsen af kompetence kan angå først og
fremmest personaleforhold og arbejdsvilkår
for de ansatte, derimod ikke kompetencen til
at afgøre de sager, der ved lov eller i henhold
til lov er henskudt til de enkelte administrative
instanser, hvis materielle kompetence således
forudsættes intakt.

Undersøgelsen må så vidt muligt behandle
såvel spørgsmålet om afgivelse af beføjelse til
at træffe afgørelser som spørgsmålet om at
give medbestemmelsesret ved afgørelser og
medindflydelse i form af indstillings- og udta-
lelsesret o. lign. inden for typiske felter af den
offentlige virksomhed.

Uanset at det rækker ud over spørgsmålet
om forhandlingret i sædvanlig forstand, bør
undersøgelsen foruden medbestemmelsesret
m. v. for de under staten ansatte tillige be-
handle tilsvarende problemer for andre person-
grupper, som uden at være ansatte indgår i
den offentlige virksomhed, f. eks. undervisning
og behandling.

Undersøgelsen er med kommissionens ind-
forståelse overdraget amanuensis, lektor Ole
Krarup, Københavns universitets retsviden-
skabelige institut.

Kommissionen er orienteret om, at mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæsen
den 15. oktober 1968 efter anmodning fra
statst j enestemændenes centralorganisationer
har nedsat et udvalg med henblik på en revi-
sion af reglementet fra 1949 om oprettelse af
samarbejdsudvalg inden for staten. Ved udval-
gets nedsættelse har man tillige haft for øje,
at den mellem Dansk arbejdsgiverforening og
Landsorganisationen i Danmark indgåede af-
tale af 6. juli 1947 om oprettelse af sam-
arbejdsudvalg er blevet fornyet ved aftalen af
24. oktober 1964 med ændringer, der tilsigter
en effektivisering af samarbejdet.

Det vil efter kommissionens opfattelse være
naturligt, at resultatet af den på kommissio-
nens foranledning iværksatte undersøgelse af
spørgsmålet om medbestemmelsesret og dele-
gation afgives til udvalget angående revision
af bestemmelserne om samarbejdsudvalg inden
for staten, således at undersøgelsesresultatet
kan indgå i udvalgets overvejelser.

B. Organisationsmæssige rammer for udøvel-
se af tjenestemændenes forhandlingsret.

De bestående centralorganisationer opstod
oprindelig ved et naturligt samarbejde mellem
enkeltstående etatsorganisationer med stort set

fælles interesser. Da etatsorganisationernes
antal er over hundrede, og deres medlemstal
varierer fra 7 til over 10.000, har forskellige
former for samarbejde og sammenslutninger
medført varierende organisationsstrukturer,
som dog utvunget har kunnet finde plads in-
den for de enkelte centralorganisationers ram-
mer. Udviklingen har desuden i stigende grad
vist nytten og nødvendigheden af, at der sva-
rende til statsadministrationens opbygning fin-
des forhandlingspartnere på ethvert niveau,
herunder også et begrænset antal centralorga-
nisationer, med hvilke centraladministrationen
kan føre de for alle tjenestemænd fælles for-
handlinger.

Den udvikling, som i 1958 førte til nyord-
ningen af forhandlingsretsreglerne, er senere
fortsat. I 1960 dannedes statstjenestemænde-
nes og lærernes fællesudvalg (SLF), der er en
sammenslutning af statstjenestemændenes 3
centralorganisationer og Danmarks lærerfor-
ening, og siden da har alle generelle forhand-
linger været ført med det fællesudvalg, i hvil-
ket Danmarks lærerforening rent faktisk har
haft status som en 4. centralorganisation.

Sammenslutningen i få centralorganisatio-
ner har for både ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen og tjenestemændene
betydet en forenkling af forhandlingsproce-
duren, og forudsætningen for, at tjenestemæn-
denes løn- og ansættelsesvilkår kan fastsættes
ved aftale i stedet for ved lov, må være, at
forhandlinger af generel karakter for tjeneste-
mændene også efter en revision af tjeneste-
mandslovgivningen føres af ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen med ganske
få centralorganisationer, der repræsenterer
samtlige af loven omfattede statstjenestemænd.
Disse centralorganisationer bør fortsat have
pligt til at sikre samtlige tjenestemænd og pen-
sionerede tjenestemænd adgang til repræsen-
tation.

Kommissionen mener ikke at kunne stille
forslag om at fastsætte organisationsstruktu-
ren eller centralorganisationernes antal i lo-
ven. De nuværende centralorganisationer står
imidlertid — taget under ét —• åbne for etats-
organisationer, der repræsenterer samtlige sta-
tens tjenestemænd, og de har gennem grænse-
aftaler sammen med Danmarks lærerforening
fastlagt en organisationsstruktur, som har vist
sig funktionsdygtig såvel i organisationernes
indbyrdes samarbejde som i forholdet til ad-
ministrationen.
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Lovgivningen har hidtil forudsat eksisten-
sen af etatsorganisationer i alle styrelser, og
der vil også i fremtiden være behov for en
af centralorganisationerne udpeget lokal or-
ganisationsmæssig repræsentation. De bestå-
ende lovregler bygger på told- og trafiketater-
nes ordning, og inden for disse områder og
visse andre har etatsorganisationer været en
naturlig organisationsform, som man ikke fin-
der anledning til at foreslå ændret. På en ræk-
ke områder har imidlertid det rigoristiske
krav om etatsorganisationer i de enkelte sty-
relser og forbudet mod mere end 3 etatsorga-
nisationer i hver styrelse medført vanskelig-
heder. Reglerne har dels betydet, at flere etats-
organisationer inden for samme styrelse har
måttet udøve forhandlingsretten i forbund, og
dels gjort det nødvendigt, at stillingsmæssigt
beslægtede grupper af tjenestemænd fra flere
styrelser for at kunne slutte sig sammen i en
enkelt organisation formelt har måttet dele
forhandlingsret med andre selvstændige etats-
organisationer.

Betydningen af etatsorganisationer eller an-
den lokal repræsentation fremtræder bl. a. i
forbindelse med de ovenfor under afsnit 2. A.
1. nævnte klassifikationsforhandlinger og det
ligeledes behandlede område for aftaler, der
ikke angår rammebeløb, samt de under afsnit
2. A. 2. nævnte forhandlinger uden for områ-
det for egentlige aftaler. Opbygningen af
denne repræsentation må bestemmes af cen-
tralorganisationernes egne vedtagelser, men
der bør i den nedenfor nævnte hovedaftale op-
tages regler om, i hvilket omfang og på hvilke
vilkår centralorganisationerne kan overlade
spørgsmål til lokal forhandling. Det kan ikke
udelukkes, at centralorganisationer finder det
hensigtsmæssigt, at der etableres tværgående
fagligt samarbejde mellem tjenestemænd i
flere ministerier eller institutioner med samme
uddannelse eller i øvrigt fælles faglige inter-
esser. Reglerne bør ikke være til hinder for
ordninger af denne art, men for at sikre den
nødvendige klarhed må centralorganisatio-
nerne give meddelelse til ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen om, hvilke
organisationer der er tilsluttet, og hvilke beføj-
elser der er tillagt dem.

De her beskrevne organisationsforhold på
statstjenestemandsområdet giver således ikke
anledning til at foreslå radikale ændringer.
Kommissionen mener, at det bestående for-
handlingsapparaturs fortsatte smidige tilpas-

ning også til de nye krav, som udviklingen
inden for statstjenesten og på tjenestemands-
området må forudses at stille, bedst opnås
ved, at man ikke forud fastlåser organisations-
strukturen ved detaillerede bestemmelser, men
at man i principiel overensstemmelse med ar-
bejdstageres frie organisationsret overlader
det til tjenestemandsorganisationerne at vide-
rebygge deres struktur på mest hensigtsmæs-
sig måde.

Kommissionen har overvejet, om det skulle
være muligt at opstille visse krav til en orga-
nisation, for at denne kunne indgå aftale som
centralorganisation, ud over at den som nævnt
må repræsentere det overvejende antal af tje-
nestemændene i de grupper, som den omfat-
ter. Dersom man — hvad kommissionen fin-
der at måtte lægge afgørende vægt på — øn-
sker både at bevare de værdifulde bestanddele
af det nuværende system og samtidig at åbne
tilstrækkelige muligheder for den ønskelige
tilpasning til ændrede forhold i fremtiden,
måtte kravene formuleres med et dobbelt sig-
te, som i sig selv ville berøve kravene deres
praktiske anvendelse.

Kommissionen foreslår derfor, at loven al-
ene optager en bestemmelse, der bemyndiger
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen til efter indhentet udtalelse fra lønnings-
rådet at indgå en hovedaftale med tjeneste-
mændenes centralorganisationer om frem-
gangsmåden ved indgåelse af aftaler og om
regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt.
Hovedaftalen må desuden fastsætte regler for,
hvorledes centralorganisationerne repræsen-
teres ved forhandlinger med de enkelte mini-
sterier og institutioner.

Det forudsættes, at de centralorganisatio-
ner, der er omfattet af hovedaftalen, inden
hovedaftalens ikrafttræden har indgået gen-
sidig grænseaftale, således at det klart frem-
går, hvilken centralorganisation der udøver
forhandlingsretten for de enkelte grupper af
tjenestemænd.

Kommissionen henleder i denne forbindel-
se opmærksomheden på, at der såvel inden
for staten som på en række tilskudsområder
findes betydelige personalegrupper ansat på
tjenestemandslignende vilkår, der efter de nu-
gældende regler er udelukket fra optagelse i
tjenestemandsorganisationerne. Da ansættel-
sesvilkårene for disse grupper i alt væsentligt
bestemmes på samme måde som for tjeneste-
mænd, vil det ikke være rimeligt, at de afskæ-
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res fra at øve indfyldelse på de generelle for-
handlinger herom. Såfremt der viser sig mu-
lighed for at inddrage sådanne personalegrup-
per inden for staten eller tilskudsområder un-
der de generelle forhandlinger, således at der
fastsættes fælles rammebeløb etc., finder kom-
missionen, at de bestående hindringer for et
organisationsmæssigt fællesskab inden for tje-
nestemændenes centralorganisationer bør ryd-
des af vejen.

Kommissionen finder endvidere anledning
til at bemærke, at dersom en centralorganisa-
tion anser det for hensigtsmæssigt at tilslutte
sig faglige hovedorganisationer uden for stats-
området eller at lade styrelsesorganisationer
etablere samarbejde med tilsvarende faglige
organisationer uden for staten, ses der ikke
at kunne rejses indvendinger mod dette under
forudsætning af, at det fremdeles kun er cen-
tralorganisationer og de lokale repræsentatio-
ner, til hvilke centralorganisationerne delege-
rer den fornødne kompetence, der udøver for-
handlingsretten i henhold til tjenestemands-
lovgivningen.

C. Proceduren ved forhandlinger.
Indledende bemærkninger.

Den hovedaftale, som kommissionen fore-
slår indgået mellem ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen og tjenestemændenes
centralorganisationer, bør indeholde regler om
forhandlinger såvel inden for som uden for
det egentlige aftaleområde.

1) Aftaleområdet.

De generelle lønforhandlinger.
Forhandlingerne om fastlæggelsen af det

samlede beløb til justeringer synes — på sam-
me måde som forhandlingerne i henhold til
lønnings- og pensionsloven af 1958 om æn-
dring af overenskomsttillægsportionernes an-
tal — at måtte føres mellem ministeren og cen-
tralorganisationerne.

I henhold til bestemmelsen i lønnings- og
pensionslovens § 88 har ministeren efter for-
handlinger med centralorganisationerne kun-
net rette henvendelse til folketingets finans-
udvalg og søge dettes tilslutning til gennem-
førelse af de ændringer, om hvilke der er op-
nået enighed, eller — som det siden 1958 er
sket ved én lejlighed — som ministeren på
grundlag af de førte, resultatløse forhandlin-
ger finder det rimeligt at foreslå.

Såfremt der opnås enighed mellem ministe-
ren og centralorganisationerne ved forhand-
linger om det samlede beløb til justeringer, må
ministeren i overensstemmelse med de til en-
hver tid gældende regler sørge for bevillings-
mæssig dækning for merudgifterne — om for-
nødent ved at søge tilslutning fra folketingets
finansudvalg.

Derimod synes en anden fremgangsmåde at
burde finde anvendelse, såfremt der ikke op-
nås enighed. Dette skyldes bl. a., at folketin-
gets finansudvalg ikke modtager deputationer,
og at tjenestemændene derfor er afskåret fra
at henvende sig til den lovgivende magt i en
sådan situation.

Det foreslås derfor, at ministeren skal frem-
sætte et lovforslag, såfremt der ikke har kun-
net opnås enighed mellem ministeren og cen-
tralorganisationerne om fastsættelse af det
samlede beløb til justeringer. I så fald vil
problemerne blive gjort til genstand for for-
handling i folketinget, og centralorganisatio-
nerne får mulighed for at fremlægge deres
synspunkter for det folketingsudvalg, der be-
handler lovforslaget.

Det fremgår af det tidligere anførte, at for-
handlingerne om anvendelse af beløbet til ju-
steringer ikke rummer specielle procedurepro-
blemer, såfremt der opnås enighed mellem
ministeren og centralorganisationerne.

Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem
ministeren og centralorganisationerne om be-
løbets anvendelse, vil det være nødvendigt at
anvise en fremgangsmåde for sagens videre
behandling. Manglende enighed vil kunne
forekomme såvel med hensyn til beløbets for-
deling på forskellige former for justeringer
som vedrørende fordelingen på forskellige tje-
nestemandsgrupper. Kommissionen finder, at
ministeren også i tilfælde af, at der ikke kan
opnås enighed om beløbets anvendelse, skal
fremsættes særligt lovforslag herom. I dette
tilfælde, som vil indebære stillingtagen til en
række detailler, forekommer det hensigtsmæs-
sigt, at der forud for lovforslagets fremsættelse
indhentes en udtalelse fra lønningsrådet. Løn-
ningsrådets overtagelse af denne funktion og
andre opgaver i forbindelse med aftalesyste-
met gør det naturligt, at samtlige centralorga-
nisationer repræsenteres i rådet. For at bevare
rådets karakter må der i forbindelse med en
sådan udvidelse af medlemstallet ske en til-
svarende forøgelse af antallet af folketings-
valgte medlemmer.



4:1

Spørgsmål om rammen for løn justér inger
er som foran anført forudsat at skulle for-
handles mellem ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen og centralorganisati-
onerne. Som led heri må forhandles spørgsmål
vedrørende stedtillæg, særlige arbejdsvederlag,
der er fælles for flere ministerier, samt udgifts-
krævende ændringer af generelle bestemmelser
vedrørende andre ansættelsesvilkår.

Derimod må det anses for ønskeligt, at un-
derorganisationer og ministerier optager for-
handling om klassificeringsproblemer samt
om særlige ydelser, der alene har gyldighed
for vedkommende ministerium. Hvad enten
der opnås enighed, eller dette ikke er tilfældet,
må resultatet af disse forhandlinger gå videre
til ministeren for statens lønnings- og pensi-
onsvæsen og centralorganisationerne med hen-
blik på en helhedsvurdering.

Andre spørgsmål.
Såfremt der ikke opnås enighed under for-

handlingerne om andre spørgsmål af generel
karakter, vil det antagelig være bedst stem-
mende med tidligere gengivne hovedsyns-
punkter at sikre centralorganisationerne ad-
gang til at indbringe sager herom for løn-
ningsrådet med henblik på indhentelse af en
udtalelse, forinden ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen træffer afgørelse.

Spørgsmål vedrørende enkelte ministerier,
hvorom man ikke har kunnet forhandle sig til
rette mellem vedkommende minister og orga-
nisationer, må derefter forhandles under med-
virken af ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen og centralorganisationerne. Så-
fremt der ikke opnås enighed ved disse for-
handlinger, synes det også her nærliggende at
åbne adgang for centralorganisationerne til at
forlange sagen forelagt for lønningsrådet til
udtalelse, forinden afgørelse træffes.

2) Uden for aftaleområdet.
Forhandlinger uden for aftaleområdet vil

kunne finde sted både i de enkelte ministerier
med vedkommende organisationer og mellem
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen og centralorganisationerne. Den ind-
gåede hovedaftale må følgelig indeholde pro-
cedureregler for de forhandlinger, som kan
føres på forskellige trin.

Kommissionen anser det for bedst stem-
mende med de hovedsynspunkter, som i øvrigt

er lagt til grund for forslagene om forhand-
lingsret, at tjenestemandsorganisationerne får
adgang til at forlange også spørgsmål, om
hvilke der ikke kan sluttes aftale, forelagt for
lønningsrådet, såfremt en tilfredsstillende ord-
ning ikke har kunnet opnås ved forhandling.
På organisationsside bør dog kun centralor-
ganisationerne have denne beføjelse, og for
administrationens vedkommende må forelæg-
gelse ske gennem ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen, således at det sikres,
at lønningsrådet kun inddrages i sagen, når
alle forhandlingsmuligheder mellem parterne
er udnyttet.

3) Fortolkning af gældende bestemmelser.
Ved fortolkningstvist består allerede mulig-

heden for at indbringe sager for voldgiftsret-
ten, der er sammensat af juridiske dommere
samt administrations- og organisationsrepræ-
sentanter. Voldgiftsrettens nuværende kompe-
tenceområde er fastlagt ved bestemmelsen i
lønnings- og pensionslovens § 25, stk. 1.

Området er nu defineret således, at vold-
giftsretten afgør tvistigheder mellem styrelsen
og tjenestemændenes centralorganisationer om
forståelse af bestemmelser af den i § 22 nævn-
te art, der efter § 19 ikke kan indbringes for
domstolene. Afgørelser, der hviler på et sted-
ligt skøn, kan ikke indbringes for voldgifts-
retten.

§ 19, stk. 1, bestemmer, at en tjenestemand
ikke for domstolene kan indbringe andre af
tjenestemandsforholdet opstående pekuniære
krav på statskassen end sådanne, der hidrører
fra lovbestemmelser om lønning, pension eller
ventepenge.

Kommissionen foreslår, at voldgiftsrettens
kompetence fremtidig fastlægges således, at
den behandler spørgsmål, der opstår om over-
trædelse eller fortolkning af indgåede aftaler
og hertil svarende bestemmelser. Ved frem-
sættelsen af dette forslag har kommissionen
haft for øje, at en sådan ordning ville være
parallel med de bestående regler på det private
arbejdsmarked om afgørelse af tilsvarende
spørgsmål ved faglig voldgift eller ved ar-
bejdsretten.

Gennemførelsen af dette forslag vil gøre
det naturligt at afgrænse området for indbrin-
gelse af spørgsmål for domstolene således, at
der for domstolene kun kan indbringes så-
danne af tjenestemandsforholdet opstående
krav, som ikke afgøres af voldgiftsretten.



Kapitel 4.

Lønfastsættelsen.

1. Målsætning.

1. De samlede ansættelsesvilkår må for de
enkelte grupper af tjenestemænd søges givet
et sådant indhold, at staten sættes i stand til
at rekruttere og fastholde den fornødne ar-
bejdskraft til løsningen af de opgaver, der er
henlagt til staten.

Lønfastsættelsen udgør en meget væsentlig
del af de samlede ansættelsesvilkår, og det må
derfor tillægges stor vægt, at lønningerne ved
overgangen til et nyt system så vidt muligt er
i balance såvel indbyrdes som i forhold til det
øvrige samfund. Det må endvidere tillægges
stor vægt, at lønfastsættelsen med passende
mellemrum kan justeres, således at forskyd-
ninger såvel i forhold til det øvrige samfund
(f. eks. i lønvilkår og sociale ydelser m. v. til
sammenlignelige lønmodtagere på det private
arbejdsmarked) som inden for tjenestemands-
systemet (f. eks. i arbejdsbyrde, ansvar og
krav til uddannelse) registreres og gives for-
nødent lønningsmæssigt udtryk.

2. Lønfastsættelsens grundlag.

1. Der er i dag stort set kun mulighed for
at foretage mere generelle sammenligninger
mellem lønningerne til grupper af lønmodta-
gere uden for staten og grupper af tjeneste-
mænd. De foreliggende, ofte ret summariske
oplysninger vedrørende større arbejder- og
funktionærgrupper på det private arbejdsmar-
ked vil imidlertid være tilstrækkelige til, at
man ikke blot kan fastlægge den ønskede løn-
højde for store tjenestemandsgrupper, men
også som hidtil foretage generelle ændringer
i lønniveauet.

For andre store tjenestemandsgrupper gæl-
der det enten, at der for sammenlignelige
grupper på det private arbejdsmarked ikke
foreligger offentliggjort noget egnet statistisk
materiale, eller at der på det private arbejds-
marked slet ikke findes tilsvarende grupper. I
begge disse tilfælde samt hvor en forholdsvis
grov niveaubestemmelse anses for utilstrække-

lig, må lønfastsættelsen ret selvstændigt tage
sigte på at sikre dels en passende rekruttering
til de pågældende stillinger og i ønsket om-
fang fastholdelse af allerede ansatte, dels en
passende differentiering af lønningerne inden
for de enkelte avancementslinier.

2. Det ville være ideelt, om lønnen for den
enkelte tjenestemand kunne fastsættes indivi-
duelt på grundlag af en vurdering af dels det
arbejde, der skal udføres, dels den pågælden-
des varetagelse af arbejdet, og således at der
sidenhen på grundlag af fornyet individuel
vurdering var mulighed for en justering af
lønfastsættelsen.

3. En sådan individualiseret lønfastsættelse
anvendes for så vidt angår vurdering af det
arbejde, der skal udføres, i vid udstrækning
for etaternes chefstillinger i driften. Tilsva-
rende foretages i forfremmelsessituationer en
vurdering af den enkelte tjenestemands vare-
tagelse af sit arbejde.

Derudover sker kun i begrænset omfang en
systematisk vurdering af tjenestemandsstillin-
gerne og deres varetagelse. Det forekommer
imidlertid ønskeligt, om lønfastsættelsen mere
generelt — og da især når arbejdets karakter
kan sammenlignes med områder på det priva-
te arbejdsmarked — kunne finde sted på
grundlag af en systematisk arbejdsvurdering.

4. For at tilvejebringe klarhed over, i hvil-
ket omfang det vil være muligt at anvende
stillingsbeskrivelser og eventuelt stillingsvur-
deringer som hjælp ved lønfastsættelsen in-
den for statstjenestemandsområdet som hel-
hed eller inden for dele af dette, har et udvalg
fået til opgave: at gennemgå problemkredsen
og afgive en redegørelse herom. Denne rede-
gørelse forventes optaget som bilag til be-
tænkningens 3. del.

3. Lønstrukturen.

1. I henhold til § 84 i lønnings- og pen-
sionsloven af 1958 henføres statens tjeneste-
mænd til 30 lønningsklasser med i alt 132



i:s

forskellige løntrin; 24 af disse findes i 1.
lønningsklasse, hvortil henføres deltidsbeskæf-
tigede landpostbude1).

Lønningsklassesystemet er udbygget med
bestillingstillæg, således at de 30 lønningsklas-
ser kan opdeles i et stort antal undergrupper.
For 25.—30. lkl. drejer det sig om 85 under-
grupper, når der alene regnes med slutlønnen,
og der bortses fra, at der for en gruppe som
professorer (27. lkl.) i realiteten er mulighed
for op mod en snes løn- og tillægskombinatio-
ner. For de lavere lønningsklasser er løndiffe-
rentieringen gennem bestillingstillæg mindre
omfattende men andrager dog 138 under-
grupper, når der alene ses på slutlønningerne;
ellers bliver tallet adskillige gange større.

Dertil Kommer en yderligere differentie-
ring af klassificeringerne gennem ydelsen af
honorarer for arbejde, der udføres for ved-
kommende styrelse, men som efter de gæl-
dende regler ikke falder ind under de på-
gældende tjenestepligter.

2. Den meget vidtdrevne differentiering af
tjenestemandslønningerne inden for det nu-
værende lønningsklassesystem skyldes især,
at de enkelte lønningsklasser på nær de to
øverste er opbyggede som en grundløn med
alderstillæg af meget varierende størrelse.

3. Der foreligger kun i beskedent omfang
materiale til belysning af sammenhæng mellem
alder og lønhøjde for voksne lønmodtagere på
det private arbejdsmarked. En del overens-
komster — især for underordnede funktionæ-
rer — har alderstillægsordninger. Det samme
gælder for lønnings- og pensionsministeriets
overenskomster med en række faglige organi-
sationer, omfattende akademikere, teknikere,
sygeplejersker, kontorfunktionærer m. v. Det
må dog bemærkes, at en række af de sidst-
nævnte overenskomster i deres opbygning er
præget af lønordningen for tilsvarende tjene-
stemandsansatte grupper.

Der findes ikke noget nyere materiale, som
belyser sammenhængen mellem alder og løn-
højde blandt arbejdere. Dansk arbejdsgiver-
forening har i 1954 offentliggjort et materi-
ale, som for de hos foreningens medlemmer
beskæftigede arbejdere viser, at timefortjene-
sterne i sidste lønningsuge i september 1953 i
hovedstaden var voksende fra aldersgruppen

20—24 år til 40—44 år og derefter noget af-
tagende; stigningen til maksimum var ca. ti
procent. I provinsen var tendensen den sam-
me, men stigningen var — især for ufaglærte
— svagere, og maksimum nåedes i alders-
gruppen 35—39 år.

Siden 1966 har Dansk arbejdsgiverfore-
ning hvert år offentliggjort et materiale til
belysning af funktionærlønnen i oktober eller
november måned året før i foreningens større
medlemsfirmaer. For de enkelte stillings-
grupper viser tallene gennemgående en stærk
afhængighed af alderen, idet de beregnede ud-
tryk for lønnen som oftest er stigende fra
aldersgruppen 20—24 år indtil aldersgrup-
pen 35—39 år eller 40—44 år for så at ligge
noget lavere for de ældste aldersgrupper.

Denne sammenhæng mellem alder og løn
skyldes især, at en del af de højestlønnede i hver
aldersgruppe forfremmes til en højere stilling,
og at dette for de ældre aldersgrupper kan be-
virke, at de tilbageblevnes gennemsnits- eller
medianløn2) mindskes. En stor spredning i ma-
terialet gør det vanskeligt at give noget samlet
udtryk for stigningen de første 15—20 år; det
kan således nævnes, at for to større grupper
som mandlige formænd og ingeniører var al-
dersstigningen i medianlønningerne i novem-
ber 1965 henholdsvis 4 pct. og 71 pct.

Et materiale som det nævnte er uundgåeligt
behæftet med betydelig usikkerhed, blandt an-
det fordi der må forekomme store variationer
—- også inden for de enkelte aldersgrupper —
i det arbejde, det påhviler de enkelte at ud-
føre. Det kan i denne forbindelse nævnes, at
der i staten i højere grad, end det synes at
være tilfældet i det private erhvervsliv, sker
overgang til mere kvalificeret arbejde med sti-
gende anciennitet (uden at der er tale om no-
get avancement). Dertil kommer, at en stil-
lingsbetegnelse som f. eks. sekretær kan an-
vendes ikke blot på underordnet men også på
mange grader af overordnet personale.

4. Ligesom tilfældet synes at være i det
private erhvervsliv, er der utvivlsomt et behov
på statstjenestemandsområdet for gennem en
alderstillægsordning at honorere, at tjeneste-
mændenes arbejde i mange tilfælde bliver
mere værdifuldt for staten, efterhånden som
de vinder indsigt og erfaring i deres arbejde.

1) Det bemærkes, at folketingets finansudvalg har tiltrådt, at 1. lkl. med virkning fra 1. juni 1968 ved tekst-
anmærkning på tillægsbevillingsloven for 1968-69 består af 10 løntrin, af hvilke de tre er benyttet i forvejen.

2) I arbejdsgiverforeningens funktionærlønstatistik defineres medianlønnen for en funktionærgruppe som den
månedsløn, halvdelen af gruppens funktionærer ligger på eller under.
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Det vil derfor være rimeligt at knytte en al-
derstillægsordning til de lønrammer, der typisk
anvendes ved førstegangsansættelse i statens
tjeneste, samt i øvrigt til i hvert fald flertallet
af de lønrammer, der tænkes anvendt til avan-
cementsstillinger, som ikke er egentlige chef-
stillinger.

5. De foreliggende oplysninger synes så-t
ledes at gøre det velbegrundet, at der stadig
anvendes alderstillæg ved lønfastsættelsen. På
den anden side forekommer det rimeligt at
begrænse en del lønrammers længde noget,
jfr. herved, at det tager 18 år at gennemløbe
3. lkl., 20 år i 11. lkl. og 8./15. lkl. samt 24 år
i 19./24. lkl. Disse og andre lange lønrammer
må ses i forbindelse med, at der ved 1958-loven
i vid udstrækning skete sammenlægning af løn-
ningsklasser, mellem hvilke der i realiteten var
praktisk taget automatisk avancement, selv
om avancementet oprindeligt var forudsat at
skulle ske på grundlag af en mere eller min-
dre individuel bedømmelse.

Ved en afkortning af de lange lønrammer
vil det også blive muligt i langt større omfang
end nu at sikre normalt kvalificerede tjene-
stemænd mindst ét avancement. Dette må for-
modes at indebære et arbejdsmæssigt incita-
ment i forhold til visse af de nuværende lange
lønrammer, som netop har til forudsætning, at
den normalt kvalificerede under hele sin tje-
neste med rimelighed kan forblive i den løn-
ningsklasse, til hvilken han henførtes ved sin
ansættelse som tjenestemand.

6. Det må anses for ønskeligt, at der sker en
rationalisering af lønstrukturen, således at
den nuværende meget vidtdrevne differentie-
ring med godt 200 forskellige klassificeringer
(forstået som lønningsklasseløn plus bestil-
lingstillæg) i forhold til slutlønningerne og
formentlig op mod et tusinde forskellige løn-
ninger, hvis alle forekommende løntrin tages
i betragtning, erstattes af et lønrammesystem
med væsentligt færre forskellige løntrin.

Det må tillægges afgørende betydning, at de
enkelte lønrammer bliver således opbyggede
og indbyrdes sammenhængende, at de mulig-
gør relativt beskedne justeringer i lønrelatio-
nerne, uden at det af tekniske grunde bliver
nødvendigt at ændre de enkelte rammer eller
— for at undgå utilsigtede bivirkninger — at
ændre andre lønrammer. Heroverfor står, at
afstanden mellem de enkelte lønrammer ikke
må være så lille, at det tilskynder til overdre-
ven opdeling af de enkelte personalegrupper.

Endelig må systemet opbygges således, at nye
stillingsgrupper samt personale med løsere til-
knytning til statstj enesten ved overgang til
tjenestemandsansættelse umiddelbart kan ind-
placeres i systemet.

I forbindelse med lønrammesystemets op-
bygning må der tages stilling til, hvorvidt
lønstørrelserne bør være fuldt ud pensionsgi-
vende, eller om der bør vælges en løsning,
hvorefter en del af den lønmæssige differen-
tiering, der anses for ønskelig, tager form af
systematiserede, ikke-pensionsgivende tillæg.

7. På den anførte baggrund kan den under
afsnit 1. opstillede målsætning efter kommis-
sionens opfattelse lettes gennem udformnin-
gen af lønrammer med en ensartet procentvis
afstand mellem de enkelte løntrin, og således
at afstanden mellem de enkelte lønrammer
kommer til at svare til et eller flere alderstil-
læg (løntrin). Herved opnår man dels, at af-
standen mellem løntrinnene og lønrammerne
vokser — udtrykt i kroner — med stigende
løn, dels at lønrammerne tilrettelægges ud fra
generelle synspunkter og ikke — som hidtil —
i henseende til såvel lønramme som antal al-
derstillæg søges tilpasset de enkelte tjeneste-
mandsgrupper, som derved på det nærmeste
fastlåses i de lønrammer, til hvilke de er hen-
ført.

Afstanden i tid mellem alderstillæggene sy-
nes mest praktisk at kunne være to å tre år
som i det nuværende system, dog at det vil
være rationelt at have samme tidsafstand mel-
lem alderstillæggene i alle lønningsklasser i
modsætning til den nuværende ordning, der
bygger på to-årige alderstillæg i de lavere løn-
ningsklasser og tre-årige alderstillæg i de
højere lønningsklasser.

4. Stedtillæg.

1. Grundlaget for stedtilkegsklassificeringen.
I henhold til lønnings- og pensionslovens

kapitel 6 ydes der enhver af statens tjeneste-
mænd, der har tjenestested i en købstad m. v.,
et ikke-pensionsgivende tillæg, som benævnes
stedtillæg. Stedtillægget ydes med fem satser:

kr.

sats a (hovedstadsområdet) 1356
sats b (fortrinsvis større købstæder) . 924
sats c (fortrinsvis mellemstore køb-

stæder) 708
sats d (alle øvrige købstæder) 540
sats e (visse landkommuner) 240
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Lovens § 94, stk. 2, opregner i alt 20 kom-
muner — de tre hovedstadskommuner og 17
af hovedstadens forstadskommuner1) — der
henføres til sats a. I § 94, stk. 3—5, er fast-
lagt den ovenfor nævnte fortrinsstilling for
købstæderne efter størrelse; samtidig er det
ved hver af satserne anført, at by- og land-
kommuner eller dele af sådanne henføres til
samme sats som de købstæder, med hvilke de
efter de foreliggende oplysninger må stilles
i klasse.

Hvert tredie år fastsættes ved bevilling på
finansloven efter indstilling af lønningsrådet
en klassificering af landets kommuner, byer-
nes forstæder samt bymæssige bebyggelser.
Ved denne klassificering bestemmes, til hvil-
ken sats købstæderne skal henføres, hvorvidt
de enkelte by- og landkommuner eller dele af
sådanne vil være at henføre til stedtillægs-
klasserne, samt i givet fald til hvilken klasse
de skal henføres.

Klassificeringen sker i henhold til § 96,
stk. 3, på grundlag af et skøn over de fore-
liggende oplysninger om udgifter til kom-
munale skatter, husleje samt over sådanne
ganske særlige forhold for levevilkårene, der
måtte kunne begrunde en forandring. Om
dette sidste moment hedder det i en af løn-
ningsrådets daværende formand, departe-
mentschef K. H. Kofoed, i 1941 udarbejdet
redegørelse om stedtillægsordningen: »Denne
bestemmelse har efter sin oprindelse og gæl-

dende praksis særlig relation til sådanne byer,
hvor leveforholdene på grund af turistfor-
hold, hovedstadens nærhed eller lignende er
præget af et særligt højt leveniveau.«

I underbilag 1 og 2 til bilag 4 om geogra-
fiske løn- og leveomkostningsforskelle er vist
den nuværende stedtillægsklassificering.

2. Ordningens omfang.
1. Umiddelbart omfatter stedtillægsordnin-

gen godt 60.000 statstjenestemænd og aspi-
ranter. I henhold til lærerlønningslovens § 38,
stk. 1, og præstelønningslovens § 35, stk. 2,
tilkommer der desuden tjenestemænd, som
lønnes efter disse love, stedtillæg efter samme
regler som for statstjenestemænd. Dertil kom-
mer, at et stort antal personer, der i staten
og tilskudsinstitutioner m. v. er ansatte på
tjenestemandslignende vilkår, får stedtillæg
efter statens regler.

2. På grundlag af foreløbige resultater fra
statens personaletælling af 1965 kan der med-
deles følgende summariske oplysninger om
fordelingen på stedtillægssatser af statstjene-
stemænd samt personale, der aflønnes efter
lærerlønningsloven eller præstelønningsloven,
og for hvilket statstilskud til lønningen afhol-
des over standardkonto 61 på finansloven;
endvidere gives samlet oplysninger om for-
delingen af aspiranter til statstjenestemands-
stillinger og personale, der vederlægges med
en tjenestemandslignende løn:

3. Ordningens virkninger.
1. I 1. betænkning fra lønningskommis-

sionen af 1954 hedder det:
»Lønningskommissionen har overvejet,

hvorvidt det måtte være muligt at afskaffe

stedtillægsordningen. De forudsætninger,
som til stadighed har betinget stedtillægs-
ordningen — i første række udgifterne til
kommunal skat og husleje — er imidlertid
fremdeles til stede, og hertil kommer, at de

*) I overensstemmelse med den af Danmarks statistik ved opgørelsen af folketællingen i 1965 anvendte
sprogbrug betegnes samtlige 19 kommuner, der i hovedstadskommunernes statistik medregnes som omegns-
kommuner, her som forstadskommuner.
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lønningsmæssige forudsætninger for statens
tjenestemænd har udviklet sig således, at
det vil være naturligt i stigende grad at
tage hensyn til den graduering af lønnin-
gerne i det frie erhverv, som består mellem
hovedstaden, provinsbyerne og landdistrik-
terne.

Lønningskommissionen mener derfor ikke
at burde stille forslag om afskaffelse af
stedtillægsordningen. Man har overvejet
forskellige muligheder for at finde frem til
et nyt princip for graduering af lønnen efter
tjenestestedets beliggenhed, men har ikke
kunnet opstille forslag til en tilfredsstillen-
de nyordning, og kommissionen foreslår
derfor den gældende stedtillægsordning op-
retholdt med enkelte ændringer.«
2. I bilag 4 er nærmere redegjort for be-

regningsgrundlaget. Det er fremdraget, at den
ikke sikrer den ønskede udligning af leveom-
kostningerne, ligesom det er påvist, at ord-
ningens betydning gennem årene har været
aftagende, uden at der er tilvejebragt noget
materiale, som kan begrunde dette.

3. I bilag 4 er der endvidere redegjort for
geografiske lønforskelle uden for statstjene-
stemandsområdet. Det fremgår heraf, at va-
riationerne i stedtillægssatser er meget væ-
sentligt mindre end de geografiske variationer
i lønningerne på det private arbejdsmarked.
1 sin nuværende udformning kan stedtillægs-
ordningen derfor ikke sikre ligelige rekrutte-
ringsmuligheder i landets enkelte dele.

Til nærmere belysning af dette forhold kan
nævnes, at af gennemsnitligt godt 400 ansø-
gere om året til elevpladser i post- og telegraf-
væsenet med henblik på uddannelse til etats-
assistent har ansøgere med bopæl i hovedstads-
området de sidste tre finansår udgjort IV2—
2 pct.; forholdet er det samme for antagne
elever. Af de gennemsnitligt 38 trafikelever,
der i de tre sidste kalenderår er antaget i stats-
banerne, havde tre — eller ca. ni pct. — bo-
pæl i hovedstadsområdet. Det lille antal ele-
ver med bopæl i hovedstadsområdet gør det
nødvendigt at lade et større antal provins-
boere forrette tjeneste i hovedstadsområdet,
hvorimod københavnske elever praktisk taget
ikke forflyttes. — Dertil kommer, at post- og
telegrafvæsenets statistik over afgang viser,
at der — især i hovedstadsområdet — er for-
holdvis betydelig afgang af elever, medhjæl-
pere og assistenter, samt at den gennemsnit-
lige ansættelsestid for dem, som selv har taget

deres afsked i. den undersøgte treårsperiode, er
blevet stadigt kortere.

Post- og telegrafvæsenet oplyser videre, at
man i hovedstadsområdet gennem flere år har
ansat stort set alle kvalificerede ansøgere til
stillinger som cykelbude, hvorfra der gennem
stillinger som reservepostbud rekrutteres til
postbudstillinger. Gennemsnitligt har mere end
halvdelen af de københavnske cykelbude søgt
deres afsked efter et års forløb. For de i en
senere alder som aspiranter til postbudstillin-
ger antagne reservepostbude gælder i Køben-
havn, at ca. en trediedel selv har søgt deres
afsked efter gennemsnitligt lidt over et års
forløb.

Det er ligeledes oplyst, at gennemsnitligt
omkring 40 postbude i hvert af de tre under-
søgte år selv har søgt deres afsked, og at den
gennemsnitlige ansættelsestid for disse post-
bude har været stadigt faldende.

Endelig oplyser post- og telegrafvæsenet,
at mens der ved praktisk taget samtlige post-
kontorer i provinsen er ekspektancelister til an-
tagelse som kontorassistentaspirant, har der
i hovedstadsområdet kun gennem en meget
omfattende annoncering i dagspressen m. v.
kunnet antages gennemsnitligt ca. 580 kontor-
assistentaspiranter om året. Hvert år har gen-
nemsnitligt ca. 400 af disse aspiranter forladt
post- og telegrafvæsenet. En undersøgelse, der
er foretaget for finansåret 1965-66, viser for
gruppen kontorassistentaspiranter samt kontor-
assistenter under 25 år, der selv har søgt deres
afsked, at 54,5 pct. var afgået inden et år,
efter to års forløb var 75,9 pct. afgået, og
efter tre års forløb var de 85,9 pct. afgået.
Provinstallene: viser langt mindre afgange,
omend der også her er betydelig udskiftning
i personkredsen.

Rigspolitichefembedet har oplyst, at der
hvert år modtages omkring 1.500 ansøgninger
til stillinger som politibetjentaspirant, og at
omkring 100—150 af disse er fra hovedstads-
området. En forholdsvis større del af dem,
der ansættes, har bopæl i hovedstadsområdet,
hvilket formentlig hænger sammen med, at
forholdsvis mange af de københavnske ansø-
gere nærer et specielt ønske om at blive politi-
betjente, således at lønhensyn kan spille en
noget mindre rolle end for provinsansøgerne
som helhed. Politiet mindsker virkningerne af
den skæve rekruttering ved at sætte samtlige
nyantagne politibetjente til tjeneste i Køben-
havn.
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Sammenfattende kan det siges, at på de
ovenfor nævnte områder er rekrutteringsmu-
lighederne i hovedstadsområdet meget mærk-
bart ringere end i provinsen.

4. Principielle synspunkter på stedtillægs-
ordningen.

1. Siden indførelsen i 1919 har ordningen
haft til formål at udligne forskelle i leveom-
kostninger, men som det fremgår af oven-
stående citat fra den af lønningskommissio-
nen af 1954 afgivne 1. betænkning, har man
ved overvejelser om revision af ordningen i
stigende grad været opmærksom på dennes
betydning for rekrutteringen.

Efter kommissionens opfattelse må stedtil-
lægsordningen søge at tilvejebringe sådanne
geografiske variationer i lønnens højde, at
staten bliver i stand til at rekruttere den for-
nødne arbejdskraft til stillinger, hvis ansøgere
har valget mellem ansættelse i den offentlige
sektor og på det private arbejdsmarked; det
drejer sig i første række om flertallet af stillin-
ger i 2.—9. og 11. lkl. som kontorpersonale,
ikke-faglærte og faglærte arbejdere, fængsels-
betjente, elever og medhjælpere af etatslini-
erne samt politibetjente. Dette hensyn kan der-
imod ikke tillægges (større) betydning ved
lønfastsættelsen for stillinger, som ikke eller
kun i meget begrænset omfang besættes i kon-
kurrence med virksomheder uden for den of-
fentlige sektor. Som eksempler på sådanne
personalegrupper kan nævnes socialrådgivere,
folkeskolelærere, gymnasielærere, officerer og
præster. For sådanne grupper er geografisk
begrundede lønsammenligninger med andre
lønmodtagere gennemgående uden værdi, og
geografiske lønforskelle må alene tilsigte en
udligning af eventuelle forskelle i leveomkost-
ninger. I denne forbindelse må det tillægges
væsentlig betydning, at tjenestemænd ved for-
flyttelse fra et tjenestested til et andet ikke bør
påføres urimelige ændringer i deres tilvante
levefod.

2. Virkeliggørelsen af denne dobbelte mål-
sætning rejser imidlertid en række problemer
af såvel principiel som praktisk karakter.

a. Mens der er mulighed for generelle sam-
menligninger mellem lønninger til statens tje-
nestemænd og arbejdere samt funktionærer
på det private arbejdsmarked, beskæftiges
statens tjenestemænd i vid udstrækning ved
arbejde af en sådan karakter, at det kan være
vanskeligt i det konkrete tilfælde at finde et

egnet sammenligningsgrundlag på det private
arbejdsmarked. Dertil kommer, at for over-
hovedet at kunne gennemføre lønsammenlig-
ninger vil det være nødvendigt at disponere
over mere detaljerede lønoplysninger for pri-
vatansatte end de hidtil offentliggjorte.

b. Når tjenestemænd skal søges sikret mod
urimelige levefodsændringer ved forflyttelse,
bliver den første vanskelighed at definere den
levefod, som ønskes sikret. Det er således tæn-
keligt, at det slet ikke vil have nogen mening
at tage udgangspunkt i et bestemt mønster for
forbrugsudgifterne; f. eks. vil en tjeneste-
mand, der efter at have forrettet tjeneste i
København (med bopæl i en omegnskom-
mune) forflyttes til en mindre provinsby, ikke
have de betydelige udgifter, som i København
påførtes ham til transport mellem bopæl og
tjenestested. Også på en lang række andre om-
råder (som hyppigt vil være vanskelige at de-
finere præcist) vil forbrugsmønstret naturligt
påvirkes af de ændrede omgivelser.

I denne forbindelse bemærkes, at især to
forhold vil kunne påvirke en tjenestemands
levefod ved flytning til et andet tjenestested.
Det ene vedrører udgifter til eventuelle børns
uddannelse. Det påvirker eksempelvis i væ-
sentlig grad en tjenestemands levefod, om
hans børn på det gamle tjenestested boede i
hjemmet under uddannelsen, og uddannelses-
stedet fandtes nær bopælen, mens børnene
efter flytningen af hensyn til deres uddannelse
enten må bo i en anden by end forældrene
eller får store transportomkostninger. Dette
problem synes ikke naturligt at kunne løses
som led i en stedtillægsordning, eftersom der
er tale om udgifter, der kun rammer nogle
tjenestemænd, og som endda kun påvirker de
pågældende tjenestemænds levefod i en kor-
tere årrække. — Det er vel overhovedet et
spørgsmål, om dette problem bør løses gen-
nem foranstaltninger af lønningsmæssig ka-
rakter.

Det andet forhold, som kan spille en væ-
sentlig rolle for en tjenestemands levefod ved
flytning, er, at en sådan tjenestemand i mange
tilfælde vil være henvist til at overtage en
bolig i nyt byggeri og dermed i lokalitetens
højeste prisklasse. En løsning af dette pro-
blem synes imidlertid ikke på naturlig måde
at kunne indpasses i en stedtillægsordning.
Problemets størrelsesorden er mindsket en del
gennem indførelsen af boligsikringsordningen
men synes i øvrigt at måtte tages i betragt-
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ning ved fastsættelsen af flyttegodtgørelsen.
—• Der kan være grund til at bemærke, at af
statens ca. 2.500 tjenesteboliger henhører ca.
1.125 — eller knap halvdelen —• under for-
svarsministeriet, statsbanerne samt post- og
telegrafvæsenet. Af statens knap 3.200 leje-
boliger (excl. Nyboder) sorterer ca. 2.125 —
eller ca. to trediedele —- under de tre oven-
nævnte etater, der har et stort antal flytninger.
Dertil kommer, at de for forsvaret gældende
regler for flyttegodtgørelse ved forflyttelser
med kort mellemrum er væsentligt gunstigere
end for tjenestemænd i øvrigt.

Der foreligger ikke noget materiale til belys-
ning af, hvorvidt omflytning mellem tjeneste-
steder bevirker et uforholdsmæssigt stort antal
flytninger for tjenestemænd taget under et.
Fra forsvarsministeriet, statsbanerne samt
post- og telegrafvæsenet er imidlertid tilveje-
bragt en række oplysninger om den hyppighed,
med hvilken de enkelte tjenestemandsgrupper
flytter rundt i landet.

Disse oplysninger synes at indebære, at en-
kelte tjenestemandsgrupper har en flytnings-
frekvens, der er væsentligt større end for be-
folkningen som helhed, men at der for stør-
stedelen af tjenestemændene er tale om geo-
grafisk ændring af tjenestested i ganske be-
skedent omfang. Dette forhold synes sammen
med det ovenfor nævnte boligproblem at burde
bevirke, at spørgsmålet om de gældende regler
for flyttegodtgørelser gøres til genstand for
nærmere overvejelse.

c. Det har gennem årene været et meget
diskuteret spørgsmål, hvorvidt stedtillæg bur-
de ydes efter satsen for tjenestestedet eller
bopælen. Der er næppe tvivl om, at boligknap-
heden og vel også andre forhold har bevir-
ket, at et stigende antal tjenestemænd bor i en
anden kommune end den, i hvilken deres tje-
nestested er beliggende. Dette kunne i og for
sig tale til fordel for overgang til bopælskri-
teriet.

Det forekommer imidlertid stadig betænke-
ligt at lade bopælen, hvis beliggenhed tjene-
stemanden ofte har mulighed for at vælge,
være bestemmende for stedtillæggets størrelse.

5. Kommissionens grundsynspunkter ved ud-
formningen af en ny stedtillægsordning.

1. Af de grunde, der er fremdraget i det
foregående, jfr. også bilag 4 om geografiske
løn- og leveomkostningsforskelle, finder kom-
missionen, at det er af meget væsentlig betyd-

ning for en virkeliggørelse af den opstillede
målsætning, at der sker en omlægning og ud-
bygning af den bestående stedtillægsordning.

For at tilvejebringe et praktisk taget ud-
tømmende grundlag for en stedtillægsklassi-
ficering ville det imidlertid være nødvendigt
at foretage en omfattende prisgeografisk un-
dersøgelse og at sammenholde den med et løn-
index (der så vidt muligt skulle foreligge ud-
arbejdet på grundlag af standardberegnede
gennemsnitslønninger for de enkelte byer
m. v.).

Selv om et sådant materiale ikke kan tilveje-
bringes inden gennemførelsen af et nyt løn-
system, synes de foreliggende oplysninger dog
at være af så meget bedre kvalitet end det ved
de senere revisioner anvendte grundlag, at en
omlægning af stedtillægsordningen bør påbe-
gyndes på basis af det nye talmateriale. Det
ønskelige materiale bør da søges tilvejebragt
til den første revision af en ændret stedtillægs-
klassifikation.

2. Det vil af de i underbilag 3 opstillede
index ses, at hovedstadsområdet, hovedstadens
nabokøbstæder og Korsør adskiller sig klart
fra de øvrige byer. I en mellemgruppe kom-
mer nogle større provinskøbstæder, hvorefter
der er tale om meget jævne overgange fra by
til by.

Under hensyn til den store forskel, der er
mellem såvel løn- som leveomkostningsni-
veauet i hovedstadsområdet og Nordøstsjæl-
land på den ene side og det øvrige land på
den anden side, forekommer det ønskeligt med
en betydelig stedtillægsmæssig forskel mellem
disse to områder og andre områder, for hvilke
der fastsættes en stedtillægssats.

3. Hvis stedtillæg også fremtidig skal ud-
gøre samme kronebeløb for alle tjenestemænd
inden for samme stedtillægskategori, vil en
væsentlig forhøjelse af hovedstadssatsen be-
virke, at stedtillægget i dette område kommer
til at udgøre en uforholdsmæssigt stor del af
lønnen for de laverelønnede tjenestemænd.

Dette kunne tale for at fastsætte stedtillæg-
get som en procent af lønnen. Heroverfor står
imidlertid, at rekrutteringshensyn for en del
højerelønnede stillinger tilsiger en formind-
skelse af stedtillæggets vægt. Det peger i sam-
me retning, at virkningen af lokale variationer
i personskattens niveau er aftagende ved sti-
gende lønhøjde.

4. Kommissionen finder, at de forskellige
hensyn bedst vil kunne tilgodeses gennem et
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stedtillæg, som udgør en fast procentdel af
lønnen, indtil et maksimum nås. Dette mak-
simum kan eventuelt —• målt i kroner — fast-
holdes over nogle løntrin for derefter at af-
trappes.

5. For at undgå, at stedtillægsordningens
relative betydning mindskes, uden at der er
taget stilling til, hvorvidt de underliggende
forhold kan begrunde det, stiller kommissio-
nen forslag om, at stedtillægssatserne regule-
res i takt med lønnen i øvrigt.

6. Som det fremgår af afsnit 2.1 i bilag 4
om stedtillægsordningen, var gennemsnitsløn-
nen for en ikke-faglært arbejder i en række
byer i 1965-66 efter det foreliggende ca. 30
pct. — gennemsnitligt ca. 7.000 kr. årligt —
lavere end i hovedstaden; for en faglært ar-
bejder var de tilsvarende tal godt 30 pct.,
svarende til gennemsnitligt godt 8.000 kr.

Efter kommissionens opfattelse vil det ikke
være rimeligt nu at fastlægge en stedtillægssats
på 7.000—8.000 kr. for hovedstadsområdet,
således som de foreliggende lønoplysninger
isoleret set kunne begrunde det. Indførelsen af
et stedtillæg af denne størrelse ville for det før-
ste betyde et voldsomt brud med den hidtidige
ordning, under hvilken det højeste tillæg ud-
gør 1.356 kr., for det andet kan det forelig-
gende materiale næppe begrunde en så kraftig
udbygning af stedtillægsforskellene i det en-
kelte tilfælde.

Det vil derfor efter kommissionens opfat-
telse, indtil et mere tilfredsstillende materiale
er tilvejebragt, være det rimeligste ikke at for-
ringe stedtillægsklassificeringen på noget
punkt (bortset fra en aftrapning for de højere-
lønnede) og kun gennemføre forhøjelser af
stedtillægssatserne, hvor dette ud fra forskelle
i leveomkostningerne vil være velbegrundet.
Denne løsning vil indebære en følelig lettelse
i rekrutteringsvanskelighederne i hovedstads-
området, hovedstadens såkaldte købstadsring
samt enkelte større provinsbyer, eftersom leve-
omkostningsniveauet disse steder i sig selv
kan berettige til en væsentlig forhøjelse af
stedtillægssatserne.

7. For så vidt angår kommissionens forslag
til ny stedtillægsordning henvises til betænk-
ningens 3. del.

6. Andre geografisk betingede lønforskelle på
tjenestemandsområdet.

1. Den vigtigste ordning ved siden af sted-
tillægget er utvivlsomt den i 1954 indførte

og siden stærkt udvidede ødetillægsordning
inden for forsvaret. Således som ordningen nu
er udformet, kan tjenestemænd, der forretter
fast tjeneste ved et af ca. 70 nærmere an-
givne tjenestesteder, og som af boligsituati-
onen på eller ved tjenestestedet nødsages til at
bosætte sig således i forhold til dette, at der
påføres dem ekstra udgifter, få godtgørelse
dels for transportudgifter mellem hjem og
tjenestested i det omfang disse udgifter over-
stiger visse mindstebeløb, dels til udligning
af det beløb, hvormed stedtillægget på bo-
pælen måtte overstige stedtillægget på tjene-
stestedet.

Tillægget kommer til udbetaling til såvel
militære som civile tjenestemænd under for-
svaret (herunder civilforsvaret) og desuden
til tjenestemænd fra andre styrelsesgrene, når
de pågældende har tjenestested inden for et
område, der er henført til ødetillægsordningen.

2. Under post- og telegrafvæsenet ydes der
— ud fra ødetillægssynspunkter — til tjeneste-
mænd og aspiranter, der er såvel tjenstgørende
som bosiddende ved Reersø radio, Skamlebæk
radio eller ved forstærkerstationen på Rømø,
et bestillingstillæg på 510 kr. årlig.

3. Personalet ved ti nærmere angivne fæng-
sler og fængselsafdelinger m. v. oppebærer i
henhold til normerings- og klassificeringsloven
et bestillingstillæg på 300—510 kr. årligt. Til-
lægget må anses for at være beslægtet med
det ovennævnte ødetillæg inden for forsvaret.

4. Ved gennemførelsen af den ovenfor
nævnte prisgeografiske undersøgelse bør det
overvejes, om der er grundlag for dels en
særlig hensyntagen i stedtillægsmæssig hen-
seende til de mange, mere eller mindre iso-
lerede øer, jfr. at der tidligere har været an-
vendt lavere pointsgrænser for sådanne øer,
dels en revision af de foran nævnte ødetil-
lægsordninsrer.

5. Ændring af tjenestemandslønningerne.

1. Omklassificering.
1. Den løn, som er fastsat for en tjeneste-

mandsstilling, kan ændres gennem stillingens
omklassificering samt gennem ændring af
lønnens enkelte bestanddele.

2. Antallet af tjenestemandsstillinger er nor-
meret og de enkelte stillinger klassificeret i
normerings- og klassificeringsloven af 1958
med senere ændringer på de årlige norme-
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ringslove. For store grupper af bundstillinger
er antallet dog fastsat i de årlige finanslove.

Der er kun på et enkelt punkt i lovgivnin-
gen givet regler for en ændring af klassifice-
ringen: I medfør af lønningslovens § 46, stk.
3, indeholdes hvert fjerde år på forslaget til
normeringsloven en såkaldt embedsregulering,
dvs. omklassificering af stillingerne som sta-
tionsforstander, postmester, telegrafbestyrer,
toldforvalter, fyrmester og lign. — Forslagene
til omklassificering udarbejdes på grundlag
af en vurdering af den arbejdsbyrde, som på-
hviler de enkelte tjenestesteder, der omfattes
af embedsreguleringen.

Ud over ændring af en stillings lønnings-
klasse kan omklassificering ske gennem ind-
forelse af eller ændring i bestillingstillæg til
den tjenestemand, som varetager den pågæl-
dende stilling.

2. Regulering af lønnens bestanddele.
1. Den egentlige tj enestemandsløn — den

såkaldte faste lønning — består af en begyn-
delsesløn (med eventuelle alderstillæg) i hen-
hold til lønnings- og pensionslovens § 84 samt
eventuelle personlige, pensionsgivende tillæg
i henhold til samme lovs § 28; hertil kom-
mer dyrtidstillæg (§ 87), overenskomsttillæg
(§ 88), den særlige feriegodtgørelse (§ 13)
og eventuelt stedtillæg (§§ 93—96). Til de
enkelte tjenestemandsstillinger kan være knyt-
tet bestillingstillæg, der reguleres i medfør af
lovens § 90.

Ud over den faste lønning kan endvidere
oppebæres honorarer, der ydes for regelmæs-
sigt merarbejde eller for arbejdsydelser, som
det ikke tjenstligt kan pålægges de enkelte
tjenestemænd at præstere.

Endelig kan oppebæres de i lønnings- og
pensionslovens 2. del omhandlede ydelser;
disse ydelser tilsigter enten at holde tjeneste-
manden helt eller delvis skadesløs for udgifter,
som tjenesten påfører ham (f. eks. time- og
dagpenge under tjenesterejser og flyttegodt-
gørelse til hel eller delvis dækning af udgifter
i forbindelse med forflyttelser), eller at veder-
lægge tjenestemanden for tjeneste udført un-
der særlige forhold (f. eks. ved overarbejde,
delt tjeneste, tjeneste om natten samt tjeneste
på søn- og helligdage). Den sidstnævnte
gruppe af ydelser kan fuldt ud eller i det
væsentlige betragtes som løn.

2. I henseende til regulering kan de enkelte

lønbestanddele opdeles i følgende hovedgrup-
per:

(a) Lønrammerne, stedtillæggets satser (og
det geografiske område, der henføres til høje-
stesatsen), repræsentationstillæg, den særlige
feriegodtgørelse, honorarers og bestillingstil-
lægs grundbeløb (for de indtægtsbestemte be-
stillingstillæg dog kun grundbeløbets maksi-
mum) samt (grund)satserne for visse særlige
ydelser er angivet i lønningslovgivningen eller
på finansloven og kan kun reguleres gennem
lovændring.

Mens de fleste af disse satser m. v. er æn-
drede fra tid til anden, gælder det om løn-
rammerne, at disse siden tjenestemandsloven
af 1919 praktisk taget kun er ændrede ved en
lovrevision i 1927 samt på grundlag af for-
slag fra lønningskommissionerne af 1929.
1943 og 1954.

(b) I lønnings- og pensionslovens §§ 87
og 90 er givet regler dels for, hvilke udsving
i reguleringspristallet der skal udløse dyrtids-
tillæg til de i § 84 nævnte lønninger (med
visse tillæg), henholdsvis til bestillingstillæg
og honorarer, dels for dyrtidstillæggets stør-
relse. Tilsvarende regler findes for en række
særlige ydelser.

(c) I lønnings- og pensionslovens § 93,
stk. 2, 2.—4. afsnit, er indeholdt retnings-
linier for købstædernes henførelse til stedtil-
læggets satsgrupper, og i § 96 er angivet dels
kriterierne for klassificering af andre kom-
muner og dele af kommuner på stedtillægs-
klasser, dels at der hvert tredie år ved bevil-
ling på finansloven skal ske revision af sted-
tillægsklassificeringen, jfr. nærmere herom i
afsnit 4.

(d) I lønnings- og pensionslovens § 88 er
det bestemt, at der efter forhandling mellem
finansministeren, nu ministeren for statens
lønnings- og pensions væsen, og tjenestemæn-
denes centralorganisationer med hjemmel på
bevillingslov for nærmere fastsatte perioder ad
gangen kan ske forhøjelse eller nedsættelse af
de i § 84 fastsatte lønninger med en eller flere
portioner overenskomsttillæg, idet lovbestem-
melsen samtidig indeholder en skala for over-
enskomsttillæggets portionsstørrelse.

Lovgivningen indeholder ingen regler om
grundlaget for ydelse af overenskomsttillægs-
portioner, men i 1. betænkning fra lønnings-
kommissionen af 1954 hedder det (side 76)
om de foreskrevne forhandlinger mellem mi-
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nisteren og tjenestemændenes centralorganisa-
tioner :

» . . . Der vil herunder kunne tages hen-
syn til lønudviklingen på det private ar-
bejdsmarked, indkomstudviklingen i den
øvrige del af samfundet, eventuelle ændrin-
ger i folkepensionsbidragets størrelse og
andre forhold, som skønnes relevante ved
fastsættelsen af tjenestemandslønningerne.«
(e) Om en række særlige ydelser gælder,

at det i lovgivningen er fastsat, at der under
omstændigheder, som i varierende omfang er
definerede i loven, skal ydes en særlig beta-
ling.

Flertallet af disse ydelser er regulerbare
efter regler, som er fastsat efter forhandling
med tjenestemændenes centralorganisationer.

(f) Med hjemmel på bevillingslov fastsættes
efter samme retningslinier som for det under
(d) nævnte overenskomsttillæg og ligeledes
efter forhandling med tjenestemændenes cen-
tralorganisationer et såkaldt midlertidigt til-
læg til bestillingstillæg og honorarer.

3. Lønudviklingen på det private arbejdsmar-
ked som sammenligningsgrundlag.

1. I de senere år har lønudviklingen på det
private arbejdsmarked spillet en væsentlig
rolle ved forhandlinger om ændring i over-
enskomsttillæggets størrelse. Dette må siges
at være naturligt, men andre momenter —
f. eks. de af lønningskommissionen af 1954
anførte, jfr. det foran gengivne citat fra kom-
missionsbetænkningens 1. bind — må også
influere på lønreguleringen.

Som udtryk for lønudviklingen på det pri-
vate arbejdsmarked er de bevægelser, der la-
der sig udlede af Dansk arbejdsgiverforenings
statistik, tillagt stor vægt. Man må imidlertid
være opmærksom på, at denne statistik ikke
uden videre kan tages som udtryk for løn-
niveauet eller lønudviklingen på det private
arbejdsmarked. For det første tør det ikke be-
tragtes som givet, at lønudviklingen for de
industriarbejdere, der er ansat hos arbejds-
giverforeningens medlemmer, er noget fuld-
gyldigt udtryk for lønudviklingen blandt an-
dre industriarbejdere. For det andet savnes
tal til belysning af lønudviklingen for andre
lønmodtagergrupper end industriarbejderne
— ikke mindst fordi adskilligt tyder på, at
lønudviklingen for en række større lønmod-
tagergrupper ikke er forløbet parallelt med
industriarbejdernes i de senere år. 0g ende-

lig vil anvendelse af et samlet udtryk for den
gennemsnitlige lønstigning medføre, at der
ikke tages fornødent hensyn til eventuelle for-
skydninger mellem de enkelte faggrupper, der
omfattes af statistikken.

Med den ufuldstændige indkomststatistik,
som i dag er til rådighed, er det imidlertid
anset for nødvendigt at tillægge arbejdsgiver-
foreningens omhandlede statistik større vægt
i reguleringsovervej eiserne, end materialet i
sig selv kan begrunde.

Det vil derfor være naturligt at pege på de
årsager, som kan føre til ændret løngennem-
snit i denne statistik (såvel som i de af visse
lønmodtagerorganisationer beregnede løngen-
nemsnit).

Sådanne ændringer kan inddeles i tre ho-
vedgrupper, nemlig: (a) overenskomstmæssigt
aftalte lønændringer, (b) dyrtidstillæg og (c)
en restændring, der ofte betegnes lønglidning.
Som årsager til restændringer kan nævnes:
lønændringer i henhold til minimallønsaftaler;
ændrede akkordlønsaftaler, f. eks. som følge
af overgang til højere teknik; ændrede regler
for fastsættelse af tillæg; individuelt betone-
de ændringer, der f. eks. begrundes i ancienni-
tet; anvendelse af bedre uddannet arbejds-
kraft; forskydninger i den traditionelle an-
vendelse af arbejdskraften; produktionsom-
lægninger ; lønændringer, der har deres be-
grundelse i forskydninger mellem udbud og
efterspørgsel efter arbejdskraft som følge af
f. eks. ændring i arbejdskraftens sammensæt-
ning efter alder, køn og beskæftigelsessted,
øget efterspørgsel efter visse typer af arbejds-
kraft og endelig mere generelt en utilstrækkelig
samfundsøkonomisk balance.

2. På tjenestemandsområdet vil man genfin-
de alle de anførte tre hovedgrupper af årsager
til lønændring, omend med et ofte ganske væ-
sentligt ændret indbyrdes størrelsesforhold.
Til de overenskomstmæssigt aftalte lønninger
svarer umiddelbart overenskomsttillægspor-
tionerne. Disse har imidlertid ydet tjeneste-
mændene ækvivalens også for en væsentlig del
af den konstaterede reststigning. Det kan også
anføres, at en forhøjelse af stedtillægssatserne
vil svare til en geografisk begrundet lønglid-
ning på det private arbejdsmarked.

Dyrtidstillægget genfindes ligeledes umid-
delbart på tjenestemandsområdet, men da tje-
nestemændene får omtrent fuld dækning for
prisstigninger, mens industriarbejdere, der
omfattes af overenskomster mellem Dansk ar-
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bej dsgiverf o rening og LO, efter den i 1967
aftalte forhøjelse gennemsnitligt får ca. tre
fjerdedeles kompensation, har en del af den
på det private arbejdsmarked konstaterede
reststigning fundet sin modsvarighed i tjene-
stemandslønningernes stigning som følge af
dyrtidstillæg. Endelig kan de gennemsnitlige ,
tjenestemandslønninger i begrænset omfang
forhøjes ved »reststigning«, f. eks. gennem
omklassificeringer og andre forbedringer på
de årlige normeringslove, overvejende nyan-
sættelse af højerelønnede tjenestemænd, for- i
høj else af særlige ydelser og forskydning i
tjenestemandsgruppens sammensætning efter
alder, køn og tjenestestedernes beliggenhed.

Til belysning af den nævnte reststignings
betydning kan nævnes, at ved en undersøgelse
over den femårige periode 1958-59—1963-64 •
opgjordes reststigningen for tre styrelser, der i
tilsammen beskæftiger ca. tre femtedele af
statens tjenestemænd, til ca. 4,6 pct.; heraf
kunne 1—IV2 pct. henføres til de ved løn-
revisionen i 1958 aftalte ændringer, således
at den egentlige reststigning udgjorde 3,1— j
3.6 pct.. svarende til en årlig reststigning på
gennemsnitligt 0.6—0,7 pct.

6. Kommissionens synspunkter vedrørende
udformning af lønsystemet.

1. Som nævnt ovenfor under afsnit 3.7 an-
befaler kommissionen, at lønrammerne udfor-
mes med ensartet procentvis afstand mellem
de enkelte løntrin, og således at afstanden
mellem de enkelte lønrammer kommer til at
svare til et eller flere alderstillæg (løntrin).

2. De opstillede lønstørrelser vil som hid-
til kunne reguleres gennem dyrtidstillæg og i
overenskomsttillæg samt gennem omklassifice-
ring af de enkelte stillinger.

Der er i kommissionen enighed om, at
det næppe vil være muligt i enkeltheder at
fastlægge det samlede grundlag for fremtidige
reguleringer af tjenestemandslønningerne.
Dette skyldes bl. a., at der i det omgivende
samfund kan indtræde sådanne ændringer,
at det — som f. eks. ved de senere års ud-
bygning af den sociale alderssikring —- viser
sig ønskeligt eller påkrævet at foretage en
egentlig reform af tjenestemændenes ansættel-
sesvilkår.

Men selv uden sådanne omfattende ændrin-
ger vil det være betænkeligt at fastlåse grund-
laget for lønreguleringer. Der henvises i denne

forbindelse til de i kap. 3, afsnit 3.2.A. an-
førte synspunkter om forhandlingsrettens ind-
hold.

3. Såfremt omklassificeringer — som hid-
til — kun spiller en ganske underordnet rolle
i forhold til den samlede lønmasse, og de sær-
lige ydelser bevæger sig i takt med den faste
lønning, knytter der sig ikke større betænke-
lighed til anvendelse af den hidtidige form
for lønregulering.

Da det imidlertid er forudsat, at der bør
kunne ske omklassificeringer i væsentligt
større omfang end hidtil, og da der ikke er
sikkerhed for. at de særlige ydelsers størrelse
vil udvikle sig parallelt med den faste lønning,
anser kommissionen det for en praktisk nød-
vendighed, at den samlede lønmasse inddrages
i overvejelserne omkring kommende justerin-
ger af tjenestemandslønningerne, og at der
sker koordination af de enkelte forhandlinger
om ændring af denne lønmasse.

4. En ændret justering efter de anførte
synspunkter lader sig gennemføre på princi-
pielt samme måde som den hidtidige regule-
ring gennem omklassificeringer på norme-
ringsloven, ydelse af dyrtidstillæg og over-
enskomsttillæg, revisioner af stedtillægsord-
ningen samt ændringer i de særlige ydelser,
der kan betragtes som arbejdsvederlag.

En fortsat anvendelse af denne fremgangs-
måde vil blandt andet indebære, at der ud
over de fastsatte lønrammer i løbet af kort
tid må formodes at fremkomme tillæg eller
fradrag som følge af dyrtid og aftaler om
overenskomsttillæg. Disse ændringer vil som
omtalt foran under kap. 1, afsnit 3.7., også
bevirke »intervalspring«, hvis der ikke sker
omlægning af overenskomsttillægget, der nu
er opbygget som portioner, som ydes med
samme kronebeløb inden for ret store løn-
intervaller.

5. Efter kommissionens opfattelse bør dyr-
tidsreguleringen have samme indhold som
hidtil, og der stilles forslag om, at lønningerne
fastsættes som et grundbeløb, hvortil kommer
dyrtidstillæg. Dette sker enklest ved, at løn-
ningerne reguleres med 3 pct. for hver tre
points udsving i reguleringspristallet, og så-
ledes at eventuelle overskydende points hen-
står til næste regulering.

Denne reguleringsform svarer i princippet
ganske til den i lønnings- og pensionslovens
§ 87, stk. 1 og 2, indeholdte, idet stedtillæg
dog ikke hidtil har været underkastet automa-
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tisk dyrtidsregulering, jfr. det herom anførte
i afsnit 4.

6. Kommissionen foreslår endvidere, at
lønningernes grundbeløb ved den i kapitel 3,
afsnit 3.2, omhandlede generelle justering af
lønskala alle ændres med samme procent, sva-
rende til det nuværende overenskomsttillæg,
og at de herved fremkomne beløb udgør de
nye grundbeløb, der dyrtidsreguleres som
ovenfor nævnt.

7. Endelig stiller kommissionen forslag om
en mere teknisk betonet forenkling af lønnin-
gernes opbygning på følgende to punkter:

(a) I henhold til lønnings- og pensions-
lovens § 87, stk. 3, forhøjedes lønningerne
pr. 1. oktober 1963 med 1 pct. uafhængigt af
bevægelsen i reguleringspristallet.

Denne bestemmelse må ses i forbindelse
med overgangen fra det daværende særpristal
til reguleringspristallet og har således en sær-
lig begrundelse. Bestemmelsen bør ikke finde
anvendelse under en nyordning af regulerings-
mekanismen.

Kommissionen foreslår derfor, at den nævn-

te procent indregnes i grundbeløbet for tjene-
stemandslønningerne.

(b) Med hjemmel i lønnings- og pensions-
lovens § 13, stk. 1, 2. pkt., ydes der en særlig
feriegodtgørelse, som for tiden andrager lVa
pct. af nettolønnen (bortset fra stedtillæg) pr.
1. april i det enkelte finansår, i hvilket den
særlige feriegodtgørelse kommer til udbeta-
ling.

Også denne feriegodtgørelse har sin særlige
begrundelse og bør ikke finde anvendelse ved
en nyordning af lønfastsættelsen for tjeneste-
mændene. I stedet bør der — i overensstem-
melse med princippet i ferieloven — ydes en
særlig feriegodtgørelse på 3Ai pct. af lønnen.

Kommissionen foreslår som led i en sådan
nyordning, at 3/i pct. af den nuværende sær-
lige feriegodtgørelse indregnes i grundbeløbet,
og at de resterende 3A pct. udbetales som en
særlig feriegodtgørelse.

8. Kommissionens forslag til konkret ud-
formning af lønrammer m. v. vil blive fremsat
i betænkningens 3. del.
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Kapitel 5.

Redegørelse fra^udvalg IV vedrørende tjenestemænd i folkeskolen.

Ved skrivelse af 28. december 1966 fra
tjenestemandskommissionen af 1965 nedsattes
et udvalg (udvalg IV) med den opgave at
undersøge, hvorvidt de af tjenestemandskom-
missionen af 1965 i november 1966 skitserede
principper for et nyt tjenestemandssystem
kunne bringes til anvendelse på lærere i fol-
keskolen.

Udvalget fik følgende sammensætning:
Afdelingschef H. C. Fedders, ministeriet for sta-

tens lønnings- og pensionsvassen, formand.
Undervisningsdirektør Hans Jensen, undervis-

ningsministeriet.
Kontorchef P. Bilfeldt, undervisningsministe-

riet.
Skatterådsformand Hans Lund, MF.
Bankkasserer Jens Frandsen, MF.
Oberst Adam Møller, MF.
Fhv. minister K. Helveg Petersen, MF.
Lærer Erik Sigsgård, MF.
Forretningsfører Egon Rasmussen, Statstjene-

stemændenes centralorganisation I.
Trafikkontrollør Erik Svendsen, Statstjeneste-

mændenes centralorganisation II.
Generalmajor H. C. Engell, Danske statsem-

bedsmænds samråd.
Overlærer Stinus Nielsen, Danmarks Lærerfor-

ening.
Overlærer Jørgen Jensen, Danmarks lærerfor-

ening.

Efter afholdelse af folketingsvalg i januar
1968 skete der ved kommissionens skrivelse
af 27. februar 1968 følgende ændringer i ud-
valgets sammensætning:
Fhv. minister Ivar Nørgaard, MF, indtrådte i

stedet for skatterådsformand Hans Lund,
MF.

Rektor Bernhard Baunsgaard, MF, indtrådte
i stedet for minister K. Helveg Petersen,
MF.

Jord- og betonarbejder Chr. Madsen, MF,
indtrådte i stedet for lærer Erik Sigsgaard,
MF.

Kommunelærer Sv. E. Kjær Rasmussen, MF,
indtrådte.

Professor Børge Diderichsen udtrådte.
Som sekretærer for udvalget har fungeret

ekspeditionssekretær H. Folmer-Skov, under-
visningsministeriet, og fuldmægtig Allan Niel-
sen, ministeriet for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen.

Efter en indledende drøftelse i et plenar-
møde den 15. marts 1967 nedsattes en ar-
bejdsgruppe bestående af udvalgets medlem-
mer med undtagelse af repræsentanterne for
de politiske partier.

Resultatet af arbejdsgruppens overvejelser
er nedfældet i nedenstående redegørelse af
9. januar 1968.

Arbejdsgruppens redegørelse.

Indledning.

De gældende regler vedrørende ansættelses-
vilkårene m. v. for lærere i folkeskolen findes
for hovedpartens vedkommende i lov nr. 156
af 7. juni 1958 om lønninger m. m. til folke-
skolens lærere (lærerlønningsloven) med se-
nere ændringer, jfr. lov nr. 165 af 12. maj
1965 og lov nr. 167 af 11. maj 1966. Adskil-
lige af bestemmelserne i denne lov er ind-
holdsmæssigt stort set identiske med bestem-
melserne i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om
lønninger og pensioner m. v. til statens tje-
nestemænd med senere ændringer. Imidlertid
afviger lærerlønningsloven på visse punkter
fra lønnings- og pensionsloven, ligesom den
praksis, der har udviklet sig, i visse tilfælde
afviger fra den praksis, der er fulgt ved ad-
ministrationen af lønnings- og pensionsloven.

Endvidere er der i andre love indeholdt
bestemmelser om folkeskolelærernes ansættel-
sesvilkår, jfr. således lov nr. 160 af 18. maj
1937 om folkeskolen (folkeskoleloven) med
senere ændringer, jfr. lovbekendtgørelse nr.
279 af 8. juli 1966, specielt lovens kapitel 3,
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samt lov nr. 200 af 12. april 1949 om det
kommunale skolevæsens styrelse og tilsyn
(skoletilsynsloven) med senere ændringer, jfr.
lovbekendtgørelse nr. 73 af 22. februar 1962
og lov nr. 164 af 12. maj 1965, specielt ka-
pitel IV.

Endelig findes der på tekstanmærkninger
til § 20 i de årlige bevillingslove visse sær-
bestemmelser for lærere i folkeskolen.

Det skal særlig bemærkes, at lærere ansat
under Københavns kommunale skolevæsen
ikke er omfattet af lærerlønningslovens be-
stemmelser, idet disse læreres ansættelsesvil-
kår er reguleret ved kommunale vedtægter.
I det efterfølgende har man under de enkelte
emner omtalt de afvigelser, som må anses
for at være af væsentlig betydning i den her
omhandlede relation.

Arbejdsgruppen, der har afholdt i alt 11
møder, har med udgangspunkt i disse lov-
bestemmelser og den gældende praksis over-
vejet, om de af tjenestemandskommissionen
i november 1966 skitserede principper for
et nyt tjenestemandssystem kan bringes til
anvendelse på lærere i folkeskolen m. v. og
skal vedrørende de enkelte i skitsen inde-
holdte punkter bemærke følgende:

1. Alder, aspiranttjeneste og anciennitet.
Alder.

For statstjenestemænd er de gældende ai-
dersmæssige betingelser for tjenestemandsan-
sættelse fastsat i lønnings- og pensionslovens
§ 6, stk. 5, hvorefter første ansættelse i en
tjenestemandsstilling i 1.—20. lønningsklasse
er betinget af 2 års tilfredsstillende tjeneste
efter det fyldte 19. år. Derimod er der ikke
i loven fastsat nogen øvre aldersgrænse som
betingelse for fastansættelse, men i henhold
til lovens § 49, stk. 2, gives der ikke pen-
sionsret, såfremt første ansættelse sker efter
det fyldte 40. år, medmindre hjemmel hertil
opnås ved normeringslov. Af hensyn til statens
pensionsbyrde finder ansættelse normalt sted
i en så tidlig alder som muligt under hensyn-
tagen til den enkelte stillings karakter og den
uddannelse, denne kræver, jfr. finansministe-
riets cirkulære af 23. oktober 1947. Efter
praksis er højeste aldersgrænse 30 år eller
derunder for hovedparten af stillingsgrupper-
ne, og kun for aspiranter til stillinger, der
forudsætter en længerevarende uddannelse, er
det godkendt, at der finder tjenestemands-

ansættelse sted af ansøgere, der er et godt
stykke over 30 år.

I lærerlønningsloven er der ikke fastsat
nogen laveste aldersgrænse for tjenestemands-
ansættelse, men under hensyn til den uddan-
nelse, folkeskolelærerne skal gennemgå for at
kvalificere sig til embeder i folkeskolen, vil
ansættelse altid finde sted efter det fyldte 21.
år. Vedrørende den øvre aldersgrænse er det
ligesom for statstjenestemænd en betingelse
for at opnå pensionsret, at ansættelse sker
inden det fyldte 40. år, idet lønnings- og pen-
sionslovens bestemmelser om pension finder
anvendelse på lærere i folkeskolen, jfr. lærer-
lønningslovens § 39. Imidlertid er praksis
tilrettelagt således, at ansættelse med pen-
sionsret, såfremt de øvrige ansættelsesbetin-
gelser er opfyldt, altid finder sted, når blot
ansættelsen kan ske inden lærerens fyldte
40. år.

I forhold til den for statstjenestemænd gæl-
dende praksis må denne praksis, der bl. a.
er begrundet med ønsket om at stimulere til-
gangen til læreruddannelsen, betegnes som
betydelig mere lempelig. Endvidere bemærkes,
at det relativt hyppigt sker, at en lærer, der
er ansat under staten, i Københavns kommu-
nale skolevæsen eller ved en privat skole,
søger overflytning til en lærerstilling i folke-
skolen efter det fyldte 40. år, men i sådanne
tilfælde vil de pågældende normalt være be-
rettiget til pension fra staten, kommunen eller
være omfattet af en statsgaranteret pensions-
kasseordning, hvorfor de i medfør af løn-
nings- og pensionslovens § 50, jfr. lærerløn-
ningslovens § 39, kan overføre deres pensions-
ret, uanset at ansættelsen sker efter det fyldte
40. år.

Imidlertid forekommer det ikke sjældent,
at ansættelse og navnlig genansættelse uden
pensionsret finder sted af lærere, der er fyldt
40 år. Forslaget om en lempelse af alderskra-
vene vil — omend det ikke betyder nogen
væsentlig ændring i forhold til den i folke-
skolen anvendte praksis — således også være
af betydning for folkeskolen, og arbejdsgrup-
pen kan derfor anbefale, at forslaget også
gennemføres for folkeskolens lærere.

A spiranttjeneste.
Ligesom for statstjenestemænds vedkom-

mende er første ansættelse i en stilling som
lærer i folkeskolen betinget af mindst to års
tilfredsstillende aspiranttjeneste, jfr. lærerløn-
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ningslovens § 42, stk. 2. Imidlertid kan kra-
vene til aspiranttjenesten i medfør af bestem-
melserne i § 42, stk. 2 og 3 i lærerlønnings-
loven under visse betingelser lempes noget.
I undervisningsministeriets bekendtgørelse af
26. august 1946 er der således fastsat nærmere
regler om aspiranttjeneste og praktisk virk-
somhed som betingelse for ansættelse i folke-
skolens lærerembeder. I henhold hertil kan
ikke alene egentlig ansættelse som aspirant
ved det pågældende skolevæsen godtages som
aspiranttjeneste, men tillige tjeneste som aspi-
rant til en anden lærerstilling i folkeskolen
eller til en af statens lærerstillinger, ligesom
tidligere beskæftigelse som timelærer eller vi-
kar kan træde i stedet for aspirantansættelse.
Desuden kan tjeneste ved private skoler, her-
under bl. a. højskoler og landbrugsskoler,
samt ved forskellige forsorgsinstitutioner m. v.,
godkendes som aspiranttjeneste. Det er et som
hovedregel ufravigeligt krav, at den undervis-
ningsvirksomhed, der godkendes som aspi-
ranttjeneste, skal ligge efter bestået lærer-
eksamen.

Arbejdsgruppen finder, at det for statstje-
nestemænd skitserede forslag, hvorefter aspi-
rantordningen forudsættes afløst af en an-
sættelse på prøve af en passende varighed,
også vil kunne anvendes inden for folkeskole-
området. Det forudsættes herved, at prøve-
ansættelsen ved første antagelse i folkeskolen
kan anses for udstået efter samme principper,
som aspiranttjeneste efter de nugældende reg-
ler kan ækvivaleres ved forudgående under-
visningsvirksomhed uden for folkeskolen.

Det skal i forbindelse hermed bemærkes,
at aspiranttiden for lærere under Københavns
kommunale skolevæsen normalt kun er et år,
og at man i visse tilfælde fraviger kravet om,
at den som aspiranttjeneste godkendte under-
visningsvirksomhed skal ligge efter bestået
lærereksamen. Dette sidste sker således i til-
fælde, hvor en elev fra et aftenseminarium i
studietiden har virket som fast vikar.

Dette har bevirket, at en aspirantansættelse,
når aspiranten ved antagelsen er mellem 38
og 39 år, vil føre til tjenestemandsansættelse
uden pensionsret i folkeskolen uden for Kø-
benhavsn kommune, medens ansættelse i Kø-
benhavns kommune vil være forbundet med
pensionsret, der kan forlanges overført til
folkeskolen uden for København ved senere
overgang hertil.

Arbejdsgruppen finder det principielt uhel-

digt, at der inden for folkeskolen findes for-
skelligheder af denne art, men spørgsmålet må
antages at blive løst ved den skitserede ny-
ordning med lempelse af aldersgrænsen for
tjenestemandsansættelse med pensionsret og
afløsning af aspirantordningen med ansættelse
på prøve.

Anciennitet.
I henhold til lønnings- og pensionslovens

§ 6 stk. 5, regnes lønningsancienniteten for
statstjenestemænds vedkommende fra ansæt-
telsen som aspirant, dog tidligst fra det 21.
år. Tidligere beskæftigelse uden for staten
berettiger normalt ikke til, at der tillægges
tjenestemanden yderligere anciennitet, med-
mindre særlig hjemmel enten forefindes, jfr.
f. eks. lønnings- og pensionslovens § 6, stk.
7, for så vidt angår sygeplejersker, plejere
og plejersker, eller fornøden hjemmel tilveje-
bringes på de årlige normeringslove.

For lærere i folkeskolen regnes lønnings-
ancienniteten fra den pågældendes faste an-
sættelse i stillingen med tillæg af den tid, der
er godkendt som aspiranttjeneste for den på-
gældende, jfr. det i henhold til lærer lønnings-
lovens § 43, stk. 5, udstedte cirkulære af 20.
maj 1960 om lønningsanciennitet m. v. for
folkeskolens lasrere. Under visse nærmere an-
givne betingelser kan der i lønningsancienni-
teten medregnes tidligere lærervirksomhed i
folkeskolen, i lærerstillinger under staten, ved
private skoler, eksamenskursus og institutio-
ner m. v. samt: anden pædagogisk virksomhed
efter undervisningsministeriets skøn i det en-
kelte tilfælde.

De nævnte bestemmelser om beregning af
lønningsanciennitet for lærere i folkeskolen
må ses i sammenhæng med bestemmelserne i
lærerlønningslovens § 43, stk. 2—4, om pla-
cering af lærere ved oprykning til højere eller
nedrykning til lavere stilling inden for folke-
skolen. I modsætning til de tilsvarende be-
stemmelser i lønnings- og pensionslovens §
27, der foruden i tilfælde af overgang mellem
stillinger i staten efter praksis også anvendes
ved en tjenestemands overgang til statstjene-
sten fra en stilling omfattet af en anden løn-
ningslov, f. eks. lærerlønningsloven, er de
nævnte regler i lærerlønningslovens § 43 alene
anvendelige ved flytninger inden for lærer-
lønningslovens lønningsklasser. Denne be-
grænsning i anvendelsen af § 43 er nødven-
dig for at hindre, at lærere, som efter en vis
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tids ansættelse i en lønningsmæssigt højere
placeret lærerstilling, f. eks. i en statsinstitu-
tion eller i Københavns kommune, ved over-
gang til folkeskolen skal indplaceres på et
højere trin, end hans samlede undervisnings-
virksomhed tidsmæssigt berettiger ham til.
Bestemmelsen medfører imidlertid i særlige
tilfælde forskelsbehandlinger i forbindelse
med den lønmæssige indplacering. Således
kan det nævnes, at en i anden stilling end
lærerstilling ansat tjenestemand i staten (eller
Københavns kommune), der kvalificerer sig
til og opnår ansættelse som lærer ved en
statsskole (henholdsvis ved Københavns kom-
munes skolevæsen), skal indplaceres fra den
hidtidige lønningsklasse i overensstemmelse
med reglerne i lønnings- og pensionslovens §
27, medens den pågældende, såfremt ansæt-
telse finder sted i folkeskolen uden for Køben-
havn, herunder også ved et kommunalt gym-
nasiums realafdeling, må begynde som aspi-
rant og som oftest må afskediges fra sin hid-
tidige tjenestemandsstilling.

Uanset at de her nævnte situationer er
relativt sjældne, har arbejdsgruppen dog ment
at burde fremdrage den på dette område eksi-
sterende konflikt mellem lønmæssig indplace-
ring og lønningsanciennitetsberegning baseret
på tidsmæssig medregning af tidligere virk-
somhed. Arbejdsgruppen forudsætter, at de
fremtidige regler om fastsættelse af lønnings-
anciennitet på grundlag af forudgående be-
skæftigelse tilrettelægges således, at forskel-
ligheder af denne art kan undgås bl. a. med
henblik på det udtalte ønske om opnåelse af
en lettere adgang for tjenestemænd til at
skifte stilling.

De nugældende regler for medregning af
tidligere undervisningsvirksomhed eller anden
pædagogisk virksomhed ved ansættelse som
lærer i folkeskolen må betegnes som noget
gunstigere end den praksis, der i almindelig-
hed følges for statens tjenestemænd med hen-
syn til medregning af forudgående beskæfti-
gelse ved fastsættelse af lønningsanciennitet.
Arbejdsgruppen finder det derfor uden be-
tænkeligheder at anbefale, at den skitserede
udvidelse af de eksisterende muligheder for
tildeling af lønningsanciennitet for statens tje-
nestemænd også bringes til anvendelse inden
for folkeskolens område, i hvilken forbindelse
det kan nævnes, at der i stadigt større omfang
er seminarieuddannede personer, der anvendes
til arbejde, som i henseende til spørgsmålet

om beregning af lønningsanciennitet ikke al-
tid betragtes som værende af egentlig under-
visningsmæssig karakter, således f. eks. i
Danmarks radio samt ved bistand for udvik-
lingslandene m. v.

Udtrcedelsesgodtgørelse.
I den af tjenestemandskommissionen af

1965 skitserede nyordning er det i tilslutning
til de foran omhandlede spørgsmål vedrørende
smidiggørelse af tjenestemandsansættelsen og
større fluktuation i ansættelsesforholdene an-
ført, at man finder det rimeligt, at der fore-
tages en ændring af reglerne om udtrædel-
sesgodtgørelse til tjenestemænd, der forlader
statstj enesten før den normale afgangsalder.

De gældende regler om udtrædelsesgodtgø-
relse er for statstjenestemænd fastsat i løn-
nings- og pensionslovens § 50, stk. 3, der
også finder anvendelse for lærere i folkesko-
len, jfr. lærerlønningslovens § 39.

Arbejdsgruppen finder det naturligt, at de
til enhver tid gældende regler for udtrædelses-
godtgørelse for statstjenestemænd også frem-
over bliver bragt til anvendelse på lærerne i
folkeskolen.

På grund af, at flertallet af de lærere, der
fratræder deres stilling, ofte vil tage ansættelse
i staten eller ved andre skoleformer, hvor der
er etableret pensionsordninger helt svarende
til den for statstjenestemænd gældende, må
det antages, at en ændring af reglerne om
udtrædelsesgodtgørelse ikke vil få større prak-
tisk betydning inden for folkeskolen.

2. Tjenestens udførelse.
Bibeskæftigelse.

Ifølge lønnings- og pensionslovens § 44,
stk. 1, kan en statstjenestemand kun have
beskæftigelse uden for statstjenesten, for så
vidt og i det omfang det er foreneligt med
den samvittighedsfulde udførelse af hans plig-
ter som tjenestemand og med den for stillin-
gen nødvendige agtelse og tillid. I samme
paragrafs stk. 2—4 findes der nærmere reg-
ler, hvorefter tjenestemanden, forinden han
påbegynder forretnings- eller erhvervsvirk-
somhed, overtager en uden for statstj enesten
liggende beskæftigelse eller indtræder i be-
styrelsen for et erhvervsmæssigt selskab, skal
foretage anmeldelse til den pågældende sty-
relse herom.

Tilsvarende bestemmelse finder anvendelse
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på folkeskolens lærere, jfr. lærerlønningslo-
vens § 31.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at
den påtænkte liberalisering af reglerne om
statens tjenestemænds adgang til beskæftigelse
uden for tjenesten, hvorefter anmeldelsesplig-
ten i henhold til § 44, stk. 2—4, forudsættes
at skulle bortfalde, vil kunne overføres til
folkeskolens område, således at adgangen til
bibeskæftigelse alene bliver et spørgsmål om,
hvorvidt bibeskæftigelsens omfang eller ka-
rakter er af en sådan art, at kravene i løn-
nings- og pensionslovens § 44, stk. 1, jfr.
lærerlønningslovens § 31, stk. 1, er opfyldt.

Borgerlige og kommunale ombud m. v.
A. Borgerlige og kommunale ombud.

For statstjenestemænd er det i lønnings- og
pensionslovens § 43 udtalt, at tjenestemænd
er pligtige at modtage borgerlige og kommu-
nale ombud efter lovgivningens almindelige
regler. Endvidere er der i samme paragrafs
2. stk. givet finansministeren — nu ministeren
for statens lønnings- og pensionsvæsen — be-
myndigelse til at fastsætte de nærmere regler
for, i hvilket omfang eventuelle udgifter til
tjenestens udførelse under en tjenestemands
fraværelse som følge af et borgerligt eller
kommunalt ombud kan afholdes af staten.

De nærmere regler for statens afholdelse
af udgifterne ved tjenestemænds overtagelse
af ombud, herunder hvervet som folketings-
mand, er fastsat i finansministeriets cirku-
lære af 28. november 1946.

I lærerlønningsloven findes der ikke en til
§ 43 svarende bestemmelse.

De nugældende regler om varetagelse af
ombud for folkeskolelærere er fastsat i under-
visningsministeriets reglement nr. 151 af 20.
juli 1959 om folkeskolelæreres forhold under
sygdom eller andet forfald, hvor det i § 3,
stk. 2, er udtalt, at et borgerligt ombud af
vedvarende karakter, f. eks. som medlem af
kommunalbestyrelse eller skolekommission,
sædvanligvis skal udføres uden for skoletiden
eller eventuelt ved tjenesteomlægning eller
tjenestebytning. Vikarudgifter som følge af
udførelse af sådanne hverv i skoletiden vil
derfor i almindelighed ikke kunne pålægges
skolefonden eller statskassen.

Danmarks lærerforening har i arbejdsgrup-
pen fremsat forslag om, at de for statstjene-
stemænd gældende regler vedrørende nødven-
dig tjenestefrihed til bestridelse af ombud

som f. eks. nævning og domsmand eller som
medlem af kommunale råd og udvalg også
bringes til anvendelse på lærere i folkeskolen.
Efter praksis på statstjenestemandsområdet
kan der således ydes indtil 25 dages tjeneste-
frihed årlig uden lønafkortning, uanset at
tjenestemanden for varetagelse af det om-
handlede ombud modtager godtgørelse eller
diæter, som delvis er skattepligtige.

Til støtte for forslaget har lærerforeningen
anført, at det må anses for rimeligt, at der
gennemføres ensartede regler for statstjene-
stemænd og lærere i folkeskolen på dette om-
råde, idet forholdene vedrørende udførelse
af de nævnte hverv som oftest vil være sam-
menfaldende for de to kategorier af tjene-
stemænd, hvorfor det må anses for mindre
rimeligt, at varetagelse af et borgerligt eller
kommunalt ombud påfører læreren udgifter.

Arbejdsgruppens øvrige medlemmer har
kunnet tilslutte sig denne argumentation.

Det er i denne forbindelse oplyst, at man
i undervisningsministeriet for tiden overvejer
en ændring af de i ovennævnte reglement af
20. juli 1959 indeholdte bestemmelser, samt
at en ændring i overensstemmelse med det
foran anførte vil kunne gennemføres rent
administrativt.

Under henvisning til det anførte finder
arbejdsgruppen, at der i lærerlønningsloven
bør optages en bestemmelse om folkeskole-
læreres stilling i forhold til borgerlige og
kommunale ombud svarende til den, der
måtte blive gældende for statens tjeneste-
mænd. Arbejdsgruppen finder endvidere, at
reglerne for, i hvilket omfang, eventuelle ud-
gifter til tjenestens udførelse under en folke-
skolelærers fraværelse som følge af vareta-
gelse af borgerligt eller kommunalt ombud
kan afholdes af det offentlige, bør fastsættes
således, at de i princippet svarer til de for
statstjenestemajnd gældende regler på dette
område.

B. Varetagelse af hvervet som folketings-
medlem.

Reglerne om fradrag i statstjenestemænds
løn på grund af varetagelse af hvervet som
folketingsmand indeholdes i finansministeriets
ovennævnte cirkulære af 28. november 1946.
Herefter foretages der et fradrag i tjeneste-
mandens løn, dersom den pågældende søger
tjenestefrihed på enkelte dage eller i kortere
perioder. Dette fradrag svarer til de til en-
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hver tid gældende satser, som er fastsat for
fridage, der ydes tjenestemænd mod betaling.
Det samlede fradrag kan dog højst andrage
73 af tjenestemandens løn. For så vidt det
på grund af tjenestens karakter er nødvendigt
at holde vikar, udgør fradraget 1lz af lønnen
i den periode, for hvilken vikaren er antaget.
For folkeskolelærere, der er indvalgt i folke-
tinget, foretages der et tilsvarende fradrag,
når der må holdes vikar, jfr. bestemmelsen i
skoletilsynslovens § 41, stk. 2.

Endvidere er der i skoletilsynslovens § 41,
stk. 1, optaget en særlig bestemmelse vedrø-
rende lærere, der indvælges i folketinget. I
henhold hertil kan en lærer, der i mindst
seks år har været og fremdeles er medlem
af folketinget, efter ansøgning afskediges fra
sit embede med den ham efter hans pen-
sionsalder tilkommende pension, når mini-
steriet efter indhentede erklæringer fra skole-
myndighederne skønner, at begrundelse der-
for er til stede. Af motiverne til bestemmelsen,
der er indført ved skoletilsynsloven af 1933,
fremgår det, at den ikke er indsat af hensyn
til lærerne, men derimod af hensyn til be-
folkningen og skolen, idet man efter en even-
tuel afskedigelse af læreren vil kunne fast-
ansætte en ny lærer ved skolen i stedet for
at være henvist til at anvende vikarer.

I forbindelse med en revision af ansættel-
sesvilkårene m. v. for folkeskolelærere rejser
der sig det spørgsmål, om der fortsat skønnes
at være fornødent behov for opretholdelse af
denne særbestemmelse.

Bestemmelsens betydning må efter arbejds-
gruppens opfattelse anses for at være mindre
nu end ved dens indførelse i 1933, bl. a. på
grund af den stedfundne udvikling med op-
rettelse af større skoler, herunder centralsko-
ler, indgåelse af skoleforbund og udvidelse af
lærernes ansættelsesområde, jfr. nedenfor un-
der 3. 1. Ved eventuel fastsættelse af endnu
større ansættelsesområder for lærerne vil be-
stemmelsens betydning blive yderligere for-
mindsket. Det kan vel ikke udelukkes, at be-
stemmelsen fortsat kan være af en vis betyd-
ning, når der er tale om egentlig ledende
stillinger som f. eks. skoleinspektør, amtssko-
lekonsulent eller skoledirektør eller ved skoler
med et meget lille lærerkollegium. Arbejds-
gruppen finder i denne forbindelse dog an-
ledning til at bemærke, at de særlige forhold,
der ligger til grund for bestemmelsen, med
lige så stor vægt vil kunne anføres for en

række statstjenestemænds vedkommende, i
første række naturligvis for statens lærerper-
sonale. Arbejdsgruppen skal herefter som sin
opfattelse udtale, at det må anses for tvivl-
somt, om der er fornødent grundlag for op-
retholdelse af denne særbestemmelse for fol-
keskolens lærere, men man har ikke på det
foreliggende grundlag ment at burde tage
endelig stilling til spørgsmålet.

3. Stillings forandring og konstitution.
Stillings forandring.

Adgangen til at foretage ændringer i tje-
nesteforretningernes omfang og beskaffenhed
er for tjenestemænds vedkommende fastsat i
lønnings- og pensionslovens § 4, hvorefter
enhver tjenestemand er pligtig at underkaste
sig de forandringer, som måtte blive bestemt,
uden at hans ansættelsesbrev behøver at inde-
holde noget forbehold herom. Denne vide
beføjelse er dog begrænset af grundlovens §
27, stk. 3, om forflyttelse.

For statstjenestemændene påtænkes der eta-
bleret en udvidet adgang til omflytning gen-
nem fastlæggelse af større ansættelsesområder
og med angivelse heraf i stillingsopslag og
ansættelsesbreve.

Lærerlønningsloven indeholder i § 3 en til
lønnings- og pensionslovens § 4 svarende be-
stemmelse om en lærers pligt til at underkaste
sig de forandringer i hans tjenesteforretnin-
gers omfang og beskaffenhed, som måtte blive
bestemt ved skoleplanen eller undervisnings-
planen, uden at det er fornødent, at noget
hertil sigtende forbehold er optaget i hans
ansættelsesbrev.

Ansættelse af tjenestemænd i lærerlønnings-
lovens 1.—5. lønningsklasse (dvs. småbørns-
lærerinder, lærere, overlærere, viceinspektører
og visse konsulenter) i købstadkommuner og
dermed med hensyn til skolestyre ligestillede
kommuner (væsentligst københavnske om-
egnskommuner) foretages af byrådet eller
kommunalbestyrelsen, efter at sagen har væ-
ret forelagt undervisningsministeriet til god-
kendelse, jfr. skoletilsynslovens § 38, stk. 5,
idet dog »automatisk« overlærerudnævnelse
ikke kræver godkendelse.

For landkommuners vedkommende fore-
tages ansættelse af de samme kategorier af
tjenestemænd af skoledirektionen, jfr. samme
§, stk. 4.

I forbindelse med oprettelsen af de såkaldte
»Marstal-kommuner« er ved sammenlægnings-
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reglerne gennemført den ordning, at ansæt-
telse foretages af kommunalbestyrelsen, efter
at sagen har været forelagt skoledirektionen
til godkendelse. Der gælder dog en særord-
ning for Præstø kommune, der med hensyn
til skolestyre er at betragte som købstad.

Udnævnelse til stillinger i lærerlønningslo-
vens 6. og højere lønningsklasser (dvs. skole-
inspektører, visse skolepsykologer og konsu-
lenter samt amtsskolekonsulenter og skoledi-
rektører) meddeles af kongen efter indstilling
fra undervisningsministeren.

Reglerne om ansættelsesområdet for folke-
skolens tjenestemænd er fastsat i folkeskole-
lovens § 27, der er ændret ved lov nr. 233
af 8. juni 1966. Den hidtidige bestemmelse
havde følgende ordlyd:

»En lærer kan ansættes som lærer ved
en bestemt skole eller ved en kommunes
eller et skoleforbunds samlede skolevæsen
og er i så fald pligtig at gøre tjeneste ved
flere skoler inden for kommunen eller sko-
leforbundet. Skoleinspektører, viceinspektø-
rer, enelærere og førstelærere ansættes dog
altid ved en bestemt skole.«

Den nugældende bestemmelse lyder såle-
des:

»Lærerne ansættes ved en kommunes
eller et skoleforbunds samlede skolevæsen
og har pligt til at gøre tjeneste ved flere
skoler inden for kommunen eller skolefor-
bundet.

Stk. 2. Skoleinspektører, viceinspektører
og førstelærere ansættes ved en kommunes
eller et skoleforbunds samlede skolevæsen
med tjeneste ved en bestemt skole. Nedlæg-
ges denne skole, eller der sker væsentlig
indskrænkning i skolens virksomhed, kan
det pålægges den pågældende at gøre til-
svarende tjeneste ved en anden skole inden
for kommunen eller skoleforbundet.«

Såfremt der i en kommune eller et skole-
forbund findes såvel købstadordnet som lands-
byordnet skolevæsen, må det af ansættelses-
brevet fremgå, hvorvidt ansættelsen gælder
den købstadordnede eller den landsbyordnede
del af skolevæsenet. Dette vil eventuelt kunne
ske ved en henvisning til vedkommende løn-
ningsklasse, jfr. undervisningsministeriets cir-
kulære af 14. juli 1966.

Ansættelsesbrevet vil herefter eksempelvis
kunne have følgende ordlyd:

Lærer ved den købstadordnede del af N. N.
kommunale skolevæsen.

Lærer ved den landsbyordnede del af N. N.
kommunale skolevæsen.

Førstelærer ved N. N. kommunale skolevæsen
med tjeneste ved X. skole.

Viceinspektør ved N. N. kommunale skole-
væsen med tjeneste ved X. skole.

Skoleinspektør ved N. N. kommunale skole-
væsen med tjeneste ved X. skole.
De tre sidstnævnte kategorier er således i

realiteten stedligt udnævnt, idet de kun har
pligt til at tåle overflytning til en anden til-
svarende stilling inden for kommunen, såfremt
skolen nedlægges, eller der sker indskrænk-
ning i dens virksomhed.

I forbindelse med reglerne om ansættelses-
kompetencen skal omtales den indstillingsret
ved besættelse af stillinger i folkeskolen, som
tilkommer de kommunale myndigheder i hen-
hold til skoletilsynslovens §§ 38 og 39, og
for så vidt angår det pædagogiske personale
ved skoledirektionerne i henhold til lovens §§
21 og 25.

Ved besættelse af stillinger ved en kommu-
nes skolevæsen tilkommer indstillingsretten
enten kommunens skolekommission (skoletil-
synslovens § 7) eller en forsamling bestående
af skolekommissionen og skolenævnet ved ved-
kommende skole eller skolekommissionen sam-
men med et udvalg på højst 5 medlemmer,
valgt blandt de forældrevalgte medlemmer af
samtlige skolenævn i kommunen (skoletilsyns-
lovens § 13). Den indstillende myndighed ind-
stiller efter reglerne om forholdstalsvalg 3 an-
søgere til ansættelse i stillinger, der besættes
af kommunalbestyrelse eller skoledirektion.
Indstilles en ansøger som nr. 1 med alle stem-
mer, skal denne ansættes (skoletilsynslovens §
38, stk. 3).

For stillinger i folkeskolens 6. og højere
lønningsklasser, til hvilke der meddeles kon-
gelig udnævnelse, skal indstillingen omfatte 5
ansøgere, jfr. skoletilsynslovens § 39, stk. 2.
Indstilles en ansøger til en skoleinspektørstil-
ling som nr. 1 med alle stemmer, skal han
af undervisningsministeren indstilles til ud-
nævnelse i stillingen. Denne regel er indsat
efter forslag fra det folketingsudvalg, der i
1962 behandlede et forslag til ændring i sko-
letilsynsloven.

Ved besættelse af stillinger som amtsskole-
konsulent, konsulent for specialundervisningen
i amtsrådskredsen eller medhjælpere for disse
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sidstnævnte har skoledirektionerne indstil-
lingsret. Indstilles en ansøger med alle stem-
mer til ansættelse i en stilling som amtsskole-
konsulent, skal han af undervisningsministe-
ren indstilles til udnævnelse i stillingen.

Den ansættende myndighed har således pligt
til at følge en med alle stemmer afgivet en-
stemmig indstilling som nr. 1 af en bestemt
ansøger ved besættelse af stillinger i folke-
skolens 1.—5. lønningsklasse ved kommunale
skolevæsener, dvs. småbørnslærerinder, lære-
re/overlærere, viceinspektører og visse kon-
sulenter, ligesom undervisningsministeren er
pligtig at indstille til kongelig udnævnelse en
ansøger til en stilling som skoleinspektør eller
som amtsskolekonsulent, når vedkommende
med alle stemmer enstemmigt er indstillet som
nr. 1.

De ved folkeskoleloven af 1958 gennemførte
udvidede krav til de kommunale skolevæsener
med hensyn til tilvejebringelse af mulighed
for, at alle elever kan få adgang til 10 års
undervisning i folkeskolen, har i nogen grad
forstærket den naturlige udvikling hen imod
oprettelse af større skoler end hidtil og ned-
læggelse af en række små skoler. Denne ud-
vikling sker ofte gennem oprettelse af skole-
forbund mellem flere kommuner og fremmes
yderligere af de igangværende kommunesam-
menlægninger. Lærerne ved de i betragtning
kommende skoler er i overensstemmelse med
de indtil 1. august 1966 gældende regler ofte
ansat ved den pågældende skole, og selv om
ansættelsesområdet er vedkommende kommu-
nes skolevæsen, vil dette i mange tilfælde være
af en sådan størrelse, at en omordning med-
fører, at der ikke længere findes skoler inden
for en lærers ansættelsesområde.

Denne udvikling har allerede medført, at
et antal lærere er afskediget med pension før
normal afgangsalder, og at en del første- og
enelærere er sat på ventepenge.

Af de i alt ca. 2.500 folkeskoler pr. 1. sep-
tember 1967 havde endnu ca. 500 selvstændige
skoler hver færre end 100 elever. Nedlæggel-
sen af små skoler vil efter arbejdsgruppens
skøn derfor næppe blive tilendebragt inden
for en ganske kort årrække.

På denne baggrund må det efter arbejds-
gruppens opfattelse anses for ønskeligt, at
ansættelsesområdet for folkeskolens lærere
udvides ud over den udvidelse, som skete
ved den foran nævnte lovændring i 1966.

Med hensyn til mulighederne for en udvidelse
bemærkes:

Med bibeholdelse af det nugældende prin-
cip, at ansættelsesområdet ikke kan være
større end den ansættende myndigheds kom-
petenceområde, ville det under folkeskolens
nuværende struktur være muligt at ansætte
lærere, der udnævnes af skoledirektioner, som
lærere i folkeskolen i den pågældende amts-
rådskreds ( = skoledirektionskreds) i stedet
for som nu ved den enkelte kommunes skole-
væsen. I de amtskommuner, i hvilke der fin-
des nyoprettede »Marstal-kommuner«, vil det
dog være nødvendigt at gøre en undtagelse
for så vidt angår disse kommuners lærere.

I købstæder vil ansættelsesområdet som
hidtil kun kunne blive købstadens samlede
skolevæsen.

For så vidt angår de tjenestemænd, som
modtager kongelig udnævnelse i en stilling,
ville det teoretisk være muligt at anvende hele
landet som ansættelsesområde. Det drejer sig
om skoleinspektører, visse skolepsykologer og
konsulenter samt amtsskolekonsulenter og sko-
ledirektører.

Såfremt der for statstjenestemændenes ved-
kommende gennemføres en ordning, hvorefter
en tjenestemands ansættelsesområde kan kom-
me til at omfatte forskellige ansættelsesmyn-
digheders kompetenceområde, vil der efter
arbejdsgruppens opfattelse ikke være noget
til hinder for, at en tilsvarende ordning kom-
mer til at gælde i folkeskolen. I så fald kunne
man tænke sig, at hele folkeskolen blev an-
sættelsesområde ikke alene for de ovenfor
nævnte tjenestemænd med kongelig udnæv-
nelse, men for samtlige tjenestemænd i folke-
skolen.

En sådan udvidelse af ansættelsesområdet
kan dog ikke omfatte lærerne ved Køben-
havns kommunale skolevæsen. Disse er som
tidligere nævnt ikke omfattet af lærerløn-
ningsloven, men er tjenestemænd i Køben-
havns kommune. Arbejdsgruppen finder, at
Københavns kommunale skolevæsen kan be-
tragtes som et ansættelsesområde for sig, idet
det omfatter ca. 3.000 lærerstillinger og vil
udgøre et ansættelsesområde af en sådan stør-
relse, at det vil give de tilstrækkelige mulig-
heder for omflytninger.

Ved overvejelsen af spørgsmålet om ansæt-
telsesområde for tjenestemænd i folkeskolen
må endvidere tages i betragtning de fore-
stående ændringer i kommunestrukturen,
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hvorved sekundærkommunernes antal tænkes
reduceret og købstæderne henlagt under disse
kommuner. Det vil herved blive muligt at
opnå ansættelsesområder af en sådan stør-
relse, at det må antages, at der herigennem
vil blive skabt mulighed for omflytning af
lærere i rimeligt omfang. Det vil dog være
en forudsætning herfor, at folkeskolelovens
lokaladministration henlægges til sekundær-
kommunerne.

Såfremt der under den fremtidige ordning
opretholdes flere ansættelsesområder inden for
folkeskolen, og der inden for statstjeneste-
mandsområdet bliver pligt for tjenestemæn-
dene til at lade sig overflytte til et andet
ansættelsesområde, finder arbejdsgruppen, at
en tilsvarende pligt også bør påhvile folke-
skolens tjenestemænd, dog således at over-
flytningen til andet ansættelsesområde kun
kan ske med tilslutning af et til behandling
af sådanne spørgsmål nedsat nævn på samme
måde, som det er foreslået for statstjeneste-
mændenes vedkommende.

Det bemærkes iøvrigt, at arbejdsgruppen
ved sine overvejelser har været opmærksom
på, at den skitserede udvidelse af statstjene-
stemændenes ansættelsesområder og adgangen
til at overføre en tjenestemand til anden stil-
ling inden for ansættelsesområdet eller til et
andet ansættelsesområde alene indebærer en
pligt for tjenestemanden til at lade sig over-
flytte, herunder til en stilling inden for en
anden udnævnende myndigheds kompetence-
område, medens der ikke påtænkes nogen
indskrænkning i ansættelses- og indstillings-
myndighedernes rettigheder med hensyn til
frit at vælge mellem foreliggende ansøgninger.
Det forudsættes, at det samme bliver tilfældet
inden for folkeskolen.

Det bemærkes endvidere, at hensigten med
den omhandlede nyordning alene er at fjerne
hidtidige retlige hindringer for omflytning af
tjenestemændene. Ændringen forudsættes så-
ledes ikke i sig selv at medføre, at omflytning
bliver hyppigere. Derimod vil det være stem-
mende med de til grund for nyordningen lig-
gende synspunkter, at flytning sker fra tje-
nestesteder, hvor der ikke længere er behov
for vedkommendes arbejdskraft, til ledig pas-
sende stilling inden eller uden for ansættel-
sesområdet.

Det skal i tilslutning til foranstående dog
bemærkes, at det er arbejdsgruppens opfat-
telse, at indstillingsretten i sit nuværende om-

fang næppe er ganske hensigtsmæssig, idet
den med del: indhold, den nu har, og de
bånd, den lægger på ansættelsesmyndigheden,
modvirker den smidighed, som må anses for-
nøden, såfremt en udvidelse af ansættelsesom-
rådet for folkeskolens tjenestemænd skal have
den tilsigtede virkning. Spørgsmålet om ind-
stillingsrettens form og omfang bør derfor
gøres til genstand for nærmere overvejelser,
og en ændring i bestemmelserne i skoletil-
synsloven vil formentlig være påkrævet.

2. Konstitution.
Ifølge lønnings- og pensionslovens § 12 er

en statstjenestemand kun pligtig at gøre mid-
lertidig tjeneste i højere stilling end hans
egen inden for samme tjenestegren. Denne
regel tænkes ændret, således at konstitution
fremtidig kan finde sted også i andre tjene-
stegrene og i andre styrelser inden for tje-
nestemandens ansættelsesområde, ligesom der
er peget på muligheden af, at længere kon-
stitutionsperioder medregnes i lønningsancien-
niteten ved eventuel senere udnævnelse i stil-
lingen.

Lærerlønningslovens § 9 bestemmer ganske
tilsvarende, at enhver fast ansat lærer er
pligtig at gøre midlertidig tjeneste i højere
stilling end hams egen inden for samme skole-
væsen.

Arbejdsgruppen finder, at de regler ved-
rørende konstitution, der måtte blive gæl-
dende for statens tjenestemænd, også bør
bringes til anvendelse på tjenestemænd i fol-
keskolen. Det forudsættes dog, at konstitution
i sideordnet stilling kun anvendes undtagel-
sesvis i ganske særlige tilfælde.

4. Retsbeskyttelse.
Pensionsret og ret til ventepenge.

Statstjenestemændenes nuværende retsbe-
skyttelse er i væsentlig grad forbundet med
retten til pension ved afsked af utilregnelig
årsag, idet uansøgt afsked med nedsat pen-
sion eller uden pension normalt kun kan finde
sted, når tjenestemanden har gjort sig skyldig
i et strafbart forhold, der begrunder en nær-
liggende fare for misbrug af stillingen, eller
på grund af tjenesteforseelser eller mislighe-
der, der gør ham uskikket til at forblive i sin
stilling.

Et andet led i retsbeskyttelsen findes i den
eksisterende regel om ventepenge ved stil-
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lingsnedlæggelse, jfr. lønnings- og pensions-
lovens § 59.

Reglerne om pension og efterløn til folke-
skolens tjenestemænd er de samme, som er
gældende for statens tjenestemænd, jfr. lærer -
lønningslovens § 39, og den retsbeskyttelse,
som udspringer af disse regler, vil således
være af samme omfang.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at
der på dette område fortsat bør gælde samme
regler for folkeskolens tjenestemænd som for
statstj enestemænd.

I forbindelse hermed må imidlertid frem-
hæves bestemmelserne i skoletilsynslovens §
21, stk. 5, § 40 stk. 4, og § 42.

Skoletilsynslovens § 21, stk. 5, bestemmer,
at en amtsskolekonsulent, der ikke på tilfreds-
stillende måde varetager de ham påhvilende
hverv inden for embedsområdet, efter indstil-
ling fra skoledirektionen kan afskediges så-
ledes, at der tillægges ham først ventepenge
og derefter pension efter de derom gældende
regler.

Da amtsskolekonsulenternes virksomhed ikke
er så væsensforskellig fra andre tjenestemænds
arbejdsområder, at den kan begrunde opret-
holdelsen af den nævnte særbestemmelse, som
iøvrigt ikke har været anvendt i de siden dens
indførelse forløbne ca. 20 år, finder arbejds-
gruppen, at bestemmelsen bør ophæves, så-
ledes at de på dette område almindeligt gæl-
dende bestemmelser for tjenestemænd også
finder anvendelse for amtsskolekonsulenter.

I henhold til skoletilsynslovens § 40, stk. 4,
skal uansøgt afskedigelse med eller uden pen-
sion af en lærer, der ikke gør fyldest i sin stil-
ling, foretages af undervisningsministeren.

Repræsentanterne for Danmarks lærerfor-
ening har peget på, at denne afskedigelsesbe-
stemmelse, der er særegen for folkeskolen, har
nøje sammenhæng med den nedenfor omtalte
bestemmelse i skoletilsynslovens § 42, og at
lærerforeningen må stille som betingelse for
at tilslutte sig denne sidstnævnte bestemmelses
ophævelse, at tillige § 40, stk. 4, eller i hvert
fald ordene »der ikke gør fyldest i sin stilling«
bortfalder.

Det er for arbejdsgruppen oplyst, at bestem-
melsen efter undervisningsministeriets opfat-
telse ikke afgiver hjemmel til afskedigelse af
lærere af andre grunde end dem, der følger af
de almindelige regler i lærerlønningsloven,
uanset den indskudte sætning, og at der ikke

i de seneste ca. 10 år er meddelt lærere afsked
henhold til den omhandlede bestemmelse.
Arbejdsgruppens medlemmer kan herefter

tilslutte sig, at ordene »der ikke gør fyldest i
sin stilling« bortfalder, idet hele § 40 derved
alene vil give en hensigtsmæssig sammenfat-
ning af reglerne for kompetencen ved afskedi-
gelse af lærere i folkeskolen.

Bestemmelsen i skoletilsynslovens § 42 giver
regler for behandling af tilfælde, hvor en læ-
rer er kommet i et sådant misforhold til sin
stilling, at udbyttet af skolens virksomhed her-
ved forringes i en sådan grad, at det må anses
for uforsvarligt, at vedkommende fortsætter
som lærer ved denne skole.

Sager af denne art behandles af et af under-
visningsministeriet nedsat udvalg på tre med-
lemmer, og såfremt dette i sin kendelse skøn-
ner, at det opståede misforhold ikke for den
væsentligste del må lægges læreren til last,
kan denne afskediges med ventepenge, jfr.
§ 42, stk. 3.

Den omhandlede bestemmelse har nøje
sammenhæng med muligheden for omflytning
af lærerne og derved med ansættelsesområder-
nes størrelse. Hvis omflytningsmulighederne
bliver af passende omfang, vil bestemmelsen
efter arbejdsgruppens opfattelse kunne bort-
falde.

Danmarks lærerforenings repræsentanter
ønsker hertil at føje, at såfremt denne forud-
sætning ikke opfyldes, må der i de tilfælde,
hvor det skønnes, at det opståede misforhold
ikke for den væsentligste del må lægges lære-
ren til last, åbnes mulighed for, at læreren kan
afskediges efter de regler, som er foreslået for
afskedigelse af tjenestemænd, hvis stilling ned-
lægges på grund af forvaltningens omorgani-
sation (løn i et begrænset antal år og derefter
pension). Endvidere finder disse repræsentan-
ter som anført ovenfor, at ophævelsen af § 42
må medføre, at tillige skoletilsynslovens § 40,
stk. 4, ændres eller bortfalder.

Disciplinærstraffe.
I henhold til lønnings- og pensionslovens

§ 18 kan der som disciplinærstraf for tjenstlig
forseelse for statstj enestemænds vedkommende
under visse betingelser anvendes sanktioner i
form af advarsel eller irettesættelse, bøder,
forsættelse til anden tjeneste, forflyttelse, de-
gradation eller afskedigelse.

For folkeskolens lærere gælder i henhold til
lærerlønningslovens § 14 de ovenfor nævnte
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sanktioner med undtagelse af forsættelse, for-
flyttelse og degradation.

Der er i arbejdsgruppen tilslutning til at
søge tilvejebragt ensartethed mellem statstje-
nestemændene og lærerne i folkeskolen på det
her omhandlede område, selv om de sanktio-
ner, der i dag ikke kan bringes til anvendelse
på lærerne, kun vil være anvendelige i ganske
særlige tilfælde.

Tilbagebetaling af for meget udbetalt løn.
En bestemmelse om tilbagebetaling af for

meget udbetalt løn svarende til lønnings- og
pensionslovens § 19, stk. 3, er optaget i lærer-
lønningslovens § 15, stk. 2.

Arbejdsgruppen finder, at der fortsat bør
være overensstemmelse mellem de for statstje-
nestemænd og de for folkeskolens lærere på
dette område gældende regler og praksis og
har intet at indvende mod det skitserede for-
slag, der går ud på, at bestemmelsen i § 19,
stk. 3, ophæves, således at man i stedet for
bringer dansk rets almindelige regler om til-
bagesøgning i anvendelse.

5. Lønfastsættelse og regulering.
Grundlønninger og deres regulering.

Lønfastsættelsen for folkeskolens lærere er
opbygget på principielt samme måde som for
statens tjenestemænd. I henhold til lærerløn-
ningslovens § 32 henføres lærerpersonalet, her-
under også viceinspektører, skoleinspektører,
konsulenter for specialundervisning, amtssko-
lekonsulenter og skoledirektører, til 8 lønnings-
klasser. For de enkelte lønningsklasser er der
i loven fastsat visse grundlønninger, og inden
for den enkelte lønningsklasse ydes der alders-
tillæg. Til de fastsatte grundlønninger ydes
der ifølge lærerlønningslovens § 38 dyrtidstil-
læg og overenskomsttillæg efter de i lov om
lønninger og pensioner m. v. til statens tjene-
stemænd i §§ 87 og 88 indeholdte bestemmel-
ser. Endvidere ydes der stedtillæg efter de for
statens tjenestemænd gældende regler. Endelig
er der ved tekstanmærkning til finansloven
for finansåret 1967-68 hjemmel til at tillægge
folkeskolens lærere særlig feriegodtgørelse og
jubilæumsgratiale efter principielt samme reg-
ler som for statens tjenestemænd.

For rektorer, lektorer og adjunkter ved de
kommunale gymnasieskoler kommer de til en-
hver tid for de tilsvarende tjenestemænd ved
statens gymnasieskoler gældende lønsatser til

anvendelse, jfr. lærerlønningslovens § 35. An-
dre tjenestemandsansatte lærere ved de kom-
munale gymnasieskoler, bortset fra lærerne
ved de under Københavns kommune hørende
gymnasier, aflønnes derimod efter lærerløn-
ningslovens regler, idet de pågældende lærere
er ansat ved kommunens samlede skolevæsen.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at de
regler om lønfastsættelse og regulering af løn-
ninger, som måtte blive fastsat for statens tje-
nestemænd, som hidtil i princippet bør finde
tilsvarende anvendelse på folkeskolens lærere.
Dette gælder også en eventuel ændret stedtil-
lægsordning med større graduering mellem
hovedstadsområdet og den øvrige del af lan-
det.

Aflønning af lærere i Københavns
kommune.

Som nævnt: foran er lærere ansat under
Københavns kommunale skolevæsen ikke om-
fattet af lærerlønningslovens bestemmelser,
idet disse læreres ansættelsesvilkår er fastsat
i vedtægt af 10. februar 1959 for bestyrelsen
af staden Københavns kommunale anliggen-
der. Aflønningen af lærerne i Københavns
kommune følger således ikke de i lærerløn -
ningsloven fastsatte bestemmelser og ligger
højere end lønningerne ifølge lærerlønnings-
loven. Således kan nævnes, at aflønningen af
lærere og overlærere i København er fra ca.
3 pct. til 15 pct. højere, end hvad der gælder
efter lærerlønningslovens regler afhængig af
lærerens anciennitet, medens der for skolein-
spektørers vedkommende er tale om en afløn-
ning fra ca. 12 pct. til 22 pct. højere end efter
bestemmelserne i lærerlønningsloven.

Kommunale løntillæg.
I henhold til lærerlønningslovens § 36 kan

undervisningsministeriet efter indstilling fra
kommunalbestyrelsen for en kommunes sam-
lede skolevæsen eller dele deraf godkende
højere lønninger end de i lærerlønningsloven
fastsatte (kommunale løntillæg). Disse tillæg
kan dog ikke medføre nogen forhøjelse af sta-
tens udgifter til lærerlønninger, ligesom de
ikke kommer i betragtning ved pensionsbereg-
ningen. I de fleste kommuner, i hvilke der i
henhold til § 36 ydes kommunale løntillæg,
ydes der dog kommunal pension af tillægget.

Godkendelser i henhold til denne bestem-
melse er meddelt til Frederiksberg kommune,
til størstedelen af kommunerne i Københavns
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amtsrådskreds samt til 3 kommuner i Frede-
riksborg amt eller til i alt 21 kommuner. Gen-
nem ydelse af disse kommunale tillæg er den
samlede lønning til lærerne som hovedregel
blevet af samme størrelse som den for Kø-
benhavns skolevæsen gældende. I alt må det
antages, at ca. 5.000 lærere svarende til ca. 17
pct. af samtlige lærere i folkeskolen uden for
Københavns skolevæsen oppebærer en højere
aflønning, end hvad er følger af bestemmel-
serne i lærerlønningslovens § 32.

Spørgsmålet om ydelse af kommunale løn-
tillæg i henhold til lærerlønningslovens § 36
var behandlet i lønningskommissionen af 1954
og i det folketingsudvalg, der behandlede for-
slaget til den nye lønningslov for statstjeneste-
mænd, lærerlønningsloven og loven om folke-
kirkens lønningsvæsen. Kommissionens flertal
tiltrådte i princippet, at man bevarede adgan-
gen til at yde kommunale løntillæg, men hen-
stillede dog, såfremt nye kommuner skulle
have adgang til at yde dette tillæg, at man
ikke alene tog hensyn til den nominelle løn-
forskel mellem lønnen i Københavns kommu-
nes skolevæsen og lønnen ifølge lærerlønnings-
loven, men at også andre forhold, bl. a. som
følge af forskellen i skat, boligmuligheder og
lign., blev taget i betragtning. Et mindretal
foreslog derimod, at kommissionen henstil-
lede, at det blev gjort til en betingelse for
ydelse af statstilskud til Københavns kommu-
nes skolevæsen, at lønniveauet for lærerne i
København blev bragt i overensstemmelse med
det i lærerlønningsloven fastlagte lønniveau,
jfr. kommissionens 3. betænkning, pg. 20—21.

I folketingsudvalget var man principielt be-
tænkelig ved de kommunale løntillæg, og det
blev i denne forbindelse anført, at navnlig i
en tid med lærermangel kunne tillæggene be-
virke en uheldig konkurrence mellem kommu-
nerne om lærerne. Folketingsudvalget havde
samråd med undervisningsministeren om bl. a.
de kommunale løntillæg, og ministeren var
enig med udvalget i, at der burde ydes ens-
artede lønninger til lærere uanset ansættelses-
stedet alene med undtagelse af stedtillæg og
erklærede sig villig til efter gennemførelsen af
den nye lærerlønningslov at optage forhand-
linger med Københavns kommune og herun-
der understrege det ønskelige i, at der søges
opnået størst mulig ensartethed i lønningerne
til lærerne i København og det øvrige land.
Under disse omstændigheder fandt folketings-
udvalget ikke grund til at fravise det af kom-

missionens flertal indtagne standpunkt, og be-
stemmelsen i lærerlønningslovens § 36 blev
således opretholdt, jfr. folketingstidende 1957
-58, tillæg B, sp. 965—66.

Siden vedtagelsen af lærerlønningsloven af
1958 er der kun sket en mindre forøgelse af
antallet af kommuner — alle beliggende i det
storkøbenhavnske område — der har opnået
undervisningsministeriets godkendelse til at
yde kommunale tillæg til lærerne. Denne min-
dre udvidelse må ses i sammenhæng med den
udbygning af skolevæsenet, der har fundet
sted i de sidste år i de københavnske omegns-
kommuner.

Som begrundelse for ydelse af kommunale
løntillæg specielt til lærere i de københavnske
omegnskommuner er henvist til, at forholdene
for lærere ansat i disse kommuner og for læ-
rere ansat i Københavns kommune stort set er
ens. Der påhviler lærerne stort set samme ud-
gifter til skat og til bolig, idet en stor del af
de i Københavns kommune ansatte lærere har
bopæl i omegnskommunerne, medens en om-
trent lige så stor del af lærerne i omegnskom-
munerne har bopæl i Københavns kommune.

Også i anden henseende udgør København
og det storkøbenhavnske område en enhed,
idet området som helhed er præget af stor be-
folkningstæthed, store skoler og høje elevtal
i klasserne. Heraf følger, at lærernes arbejde
—- også når henses til de særlige forhold, hvor-
under mange børn og unge lever i storbyom-
rådet -—- er særlig krævende. Storbymilieuet
skaber ganske særlige opdragelsesproblerner,
som samfundet forventer, at skolen er med til
at løse.

Det anses derfor af rekrutteringsmæssige
hensyn nødvendigt at have mulighed for at
yde et særligt løntillæg i omegnskommunerne,
i hvert fald sålænge Københavns kommunes
lærere har en fra folkeskolens lærere afvigen-
de lønordning med et højere lønniveau.

På den anden side kan det anføres, at den
gældende adgang til at yde kommunale løntil-
læg er noget ganske særegent for folkeskolens
område. For det akademiske personale ved de
kommunale gymnasier ydes der ikke kommu-
nale tillæg, idet dette personale i henhold til
lærerlønningslovens § 35 aflønnes efter sam-
me regier som tilsvarende personale ved sta-
tens gymnasieskoler. For statstjenestemands-
området gælder der bortset fra reglerne om
stedtillæg også samme aflønning, uanset i hvil-
ken kommune tjenestestedet er beliggende, og
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uanset at der i hvert fald for visse tjeneste-
mænds vedkommende kan anføres stort set de
samme argumenter for nødvendigheden af
ydelse af højere aflønning, som er fremhævet
som motivering for ydelse af de kommunale
løntillæg til folkeskolelærere. Endvidere kan
det anføres, at ud fra et administrativt syns-
punkt må den nugældende ordning anses for
mindre hensigtsmæssig, idet der for lærerper-
sonalet i de kommuner, hvor der ydes de sær-
lige tillæg, af hensyn til statens tilskud må ud-
føres to lønberegninger for hver enkelt lærer.

Som nævnt nedenfor under afsnit 7.1. er
der i arbejdsgruppen enighed om. at Dan-
marks lærerforening sammen med statstjene-
stemændenes centralorganisationer bør del-
tage i de forhandlinger om bl. a. generelle løn-
ændringer, som i de af tjenestemandskommis-
sionen skitserede principper for et nyt tjene-
stemandssystem er forudsat at skulle finde
sted, og således at disse forhandlinger omfat-
ter såvel statens som folkeskolens tjeneste-
mænd. Forhandlingerne forudsættes ført med
henblik på indgåelse af aftale om en beløbs-
ramme, inden for hvilken merudgifter ved ju-
steringer m. v. af tjenestemandslønningerne
skal afholdes, og der vil således ikke uden for
rammebeløbet være mulighed for at forbedre
de generelle lønvilkår for enkelte grupper.

Såfremt adgangen til at yde kommunale løn-
tillæg opretholdes, vil folkeskolens lærere få
en særstilling, idet der efter afslutning og god-
kendelse af de aftaler, der forudsættes indgået
om beløbsrammen for merudgifterne ved løn-
justeringer m. v. og om udfyldning af denne
beløbsramme, gennem de kommunale løntil-
læg vil være mulighed for, at folkeskolelærere
vil kunne opnå yderligere lønforbedring, som
aftaleparterne ikke har nogen indflydelse på.

I denne forbindelse skal det dog anføres, at
de kommunale løntillæg siden den nye lærer-
lønningslovs vedtagelse i 1953 højest er blevet
reguleret svarende til de dyrtids- og realløns-
forbedringer, der i den forløbne tid er blevet
ydet til statstjenestemændene, således at de
lærere, der oppebærer kommunale løntillæg i
henhold til lærerlønningslovens § 36, procen-
tuelt ikke har fået større samlet lønforhøjelse
end statstjenestemændene og de lærere i folke-
skolen, der ikke oppebærer kommunale løntil-
læg.

Arbejdsgruppen er enig om at fremhæve det
ønskelige i, at der gælder helt de samme prin-
cipper for lønfastsættelse og lønregulering

inden for folkeskolens område som inden for
statstjenestemandsområdet. Danmarks lærer-
forenings repræsentanter har dog fremhævet
nødvendigheden af, at adgangen til ydelse af
kommunale løntillæg opretholdes, så længe
Københavns kommunes lærere oppebærer høje-
re løn end lærere i tilsvarende stillinger i fol-
keskolen.

Den af tjenestemandskommissionen skitse-
rede nyordning af stedtillægsordningen, hvor-
efter der må påregnes at ville blive noget stør-
re forskel mellem lønningen i hovedstadsområ-
det og størstedelen af det øvrige land, åbner
mulighed for en reduktion af de kommunale
løntillæg, men der vil herigennem næppe kun-
ne opnås en sådan forhøjelse af lønningerne,
at kommunale løntillæg helt kan bortfalde,
uden at de lærere, der har oppebåret disse til-
læg, lider indtægtstab. Endvidere vil en even-
tuel almindelig forbedring af lønningerne til
folkeskolens lærere ved gennemførelsen af en
ny lønordning give yderligere mulighed for
en afvikling af de kommunale løntillæg. Det
vil ved bedømmelsen af disse muligheder dog
nok være af en vis betydning, i hvilket omfang
en eventuel forhøjelse af stedtillægget til tje-
nestemænd i det storkøbenhavnske område
samt en eventuel almindelig forhøjelse af læ-
rerlønningerne i folkeskolen vil medføre en
forhøjelse af lønnen til lærerne i Københavns
kommunale skolevæsen.

6. Efterløn.
I henhold til lærerlønningslovens § 39 fin-

der de i lov om lønninger og pensioner m. v.
til statens tjenestemænd i kapitel 2 og 3 inde-
holdte bestemmelser om pensioner og efter-
indtægt tilsvarende anvendelse for folkeskolens
tjenestemænd og deres efterladte.

I den af tjenestemandskommissionen af
1965 skitserede nyordning for statens tjeneste-
mænd vedrørende spørgsmålene om egenpen-
sion ved fratræden af pensionsberettigende år-
sag, forholdene ved fratræden af ikke-pensi-
onsberettigende årsag samt forholdene vedrø-
rende børne- og enkepension er der efter ar-
bejdsgruppens opfattelse ikke anført sådanne
forhold, der nødvendiggør, at der gennemføres
særregler for lærerne i folkeskolen.

Arbejdsgruppen kan derfor tilslutte sig, at
der for folkeskolens lærere fortsat kommer til
at gælde samme regler for pension og efter-
indtægt som for statens tjenestemænd.
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7. Forhandlingsret.
1. Ifølge lærerlønningslovens § 17, stk. 1,

kan lærerorganisationer opnå forhandlings-
ret, der berettiger dem til at træde i forhand-
ling med undervisningsministeriet om ethvert
spørgsmål af tjenstlig eller økonomisk art ved-
rørende hele standen eller enkeltmand inden
for samme, herunder spørgsmål om enkelt-
mands udnævnelse eller afskedigelse. Denne
adgang til forhandling omfatter dog ikke
spørgsmål om arbejdsledelsen. I samme para-
grafs stk. 2 er det bestemt, at så længe der in-
den for folkeskolen består en organisation
eller et forbund af organisationer, som giver
adgang til alle i folkeskolen ansatte, og som
opfylder visse i lovbestemmelsen angivne yder-
ligere betingelser, anerkendes denne organisa-
tion eller dette forbund som indehaver af for-
handlingsretten.

I henhold til denne bestemmelse er Dan-
marks lærerforening indehaver af forhand-
lingsretten over for undervisningsministeriet
for alle lærere i folkeskolen med undtagelse
af gymnasielærere, der er ansat før 1958, samt
af rektorer, lektorer og adjunkter ved de kom-
munale gymnasieskoler, jfr. lærerlønningslo-
vens § 35, for hvis vedkommende forhand-
lingsretten ifølge § 17, stk. 2, indehaves af de
kommunale gymnasieskolers lærerforening.

I øvrigt svarer bestemmelserne om udøvelse
af forhandlingsretten på folkeskoleområdet i
princippet til de på statstjenestemandsområdet
gældende bestemmelser.

Foruden den foran omtalte forhandlingsret
i forhold til undervisningsministeriet har Dan-
marks lærerforening efter mangeårig praksis
forhandlingsret i forhold til lønnings- og pen-
sionsministeriet for så vidt angår generelle
ansættelsesvilkår, som folkeskolens tjeneste-
mænd har tilfælles med statstjenestemændene.
Lærerforeningen har således på lige fod med
statstj enestemændenes forhandlingsberettigede
centralorganisationer deltaget i alle forhand-
linger i henhold til lønnings- og pensionslo-
vens § 88 om eventuel regulering af tjeneste-
mandslønningerne og fastsættelse af antallet
af overenskomsttillægsportioner. Denne ad-
gang for Danmarks la;rerforening til at del-
tage i forhandlingerne med ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen må bl. a. også
ses på baggrund af, at lønninger, pensioner
og ventepenge til folkeskolens lærere i hen-
hold til lærerlønningslovens § 38 er undergivet

regulering efter samme regler som for statens
tjenestemænd.

Bl. a. som følge af denne forhandlingsret
over for ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen har der gennem årene udviklet
sig et meget nært samarbejde mellem Dan-
marks lærerforening og de i lønnings- og pen-
sionslovens § 21, stk. 1, nævnte tre central-
organisationer, Statstjenestemændenes central-
organisation I, Statstjenestemændenes central-
organisation II og Danske statsembedsmænds
samråd. Dette samarbejde har yderligere givet
sig udtryk i dannelsen af Statstjenestemænde-
nes og lærernes fællesudvalg (SLF). der be-
står af de nævnte 4 organisationer.

Det kan endvidere nævnes, at en repræsen-
tant for Danmarks lærerforening —• i overens-
stemmelse med det af lønningskommissionen
af 1954 i dens 1. betænkning (pag. 41) ud-
talte — med hjemmel i lønnings- og pensions-
lovens § 48, stk. 7, — har adgang til at deltage
i møder i lønningsrådet, hvor rådet behandler
sager, der direkte vedrører folkeskolens tjene-
stemænd.

Den omtalte ordning, hvorefter Danmarks
lærerforening sammen med statstjenestemæn-
denes centralorganisationer deltager i for-
handlinger med ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen om generelle ansæt-
telsesvilkår for tjenestemænd i staten og folke-
skolen, har virket hensigtsmæssig, set såvel fra
styrelsernes som fra organisationernes side.
Da de skitserede nye principper for lønfast-
sættelse og lønregulering som omtalt foran un-
der 5. vil kunne anvendes og må forudsæt-
tes også at ville blive anvendt på folkeskolens
tjenestemænd, er der i arbejdsgruppen enig-
hed om, at Danmarks lærerforening også
fremtidig bør have adgang til sammen med
statstjenestemændenes centralorganisationer at
forhandle generelle løn- og andre ansættelses-
vilkår med ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen med henblik på indgåelse af af-
tale herom.

Arbejdsgruppen er opmærksom på. at der
i henhold til folkeskolelovens § 5, stk. 1 d. i
en kommunes skoleplan skal findes bestemmel-
ser om bl. a. lærerembedernes antal, art og
lønning, og at forslag til en kommunes skole-
plan skal udarbejdes af kommunalbestyrelsen
på grundlag af udkast, affattet af skolekom-
missionen, jfr. skoletilsynslovens § 2, stk. 1.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at disse
regler ikke vil være til hinder for, at klassifi-
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cering og omklassificering af tjenestemands-
stillingerne i folkeskolen samt eventuelt nor-
mering af avancementsstillinger efter nærmere
fastlagte retningslinier kan indgå under den
påtænkte aftaleordning.

Man er endvidere opmærksom på, at der in-
den for folkeskolen findes visse vederlagsord-
ninger, som det måske vil kunne være vanske-
ligt at indpasse i det skitserede aftalesystem.
Dette gælder de foran under 5. omtalte kom-
munale løntillæg og de nedenfor under 7.2.
omtalte vederlag for særligt arbejde. Man fin-
der dog, at sådanne ordninger —• i det om-
fang de eventuelt måtte blive opretholdt som
særordninger faldende uden for det egentlige
aftaleområde — ikke bør være til hinder for,
at folkeskolen indgår under en aftaleordning
som skitseret.

Da der efter arbejdsgruppens opfattelse vil
kunne tilvejebringes mulighed for, at de skit-
serede retningslinier for en nyordning af for-
handlingsretten, herunder om forhandling med
henblik på indgåelse af aftaler, vil kunne an-
vendes også for så vidt angår folkeskolens om-
råde, kan man anbefale, at de nye regler om
forhandlingsret udformes på en sådan måde,
at Danmarks lærerforening som hidtil får ad-
gang til sammen med statstjenestemændenes
centralorganisationer at forhandle ansættelses-
vilkårene for folkeskolens tjenestemænd med
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen i overensstemmelse med de principper,
der er skitseret med hensyn til forhandlings-
rettens indhold og proceduren for forhandlin-
gerne.

Det bemærkes i denne forbindelse, at ar-
bejdsgruppen endvidere kan anbefale, at vold-
giftsretten i tjenestemandssager får sit kornpe-
tenceområde udvidet til at omfatte også folke-
skolen.

For så vidt angår kommunale gymnasie-
skolers lærerforening foreligger der intet pro-
blem med hensyn til forhandlingsret over for
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen, idet denne organisation sammen med
Statsskolernes lærerforening er tilsluttet Dan-
ske statsembedsmænds samråd og fremtidig
vil kunne optages som medlem af dette.

Der er i øvrigt i arbejdsgruppen enighed
om, at Danmarks lærerforenings og de kom-
munale gymnasieskolers lærerforenings for-
handlingsret over for undervisningsministeriet
opretholdes efter samme retningslinier som
hidtil.

2. Den i lærerlønningslovens § 17 omhand-
lede forhandlingsret hjemler kun lærerorgani-
sationerne ret til at træde i forhandling med
undervisningsministeriet. Derimod findes in-
gen bestemmelser om organisationernes ad-
gang til forhandling med de kommunale skole-
myndigheder.,

Under hensyn hertil er der af Danmarks læ-
rerforenings repræsentanter i arbejdsgruppen
fremsat forslag om, at der tilvejebringes mu-
lighed for, at foreningen med undervisnings-
ministeriet kan forhandle spørgsmål om fast-
sættelse af vilkår m. v. for visse særlige ar-
bejdsopgaver, der pålægges lærerne, og for
hvilke vederlaget i dag fastsættes af de kom-
munale myndigheder. Det drejer sig om hverv,
der må anses som et naturligt led i skolens ar-
bejde, men for hvilke der ikke i lovgivningen
er fastsat særlige regler vedrørende aflønnin-
gen m. v. Som eksempel herpå kan nævnes
vederlæggelse for gårdinspektion, for tilsyn
med forskellige samlinger, skemalægningsve-
derlag m. v. Da udgifter til vederlæggelse af
lærerne for varetagelse af disse hverv ikke er
undergivet sædvanlig statsrefusion, men alene
afholdes af pågældende kommune, har spørgs-
målet om vederlag m. v. for det heromhandle-
de arbejde ikke været anset for omfattet af
den i lærerlønningslovens § 17, stk. 1, hjem-
lede forhandlingsret for Danmarks lærerfor-
ening over for undervisningsministeriet.

Vilkårene for de nævnte arbejdsopgaver
fastsættes af skoledirektioner eller kommunale
myndigheder, eventuelt efter visse af de kom-
munale organisationer fastsatte retningslinier,
og Danmarks lærerforening har ikke i et efter
foreningens opfattelse fornødent omfang haft
mulighed for at gøre sine synspunkter gælden-
de over for de respektive kommunale organisa-
tioner og myndigheder. Dette har medført, at
der gælder forskellige aflønningsregler for
varetagelse af sådanne hverv. Danmarks læ-
rerforening har i denne forbindelse henvist
til, at for lærerpersonale ved de kommunale
gymnasieskoler finder de til enhver tid for til-
svarende tjenestemænd ved statsskolerne gæl-
dende aflønningsformer for tilsynsvirksomhed
m. v. umiddelbart anvendelse, og at spørgsmå-
let om disse vederlags størrelser for adjunkter
og lektorer ved statens gymnasieskoler er for-
handlingspligtigt, samt at forhandlingerne her-
om føres af statsskolernes lærerforening, der
er tilsluttet Danske statsembedsmænds samråd.

Efter arbejdsgruppens opfattelse må det ud
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fra principielle synspunkter anses for ønske-
ligt, at der på det heromhandlede område til-
vejebringes generelle ordninger, ligesom man
skal pege på den interesse, der fra statens side
må ligge i at få indseende med de samlede
løn- og ansættelsesvilkår for folkeskolens læ-
rere. I denne forbindelse kan henvises til, at
de i lærerlønningslovens § 36 omhandlede
kommunale løntillæg, der heller ikke er under-
givet sædvanlig statsrefusion i henhold til lo-
vens § 44, skal godkendes af undervisningsmi-
nisteriet.

Imidlertid må det ved vurderingen af det
fremsatte forslag tages i betragtning, at det
drejer sig om ydelser, der udelukkende afhol-
des af de enkelte kommuner, og at det derfor
ikke kan udelukkes, at det fremsatte forslag
kan give anledning til, at der rejses spørgsmål
om en ændring af de gældende refusionsregler.

Danmarks lærerforening har heroverfor
gjort gældende, at problemkomplekset om-
kring statens refusion til kommunerne ikke
bør virke hindrende for en imødekommelse af
foreningens forslag, idet ansættelsesforholdene
og aflønningsreglerne må ses som en helhed,
og at den omstændighed, at udgifterne til ve-
derlag for det heromhandlede arbejde alene
afholdes af kommunerne, må betragtes som et
led i den samlede ordning vedrørende statens
tilskud til lærerlønningerne.

Såfremt den af tjenestemandskommissionen
skitserede nyordning vedrørende forhandlings-
retten gennemføres, således at ansættelsesvil-
kårene fastsættes ved aftale mellem ministeren
for statens lønnings- og pensionsvæsen og cen-
tralorganisationerne, og denne ordning som
forudsat også kommer til at omfatte folkesko-
lens tjenestemænd, jfr. foran under 7.1., bør
fastsættelsen af vederlag for varetagelse af
hverv af den heromhandlede art principielt
indgå under forhandlingerne og i den endelige
aftale.

Fra organisationernes side lægges der af-
gørende vægt på, at det omhandlede spørgsmål
løses, således at fastsættelsen af vederlag for
de omtalte hverv inddrages under aftaleord-
ningen. Undervisningsministeriets repræsen-
tanter i arbejdsgruppen har for deres vedkom-
mende fremhævet det ønskelige i, at der til-
vejebringes generelle ordninger på dette om-
råde, men finder, at spørgsmålet bør gøres til
genstand for nærmere overvejelse og eventuelt
tages op til drøftelse med de kommunale or-
ganisationer.

8. Vedrørende tjenesteboliger for
tjenestemænd i folkeskolen.

Ifølge lærerlønningslovens § 25, stk. 1, til-
lægges der lærere ved landsbyordnede skoler
tjenestebolig.

I samme paragraf stk. 2 er det bestemt, at
der for andre lærere end de i stk. 1 nævnte
kan indrettes tjenestebolig. Undervisningsmi-
nisteren kan med tilslutning fra pågældende
kommunalbestyrelse bestemme, at der ved ny-
opførte skoler i købstadkommuner indrettes
tjenestebolig for lederen, og bestående tjene-
steboliger ved købstadskoler må kun nedlæg-
ges, når det er nødvendigt af hensyn til sko-
lens tarv, og undervisningsministeren giver
samtykke dertil. Endelig kan undervisnings-
ministeren ifølge paragraffens stk. 4 dispen-
sere fra kravet om indretning af tjenestebolig,
når tilvejebringelse af bolig er forbundet med
særlige vanskeligheder.

Ved lærerlønningsloven af 7. juni 1958,
§ 32, blev slutlønnen i 3. lkl., hvortil lærere
ved landsbyordnede skoler er henført, fastsat
til 20.400 kr. årlig, medens slutlønnen i 4. lkl.,
hvortil overlærere ved købstadordnede skoler
er henført (med automatisk oprykning hertil
fra lærerstilling i 2. lkl. under forudsætning
af tilfredsstillende tjeneste) blev fastsat til
21.900 kr. årlig. Differencen svarer til sidste
alderstillæg for overlærerstillingen.

Ved lov nr. 167 af 11. maj 1966 om æn-
dring i lærerlønningsloven af 1958 er lønram-
men i lærerlønningslovens 3. lkl. blevet udvi-
det med et alderstillæg på 1.500 kr., hvorved
lærerne ved de landsbyordnede skoler har fået
samme slutløn som overlærere ved de köbstad-
ordnede skoler.

Ved forelæggelsen af forslaget til denne lov
om ændring i lærerlønningsloven udtalte un-
dervisningsministeren, at en væsentlig forud-
sætning for at kræve, at der stilles tjeneste-
bolig til rådighed for landsbylærere ville bort-
falde med gennemførelsen af lovforslaget, men
at det forekom rigtigt, at problemet blev taget
op til behandling i tjenestemandskommissio-
nen under hensyntagen til de regler, der gæl-
der for tjenesteboliger til statens tjenestemænd
(jfr. Folketingstidende 1965-66, sp. 3857).

I den af folketingets lønningsudvalg afgivne
betænkning over lovforslaget udtalte udvalget,
at tjenesteboligordningen for landsbylærere
efter udvalgets opfattelse burde revideres, men
at udvalget ikke fandt tilstrækkelig anledning
til at søge gennemført en ændring på davæ-
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rende tidspunkt, idet udvalget kunne tilslutte
sig det synspunkt, at spørgsmålet burde tages
op til behandling i tjenestemandskommissio-
nen.

Under henvisning til det således passerede
har De samvirkende sognerådsforeninger i
Danmark rettet henvendelse til tjenestemands-
kommissionen og henstillet, at spørgsmålet
om afskaffelse af tjenesteboligretten for lærere
ved de landsbyordnede skoler tages op til be-
handling i kommissionen.

Arbejdsgruppen finder, at de regler, der
gælder, og som forventes fremtidig at ville
komme til at gælde for tildeling af tjeneste-
boliger til statstjenestemænd, ikke kan begrun-
de opretholdelsen af pligten for kommunerne
til at stille tjenesteboliger til rådighed for læ-
rerne ved de landsbyordnede skoler, ligesom
reglerne efter udvalgets opfattelse heller ikke
som overvejende hovedregel kan begrunde, at
der pålægges samtlige lærere ved landsbyord-
nede skoler pligt til at bebo tjenestebolig. Der
er derfor i arbejdsgruppen enighed om at
foreslå § 25, stk. 1, i lærerlønningsloven op-
hævet og erstattet af en bestemmelse om, at
der med undervisningsministeriets tilslutning
kan tildeles lærere tjenestebolig i tilfælde,
hvor dette ville være i overensstemmelse med
de inden for statstjenestemandsområdet gæl-
dende regler for tildeling af tjenestebolig. Det
er herved en forudsætning, at de lærere, der
ved ændringens gennemførelse har fået tildelt
tjenesteboliger, bevarer disse på tjenestebolig-
vilkår, så længe de forbliver i den stilling,
hvortil boligen hidtil har været knyttet.

Samtidig foreslås det, at de øvrige bestem-
melser i § 25 ændres, så bestemmelserne om
tjenestebolig for lærere i folkeskolen i det
hele bliver svarende til de bestemmelser om
tjenestebolig, som måtte blive gældende for
statstjenestemænd.

9. Vedrprende spørgsmålet om opretholdelse
af en særlig lov om lønninger m. v. for

tjenestemænd i folkeskolen.
Det er arbejdsgruppen bekendt, at der in-

den for tjenestemandskommissionen har væ-
ret rejst spørgsmål om, hvorvidt der som hid-
til bør være særlige lønnings- og pensions-
love for folkeskolen og folkekirken, eller om
det vil være hensigtsmæssigt og muligt at
samle de derhen hørende bestemmelser i en

fælles lovgivning for statens, folkeskolens og
folkekirkens tjenestemænd. Arbejdsgruppen
har i denne anledning taget det nævnte spørgs-
mål op til overvejelse for folkeskolens ved-
kommende.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at
pensionsreglerne for statens og folkeskolens
tjenestemænd uden vanskelighed vil kunne
samles i en fælles pensionslov, hvilket efter de
for arbejdsgruppen foreliggende oplysninger
også er tanken i tjenestemandskommissionen.
Det bemærkes herved, at pensionsreglerne hid-
til har været ens for de to grupper af tjeneste-
mænd, jfr. lærerlønningslovens § 39, der di-
rekte henviser til de for statens tjenestemænd
gældende pensionsregler, samt at de skitserede
ændringer i den for statens tjenestemænd gæl-
dende pensionsordning som anført foran un-
der 6. også vil kunne overføres til folkeskolens
område.

For så vidt angår bestemmelserne om løn-
og øvrige ansættelsesvilkår fremgår det af det
foran anførte, at der hidtil i det væsentlige har
været fulgt samme principper ved fastsættel-
sen af disse vilkår for folkeskolens som for
statens vedkommende, og at reglerne herom i
det store og hele har været de samme for tje-
nestemændene inden for de to områder. Det
fremgår videre af det anførte, at de ændrin-
ger i reglerne om ansættelsesvilkårene, som er
skitseret for statens tjenestemænd, vil kunne
bringes i anvendelse også for tjenestemænd i
folkeskolen, og at der på visse punkter vil
kunne tilvejebringes endnu større overens-
stemmelse mellem reglerne for tjenestemæn-
dene inden for de to områder, end det hidtil
har været tilfseldet.

Det er under hensyn hertil arbejdsgruppens
opfattelse, at det vil være muligt at samle be-
stemmelserne om løn- og øvrige ansættelses-
vilkår i en fadles lov gældende for tjeneste-
mænd både i staten og i folkeskolen, og at en
sådan ordning kan være hensigtsmæssig bl. a.
i relation til forhandlingsretsreglerne. Det er
herved dog en forudsætning, at sådanne sær-
lige bestemmelser vedrørende tjenestemænd i
folkeskolen, som det må anses for nødvendigt
at opretholde ved lov, optages i den nye lov i
et særligt afsnit om særbestemmelser for folke-
skolens tjenestemænd eller eventuelt i lovens
overgangsbestemmelser, hvilket sidste kunne
tænkes ved opretholdelse af adgangen til ydel-
se af kommunale løntillæg, jfr. foran un-
der 5.
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Endvidere bør visse i den nuværende lærer-
lønningslov indeholdte bestemmelser, som det
vil være nødvendigt fortsat at opretholde som
lovbestemmelser, men som ikke synes at høre
hjemme i en tjenestemandslov, formentlig
overføres til andre love. Dette gælder f. eks.
lærerlønningslovens § 28 om skolernes ren-
gøring og opvarmning, § 41 om pensionsbi-
drags indbetaling til statskassen samt §§ 44
—47 om fordelingen af udgifterne til lærer-
lønninger m. v. mellem staten og folkeskolen,
jfr. herved folkeskolelovens §§ 62 og 63, der
indeholder bestemmelser om afholdelse af ud-
gifterne til folkeskolevæsenets ordning og
drift og om statstilskud til forskellige af så-
danne udgifter.

10. Specielt vedrørende de på tjenestemands-
lignende vilkår ansatte lærere ved private

eksamensskoler, handelsskoler, tekniske
skoler m. v.

I henhold til beslutning på tjenestemands-
kommissionens plenarmøde den 10. november
1966 er det overdraget udvalg IV at overveje,
hvorledes lærere ved forskellige private skole-
former kan blive inddraget i udvalgets arbejde
i det omfang, udvalget måtte finde det nød-
vendigt eller hensigtsmæssigt at tage spørgs-
mål om disse læreres ansættelsesvilkår op til
behandling i forbindelse med udvalgets øvrige
arbejde.

For en del af de private skoler er det en til-
skudsbetingelse, at lærerne aflønnes efter sam-
me regler, som er gældende for de tilsvarende
offentlige skolers lærere. For andre private
skoler er lønfastsættelsen i princippet fri, idet
der dog kun ydes tilskud i forhold til nærmere
angivne lønninger for lærere i offentlig tjene-
ste, og i praksis anvendes de for lærere i sta-
ten og folkeskolen også i ikke ringe udstræk-
ning ved skoler med principielt fri lønfastsæt-
telse.

Lærerne ved de private skoler har normalt
adgang til at blive optaget som medlemmer af
en privat statsgaranteret pensionskasse, så-
fremt de alders- og helbredsmæssige betingel-
ser herfor er opfyldt. Bestemmelserne i disse
pensionskassers vedtægter er i det væsentlige
svarende til pensionsreglerne for statens og
folkeskolens tjenestemænd, således at pen-
sionsret opnås og pension ydes efter principi-
elt samme regler som for statstjenestemænd.
Der er dog visse afvigelser, f. eks. derved at
der ved optagelse i pensionskassen efter opnå-

else af en vis levealder enten skal betales et
forhøjet pensionsbidrag af læreren eller ske
reduktion af dennes pension. Endvidere gæl-
der ventepengeordningen ikke, ligesom der
ikke haves ret til pension ved afsked af anden
utilregnelig årsag end alder og svagelighed.

De øvrige ansættelsesvilkår for lærere ved
de private skoler er ret forskellige. Ved visse
skoleformer gælder der i vid udstrækning sam-
me regler -— ofte fastsat ved reglement, cirku-
lære el. lign. — som for lærere ved de offent-
lige skoler, medens der ved andre skoleformer
ikke findes tilsvarende generelle bestemmelser.
I mange tilfælde hviler ansættelsen på en pri-
vat aftale mellem parterne, men arbejdsgrup-
pen har ikke ment at burde iværksætte omfat-
tende undersøgelser for at få oplyst ansættel-
sesvilkårene inden for de forskellige områder.

Det kan særligt fremhæves, at lærerne som
ansatte ved private skoler ikke nyder den sam-
me retsbeskyttelse som tjenestemændene. Der
er ganske vist inden for visse skoleformer gen-
nemført ordninger til sikring af lærerne mod
usaglige afskedigelser, men dette gælder langt
fra alle de private skoler, og de for statens og
folkeskolens tjenestemænd gældende regierom
disciplinærforfølgning finder ikke anvendelse
ved de private skoler. Hertil kommer, at den
retsbeskyttelse, som ligger i pensionsretten,
ikke er så vidtgående som for statens og folke-
skolens tjenestemænd, idet lærerne ved de pri-
vate skoler som foran nævnt ikke er sikret pen-
sion ved afsked af anden utilregnelig årsag
end alder og svagelighed.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der
under hensyn til det private skoleområdes
struktur og de forskellige ansættelsesvilkår for
lærerne ved disse skoler kun efter en meget
nøje forudgående undersøgelse og behandling
vil kunne tages stilling til, om det er muligt
at tilnærme ansættelsesvilkårene for lærerne
ved de omhandlede skoler til principperne i
det skitserede nye tjenestemandssystem. For
visse skoleformer, som f. eks. handelshøjsko-
lerne og teknika, hvor staten afholder den
fulde udgift, ville det formentlig være muligt
fuldt ud at bringe de skitserede nye principper
i anvendelse. For andre skoleformer vil dette
derimod næppe være tilfældet. Således må det
antages, at fastsættelse af større ansættelses-
områder med en almindelig adgang til omflyt-
ning af lærerne dels inden for ansættelsesom-
rådet, dels til andet ansættelsesområde ville
være vanskelig at gennemføre i hvert fald på
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en sådan måde. at ordningen kunne få den til-
sigtede virkning. Ved vurderingen af mulig-
hederne for en ændring af ansættelsesvilkårene
må også tilskudsordningerne tages i betragt-
ning, idet ændringer, der medfører større ud-
gifter eller indskrænkninger i skolernes ad-
gang til at disponere, vil kunne give anledning
til, at der rejses spørgsmål om revision af til-
skudsbestemmelserne. På denne baggrund fin-
der arbejdsgruppen, at spørgsmålet om æn-
dring af ansættelsesvilkårene er af en sådan
karakter og rejser sådanne problemer, at det
ikke kan løses uden indgående undersøgelser,
hvorunder formentlig også må indgå drøftel-
ser med de interesserede parter. Arbejdsgrup-
pen har ikke ment at burde tage initiativet til
sådanne undersøgelser, men er af den opfat-
telse, at ansættelsesvilkårene for lærerne ved
de private skoler efterfølgende må tages op til
overvejelse af undervisningsministeriet.

Udvalgets bemærkninger:
Ansættelsesvilkårerne for lærere i folkesko-

len er fastsat i en særlig lærerlønningslov, idet
der dog tillige findes enkelte bestemmelser
vedrørende folkeskolelæreres ansættelsesvilkår
i skoletilsynsloven og folkeskoleloven. De i
lærerlønningsloven indeholdte bestemmelser
vedrørende ansættelsesvilkårene er i det væ-
sentlige svarende til de for statens tjeneste-
mænd fastsatte bestemmelser i lønnings- og
pensionsloven.

På denne baggrund samt under henvisning
til det i arbejdsgruppens redegørelse, afsnit 9,
anførte kan udvalget tilslutte sig det af ar-
bejdsgruppen fremsatte forslag om, at lærere
i folkeskolen fremtidig bliver omfattet af
samme lov om statens tjenestemænd, dog så-
ledes at der i loven optages sådanne særbe-
stemmelser vedrørende folkeskolens lærere,
som må anses for nødvendige under hensyn
til lærernes særlige ansættelsesforhold. Sam-
tidig foreslås de bestemmelser i lærerlønnings-
loven, som ikke vedrører lærernes ansættelses-
vilkår, og som findes at burde opretholdes,
overført til folkeskoleloven.

Udvalget har ligeledes kunnet tilslutte sig
de øvrige af arbejdsgruppen fremsatte forslag
og skal til redegørelsen i øvrigt bemærke føl-
gende:

Som anført i redegøreisens afsnit 2. er
der i skoletilsynslovens § 41, stk. 1, optaget
en særlig bestemmelse, hvorefter en lærer, der
i mindst 6 år har været og fremdeles er med-

lem af folketinget, efter ansøgning kan begære
sig afskediget fra sit embede med den ham
efter hans pensionsalder tilkommende pension,
når ministeriet efter indhentet erklæring fra
skolemyndighederne skønner, at begrundelse
herfor er til stede. Under henvisning til de af
arbejdsgruppen anførte grunde samt til, at
en tilsvarende bestemmelse ikke gælder eller
er forudsat indført for statens tjenestemænd,
finder udvalget, at der ikke fortsat er fornø-
dent grundlag for at opretholde denne sær-
bestemmelse for folkeskolens lærere, og skal
derfor indstille, at bestemmelsen ophæves.

Reglerne om løn under tjenestefrihed i an-
ledning af varetagelse af hvervet som folke-
tingsmedlem er for statens tjenestemænd fast-
sat administrativt, hvilket også er forudsat at
skulle ske efter gennemførelsen af en nv tjene-
stemandslov. De tilsvarende regler for lærere
i folkeskolen er fastsat i skoletilsynslovens §
41, stk. 2. Da udvalget finder, at der fortsat
bør gælde ensartede regler for lærere i folke-
skolen og for statstjenestemænd i henseende
til aflønning under tjenestefrihed i anledning
af virksomhed som folketingsmedlem, og da
de to grupper af tjenestemænd som foran
nævnt er tænkt henført under samme lov,
skal man indstille, at den foran nævnte be-
stemmelse i skoletilsynsloven ophæves.

Udvalget kan endvidere tilslutte sig. at der
for så vidt angår tjenestefrihed til varetagelse
af borgerlige ombud følges ensartede regler
for statstjenestemænd og for lærere i folke-
skolen.

Vedrørende redegøreisens afsnit 3. Stil-
lingsforandring, er udvalget enig i, at der bør
tilstræbes en udvidelse af de nugældende an-
sættelsesområder for lærerne i folkeskolen.
Udvalget har ikke ment at burde tage nær-
mere stilling til de af arbejdsgruppen skitse-
rede muligheder for udvidelse af ansættelses-
områderne, idet spørgsmålet herom ligesom
for statens tjenestemænd forudsættes fastsat
ved aftale. Udvalget skal i denne forbindelse
pege på, at en ændring af de nugældende an-
sættelsesområder for folkeskolens lærere vil
nødvendiggøre en ændring i — eventuelt bort-
fald af •—• bestemmelsen i folkeskolelovens §
27.

Udvalget kan i denne forbindelse tilslutte
sig arbejdsgruppens bemærkninger om, at an-
sættelsesområdernes udvidelse ikke vil have
den tilsigtede virkning, medmindre der sker
en ændring af de i skoletilsynslovens §§ 38 og
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39 fastsatte regler om den indstillingsret, der
tilkommer de kommunale myndigheder ved
besættelse af stillinger i folkeskolen. Udvalget
forudsætter, at der i forbindelse med udform-
ningen af regler, der medfører en udvidelse af
ansættelsesområderne, optages forhandlinger
med de respektive kommunale myndigheder
med henblik på gennemførelse af sådanne
ændringer i skoletilsynslovens bestemmelser
om indstillingsret, at det tilsigtede formål med
udvidelse af ansættelsesområdet i videst mu-
ligt omfang kan opfyldes under passende hen-
syntagen til de kommunale interesser ved stil-
lingernes besættelse.

For så vidt angår redegøreisens afsnit 4.
om pensionsret og ret til ventepenge kan ud-
valget tilslutte sig arbejdsgruppens indstilling
om, at den i skoletilsynslovens § 21, stk. 5,
indeholdte bestemmelse vedrørende amtsskole-
konsulenter ophæves, ligesom man kan til-
slutte sig, at bestemmelsen i skoletilsynslovens
§ 42 ophæves, og at ordene »med eller uden
pension af en lærer, der ikke gør fyldest i
sin stilling« i samme lovs § 40, stk. 4, udgår.

Vedrørende den af arbejdsgruppen under
afsnit 5. omtalte bestemmelse i lærerløn-
ningslovens § 36 om adgang til for visse kom-
muner med undervisningsministeriets godken-
delse at yde højere lønninger (kommunale
iøntillæg) end de i lærerlønningsloven fast-
satte bemærkes, at der efter udvalgets opfat-
telse principielt bør gælde samme lønordning
for alle lærere i folkeskolen, således at der
ydes ensartede lønninger til lærere inden for
samme gruppe uanset ansættelsessted alene
med den undtagelse, som følger af stedtillægs-
ordningen. Da udvalget som foran nævnt end-
videre finder, at der bør gælde samme prin-
cipper for lønfastsættelse og lønregulering in-
den for folkeskolens område som inden for
statstjenestemandsområdet, og da den i så
henseende foreslåede nyordning bygger på
den forudsætning, at en tjenestemand for
varetagelsen af sin stilling kun kan oppebære
sådan løn, som er fastsat ved aftale, finder
udvalget det ikke uden betænkelighed at op-
retholde en ordning, hvorefter der uden for
den aftalte løn ydes visse af folkeskolens læ-
rere særligt tillæg for det med deres stillinger
forbundne arbejde.

Man har på denne baggrund overvejet mu-
ligheden af at ophæve adgangen til ydelse af
de omhandlede kommunale løntillæg. Det har
i udvalget imidlertid været fremført, at det

under hensyn til den specielle baggrund for
ydelsen af de kommunale tillæg samt til de
særlige forhold inden for det storkøbenhavn-
ske område næppe vil være rimeligt at ude-
lukke adgangen til godkendelse af disse løn-
tillæg, så længe Københavns kommunes lærere
oppebærer højere løn end lærere i tilsvarende
stillinger i folkeskolen.

Udvalget har herefter ikke ment at kunne
stille forslag om ophævelse af bestemmelsen i
lærerlønningslovens § 36.

Af repræsentanterne for de politiske par-
tier er der dog i udvalget givet udtryk for, at
ordningen ikke bør udvides til at omfatte
andre kommuner end dem, der nu yder kom-
munale løntillæg med undervisningsministe-
riets godkendelse, samt at der bør påbegyndes
en tilnærmelse mellem lærerlønningerne i de
kommuner, der nu yder kommunale tillæg, og
i folkeskolen i øvrigt. Dette kan ske ved, at
der, såfremt den forhøjelse af stedtillægget
for det storkøbenhavnske område, som kom-
missionen stiller forslag om, måtte blive gen-
nemført, sker reduktion af de nuværende kom-
munale løntillæg med et til stedtillægsforhø-
jelsen svarende beløb, og således at de her-
efter resterende kommunale løntillæg ydes
med faste beløb, der ikke fremtidig reguleres
hverken som følge af pristalsregulering eller
reallønsregulering. Denne revision af tillæg-
gene bør ske i forbindelse med den nye løn-
ordnings gennemførelse, således at samtlige
kommunale løntillæg forelægges undervis-
ningsministeriet til godkendelse.

Udvalget forudsætter iøvrigt. at aftrapning
og eventuelt bortfald af kommunale løntillæg
finder sted i det omfang, der ved fremtidige
lønreguleringer måtte vise sig mulighed her-
for, eller såfremt lønniveauet for heroine i
Københavns kommune måtte tilsige en ned-
sættelse eller bortfald af tillæggene.

Udvalget finder i tilslutning til foranstående
anledning til at fremhæve det ønskelige i, at
der søges tilvejebragt en koordinering og til-
pasning af lærerlønningerne i Københavns
kommune og i folkeskolen, og man skal hen-
stille, at der optages forhandling med Køben-
havns kommune herom.

Vedrørende de i arbejdsgruppens redegø-
relse under afsnit 7. omhandlede specielle
af de enkelte kommuner fastsatte godtgørel-
ser for særlige hverv, f. eks. gårdvagt, skema-
lægning, tilsyn med samlinger m. v., er ud-
valget enig i det ønskelige i, at størrelsen af
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de oml]andlede godtgørelser fastsættes efter
ensartede retningslinier for hele landet. Ud-
valget finder endvidere, at det under hensyn
til det foreslåede nye system for lønfastsæt-
telse og lønregulering ved aftale må anses for
rigtigst, at der sker central fastsættelse af
disse godtgørelser, bl. a. også af hensyn til
statens indseende med de samlede lønvilkår
for folkeskolens lærere. Da udgifterne til

I disse godtgørelser i henhold til lærerlønnings-
lovens § 44 ikke er undergivet sædvanlig re-
fusion, kan spørgsmålet om en generel fast-
sættelse af de pågældende godtgørelser efter
udvalgets opfattelse imidlertid ikke løses, uden
at spørgsmålet forinden har været forhandlet
med de berørte kommunale organisationer.
Udvalget skal henstille, at sådanne forhand-
linger optages.
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Kapitel 6.

Redegørelse fra udvalg V vedrørende tjenestemænd i folkekirken.

Ved skrivelse af 28. december 1966 fra tje-
nestemandskommissionen af 1965 blev der
nedsat et udvalg (udvalg V) med den opgave
at undersøge, hvorledes de i kommissionen
skitserede principper for et nyt tjenestemands-
system kan bringes til anvendelse på tjeneste-
mænd i folkekirken.

Udvalget fik følgende sammensætning:

Afdelingschef Bodil Andersen, ministeriet for
statens lønnings- og pensionsvæsen, formand

Kontorchef J. Bengtsson, kirkeministeriet
Fuldmægtig K. Bagger, kirkeministeriet
Skatterådsformand Hans Lund, M. F.
Civilingeniør Knud Enggaard. M. F.
Oberst Adam Møller, M. F.
Fhv. minister K. Helveg Petersen, M. F.
Professor Morten Lange, M. F.
Professor Børge Diderichsen, M. F.
Forbundsformand Aage Nielsen, statstjeneste-

mændenes centralorganisation I
Kontrollör Jens Christensen, statstjenestemæn-

dene? centralorganisation II
Professor P. Bonnevie, danske statsembeds-

mænds samråd
Overlærer N. C. Thomsen Nielsen, Danmarks

lærerforening
Provst C. Nepper-Christensen. den danske præ-

steforening
Sognepræst A. Riishøj. den danske præstefor-

ening
Kordegn Verner Jensen, sammenslutningen af

tjenestemandsansatte kirkefunktionærer i
Danmark

I henhold til tjenestemandskommissionens
skrivelse af 27. februar 1968 skete der føl-
gende ændringer i udvalgets sammensætning:

Fhv. minister Ivar Nørgaard, M. F., indtrådte
i stedet for skatterådsformand Hans Lund,
M. F.

Rektor Bernhard Baunsgaard, M. F., indtrådte
i stedet for minister K. Helveg Petersen.
M. F.

Kommunelærer Sv. E. Kjær Rasmussen, M.F.,
indtrådte og

Professor Børge Diderichsen, udtrådte.

Som sekretær for udvalget har fungeret
fuldmægtig Erik Andersen, kirkeministeriet og
ekspeditionssekretær Karen Byberg, ministe-
riet for statens lønnings- og pensionsvæsen.

Efter en indledende drøftelse i et plenar-
møde den 16. marts 1967 nedsattes en arbejds-
gruppe bestående af udvalgets medlemmer
med undtagelse af repræsentanterne for de
politiske partier, repræsentanten for statstje-
nestemændenes centralorganisation I og re-
præsentanten for danske statsembedsmænds
samråd.

Resultatet af arbejdsgruppens overvejelser
er nedfældet i nedenstående redegørelse af 1.
december 1967.

Arbejdsgruppens redegørelse.

Indledning.
De gældende bestemmelser vedrørende an-

sættelsesvilkårene for folkekirkens tjeneste-
mænd indeholdes i det væsentlige i lov nr. 155
af 7. juni 1958 om folkekirkens lønningsvæsen
m. v. Herudover findes enkelte bestemmelser
af mere speciel karakter i andre kirkelove. Be-
stemmelserne i folkekirkens lønningslov svarer
for den overvejende dels vedkommende til be-
stemmelserne i loven om lønninger og pensio-
ner m. v. til statens tjenestemænd. På visse
punkter har de særlige forhold inden for fol-
kekirkens område dog medført bestemmelser,
der afviger fra de for statens tjenestemænd
fastsatte. På baggrund heraf har arbejdsgrup-
pen drøftet, i hvilket omfang det må anses for
ønskeligt fortsat at opretholde særbestemmel-
ser inden for folkekirkens område. Efter at
gruppen har gennemgået de enkelte afsnit i
det af tjenestemandskommissionen udsendte
resumé, kan man som resultat heraf anføre
følgende:
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i. Alder.
Med hensyn tii aldersgrænserne for tjeneste-

mandsansættelse er der i arbejdsgruppen enig-
hed om, at de i resumeet anførte retningslini-
er, hvorefter der vil ske en betydelig lempelse
af de nuværende alderskrav for ansættelse som
statstjenestemand, må kunne tiltrædes for fol-
kekirkens vedkommende. Det bemærkes her-
ved, at den foreslåede ændring inden for stats-
tjenestemandsområdet vil betyde en tilnærmel-
se til de regler, der allerede praktiseres inden
for folkekirken.

De for ansættelse som statstjenestemænd
gældende alderskrav er ifølge lønnings- og
pensionsloven en minimumsalder af 21 år,
medens den øvre grænse for tjenestemandsan-
sættelse med pensionsret er 40 år. I praksis,
der bygger på finansministeriets cirkulære af
23. oktober 1947, er de aldersmæssige krav
imidlertid væsentlig strengere for så vidt an-
går den øvre aldersgrænse.

Inden for folkekirken gælder for de tjene-
stemandsansatte kirkefunktionærer (kordegne,
organister og kirketjenere) samme legale al-
dersgrænser — henholdsvis 21 og 40 år —-
som for statstjenestemandsområdet.

Anvendelsen af lønnings- og pensionslovens
minimumsalder på 21 år for kirkefunktionæ-
rernes vedkommende synes at have virket til-
fredsstillende.

Hvad angår den øvre aldersgrænse er der
ikke som inden for statstj enesten gennemført
en i forhold til lovens bestemmelse skærpet
administrativ praksis. Tjenestemandsansættel-
se af kirkefunktionærer sker således uden al-
dersbegrænsning, idet dog ansættelse efter det
fyldte 40. år ikke er forbundet med pensions-
ret.

Den fornævnte praksis med hensyn til an-
sættelse af kirkefunktionærer uanset en frem-
rykket alder er til dels begrundet i menigheds-
rådenes indstillingsret, jfr. lov om kirkers be-
styrelse § 9, hvorefter sådanne stillinger be-
sættes af kirkeministeren efter indstilling af
menighedsrådet.

For præsternes vedkommende er der i Dan-
ske Lov fastsat en særlig regel, hvorefter disse
ved ordination skal være fyldt 25 år. Der kan
dispenseres fra bestemmelsen, dog kun for per-
soner, der er fyldt 24 år. Da ordination er en
forudsætning for ansættelse i en stilling som
præst, såvel i fast embede som i honorarlønnet
stilling (hjælpepræstestilling), betyder dette
formelt et alderskrav, der imidlertid ingen re-

el betydning har, idet teologiske kandidater
normalt ikke vil have afsluttet deres udannel-
se før det 24.—-25. år. Lægmandspræster skal
ved ansættelsen være fyldt 35 år i Lov af 16.
juni 1962 om adgang til præsteembeder § 5).

Med hensyn til maksimumsalderen henvises
til det ovenfor anførte vedrørende kirkefunk-
tionærerne. Menighedsrådenes indstillingsret
til præsteembeder er hjemlet i menighedsråds-
lovens afsnit IV, der bl. a. indeholder en be-
stemmelse om, at en præst skal udnævnes til
det pågældende embede, når eenstemmighed
herom foreligger i menighedsrådet.

For folkekirkens vedkommende vil en æn-
dring af de øvre grænser for ansættelse altså
alene få den betydning, at det vil blive muligt
at ansætte personer, der er fyldt 40 år, med
pensionsret.

2. Aspiranttjeneste.
Ifølge lønnings- og pensionsloven er ansæt-

telse i en stilling som statstjenestemand i 1.—
20. lønningsklasse betinget af mindst 2 års

| aspiranttjeneste efter det 19. år.
For kirke funktionærer gælder tilsvarende

regler, jfr. præsteiønningslovens ii 54. Ar-
bejdsgruppen kan for kirkefunktionærernes
vedkommende tilslutte sig det rimelige i, at
der gennemføres generelle forskrifter om prø-
vetjeneste uanset stillingernes lønmæssige pla-
cering. Aspiranttiden har her som for statens
tjenestemænd karakter af en prøvetid.

Med hensyn til præsterne er forholdet mere
kompliceret. Liter de gældende regler fastan-
sættes præster straks. Der er altså ikke tale om
aspirantansættelse, og der er i arbejdsgruppen
enighed om. at der ikke bør indføres en egent-
lig aspiranttjeneste for præster. Til støtte for
denne opfattelse er det anført, at der ikke in-
den for folkekirken findes et overordnet or-
gan, der kan føre dagligt tilsyn med præstens
tjeneste. Hertil kommer arbejdets særlige ka-
rakter, der gør en objektiv kritik meget van-
skelig, samt hensynet til forkyndelsesfriheden.

Det er over for arbejdsgruppen oplyst, at
spørgsmålet om for teologiske kandidater at
indføre en særlig turnusordning er optaget til
overvejelse i den af kirkeministeriet nedsatte
strukturkommission.

Medens der for kirkefunktionærerne gælder
samme bestemmelser om helbredsbedömmelser
som for statstjenestemænd, har der for folke-
kirkens præster ikke hidtil været stillet hel-
bredsmæssige krav som betingelse for ansæt-
telse eller genansættelse i tjenestemandsstil-
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ling. Der er i arbejdsgruppen enighed om, at
de helbredsmæssige betingelser, der fremtidig
måtte blive fastsat for ansættelse eller genan-
sættelse som statstjenestemand, også må finde
anvendelse for såvel præster som kirkefunktio-
nærer.

3. Anciennitet.
Ifølge resumeet påtænkes der en lempelse af

de gældende anciennitetsregler for statstjene-
stemændenes vedkommende, idet disse regler,
der bevirker, at stort set alle nyansatte skal af-
lønnes med begyndelsesløn i den pågældende
lønklasse, virker hæmmende for rekrutterin-
gen af personer i en mere moden alder.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at en
nyordning, hvorefter personer, der ansættes
som statstjenestemænd, vil kunne få adgang til
medregning af tidligere beskæftigelse af tilsva-
rende karakter uden for statstjenesten efter
nærmere fastsatte regler, vil kunne anbefales
gennemfort efter samme retningslinier for
kirke funktionær ernes vedkommende. Disse
funktionærer har ligesom statstjenestemænde-
ne hidtil haft meget begrænset mulighed for
at få medregnet tidligere beskæftigelse ved
anciennitetens fastsættelse, idet de principielt
ansættes med begyndelsesløn, der for de fleste
kirkefunktionærers vedkommende er ret lav.
Der findes dog i præstelønningslovens § 54,
stk. 3, en bestemmelse, hvorefter forudgående
tjeneste i en tilsvarende honorarlønnet stilling
som kirkefunktionær kan medregnes ved be-
regning af tjenestetid med hensyn til alderstil-
læg i tjenestemandsstillingen. Det må herved
tages i betragtning, at en stor del af kirkefunk-
tionærerne ansættes i en moden alder, idet dis-
se stillinger erfaringsmæssigt ikke tiltrækker
ret mange helt unge ansøgere.

For præsternes vedkommende findes ret ud-
førlige anciennitetsregler i præstelønningslo-
vens § 47. Ifølge denne bestemmelse kan en
præsts Icinningsanciennitet i forbindelse med
ansættelse i fast præsteembede i folkekirken
fastsættes under hensyntagen til anden præste-
gerning samt tidligere virksomhed ved under-
visningsvæsenet og frie kirkelige institutioner,
kordegnevirksomhed m. m.

Et særligt problem udgør fastsættelsen af
anciennitet for lægmandspræster.

Et mere smidigt anciennitetssystem inden
for statstjenesten synes med fordel at kunne
overføres til folkekirken og give anledning til
en ændring og måske mere generel udform-
ning; af § 47.

4. Bibeskæftigelse.
Ifølge lønnings- og pensionslovens § 44 kan

en statstjenestemand kun have beskæftigelse
uden for statstj enesten, for så vidt og i det
omfang det er foreneligt med den samvittig-
hedsfulde udførelse af hans pligter som tjene-
stemand og med den for stillingen nødvendige
agtelse og tillid. Der findes i samme paragraf
regler, hvorefter tjenestemanden, forinden han
påbegynder forretnings- eller erhvervsvirk-
somhed, overtager en uden for statstj enesten
liggende beskæftigelse eller indtræder i besty-
relsen for et erhvervsmæssigt selskab, skal fo-
retage anmeldelse til den pågældende styrelse
herom.

En tilsvarende bestemmelse, der finder an-
vendelse på såvel kirkefunktionærer som præ-
ster, findes i præstelønningslovens § 23.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at den
påtænkte liberalisering af reglerne om stats-
tjenestemænds adgang til beskæftigelse uden
for tjenesten, således at anmeldelsespligten
bortfalder, også vil kunne anvendes inden for
folkekirkens område. Det bemærkes herved,
at det for præsternes vedkommende normalt
ikke vil være interessekollisionen, der er det
primære, men derimod hensynet til den for
stillingen nødvendige agtelse og tillid.

5. Ombud.
Der er enighed om, at der inden for folke-

kirkens område som hidtil må kunne følges
tilsvarende regler som inden for staten med
hensyn til bestemmelserne om tjenestemænds
pligt til at modtage borgerlige og kommunale
ombud og med hensyn til de økonomiske vil-
kår under den hertil nødvendige tjenestefri-
hed, jfr. lønnings- og pensionslovens § 43 og
præstelønningslovens § 24.

6. Stillingsforandring.
Adgangen til at foretage ændringer i tjene-

steforretningernes omfang og beskaffenhed er
for statstjenestemændenes vedkommende fast-
slået i lønnings- og pensionslovens § 4, hvor-
efter enhver tjenestemand er pligtig at under-
kaste sig de forandringer, som måtte blive be-
stemt, uden at hans ansættelsesbrev behøver
at indeholde noget forbehold herom. Denne
vide beføjelse er dog begrænset af grundlovens
§ 27, stk. 3, om forflyttelse.

Ifølge resumeet påtænkes der for statstjene-
stemændene etableret en udvidet adgang til
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omflytning gennem en revision af ansættelses-
vilkårene.

Hverken organisationernes eller kirkemini-
steriets repræsentanter anser det imidlertid for
muligt under den bestående kirkelige ordning
at gennemføre en tilsvarende revision af an-
sættelsesvilkårene med henblik på ansættelse
af folkekirkens tjenestemænd for større om-
råder end de nuværende. For kirke funktionæ-
rernes vedkommende bemærkes, at de lønnes
fuldtud af den stedlige menighed og derfor
naturligt bør ansættes ved denne menighed.
Hvad præsterne angår bemærkes, at menig-
hedsrådslovens afsnit IV forudsætter, at en
præst kaldes til et bestemt embede, og at æn-
dring heraf næppe bør foretages. Arbejds-
gruppen må dog anse det for hensigtsmæssigt,
at der i alle tilfælde ved nybesættelse af præ-
steembeder optages et forbehold i kaldsbreve-
ne, hvorefter embedsindehaverne skal være
pligtige at finde sig i ændringer af embedets
omfang og tjenesteboligens beliggenhed, såle-
des at det snævert bestemte ansættelsesområde
ikke skal udgøre nogen hindring for en rime-
lig justering af pastoraternes omfang under
hensyn til befolkningsudviklingen. I denne for-
bindelse bemærkes endvidere, at en præst, hvis
embede nedlægges, og som derfor efter de gæl-
dende regler har ret til at oppebære ventepen-
ge, fortaber denne rettighed, såfremt han næg-
ter at modtage et ham tilbudt tilsvarende em-
bede.

Nedlæggelse af sogne eller henlæggelse af
sogne, der hidtil har været et selvstændig pa-
storat, til et nabopastorat for derigennem at
opnå pastorater af en rimeligere størrelse har
hidtil hovedsagelig fundet sted ved embeds-
ledighed.

Der er i nogle tilfælde nedlagt præsteembe-
der, men oftest mødes bestræbelserne med
modstand fra de stedlige menighedsråd og be-
folkningen, der ønsker at bevare præst og
præstegård. Nogen tvangsmæssig rationalise-
ring har der ikke været tale om.

Arbejdsgruppen er bekendt med, at der for
statstienestemandsområdet påtænkes gennem-
ført en ordning, hvorefter det i visse tilfælde
kan pålægges en tjenestemand at overtage en
stilling uden for hans hidtidige ansættelsesom-
råde, i hvilken tjenesten efter sin karakter sva-
rer til hans hidtidige stilling, og som må anses
for passende for ham. Forudsætningen herfor
skulle være, at ændringer i forvaltningens or-
ganisation eller arbejdsform gør det nødven-

digt, eller at en tjenestemand under 60 år af
helbredsmæssige grunde bliver uegnet til at
varetage sin hidtidige stilling. Pligten til at
overtage en stilling uden for det hidtidige an-
sættelsesområde skulle dog være betinget af,
at omflytningen får tilslutning fra et særligt
nævn, sammensat af en repræsentant for hver
centralorganisation og et tilsvarende antal
styrelsesrepræsentanter.

Såfremt en sådan ordning gennemføres for
statstjenestemandsområdet, kan arbejdsgrup-
pen anbefale, at en tilsvarende ordning gen-
nemføres for folkekirkens tjenestemænd, hvor-
ved bemærkes, at pligten til overtagelse af an-
den stilling kun vedrører forholdet til tjeneste-
mændene, men ikke griber ind i de ansættende
myndigheders dispositionsret.

7. Konstitution.
Ifølge lønnings- og pensionslovens § 12 er

en statstjenestemand kun pligtig at gøre mid-
lertidig tjeneste i højere stilling end hans egen
inden for samme tjenestegren. Denne regel på-
tænkes ifølge resumeet ændret, således at kon-
stitution fremtidig kan finde sted også i andre
tjenestegrene og i andre styrelser inden for tje-
nestemandens ansættelsesområde, ligesom man
anser det for ønskeligt, at længere konstitu-
tionsperioder kan medregnes ved eventuel se-
nere udnævnelse i stillingen.

For kirkefunktionærernes vedkommende er
spørgsmålet om pligt til at lade sig konstitue-
re i en anden kirkefunktionærstilling ikke af
større praktisk betydning. Hvis spørgsmålet
bliver aktuelt, må de for statstjenestemænd
foreslåede regler kunne følges.

De gældende regler om konstitution af præ-
ster i andet embede i stedet for eller i forbin-
delse med deres eget embede findes i præste-
lønningslovens § 6. Der er enighed om, at
denne bestemmelse, som hjemler adgang til
konstitution både i sideordnet og højere stil-
ling, hidtil har fungeret tilfredsstillende og i
princippet bør opretholdes. Arbejdsgruppen
kan tilslutte sig, at længere konstitutionsperio-
der bør medregnes anciennitetsmæssigt ved se-
nere udnævnelse i stillingen.

8. Retsbeskyttelse.
Statstjenestemændenes nuværende retsbe-

skyttelse er i væsentlig grad forbundet med
retten til pension ved afsked af utilregnelig år-
sag, idet uansøgt afsked med nedsat pension
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eller uden pension normalt kun kan finde sted
efter tjenesteforseelse af en vis grovhed.

Et andet væsentligt led i retsbeskyttelsen
findes i den eksisterende regel om ventepenge
ved stillingsnedlæggelse, jfr. lønnings- og pen-
sionslovens § 59.

For kirkefunktionærer og præster gælder
principielt samme regler som for statens tjene-
stemænd, jfr. herved præstelønningslovens
§ 30, hvorefter de i henhold til denne lov løn-
nede tjenestemænd er berettiget til pension for
sig selv og deres enker samt til børnepension
efter de for statens tjenestemænd gældende
regler. Denne ligestilling bør efter arbejds-
gruppens opfattelse bevares.

Der er således i arbejdsgruppen enighed om,
at også den ordning, der måtte blive truffet på
statstjenestemandsområdet vedrørende vente-
pengespørgsmålet, må kunne overføres til fol-
kekirken. Et særligt problem findes med hen-
syn til den i præstelønningslovens § 14 om-
handlede bestemmelse, hvorefter en præst, der
gennem længere tid har været i uoverensstem-
melse med menigheden, har adgang til afsked
med ventepenge, men også denne situation må
kunne omfattes af de regler, der måtte blive
fastsat på dette område for statstjenestemæn-
dene.

Den påtænkte ændring af bestemmelsen om
tilbagebetaling af for meget udbetalt løn, jfr.
lønnings- og pensionslovens § 19, stk. 3, så-
ledes at den hidtidige 15-måneders grænse
slettes, og dansk rets almindelige regler om
tilbagesøgning finder anvendelse, giver ikke
anledning til bemærkninger.

Med hensyn til spørgsmålet om ansøgeres
adgang til at blive gjort bekendt med foresat-
tes påtegninger på ansøgningerne og til at be-
gære behandling i personalenævn finder ar-
bejdsgruppen, at der inden for folkekirken må
kunne følges tilsvarende regler som inden for
staten.

Arbej dsgruppen har endvidere drøftet spørgs-
målet om ansættelsesmyndigheden, herunder
særlig om afgrænsningen af de stillinger, hvis
indehavere ansættes af kongen. Kirkeministe-
riets og præsteforeningens repræsentanter har
givet udtryk for den opfattelse, at der må læg-
ges vægt på opretholdelse af den hidtil gælden-
de ordning, for hvilken der er lang tids tradi-
tion, og hvorefter samtlige præster i fast em-
bede uanset lønklasse udnævnes af kongen. De
øvrige medlemmer af arbejdsgruppen har intet

at bemærke til, at den hidtidige ordning på
dette område opretholdes.

Med hensyn til behandlingen af disciplinære
forseelser begået af præster gælder lønnings-
og pensionslovens almindelige regler. Det er
dog i præstelønningslovens § 10 fastsat, at en
præst, mod hvem disciplinær undersøgelse er
indledt, har ret til, når den foreløbige under-
søgelse er endt, at forlange undersøgelsen hen-
vist til provsteretten, der består af den stedlige
provst og underretsdommer. For kirkefunktio-
nærer følges normalt de for statstjenestemænd
gældende regler; disse funktionærer kan dog
i særlige tilfælde tiltales for provsteretten, men
der er ingen pligt for administrationen til at
lade sager imod kirkefunktionærer behandle
ved provsteret, selv om de pågældende måtte
ønske dette, jfr. præstelønningslovens § 10,
stk. 3.

Fra provsteretten kan der appelleres til lan-
demoderetten, der består af den stedlige stift-
amtmand og biskop, og til højesteret, hvor sa-
gen behandles og pådømmes uden deltagelse
af gejstlige dommere.

Der er såvel fra kirkeministeriets som præ-
steforeningens side lagt vægt på, at man bibe-
holder de gejstlige domstole til behandling af
gejstlige disciplinære sager i første og anden
instans. De øvrige medlemmer af arbejdsgrup-
pen har intet at bemærke hertil.

9. Lønningernes fastsættelse og regulering.
Der er i arbejdsgruppen enighed om, at

principperne for fastsættelse af lønninger og
pensioner inden for folkekirken samt regule-
ring af disse fremdeles må kunne ske efter de
for statens tjenestemænd gældende regler.
Dette gælder også stedtillægsordningen, og
arbejdsgruppen kan i øvrigt tilslutte sig, at
stedtillæggene til folkekirkens tjenestemænd
kommer til at udgøre en større procentvis an-
del af lønningerne end hidtil, og at der gen-
nemføres en større graduering mellem hoved-
stadsområdet og det øvrige land.

10. Forhandlingsretten.
Ifølge lønnings- og pensionsloven af 1958

er følgende centralorganisationer inden for
statstj enestemandsområdet forhandlingsberet-
tigede: statstjenestemændenes centralorgani-
sation I (funktionærklasserne), statstjeneste-
mændenes centralorganisation II (embedsklas-
serne) og danske statsembedsmænds samråd.
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Kirkefunktionærernes forhandlingsret er
omhandlet i præstelønningslovens § 15. Det
hedder heri. at forhandlingsret kan tilstås en
fællesorganisation af tjenestemandsansatte
kirkebetjente (kirkefunktionærer) under for-
udsætnina af. at organisationen opfylder en
række nærniere i loven fastsatte betingelser,
der svarer til de i lønnings- og pensionslovens
§§ 21—21 stillede krav.

Der findes herunder en til lønnings- og pen-
sionslovens § 22 svarende bestemmelse, hvor-
efter forslag til ændringer i love og andre be-
stemmelser af almindelig karakter skal drøftes
med de anerkendte organisationer.

Præsteldnningslovens § 3, stk. 3, indeholder
en regel om, at der, forinden en tjenestemand
afskediges uden ansøgning, og uden at afske-
digelsen skyldes sygdom, skal gives såvel ved-
kommende forhandlingsberettigede tjeneste-
mandsorganisation som tjenestemanden selv
adgang til at udtale sig i sagen, medmindre der
har været afholdt forhør ved provsteretten
eller i henhold til lønnings- og pensionslovens
§ 17.

Kirkeministeriet har anerkendt »Sammen-
slutningen af tjenestemandsansatte kirkefunk-
tiona^rer i Danmark« som forhandlingsberet-
tiget.

Der er ligeledes ifølge præstelønningslovens
§ 15 tillagt -præsterne en ret til at danne or-
ganisationer, som kan træde i forhandling
med kirkeministeriet om ethvert spørgsmål af
tjenstlig eller økonomisk art vedrørende hele
standen eller enkeltmand inden for samme,
herunder om enkeltmands udnævnelse og af-
skedigelse.

Det er ifølge § 15, stk. 2, en betingelse for
godkendelse som forhandlingsberettiget orga-
nisation, at denne opfylder en række betin-
gelser, der svarer til de i lønnings- og pen-
sionsloven stillede krav.

Kirkeministeriet har anerkendt »Den danske
præsteforening« som indehaver af forhand-
lingsretten.

I øvrigt henvises til det foran om kirkefunk-
tionærerne anførte.

Den forhandlingsret, som hjemles ved præ-
stelønningslovens § 15 for organisationer af
tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og
præster, giver kun organisationerne forhand-
lingsret over for kirkeministeriet.

Sammenslutningen af tjenestemandsansatte
kirkefunktionærer i Danmarks repræsentant
i arbejdsgruppen har fremsat forslag om, at

forhandlingsretten udvides til at omfatte også
menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrighe-
der. Som motivering herfor henvises til, at det
ved den kirkelige lovgivning og den af kirke-
ministeriet fulgte praksis er overladt til de
stedlige menighedsråd under approbation af
overordnet lokal myndighed at træffe afgø-
relse om væsentlige ansættelsesvilkår. Det er
således i bestemmelsen i § 9 i lov om kirkers
bestyrelse fastsat, at regulativ for ansættelse
og afskedigelse af kirkefunktionærer og om
deres tjenesteforhold m. m. affattes af menig-
hedsrådet og stadfæstes for kirker i købstæ-
derne af stiftsøvrigheden og for kirker på
landet af provstiudvalget, jfr. præstelønnings-
lovens § 89, hvorefter regulativer for køben-
havnske og frederiksbergske kirkefunktionæ-
rers embedsforretninger fastsættes af overtil-
synet. Ved præstelønningslovens § 57 hensky-
des reglerne om fridage til fastsættelse i de
omhandlede regulativer.

De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen
kan i princippet tiltræde det af repræsentan-
ten for Sammenslutningen af tjenestemands-
ansatte kirkefunktionærer i Danmark frem-
satte forslag, men finder, at spørgsmålet har
så nær forbindelse med den ordning, som
måtte blive truffet vedrørende kompetencen
til ansættelse og afskedigelse af kirkefunktio-
nærer, at der ikke på nuværende tidspunkt kan
fremsættes et konkret forslag.

Der er ikke af præsteforeningens repræsen-
tanter stillet forslag om udvidelse af for-
handlingsretten til at omfatte andre kirkelige
myndigheder end kirkeministeriet, idet der
ikke skønnes at være behov herfor.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at så-
fremt der gennemføres en ordning, hvorefter
tjenestemænds lønninger og andre generelle
ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen og centralorganisationerne, vil det være
af vital interesse for medlemmerne af de for-
handlingsberettigede tjenestemandsorganisati-
oner inden for folkekirkens område at være
tilsluttet en centralorganisation og derigennem
have mulighed for at øve indflydelse på de
generelle løn- og ansættelsesvilkår for tjeneste-
mandsansat personale.

For præsternes vedkommende indebærer
dette ikke noget problem, idet Den danske
præsteforening allerede under den nuværende
ordning er associeret »Samrådet«.

For kirkefunktionærernes vedkommende be-
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mærkes, at den forhandlingsberettigede orga-
nisation »Sammenslutningen af tjenestemands-
ansatte kirkefunktionærer i Danmark« ikke
hidtil har været tilsluttet nogen centralorgani-
sation. Det er imidlertid oplyst over for ar-
bejdsgruppen, at organisationen har haft for-
handlinger med statstjenestemændenes central-
organisationer, og at der med disse er opnået
enighed om, at kirkefunktionærerne tilsluttes
den centralorganisation, hvorunder de pågæl-
dende tjenestemænd naturligt henhører (for
kordegnenes og organisternes vedkommende
centralorganisation II og for kirketjenernes
vedkommende centralorganisation I) .

Hermed skulle der være sikret også kirke-
funktionærerne indflydelse på tjenestemæn-
denes generelle lønningsforhold.

Arbejdsgruppen er bekendt med, at det
inden for tjenestemandskoinmissionen over-
vejes, hvorvidt der bør opretholdes særlige
lønnings- og pensionslove for folkekirken og
folkeskolen, eller om det vil være hensigts-
mæssigt, at der gennemføres fælles tjeneste-
mandslove for statens, folkeskolens og folke-
kirkens områder.

Såfremt disse overvejelser resulterer i, at
der gennemføres en fælles lovgivning på dette
område, forudsætter arbejdsgruppen, at der
tilvejebringes hjemmel for, at de for folkekir-
ken nødvendige særregler opretholdes.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at
folkekirkens tjenestemænd må kunne omfat-
tes af en for statens tjenestemænd m. fl. gæl-
dende fælles pensionslov.

Kirkeministeriets repræsentanter har der-
imod taget forbehold med hensyn til gennem-
førelsen af en fælles lønningslov, da fordelene
herved af disse repræsentanter ikke skønnes
at opveje hensynet til det inden for folkekir-
ken nærede almindelige ønske om fortsat at
bevare en særlig lønningslov for folkekirken.

Til støtte for dette standpunkt kan først an-
føres, at selv om bestemmelser for præster og
tjenestemandsansatte kirkefunktionærer op-
tages i en fælles lov for tjenestemænd, således
at denne tillige indeholder et afsnit med sær-
regler for præster m. fl., vil man alligevel være
nødsaget til at opretholde en særlig lov for
folkekirkens økonomiske forhold i øvrigt, og
det forekommer upraktisk at skulle have 3
forskellige love (de to foran anførte love samt
menighedsrådsloven) for folkekirkens tjene-
stemænd og de økonomiske forhold inden for
folkekirken. Det må rent lovteknisk anses for
11

rigtigere og mere hensigtsmæssigt, at man har
en særlig præstelønningslov, i hvilken der kan
henvises til de bestemmelser eller afsnit i stats-
tjenestemandsloven, der gælder for præster og
tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.

Et mere tungtvejende hensyn er imidlertid
rent kirkepolitiske grunde, idet en fælles lov-
givning for statens og folkekirkens tjeneste-
mænd vil markere en infiltration af statens og
folkekirkens anliggender, der ikke er stem-
mende med nutidens tendenser. Hertil kom-
mer, at det må anses for ønskeligt, at æn-
dringsforslag vedrørende folkekirkens tjeneste-
mænd udarbejdes i kirkeministeriet og fore-
lægges af kirkeministeren, og at kirkeministe-
riet varetager den fulde administration af
disse forhold.

På baggrund af de af kirkeministeriets re-
præsentanter fremførte synspunkter, som re-
præsentanterne for de kirkelige organisationer
har tilsluttet sig, må arbejdsgruppens øvrige
medlemmer nære betænkelighed ved at fore-
slå, at lovgivningen om løn- og ansættelses-
vilkår for folkekirkens tjenestemænd — bort-
set fra pensionsbestemmelser — fjernes fra
kirkeministeriets ressort.

Det er af kirkeministeriets repræsentanter
anført, at tjenestemandskommissionens ar-
bejde formentlig vil resultere i et forslag om
ændring af betydelige dele af præstelønnings-
loven, og at det må anses for ønskeligt i for-
bindelse hermed at foretage en revision af de
ikke direkte berørte dele af loven med henblik
på ajourføringer og redaktionelle ændringer.
I forbindelse hermed vil der af kirkeministe-
riet blive stillet forslag om visse ændringer,
som udviklingen har gjort ønskelige, herun-
der at kompetencen til at ansætte og afskedige
kirkefunktionærer overføres til menighedsrå-
dene. I forbindelse med et nyt lønningssystem
må der tages stilling til udgiftsdækningen.

Udvalgets bemærkninger:
Udvalget kan tilslutte sig de i arbejdsgrup-

pens redegørelse anførte synspunkter og er
således enig i, at de i resumeet skitserede prin-
cipper for et nyt ansættelsessystem på stats-
tjenestemandsområdet med enkelte mindre
væsentlige undtagelser vil kunne bringes til
anvendelse på folkekirkens tjenestemænd.

Udvalget finder dog anledning til at bemær-
ke følgende:

Ved behandlingen af redegøreisens punkt 4.
Bibeskæftigelse er der i udvalget fremført det
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synspunkt, at den af tjenesteniandskommis-
sionen foreslåede liberalisering af reglerne om
adgang til beskæftigelse ved siden af tjeneste-
mandsstillingen, hvorefter den hidtidige an-
meldelsespligt bortfalder, kan indebære en
risiko for misbrug i de tilfælde, hvor der er
tale om tjenestemandsgrupper, for hvem der
ikke er fastsat en bestemt arbejdstid. Der er
imidlertid i udvalget enighed om, at spørgs-
målet om tilvejebringelse af kauteler mod mis-
brug på dette område ikke er specielt for
folkekirkens tjenestemænd, og at disse må
kunne omfattes af samme lovregler, som gen-
nemføres vedrørende statstjenestemænds bi-
beskæftigelse.

I arbejdsgruppens redegørelse er der givet
tilslutning til en ordning, hvorefter folkekir-
kens tjenestemænd bliver omfattet af en for
statens tjenestemænd m. fl. gældende fælles
pensionslov. På baggrund af det af kirkemi-
nisteriets repræsentanter —- bl. a. af kirkepoli-
tiske hensyn —• fremførte ønske om opret-
holdelse af en særlig lønningslov for folkekir-
ken har arbejdsgruppens øvrige medlemmer
derimod udtrykt betænkelighed ved at foreslå,
at lovgivningen om løn- og ansættelsesvilkår

— bortset fra pensionsbestemmelser — fjer-
nes fra kirkeministeriets ressort.

Udvalget er enig i arbejdsgruppens indstil-
ling om en fælles pensionslov for statens og
folkekirkens tjenestemænd. Udvalget finder
endvidere, at det vil være ønskeligt og hen-
sigtsmæssigt, at bestemmelserne om generelle
løn- og ansættelsesvilkår bliver udformet på
samme måde for statens og folkekirkens tjene-
stemænd, og at det sikres, at administrationen
af disse bestemmelser sker efter ensartede ret-
ningslinier. Udvalget er af den opfattelse, at
dette bedst vil kunne tilgodeses ved gennem-
førelse af en fælles tjenestemandslov for statens
og folkekirkens område, men peger dog også
på muligheden af opretholdelse af en særlig
lønningslov for folkekirken, således at det i
denne lov fastsættes, at statstjenestemandslo-
vens bestemmelser om generelle løn- og ansæt-
telsesvilkår finder tilsvarende anvendelse på
folkekirkens tjenestemænd. Udvalget er klar
over, at det som anført i arbejdsgruppens
redegørelse i begge tilfælde vil være nødven-
digt at opretholde visse særbestemmelser for
folkekirkens tjenestemænd.
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Kapitel 7.

Redegørelse fra udvalg VI vedrørende tjenestemænd under
statens åndssvageforsorg.

Ved skrivelse af 23. december 1966 fra tje-
nestemandskommissionen af 1965 blev der
nedsat et udvalg (udvalg VI) med den op-
gave at undersøge, hvorledes de i kommissio-
nen skitserede principper for et nyt tjeneste-
mandssystem kan bringes til anvendelse på
tjenestemænd i statens åndssvageforsorg.

Udvalget fik i henhold til tjenestemands-
kommissionens skrivelse af 24. februar 1967
følgende sammensætning:

Kontorchef H. Koldby Nielsen, arbejds- og
socialministerierne, formand.

Kontorchef Aa. Mørk Hansen, ministeriet for
statens lønnings- og pensionsvæsen.

1 repræsentant for ministeriet for statens løn-
nings- og pensionsvæsen udpeget blandt
medlemmerne af tjenestemandskommissio-
nens sekretariat.

Forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen, statens
åndssvageforsorg.

Toldkontrollør Jørgen Peder Hansen, M.F.
Civilingeniør Knud Enggaard, M.F.
Oberst Adam Møller, M.F.
Forstander Svend Haugaard, M.F.
Lærer Erik Sigsgaard, M.F.
Professor Børge Diderichsen, M.F.
Sekretær Børge Aanæs, statstjenestemændenes

centralorganisation I.
Kontrollør Jens Christensen, statstjeneste-

mændenes centralorganisation II.
Forstander Peter Knudsen, danske statsem-

bedsmænds samråd.
Kontorchef H. E. Frank-Hansen, Danmarks

lærerforening.
Afdelingsleder V. Clausen, åndssvageforsor-

gens personaleforbund.
Gartner, nuværende forbundsformand V. Mar-

ker, åndssvageforsorgens personaleforbund.

I stedet for afdelingsleder V. Clausen er
værkstedslærer, forbundskasserer A. Høj,

åndssvageforsorgens personaleforbund, fra 10.
april 1967 indtrådt som medlem af udvalget.

Endvidere har kontorchef R. Mac, statens
åndssvageforsorg, deltaget i møderne.

Fra tjenestemandskommissionens sekretariat
har konsulent S. Reiermann, ekspeditions-
sekretær I. Egeberg og ekspeditionssekretær
P. H. Matson deltaget i møderne.

Som sekretærer for udvalget har fungeret
ekspeditionssekretærerne A. Milthers, arbejds-
og socialministerierne, og J. Østrup, ministe-
riet for statens lønnings- og pensionsvæsen.

Efter en indledende drøftelse i et plenar-
møde den 14. marts 1967 nedsattes en ar-
bejdsgruppe bestående af udvalgets medlem-
mer med undtagelse af repræsentanterne for
de politiske partier.

Resultatet af arbejdsgruppens overvejelser
er nedfældet i nedenstående redegørelse af 16.
november 1967.

Arbejdsgruppens redegørelse.

Indledning.
De første tilløb til en organiseret åndssvage-

forsorg i Danmark går tilbage til 1855, og i
løbet af sidste halvdel af forrige århundrede
blev Danmark et af de første lande i verden
med organiseret åndssvageforsorg. Åndssvage-
forsorgen i Danmark var først organiseret på
privat basis, men ved socialreformen af 1933
overtog staten for al særforsorg, herunder
åndssvageforsorgen, en forpligtelse til at af-
holde udgifterne. Indtil 1959 var åndssvage-
forsorgen delt op i 4 selvstændige institutioner
og bestod således af 4 afdelinger, dels en afde-
ling for Østifterne: Østifternes Åndssvagean-
stalt, dels 3 afdelinger i Jylland: Vodskov,
Brejning og Ribe. Ifølge den nugældende lov
om forsorgen for åndssvage og andre svagt
begavede (nr. 192, 5. juni 1959) udøves for-
sorgen under socialministerens ledelse af den
selvejende institution Statens Åndssvagefor-
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sorg, der forestås af en bestyrelse bestående
af 8 af socialministeren efter visse kriterier
beskikkede medlemmer samt en formand, for-
sorgschefen, der udnævnes af Kongen. Med-
lemmerne af bestyrelsen beskikkes for 4 år
ad gangen. Statens Åndssvageforsorg er såle-
des i formen en selvejende institution opbyg-
get som en helhed omkring de bestående ånds-
svageforsorgsinstitutioner.

Statens Åndssvageforsorg er opdelt i 12
forsorgscentre, hver med en centralinstitution
og andre institutioner. (Der er ved hele ånds-
svageforsorgen over 200 institutioner). Hvert
center ledes af en stab på 4 personer, der i
princippet er ligestillede, nemlig:

1 inspektør, der tager sig af den admini-
strative ledelse af centret,

1 overlæge,
1 socialleder og
1 undervisningsleder,

der er ansvarlige over for bestyrelsen for le-
delsen af forsorgscentret. Ved hvert forsorgs-
center er der et tilsynsråd, der har til opgave
at føre tilsyn med forsorgens udøvelse og at
samvirke med de lokale ledere om administra-
tionen af de i området beliggende institutio-
ner til opnåelse af forsorgens formål. Den
centrale daglige ledelse forestås af et hoved-
kontor, der er beliggende i København. Der
er for tiden ca. 22.000 patienter under forsorg.
Knap 10.000 af disse er anbragt på institutio-
nerne.

De gældende regler vedrørende ansættelses-
vilkårene m. v. for tjenestemænd i statens
åndssvageforsorg findes dels i vedtægt af 22.
september 1959 for ledelsen af statens forsorg
for åndssvage og andre særlig svagt begavede,
dels i lønnings- og pensionsreglement af 2.
juni 1959 for statens åndssvageforsorgs tje-
nestemænd. Ifølge vedtægtens § 8 er det sta-
tens åndssvageforsorgs bestyrelse, der ansæt-
ter og afskediger personale ved forsorgen,
men bestyrelsen kan bemyndige lederne af
vedkommende forsorgscentre til at ansætte og
afskedige personale, der ikke er tjenestemænd
eller honorarlønnede. Sager orn ansættelse og
afskedigelse af forsorgscentrenes ledere samt
af indehavere af stillinger i 23.—-27. lkl. i
lønnings- og pensionsreglementet skal fore-
lægges socialministeriet til godkendelse, inden
ansættelse og afskedigelse kan ske. Disse be-
stemmelser skal sammenholdes med vedtæg-
tens § 2, hvori det udtales, at bestvrelsen har

den overordnede ledelse af åndssvageforsor-
gen, men socialministeren kan forlange en-
hver sag vedrørende forsorgen forelagt til
afgørelse. Hovedbestemmelserne findes imid-
lertid i lønningsreglementet for statens ånds-
svageforsorg, der under hensyntagen til ånds-
svageforsorgens forhold følger de samme reg-
ler, som er gældende for statens tjenestemænd.
Også på andre områder følger åndssvagefor-
sorgen statens regler; således anvendes f. eks.
direkte de for statens tjenestemænd gældende
cirkulærer om arbejdstid, kørselsgodtgørelse,
time- og dagpenge o. s. v.

Arbejdsgruppen, der har afholdt ialt 3
møder, har gennemgået de enkelte afsnit i det
af tjenestemandskommissionen udsendte re-
sumé i relation til de for statens åndssvage-
forsorgs tjenestemænd gældende regler og skal
som resultat af disse overvejelser bemærke
følgende:

1. Alder, aspiranttjeneste og anciennitet.
Alder:

For statstjenestemænd er de gældende al-
dersmæssige betingelser for tjenestemands-
ansættelse fastsat i lønnings- og pensionslo-
vens § 6, stk. 5, hvorefter første ansættelse i
en tjenestemandsstilling i 1.—20. lkl. er betin-
get af 2 års tilfredsstillende tjeneste efter det
fyldte 19. år. Derimod er der ikke i loven fast-
sat nogen øvre aldersgrænse som betingelse
for fastansættelse, men i henhold til lovens
§ 49, stk. 2, gives der ikke pensionsret, så-
fremt første ansættelse sker efter det fyldte
40. år, medmindre hjemmel hertil opnås ved
normeringslov.. Efter praksis, der hviler på
bestemmelser, som er fastsat med hjemmel i
lønnings- og pensionslovens § 5, stk. 3, er
højeste aldersgrænse 30 år eller derunder for
hovedparten af stillingsgrupperne.

I det for statens åndssvageforsorgs tjeneste-
mænd gældende lønnings- og pensionsregle-
ment svarer bestemmelserne om den nedre
aldersgrænse for ansættelse af tjenestemænd
(lønningsreglementets § 9) og den øvre
grænse for opnåelse af pension (lønnings-
reglementets § 42, stk. 2) fuldstændigt til de
ovenfor nævnte bestemmelser i lønnings- og
pensionsloven, dog at adgangen til tillæggelse
af pensionsanciennitet ved ansættelse efter det
fyldte 40. år ikke gives på normeringslov,
men af socialministeriet på grundlag af ind-
stilling fra bestyrelsen. Socialministeriet fore-
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lægger alle sådanne pensionssager for økono-
ministeriet (nu ministeriet for lønnings- og
pensionsvæsenet), og der følges samme praksis
som for statstjenestemændene. Med hensyn til
den øvre aldersgrænse for ansættelse af tjene-
stemænd i statens åndssvageforsorg følges
også her samme praksis som følges ved an-
sættelse af statstjenestemænd, d. v. s. med
øvre aldergrænse på 28 til 32 år. I tvivlstil-
fælde forelægges sagen for økonomiministe-
riet (nu ministeriet for lønnings- og pensions-
væsenet) . De ret strenge aldersbetingelser med
hensyn til den øvre aldersgrænse har i flere
tilfælde hindret tjenestemandsansættelse af
f. eks. plejere, børnehavelærerinder og social-
rådgivere, f. eks. i tilfælde hvor kvinder — ef-
ter nogle års fravær fra arbejdet — ønsker
genansættelse, eller hvor der ønskes ansættelse
af socialrådgivere med nogle års erfaring i
andet arbejde. En eventuel lempelse af alders-
betingelserne ved ansættelse kombineret med
indtjening af pensionsanciennitet i takt med
ansættelsestiden vil ikke støde på vanskelig-
heder i forhold til den for statens åndssvage-
forsorg gældende pensionsordning, jfr. neden
for under 4 retsbeskyttelsen.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at en
lempelse af alderskravene ved ansættelse med
pensionsret i forbindelse med en proportio-
nal indtjening af pensionsanciennitet således
som foreslået i resumeet vil være til fordel
for statens åndssvageforsorg i rekrutterings-
mæssig henseende især ved besættelse af visse
stillinger, hvor det er ønskeligt at ansætte
personer med en vis modenhed og med en vis
erfaring fra andre arbejdsområder.

Aspiranttjeneste:
I henhold til lønnings- og pensionslovens §

6, stk. 5, er første ansættelse i tjenestemands-
stilling i 1.—20. lkl. betinget af mindst 2 års
tilfredsstillende aspiranttjeneste efter det 19.
år. Dog kan ifølge lovens § 6, stk. 7, forsåvidt
angår sygeplejersker, plejere eller plejersker
en vis del af deres uddannelsestid under visse
omstændigheder træde i stedet for aspirant-
tiden.

For tjenestemænd i statens åndssvagefor-
sorg gælder ifølge lønningsreglementets § 9
de samme regler som for statens tjeneste-
mænd, dog er det gensidige opsigelsesvarsel
i de første 6 måneder efter ansættelsen som
aspirant 1 måned, medens det i lønnings- og
pensionslovens § 5, stk. 4, er 14 dage. Det

bemærkes i denne forbindelse, at den for syge-
plejersker, plejere og plejersker gældende
undtagelsesbestemmelse i lønnings- og pen-
sionslovens § 6, stk. 7, er overført til løn-
nings- og pensionsreglementet for statens
åndssvageforsorgs tjenestemænd, jfr. regle-
mentets § 10, stk. 5.

I forbindelse med det i resumeet anførte
om aspiranttidens funktion som prøvetid bør
nævnes, at der ved forfremmelse og ansættelse
af tjenestemænd fra staten, folkeskolen m. v.
som hovedregel følges den praksis inden for
statens åndssvageforsorg, at de pågældende i
en prøvetid på normalt 1 år kontitueres i stil-
lingen, således at konstitutionsperioden ved
senere fast ansættelse medregnes i lønnings-
og pensionsancienniteten.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at det
i resumeet fremsatte forslag om gennemførelse
af generelle forskrifter om aspiranttjeneste
uanset stillingernes lønmæssige placering,
samtidig med at aspiranttiden ændres til at
have karakter af en prøvetid, vil kunne gen-
nemføres i statens åndssvageforsorg, hvor en
lignende ordning som nævnt allerede finde«.

Anciennitet:
Bestemmelserne i statstjenestemandsiovens

§ 6, stk. 5, hvorefter lønningsancienniteten for
statstjenestemænds vedkommende regnes fra
ansættelsen som aspirant, dog tidligst fra det
21. år, er uændret overført til åndssvagefor-
sorgens lønningsreglement § 9, stk. 1.

Det bemærkes herved, at der i lønnings-
reglementets § 11 findes bestemmelse om, at
tidligere tjeneste som tjenestemand ved stat,
kommune, anerkendte private opdragelses-
hjem og daginstitutioner, offentlige og pri-
vate skoler og seminarier samt statens særfor-
sorgsinstitutioner m. v. kan medregnes ved
lønningsanciennitetens fastsættelse.

Selv om der således i forvejen findes ret
vide regler for overførelse af tidligere indtjent
lønningsanciennitet ved overgang fra en in-
stitution indenfor stats- eller tilskudsområdet,
er der i arbejdsgruppen enighed om, at det
vil være ønskeligt for åndssvageforsorgen gen-
nem anvendelse af de i resumeet foreslåede
muligheder for en passende lønmæssig place-
ring kombineret med tillæggelse af lønnings-
anciennitet til visse stillinger at kunne rekrut-
tere personale med særlige kvalifikationer og
erfaringer fra beskæftigelse uden for de
nævnte områder.



2. Bibeskæftigelse samt borgerlige og
kommunale ombud m. v.

Bestemmelserne i åndssvageforsorgens løn-
ningsreglement. § 29, om tjenestemandens
adgang til beskæftigelse uden for åndssvage-
forsorgen svarer nøje til bestemmelserne i
lønnings- og pensionslovens § 44.

Forsåvidt angår borgerlige og kommunale
ombud svarer bestemmelsen i åndssvagefor-
sorgens lønningsreglements § 33 stort set til
bestemmelsen i lønnings- og pensionslovens
§ 43, bortset fra, at åndssvageforsorgens tje-
nestemænd ikke har adgang til at blive fri-
taget for overtagelse af et ombud, når det
skønnes nødvendigt af hensyn til tjenestens
forsvarlige udførelse.

Sager af disse arter oplyses at forekomme
meget sjældent.

Arbejdsgruppen finder det naturligt, at de
lempelser, der er skitseret i resumeet med hen-
syn til adgangen for tjenestemænd til at have
bibeskæftigelse og hvorefter anmeldelsesplig-
ten bortfalder og hovedvægten fremtidig tæn-
kes lagt pä, om der er risiko for interesse-
kollission, også bringes i anvendelse for ånds-
svageforsorgens tjenestemænd, ligesom man
finder det rimeligt, at de regler, der måtte
komme til at gælde for statstjenestemands-
området med hensyn til betaling og frihed i
forbindelse med varetagelse af borgerlige og
kommunale ombud, også kommer til at gælde
for åndssvageforsorgens tjenestemænd.

3. Stillings forandring og konstitution.
Stillingsforandring:

Adgangen til at foretage ændringer i tjene-
steforretningernes omfang og beskaffenhed er
for statstjenestemændenes vedkommende fast-
sat i lønnings- og pensionslovens § 4, hvor-
efter enhver tjenestemand er pligtig at under-
kaste sig de forandringer, der måtte blive
bestemt, uden at hans ansættelsesbrev behøver
at indeholde noget forbehold herom. Denne
vide beføjelse er dog bl. a. begrænset af
grundlovens § 27, stk. 3, om forflyttelse.

Åndssvageforsorgens lønningsreglements §
5 om tjenestemændenes pligt til at underkaste
sig forandringer i tjenesteforretningernes om-
fang og beskaffenhed er overført fra lønnings-
og pensionslovens § 4.

Såvel ansættelse som afskedigelse af tjene-
stemænd foretages af åndssvageforsorgens be-
styrelse, jfr. lønningsreglementets § 6 og § 8

i vedtægt for ledelsen af statens åndssvagefor-
sorg af 22. september 1959. Dog skal ifølge
sidstnævnte bestemmelses stk. 2 ansættelse og
afskedigelse i stillinger i 23.-—27. lkl. incl.
forelægges socialministeriet til godkendelse.
Bestyrelsen har i forbindelse med en indledt
rationalisering indstillet til socialministeriet,
at kun ansættelse og afskedigelse af center-
ledere samt a.nsættelse og afskedigelse i en-
kelte andre stillinger kræver socialministeriets
godkendelse.

Ifølge resumeet påtænkes der gennemført
en revision af bestemmelserne om udformning
af opslag og ansættelsesbreve for derved at
opnå en udvidet omflytningsret.

Hertil skal for åndssvageforsorgens ved-
kommende oplyses, at ansættelse som tjeneste-
mand siden 1959 er sket »ved statens ånds-
svageforsorg med tjeneste indtil videre ved

(institutionens navn)«.
Der er således i disse tilfælde principielt fri
adgang til forflyttelse inden for hele åndssva-
geforsorgens område. —• Før 1959 gjaldt
samme praksis inden for østifternes åndssva-
geanstalts område og i en vis udstrækning
også inden for de jydske åndssvageanstalters
områder. — Hvis en stilling inddrages, gælder
det for alle tjenestemænd ifølge lønningsreg-
lementets § 49 om ventepenge, at tjenesteman-
den ikke har krav på ventepenge, hvis der
»tilbydes ham anden efter hans uddannelse
og helbredstilstand passende stilling ved hans
hidtidige eller anden anstalt med mindst
samme lønningsindtægt«.

Derimod kam det ikke siges generelt, om
opslagene af stillinger har indeholdt eller
indeholder tils;varende forbehold som ansæt-
telsesbrevene. Det er oplyst, at opslag af stil-
linger for tiden foretages af de enkelte for-
sorgscentre, men vil blive centraliseret på
forsorgens hovedkontor.

Det har siden 1959 som følge af åndssvage-
forsorgens ekspansion kun været få uansøgte
forflyttelser, og sagerne er søgt ordnet ved
forhandling.

Som det fremgår af ovenstående er der i
hovedsagen omflytningsret inden for hele sta-
tens åndssvageforsorg, der omfatter et bety-
deligt antal normerede stillinger i hver løn-
ningsklasse.

Arbejdsgruppen har drøftet, hvorvidt denne
adgang til at foretage omflytninger af ånds-
svageforsorgens tjenestemænd bør udvides til
at omfatte andre forsorgsområder, men ar-
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bejdsgruppen finder, at en sådan udvidelse
under hensyn til åndssvageforsorgens allerede
eksisterende muligheder for omflytning i et
stort antal stillinger fordelt over praktisk taget
hele landet næppe er aktuel.

Konstitution:
Ifølge lønnings- og pensionslovens § 12 er

en statstjenestemand kun pligtig at gøre mid-
lertidig tjeneste i højere stilling end hans egen
inden for samme tjenestegren. I åndssvage-
forsorgens lønningsreglement, § 17, om kon-
stitution udtales, at der på dette område gæl-
der tilsvarende regler som fastsat i statens
tjenestemandslov, § 12.

Ifølge resumeet tænkes bestemmelsen i løn-
nings- og pensionslovens § 12 ændret, således
at konstitution fremtidig kan finde sted også
i andre tjenestegrene og i andre styrelser in-
den for tjenestemandens ansættelsesområde,
ligesom man anser det for ønskeligt, at læn-
gere konstitutionsperioder kan medregnes i
lønningsancienniteten ved eventuel senere ud-
nævnelse i stillingen.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at det
vil være naturligt, at de for statstjenestemænd
foreslåede regler bringes i anvendelse for
tjenestemænd ansat i statens åndssvagefor-
sorg.

4. Retsbeskyttelse.
Pensionsret og ret til ventepenge:

Sikkerheden i ansættelsesforholdet er for
statstjenestemandsområdet primært knyttet til
pension ved afsked af utilregnelig årsag samt
til retten til ventepenge ved stillingsinddragel-
se. Efter resumeet foreslås pensionssikring op-
retholdt, medens det anses for tvivlsomt, om
ventepengeordningen bør opretholdes.

Tjenestemændene i statens åndssvagefor-
sorg har i henhold til lønningsreglement §§45
og 49 ret til pension ved afsked af utilregne-
lig årsag i samme omfang som statstjeneste-
mændene har, medens de tilfælde, der hjemler
ventepenge, er afgrænset på en anden måde,
jfr. ovenfor under 3.

Med hensyn til statens åndssvageforsorgs
tjenestemænds pensionsforhold bemærkes, at
der i disses lønning afkortes pensionsbidrag
efter statens regler. Bidragene indbetales til
åndssvageforsorgens pensionsfond, der imid-
lertid ikke fuldt ud kan dække forpligtelserne.
Da staten med finansudvalgets samtykke har
garanteret opfyldelsen af statens åndssvage-

forsorgs pensionsforpligtelser, afholdes den
del af pensionsudbetalingerne, der ikke dæk-
kes af pensionsfonden, af åndssvageforsorgens
drift.

Arbejdsgruppen har overvejet også det her
omhandlede spørgsmål. Under hensyn til at
tjenestemændene under statens åndssvagefor-
sorg hidtil har fulgt de for statens tjeneste-
mænd gældende bestemmelser, vil man anse
det for naturligt, at den ordning, der måtte
blive truffet for statstjenestemandsområdet
vedrørende ventepengespørgsmålet, også brin-
ges i anvendelse for tjenestemænd ansat i sta-
tens åndssvageforsorg.

Disciplinærstraffe, tilbagebetaling af for me-
get udbetalt løn:

Bestemmelserne i lønnings- og pensionslo-
vens § 19 om tilbagebetaling af for meget ud-
betalt løn og i §§ 17 og 18 om disciplinær
forfølgning og straf er overført direkte til
åndssvageforsorgens lønningsreglement, jfr.
dettes § 21.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at de
bestemmelser, der måtte blive udformet i det
kommende statstjenestemandssystem for disse
områder, bør kunne overføres til statens ånds-
svageforsorg.

Personalenævn, opslag af stillinger:
Reglerne i lønnings- og pensionslovens § 26

om personalenævn finder ifølge åndssvagefor-
sorgens lønningsreglements § 22, stk. 7, til-
svarende anvendelse for åndssvageforsorgens
tjenestemænd. Forsorgens ledelse har efter
ønske fra personaleforbundet udarbejdet ud-
kast til regler for personalenævn, men indsen-
delse af udkastet til socialministeriet til god-
kendelse er stillet i bero på tjenestemandskom-
missionens arbejde.

En bestemmelse svarende til lønnings- og
pensionslovens § 2 om opslag af stillinger er
optaget i åndssvageforsorgens lønningsregle-
ment, § 2.

Der er enighed i arbejdsgruppen om, at de
bestemmelser om stillingsopslag og personale-
nævn, som måtte blive bestemt for statstjene-
stemandsområdet, fremdeles overføres til
åndssvageforsorgens område.

5. Lønfastsættelse og -regulering.
I overensstemmelse med det forhold, at ud-

gifterne ved statens åndssvageforsorgs drift
dækkes fuldt ud af statskassen ved bevillinger



88

på de årlige finanslove under konto § 15,
A.6.01., har lønfastsættelsen for statens ånds-
svageforsorgs tjenestemænd og regulering af
disses lønninger hidtil stemt nøje overens
med statstjenestemandslønningerne.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at der
som hidtil bør være overensstemmelse med
hensyn til lønfastsættelse og -regulering mel-
lem statens tjenestemænd og tjenestemænd i
statens åndssvageforsorg.

Dette gælder også en eventuel ændret sted-
tillægsordning med større graduering mellem
hovedstadsområdet og den øvrige del af lan-
det, ligesom man iøvrigt kan tilslutte sig, at
stedtillæggene til åndssvageforsorgens tjene-
stemænd kommer til at udgøre en større pro-
centvis andel af lønningerne end hidtil.

Det bemærkes i denne forbindelse, at der i
resumeet er givet udtryk for, at der bør kunne
ske omklassificering af stillingerne i større
omfang end hidtil, ligesom det anses for øn-
skeligt i overvejelserne omkring den kom-
mende fastsættelse og justering af tjeneste-
mandslønningerne at inddrage den samlede
lønmasse og koordinere de enkelte forhand-
linger om forhøjelse af denne. For så vidt må
spørgsmålet om tjenestemandslønningernes
fastsættelse og regulering ses i relation til
åndssvageforsorgens personaleforbunds frem-
tidige forhandlingsmæssige status, hvorom der
henvises til bemærkningerne nedenfor i pkt. 7.

6. Efterløn.
Som ovenfor oplyst afholdes statens ånds-

svageforsorgs pensionsudgifter, i det omfang
de ikke dækkes af pensionsfonden, af ånds-
svageforsorgens drift, der som tidligere anført
dækkes af statskassen. I overensstemmelse her-
med er de for åndssvageforsorgens tjeneste-
mænd gældende pensionsbestemmelser, jfr.
åndssvageforsorgens lønningsreglements af-
snit C, nøje svarende til lønnings- og pensions-
lovens pensionsbestemmelser for statstjeneste-
mænd.

Specielt bemærkes, at der ifølge åndssvage-
forsorgens lønningsreglements § 45, stk. 2,
er pålagt åndssvageforsorgens tjenestemænd i
plejegerning pligt til at søge afsked ved det
65. år, og de kan forlange afsked eller kan
afskediges ved det 60. år. Denne regel, der
gælder for åndssvageforsorgens sygeplejersker
og plejere, svarer til lønningslovens § 53, stk.
3 og 4, vedrørende de statsansatte overjorde-

mødre, plejere og sygeplejersker, dog at disse
sidste i henhold til en i 1962 indført lovæn-
dring ikke kan forlange afsked eller afskediges
før det 65. år. Denne forskel skyldes, at ånds-
svageforsorgens reglement ikke er å-jourført
siden 1959.

Da de for statens åndssvageforsorg gæl-
dende pensionsbestemmelser m. v. svarer til
de for statens tjenestemænd gældende pensi-
onsbestemmelser, er det arbejdsgruppens op-
fattelse, at det vil være naturligt, at der også
fremtidig sker en jævnføring på dette om-
råde, idet dog personaleforbundets repræsen-
tanter •— for det tilfælde, at afgangsalderen
for plejepersonalet skulle forhøjes — måtte
forbeholde sig at kræve kompensation herfor
på anden måde. Særlig henvises med hensyn
til resumeets bemærkninger om svageligheds-
pension til bemærkningerne ovenfor under
3. om de ansattes pligt til at lade sig for-
flytte inden for hele statens åndssvageforsorgs
område.

7. Forhandlingsrets- og organisations-
spørgsmål.

Der udtales i resumeet, at den udvikling,
som i 1958 førte til nyordningen af forhand-
lingsreglerne, senere er fortsat, og man går i
resumeet ud fra, at forhandlinger om gene-
relle ansættelsesvilkår for tjenestemændene
også efter revision af tjenestemandslovgivnin-
gen allerede af praktiske grunde må føres af
økonomiministeriet (nu ministeriet for løn-
nings- og pensionsvæsenet) med ganske få or-
ganisationer, der såvidt muligt repræsenterer
samtlige statstjenestemænd. Endvidere udtales,
at disse centralorganisationer bør være plig-
tige som medlemmer at optage etatsorgani-
sationer, idet det ved forhandlinger om de
enkelte styrelsers forhold må anses for påkræ-
vet, at de ansatte tjenestemænds interesser
varetages af styrelsesorganisationer (etatsor-
ganisationer).

Udover disse bemærkninger hedder det vi-
dere i resumeet, at det vil være vanskeligt i
lovgivningen at fastlægge organisationsstruk-
turen, idet man eksempelvis påpeger, at der-
som en centralorganisation finder det hen-
sigtsmæssigt, at der etableres et tværgående
fagligt samarbejde mellem tjenestemænd, der
er ansat i flere styrelser, men som har samme
uddannelse eller på anden måde fælles faglige
interesser og disse ønsker tilknytning til deres
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faglige organisationer uden for statsområdet,
ses der ikke at kunne rejses indvendinger
imod dette, men —• påpeges det — under den
forudsætning, at det fremdeles kun er cen-
tralorganisationer og etatsorganisationer, der
udøver forhandlingsretten over for styrel-
serne.

Gældende regler.
Statens tjenestemænd.

De for statens tjenestemænd gældende be-
stemmelser indeholdes i lønnings- og pen-
sionslovens §§ 21—23, hvorefter der sondres
mellem på den ene side tre nærmere angivne
centralorganisationer og på den anden side
etatsorganisationer for de enkelte styrelses-
grene, der godkendes efter faste regler.

Der er endvidere givet regler for, hvilke om-
råder der af styrelserne skal afgives til drøf-
telse med organisationerne og hvilke organisa-
tioner, der skal høres (styrelsesinitiativ) samt
regler for. hvilken art af sager organisatio-
nerne kan henvende sig til styrelserne om
f organisationsinitiativ).

Åndssvageforsorgens tjenestemænd.
I den af socialministeriet i medfør af lov

nr. 192 af 5. juni 1959 om forsorgen for
åndssvage og andre særligt svagt begavede
den 22. september 1959 fastsalte vedtægt for
ledelsen af statens forsorg for åndssvage og
andre særligt svagt begavede er det i § 9,
stk. 1, bestemt:

»Socialministeriet fastsætter efter indstil-
ling fra bestyrelsen lønnings- og pensions-
reglement, almindelige regler om arbejdstid,
særlige ydelser m. m.«

Hovedbestemmelsen vedrørende forhand-
lingsrets- og organisationsspørgsmålet findes
i § 22 i det af socialministeriet den 2. juni
1959 fastsatte lønnings- og pensionsreglement
for de danske åndssvageanstalters tjeneste-
mænd. Det hedder i § 22:

»Stk. 1. Tjenestemændene har ret til at
danne en organisation, som kan træde i for-
handling med anstalternes bestyrelser og an-
staltslederne om ethvert fagligt spørgsmål ved-
rørende tjenestemænd eller grupper inden for
disse samt vedrørende enkeltmand, herunder
også om enkeltmands udnævnelse eller afske-
digelse. Denne adgang til forhandling omfat-
ter dog ikke spørgsmål om arbejdsledelsen.
12

Stk. 2. Så længe der inden for åndssvage-
anstalterne består en organisation, som giver
adgang for alle anstalternes tjenestemænd,
aspiranter og elever, og ikke giver adgang for
andre end disse og pensionerede tjeneste-
mænd, samt følger sådanne regler ved valg,
at der sikres mindretallene (de forskellige ho-
vedgrupper) en passende repræsentation un-
der forhandlingerne, og ikke giver pensioni-
ster stemmeret i tjenesteman dsanliggender,
der omfattes af forhandlingsretten, anerken-
der bestyrelserne denne organisation og det af
denne valgte repræsentantskab som indehaver
af forhandlingsretten. Bestyrelsen kan til en-
hver tid forlange, at den anerkendte organisa-
tion ved indsendelse af de nødvendige oplys-
ninger godtgør sin ret til vedvarende at nyde
anerkendelse. Sådanne oplysninger skal altid
indsendes, når der foretages principielle æn-
dringer i de for pågældende organisation
gældende love.

Stk. 3. Til den anerkendte organisation af-
gives af bestyrelserne til drøftelse forslag til
ændringer i regulativer og almindelige in-
strukser, som vil medføre forandringer i be-
stående lønningsregler, den reglementsmæs-
sige arbejdstid, de ansattes personlige retslige
stilling ved anstalterne og lignende ikke-tek-
niske forhold, derimod ikke forhold der alene
vedrører enkeltmand. Rent lokale forhold kan
forhandles mellem vedkommende anstalts le-
delse og de stedlige repræsentanter i organi-
sationen.«

Det er for arbejdsgruppen oplyst, at der
mellem åndssvageforsorgens personaleforbund
og børne- og ungdomsforsorgens personale-
forbund er indgået en samarbejdsoverens-
komst, der i korthed går ud på, at de un-
der børne- og ungdomsforsorgens personale-
forbund organiserede børnehavelærerinder og
fritidspædagoger med ansættelse ved ands-
svageforsorgen tilsluttes statens åndssvagefor-
sorgs personaleforbund som kollekthe med-
lemmer. Endvidere er det aftalt, at forhand-
linger med åndssvageforsorgens bestyrelse, so-
cialministeriet og andre instanser, som har
indflydelse på børnehave- og fritidspædago-
gers arbejdsforhold ved åndssvageforsorgens
institutioner, kun kan føres i samarbejde mel-
lem de to forbund, ligesom åndssvageforsor-
gens personaleforbund har forpligtet sig til at
udvirke, at børne- og ungdomsforsorgens per-
sonaleforbund optræder som ordfører ved for-
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handlinger i sager, som kun omhandler børne-
have- og' fritidspædagogers løn- og arbejds-
forhold.

Åndssvageforsorgens personaleforbunds re-
præsentanter har endvidere gjort arbejdsgrup-
pen opmærksom på, at forbundet på sin
kongres den 14.—15. september 1966 har
vedtaget nye love, som i forhold til de tid-
ligere love i hovedsagen har to ændringer.
For det første udvides kredsen af medlemmer
til foruden honorarlønnede at omfatte alle på
et fast årligt honorar ansatte medarbejdere
(funktionærer). For det andet gennem en
ændring af reglerne om valg til forbundets
repræsentantskab og forretningsudvalg at
sikre, at de enkelte personalegrupper får en
større medindflydelse på forbundets ledelse.
Dette sker ved en opdeling af medlemmerne i
følgende seks grupper:

11 omsorgspersonalet,
21 lærerpersonalet,
3) kontor- og administrationspersonalet,
4) økonomipersonalet,
51 socialpersonalet,
61 børnehave- og fritidspædagoger.

Dette forslag har forbundet indsendt til be-
styrelsen for statens åndssvageforsorg og so-
cialministeriet med anmodning om stadfæ-
stelse. Hverken socialministeriet eller bestyrel-
sen har taget stilling til forslaget, hvis videre
behandling er udsat, til resultatet af tjeneste-
mandskornmissionens overvejelser foreligger.

Under drøftelserne i arbejdsgruppen har
personaleforbundets repræsentanter stærkt
fremhævet medlemmernes ønsker om, at det
under det kommende system må blive muligt
for åndssvageforsorgens tjenestemænd at op-
nå indflydelse på det område, som fremtidig
tænkes forhandlet direkte mellem økonomi-
ministeren (nu ministeren for lønnings- og
pensionsvæsenet) og centralorganisationerne,
idet det er utilfredsstillende for den store per-
sonalegruppe, som forbundet repræsenterer, at
måtte nøjes med — efterfølgende — at skulle
tage stilling til f. eks. løntilbud, som i realite-
ten allerede var afgjort. Denne indflydelse
kunne opnås ved tilslutning til bestående cen-
tralorganisation (er) eller gennem medlemskab
i en ny centralorganisation.

Personaleforbundets repræsentanter har
endvidere givet udtryk for personalets ønsker
om at opretholde en forhandlingsberettiget

organisation, i hvilken alle tjenestemænd og
om muligt andre med varig beskæftigelse an-
satte i statens åndssvageforsorg vil kunne
optages som medlemmer.

Under arbejdsgruppens fortsatte drøftelser
var der enighed om, at det under hensyn til,
at tjenestemændene under statens åndssvage-
forsorg på så mange punkter har en stilling,
der svarer til statstjenestemændenes, vil være
naturligt, at der under en form, der er for-
enelig med den organisationsstruktur, som
iøvrigt fastlæigges for statstjenestemændenes
organisationer, åbnes mulighed for åndssvage-
forsorgens personale for at opnå medindfly-
delse på generelle lønspørgsmål og andre cen-
trale spørgsmål, der henføres til det område,
der skal forhandles direkte mellem økonomi-
ministeren (nu ministeren for lønnings- og
pensionsvæsenet) og tjenestemandsorganisa-
tioner.

Arbejdsgruppen har imidlertid anset det
for at ligge uden for dens beføjelser at tage
stilling til spørgsmål, der vedrører den frem-
tidige organisationsstruktur i forbindelse med
en eventuel medindflydelse på generelle løn-
spørgsmål og andre centrale spørgsmål.

Udvalgets bemærkninger.

Det fremgår af redegørelsen, at statens
åndssvageforsorg er en selvejende institution
med en bestyrelse bestående af 8 af social-
ministeren for 4 år ad gangen beskikkede
medlemmer samt en formand, forsorgschefen,
der udnævnes af Kongen.

Udgifterne til statens åndssvageforsorgs
drift — hvorunder også pensionsudgifterne i
det omfang disse ikke kan afholdes af ind-
betalte bidrag — dækkes fuldt ud ved bevillin-
ger på de årlige finanslove.

Det fremgår videre af arbejdsgruppens re-
degørelse, at bestemmelserne i statens ånds-
svageforsorgs lønnings- og pensionsreglement
følger de samme regler, som er gældende for
statens tjenestemænd med de enkelte modifi-
kationer, som følger af åndssvageforsorgens
særlige forhold. De for statens tjenestemænd
gældende cirkulærer om arbejdstid, kørsels-
godtgørelse, time- og dagpenge o. s. v. anven-
des direkte på tjenestemænd i statens ånds-
svageforsorg.

De spørgsmål, som arbejdsgruppen har
taget op til overvejelse på grundlag af de i
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resuméet af november 1966 skitserede prin-
cipper for en nyordning på statstjenestemands-
området, omfatter følgende hovedpunkter:

1. Alder, aspiranttjeneste og anciennitet.
2. Bibeskæftigelse samt borgerlige og kom-

munale ombud.
3. Stillingsforandring og konstitution.
4. Retsbeskyttelse.
5. Lønfastsættelse og -regulering.
6. Efterløn.
7. Forhandlingsrets- og organisations-

spørgsmål.

Om arbejdsgruppens redegørelse for de 7
nævnte områder kan det sammenfattende ud-
tales, at der efter arbejdsgruppens opfattelse
principielt intet vil være til hinder for at fast-
sætte de fremtidige ansættelsesvilkår m. v. for
tjenestemænd under statens åndssvageforsorg
i overensstemmelse med de i resumeet skit-
serede retningslinier for en ny statstjeneste-
mandslovgivning.

Specielt vedrørende spørgsmålet om de for

åndssvageforsorgens personale foreliggende
forhandlingsretlige problemer (pkt. 7 i ar-
bejdsgruppens redegørelse) har arbejdsgrup-
pen fremhævet betydningen af, at der under
en form, der er forenelig med den organisa-
tionsstruktur, som iøvrigt fastlægges for stats-
tjenestemændenes organisationer, gives ånds-
svageforsorgens personale mulighed for at
opnå medindflydelse på generelle lønspørgs-
mål og andre centrale spørgsmål, der henføres
til det område, der i resumeet tænkes forhand-
let direkte mellem økonomiministeren (nu mi-
nisteren for lønnings- og pensionsvæsenet) og
t j enestemandsorganisationer.

Udvalget kan for sit vedkommende i det
hele tilslutte sig de i arbejdsgruppens redegø-
relse anførte synspunkter, og udvalget er så-
ledes enig i, at de i resumeet skitserede prin-
cipper for et nyt ansættelsessystem på stats-
tjenestemandsområdet vil kunne bringes til
anvendelse på tjenestemænd ansat i statens
åndssvageforsorg.
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Kapitel 8.

Redegørelse fra udvalg VII vedrørende det på tjenestemandslignende
vilkår ansatte personale inden for børne- og ungdomsforsorgen.

Ved skrivelse af 28. december 1966 fra
tjenestemandskommissionen af 1965 blev der
nedsat et udvalg (Udvalg VII) med den op-
gave at undersøge, hvorvidt de i kommissi-
onen skitserede principper for et nyt tjene-
stemandssystem kan bringes til anvendelse på
det på tjenestemandslignende vilkår ansatte
personale inden for børne- og ungdomsfor-
sorgen.

Udvalget fik i henhold til tjenestemands-
kommissionens skrivelse af 24. februar 1967
følgende sammensætning:

Kontorchef H. Koldby Nielsen, arbejds- og
socialministerierne, formand.

Kontorchef S. Chidekel, ministeriet for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen.

1 repræsentant for ministeriet for statens løn-
nings- og pensionsvæsen, udpeget blandt
medlemmerne af tjenestemandskommissio-
nens sekretariat.

Direktør Holger Horsten, direktoratet for bør-
ne- og ungdomsforsorgen.

Toldkontrollør Jørgen Peder Hansen. M.F.
Civilingeniør Knud Enggaard, M.F.
Oberst Adam Møller, M.F.
Forstander Svend Haugaard, M.F.
Lærer Erik Sigsgaard, M.F.
Professor Børge Diderichsen, M.F.
Sekretær Børge Aanæs, Statstjenestemænde-

nes centralorganisation I.
Kontrollør Jens Christensen, Statstjenestemæn-

denes centralorganisation II.
Professor P. Bonnevie, Danske statsembeds-

mænds samråd.
Kontorchef II. E. Frank-Hansen. Danmarks

lærerforening.
Godsejer A. Horsens, Børnesagens fællesråd.
Forbundsformand Hans Steffensen. Børne- og

ungdomsforsorgens personaleforbund.
Forstander Agner Olsen, Danske børnefor-

sorgsarbej deres sammenslutning.
Forretningsfører Jørgen Andersen, Dansk bar-

neplejeråd.

Endvidere har kontorchef Asger Olesen, di-
rektoratet for børne- og ungdomsforsorgen,
deltaget i møderne.

Fra tjenestemandskommissionens sekreta-
riat har konsulent S. Reiermann. ekspeditions-
sekretær I. Egeberg og ekspeditionssekretær
P. H. Matson deltaget i møderne.

Siden juni 1967 har udvalget yderligere
været suppleret med kommunaldirektør A.
Thomsen, Næstved, som repræsentant for
Børnesagens fællesråd.

Som sekretærer for udvalget har fungeret
ekspeditionssekretærerne A. Milthers, arbejds-
og socialministerierne, og J. Østrup, ministe-
riet for statens lønnings- og pensionsvæsen.

Efter en indledende drøftelse vedtog udval-
get i møde den 12. maj 1967 at nedsætte en
arbejdsgruppe, bestående af udvalgets med-
lemmer med undtagelse af repræsentanterne
for de politiske partier.

Som resultat af arbejdsgruppens overvejel-
ser foreligger nedenstående redegørelse.

Arbejdsgruppens redegørelse.
Indledning.

Det på tjenestemandslignende vilkår ansatte
personale inden for børne- og ungdomsforsor-
gen kan opdeles i 2 hovedområder, henholds-
vis personalet ved de anerkendte, private bør-
ne- og ungdomshjem og personalet ved aner-
kendte, private daginstitutioner (bornehaver.
fritidshjem, vuggestuer, klubber).

For begge områder gælder, at ansættelses-
vilkårene er fastsat svarende til ansættelses-
vilkårene for statens tjenestemænd med de
modifikationer, der er en følge af. at børne-
og ungdomsforsorgen i alt væsentligt er byg-
get op som enkeltstående institutioner — selv-
ejende, foreningsej ede eller kommunale samt
i enkelte tilfælde ejet af en enkelt person
(lederen).
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Ansættelsesvilkårene er nærmere fastsat i 2
reglementer, henholdsvis:

1. Reglement af 21. marts 1966 om løn-
ninger m. v. for det fast ansatte personale
ved anerkendte, private børne- og ungdoms-
hjem, og

2. Reglement af 5. maj 1966 om lønninger
m. v. for det fast ansatte personale ved aner-
kendte, private daginstitutioner inden for
børne- og ungdomsforsorgen.

I pensionsmæssig henseende henhører bør-
neforsorgsmedarbejderne under Børneforsor-
gens Pensionskasse, for hvis virksomhed der
er fastsat nærmere regler i en af socialmini-
steriet den 29. oktober 1964 godkendt ved-
tægt.

Vedrørende spørgsmålet om at anvende de
af tjenestemandskommissionen skitserede prin-
cipper for et nyt ansættelsessystem på børne-
og ungdomsforsorgsmedarbejderne skal be-
mærkes følgende:

1. Alder, aspiranttjeneste og anciennitet.
Alder.

For personalet ved børne- og ungdoms-
hjemmene indeholdes de aldersmæssige betin-
gelser for fastansættelse i reglement af 21.
marts 1966, § 9, stk. 1. Herefter er den første
faste ansættelse i normeret stilling i 20. løn-
ningpklasse eller lavere lønningsklasse betin-
get af mindst 2 års tilfredsstillende tjeneste
efter det fyldte 19. år. Tilsvarende gælder
efter reglement af 5. maj 1966, § 9, stk. 1,
ved første ansættelse i normerede stillinger
ved børne- og ungdomsforsorgens daginstitu-
tioner.

Der er ikke i de to reglementer fastsat no-
gen øvre aldersgrænse som betingelse for fast
ansættelse, men i henhold til § 3 i vedtæg-
terne for Børneforsorgens Pensionskasse vil
optagelse i pensionskassen ikke kunne finde
sted efter det fyldte 40. år, medmindre social-
ministeriet på grundlag af indstilling fra pen-
sionskassens bestyrelse og efter forhandling
med økonomiministeriet (nu ministeriet for
lønnings- og pensionsvæsenet) meddeler dis-
pensation. Der praktiseres herudover en lavere
aldersgrænse for optagelse i pensionskassen,
således at medlemskab normalt ikke kan op-
nås ved første ansættelse efter det fyldte 36.
år. Endvidere beregnes pensionsalderen så-
ledes, at pensionsret først erhverves fra det
tidspunkt, da vedkommende i 5 år efter sit

fyldte 30. år har været ansat i pensionsgivende
stilling.

Reglerne svarer til, hvad der er gældende
på statstj enestemandsområdet. En lempelse af
aldersbetingelserne ved ansættelse kombineret
med proportional indtjening af pensionsanci-
ennitet som foreslået for statstjenestemæn-
denes vedkommende vil nødvendiggøre en re-
vision af pensionskassens vedtægter, men da
der er tale om en pensionsordning, der er
opbygget i overensstemmelse med princip-
perne i lovgivningen om lønninger og pen-
sioner m. v. til statens tjenestemænd, forelig-
ger der i øvrigt ikke nogen hindring for en
sådan nyordning.

Forslaget i resumeet om en lempelse af
alderskravene er begrundet i ønsket om en
udvidelse af rekrutteringsmulighederne samt
i ønsket om at få tilvejebragt mulighed for
ansættelse på mere ensartede vilkår end un-
der den nuværende ordning. Tilsvarende hen-
syn gør sig gældende for børne- og ungdoms-
forsorgens vedkommende; arbejdsgruppen har
kunnet tilslutte sig, at forslaget gennemføres
også med virkning for børne- og ungdoms-
forsorgens fast ansatte personale.

Aspir antt j eneste.
Efter begge reglementers § 9, stk. 1, er

første faste ansættelse i normeret stilling i
lighed med reglerne om aspiranttjeneste i
lønnings- og pensionslovens § 6, stk. 5, be-
tinget af mindst to års tilfredsstillende aspi-
ranttjeneste.

Herudover gælder en særlig regel om af-
tjening af aspiranttjeneste for sygeplejersker,
der har gennemgået den af indenrigsmini-
steriet godkendte 3-årige uddannelse, og bar-
neplejersker, der har gennemgået den af so-
cialministeriet godkendte 3-årige uddannelse.
I disse tilfælde træder den nævnte uddan-
nelsestid, bortset fra 1 års elevtid, i stedet
for aspiranttjeneste af samme varighed ved
ansættelse i normeret stilling ved et aner-
kendt spædbørnshjem eller en anerkendt vug-
gestue (§ 9, stk. 6, i reglement af 21. marts
1966 og § 9, stk. 7, i reglement af 5. maj
1966).

Endvidere er der for daginstitutionsperso-
nalets vedkommende i det sidstnævnte regle-
ments § 9, stk. 2, tilvejebragt særlig hjemmel
til, at aspiranttjeneste, såfremt tjenesteforhol-
dene ved institutionen gør det nødvendigt,
med direktoratets godkendelse i hvert enkelt



94

tilfælde også vil kunne aft jenes med halvdags-
arbejde i heldagsinstitutioner. Det er herved
forudsat, at aspiranttiden på 2 år i sådanne
tilfælde forlænges forholdsmæssigt tilsvarende.

Der har i arbejdsgruppen været enighed
om, at den for statstjenestemandsområdet på-
tænkte ordning, hvorefter en ansættelse på
prøve af en passende varighed afløser aspi-
ranttjenesten, også vil kunne bringes til an-
vendelse inden for børne- og ungdomsforsor-
gen. Gennemførelsen af ansættelser på prøve
må dog ske med visse modifikationer som
følge af børne- og ungdomsforsorgens struk-
tur.

Anciennitet.
De i resumeet angivne principper har til

formål at søge tilvejebragt mulighed for en
passende lønmæssig placering såvel ved stil-
lingsskifte inden for staten som for de med-
arbejdere, der kommer ind med en forud-
gående beskæftigelse uden for staten. Den for-
nødne smidighed tilsigtes tilgodeset derved,
at der gennem en forøgelse af antallet af løn-
klasser vil blive mulighed for på grundlag af
den konkrete stillingsbeskrivelse at foretage
valg mellem flere lønklasser inden for en vis
ramme i forbindelse med den enkelte ansæt-
telse. — Der foreslås på denne baggrund en
kombination af regler om placering i løn-
klasse og tillæggelse af lønningsanciennitet.

En sådan smidiggørelse af reglerne på dette
område må ligeledes anses for stærkt ønske-
ligt for børne- og ungdomsforsorgens ved-
kommende og vil navnlig få praktisk betyd-
ning i de tilfælde, hvor medarbejdere fra
daginstitutionsområdet får ansættelse ved
børne- og ungdomshjemmene eller omvendt,
eller hvor medarbejdere fra beslægtede om-
råder, f. eks. særforsorgen, får ansættelse in-
den for børne- og ungdomsforsorgen.

2. Tjenestens udførelse (bibeskæftigelse
samt borgerlige ombud).

I tjenestemandskonxmissionens resumé be-
handles spørgsmålet om tjenestemænds ad-
gang til beskæftigelse uden for stat st jene sten,
hvorom de nærmere regler findes i lønnings-
og pensionslovens § 44. Der foreslås en lem-
pelse af disse regler, dog således at statstje-
nestemænd fortsat kun vil kunne have anden
beskæftigelse, forsåvidt og i det omfang det
er foreneligt med den samvittighedsfulde ud-
førelse af pligterne som tjenestemand og med

den for stillingen nødvendige agtelse og tillid.
De foreslåede lempelser går ud på en op-
hævelse af reglerne om skriftlig anmeldelse,
om frist for styrelsens behandling af anmel-
delsen og om adgang til at tilbagekalde en
tidligere meddelt tilladelse.

Endvidere peges der på, at de økonomiske
vilkår for tjenestefrihed til varetagelse af om-
bud har givet anledning til problemer, og at
en mindre rigoristisk udformning af disse
regler derfor bør overvejes.

De i reglementerne for børne- og ungdoms-
forsorgens fast ansatte personale fastsatte be-
stemmelser (§ 32) om adgang til anden be-
skæftigelse svarer ganske til bestemmelserne i
lønnings- og pensionslovens § 44. Derimod har
man ikke fundet det nødvendigt i reglemen-
terne at medtage regler svarende til bestem-
melsen i lønnings- og pensionslovens § 43 om
statens afholdelse af udgifterne til tjenestens
udførelse under fravær på grund af borgerligt
ombud.

En ændring af reglerne på dette område i
lighed med, hvad der måtte blive gennemført
på statstjenestemandsområdet, vil ikke inde-
bære særlige problemer for børne- og ung-
domsforsorgens vedkommende, heller ikke i
henseende til en udvidelse af reglerne til også
at omfatte borgerlige ombud. Det er ar-
bejdsgruppens opfattelse, at man fuldt ud
bør følge statstjenestemandsreglerne, herunder
også de regier, der måtte blive fastsat om
borgerligt ombud.

3. Stillingsforandring og konstitution.
Stillingsforandring.

Der foreslås i resumeet en ændring af an-
sættelsesvilkårene for statstjenestemændenes
vedkommende, således at ansættelsesområdet
for den enkelte tjenestemand væsentlig ud-
vides. Herved! opnås en større margin for om-
flyttelighed, men herudover er det tanken,
at der også skal være adgang til forflyttelser
mellem ansættelsesområderne, dog således, at
en forflyttelse i disse tilfælde kun bør kunne
ske efter beslutning i et særligt nævn med
personalerepræsentation. Den udvidede ad-
gang til at foretage forflyttelser tænkes opnået
ved fremtidig at knytte ansættelsen til en
bestemt lønningsklasse eller til et vist om-
råde. I opslaget vil det kunne angives, hvor
og i hvilken stilling tjenesten skal udføres,
idet der samtidig tages forbehold om, at æn-
drinc: senere kan finde sted.
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Ved bedømmelsen af spørgsmålet om til-
vejebringelse af en større omflyttelighed in-
den for børne- og ungdomsforsorgen må ud-
gangspunkt tages i institutionernes ejerfor-
hold og de i overensstemmelse hermed fast-
satte ansættelses- og afskedigelsesregler.

Børne- og ungdomshjemmene.
Det er i lov om børne- og ungdomsforsorg

§ 86, stk. 1, forudsat, at børne- og ungdoms-
hjemmene drives af staten, som selvejende
institutioner, af kommuner og af anerkendte
foreninger for børne- og ungdomsforsorg. I
særlige tilfælde kan der dog meddeles aner-
kendelse til børnehjem, der drives på anden
måde. Der er herved navnlig tænkt på leder-
ejede hjem. Når bortses fra statshjemmene
(i alt 5 hjem), udgør antallet af anerkendte
børne- og ungdomshjem i alt ca. 300. Langt
den største del drives som selvejende institu-
tioner eller er foreningsejede. Et mindre antal
drives som kommunale institutioner, og der
er nogle få lederejede hjem.

Med hensyn til reglerne om ansættelse og
afskedigelse skal i tilslutning hertil anføres
følgende:

Det følger af hjemmenes karakter af at
være selvejende (henholdsvis ejet af kom-
mune, forening m. v.), at det er hjemmet, der
som juridisk person ansætter personalet.

Den nærmere ordning fremgår af § 6 i
reglementet af 21. marts 1966, hvorefter an-
sættelse og afskedigelse af ledere og andre
medarbejdere i normerede stillinger foretages
af den i henhold til vedtægten for det pågæl-
dende hjem kompetente myndighed, dog så-
ledes at ansættelse skal godkendes af direkto-
ratet for børne- og ungdomsforsorgen.

Dette fungerer i detaljer således:

a. Ansættelse.
Ledere.

Ved de børne- og ungdomshjem, der mod-
tager underskudsdækning, samt ved de af
staten oprettede procenttilskudsdækkede hjem,
ansætter de respektive hjems tilsynsråd lede-
ren, men de afgiver dog forinden en indstil-
ling til direktoratet for børne- og ungdoms-
forsorgen, der i henhold til ministeriets be-
myndigelse træffer afgørelse af spørgsmålet
om, med hvem stillingen vil være at besætte,
hvorefter ansættelsen bringes til udførelse af
tilsynsrådet (ved foreningsejede hjem dog nor-

malt vedkommende forenings bestyrelse, som
også afgiver indstillingen).

Ved de øvrige hjem — d. v. s. procenttil-
skudshjemmene, der ikke er statsoprettede —
ansættes lederen af hjemmets bestyrelse, (ved
foreningsejede hjem vedkommende forenings
bestyrelse). Direktoratet har her som godken-
dende myndighed alene mulighed for at af-
slå godkendelse, såfremt den af bestyrelsen
udpegede leder ikke skønnes fuldt kvalificeret.

Ved kommunale og lederejede hjem er det
henholdsvis kommunalbestyrelse og leder, der
udøver ansættelsesretten, ligeledes således at
ansættelsen skal godkendes af direktoratet.

Øvrige medarbejdere i normerede stillinger.
I henhold til vedtægterne for de som selv-

ejende institutioner drevne hjem og de for-
eningsejede hjem foretages ansættelse af disse
medarbejdere normalt af de respektive hjems
ledere efter samråd med bestyrelsen. I leder-
ejede hjem tilkommer ansættelsesretten le-
deren.

Ansættelserne skal også i disse tilfælde god-
kendes af direktoratet for børne- og ungdoms-
forsorgen, men denne godkendelse må efter
sagens natur væsentligst indskrænke sig til at
konstatere, at de formelle krav til uddannelse
o. s. v. er opfyldt, og at vedkommende ikke er
direktoratet ufordelagtigt bekendt.

b. Afskedigelse.
Den samme myndighed, som udøver an-

sættelsesfunktionen, er som almindelig regel
tillige kompetent til at foretage afskedigelser.
Der stilles ikke i reglementet krav om, at der
skal foreligge nærmere bestemte afskedigelses-
grunde, men det er pålagt hjemmene at ind-
give indberetning til direktoratet for børne-
og ungdomsforsorgen om de enkelte afskedi-
gelser, og i indberetningen at angive, af hvil-
ken grund vedkommende medarbejder er ble-
vet afskediget. Endvidere skal der ved uansøgt
afskedigelse, der ikke skyldes sygdom, gives
såvel vedkommende forhandlingsberettigede
personaleorganisation som den pågældende
selv adgang til at udtale sig i sagen, forinden
afskedigelse finder sted.

Daginstitutionerne.
Det fremgår af § 6 i reglement af 5. maj

1966, at ansættelse af medarbejdere i norme-
rede stillinger foretages af institutionens be-
styrelse, for medarbejderes vedkommende i
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samråd ined lederen; ved kommunale og le-
derejede institutioner dog henholdsvis kom-
munen og lederen. Ved ansættelse skal der
tages forbehold om direktoratet for børne-
og ungdomsforsorgens godkendelse. Ved af-
skedigelse skal der gives indberetning til di-
rektoratet med angivelse af afskedigelsesgrun-
den, ligesom der ved uansøgt afskedigelse, der
ikke skyldes sygdom, på samme måde som for
børne- og ungdomshjemmenes personales ved-
kommende er sikret den forhandlingsberet-
tigede personaleorganisation og vedkommende
medarbejdere adgang til at udtale sig i sagen.

Det vil heraf ses, at ansvaret for ansættel-
ser og afskedigelser hviler på de respektive
daginstitutioners ledelse. Direktoratets funk-
tion som godkendende myndighed ved ansæt-
telse vil for ledernes vedkommende på samme
måde som ved de procenttilskudsdækkede
hjem bestå i. at dette vil kunne afslå godken-
delse, såfremt den udpegede leder ikke skøn-
nes fuldt kvalificeret, og for de øvrige medar-
bejdere til en konstatering af, om de formelle
krav til uddannelse er opfyldt, og at vedkom-
mende ikke er direktoratet ufordelagtigt be-
kendt.

Svarende til den udvidelse af ansættelses-
områderne, der overvejes inden for statstjene-
sten af hensyn til f. eks. rationaliseringen af
denne, kunne der blive behov for visse former
for omflytning, når f. eks. ændringer i be-
hovet motiverer forandringer i en børnefor-
sorgsinstitutions karakter.

Imidlertid ligger det i børne- og ungdoms-
forsorgens nuværende strukturelle opbygning,
at medarbejderne alene har et ansættelsesmæs-
sigt tilhørsforhold til den enkelte institution,
og en almindelig adgang til omflytning må
derfor antages at ville medføre sådanne be-
grænsninger i de enkelte institutioners dispo-
sitionsfrihed med hensyn til ansættelse, at den
ikke vil kunne passes ind i det eksisterende
mønster. Dette forhold udelukker dog ikke
på forhånd, at der eventuelt inden for visse
begrænsede områder tilvejebringes en større
omflyttelighed, f. eks. for de kommunale og
foreningsej ede børne- og ungdomshjems ved-
kommende, således at medarbejdere ved disse
institutioner ansættes ved vedkommende kom-
munes, respektive vedkommende forenings
børne- og ungdomshjem i stedet for som nu
ved den enkelte institution. Arbejdsgruppen
kan således alene pege på muligheden for, at

der ved forhandling mellem de interesserede
parter søges gennemført en udvidelse af an-
sættelsesområderne i tilfælde som de nævnte.

Det skal herved bemærkes, at de ændringer,
der foreslås på statstjenestemandsområdet, må
ses i sammenhæng med, at pensionssikringen
her omfatter pension ved afsked af anden util-
regnelig årsag end alder og svagelighed — en
pensionssikring, som medlemskab i Børnefor-
sorgens Pensionskasse ikke giver, jfr. neden-
for under punkt 4.

Konstitution.
Ifølge resumeet er det tanken at ændre reg-

lerne om konstitution, således at en statstj ene-
stemand ikke blot vil være pligtig at gøre
midlertidig tjeneste i højere stilling end hans
egen inden for samme tjenestegren, jfr. løn-
nings- og pensionslovens § 12, men også inden
for andre tjenestegrene og i andre styrelser
inden for tjenestemandens ansættelsesområde.
Endvidere foreslås tidsbegrænsningen for
konstitutioner lempet, ligesom det anses for
ønskerigt, at konstitutionsperioder af længere
varighed medregnes i lønningsancienniteten,
såfremt vedkommende tjenestemand senere
udnævnes i stillingen.

For såvel børne- og ungdomshjemmenes
som daginstitutionernes fastansatte personale
er der i de respektive reglementers § 19 fast-
sat regler, der er sammenfaldende med de for
statens tjenestemænd gældende.

Der har i arbejdsgruppen været enighed
om, at det må anses for rimeligt, at de til
enhver tid gældende regler for konstitution af
statstjenestemænd også kommer til anvendelse
på børne- og ungdomsforsorgens personale i
det omfang, det er foreneligt med børne- og
ungdomsforsorgens struktur.

4. Retsbeskyttelse.
Pensionsret.

Sikkerheden i ansættelsesforholdet er for
statstj enestemandsområdet primært knyttet til
retten til pension ved afsked af anden util-
regnelig årsag end alder og svagelighed samt
retten til ventepenge ved stillingsinddragelse.
Efter tjenestemandskommissionens skitse fore-
slås pensionssikringen opretholdt, medens det
anses for tvivlsomt, om ventepengeordningen
bør opretholdes.

De ved de anerkendte, private børnefor-
sorgsinstitutioner fastansatte medarbejdere



97

har, som før berørt, ikke nogen tilsvarende
sikring.

Et tilsagn om en sikring imod enhver af-
skedigelse af utilregnelig årsag måtte derfor
uden for de af pensionskassen omfattede til-
fælde gives enten af vedkommende institution
for egen regning eller af det offentlige.

Institutionerne har ingen økonomisk bag-
grund for at give tilsagn om så vidtrækkende
økonomiske forpligtelser, som der her kan
blive tale om, men måtte i givet fald søge
udgifter til pensioner m. v. dækket af tilskud-
dene fra det offentlige.

Det offentlige kan imidlertid hverken gå ind
på en refusion gennem tilskud eller en direkte
overtagelse af forpligtelsen, da afgørelsen om
afskedigelser træffes udelukkende af de en-
kelte institutioners kompetente myndigheder,
jfr. foran under afsnit 3. om stillingsforan-
dring.

Forskellen mellem retsstillingen for børne-
og ungdomsforsorgen og statstjenestemænde-
nes sikring må således ses i sammenhæng
med, at børne- og ungdomsforsorgen i mod-
sætning til centralt ledede forsorgsgrene som
f. eks. åndssvageforsorgen, hvor personalet er
direkte ansat under en centralledelse, og hvor
ansvaret for ansættelser og afskedigelser hvi-
ler på den centrale ledelse, er bygget op på et
stort antal enkeltinstitutioner, hovedsageligt
selvejende institutioner, og at den juridiske
forpligtelse over for personalet — uanset de
gældende tilskudsregler — påhviler disse be-
grænsede økonomiske enheder.

Spørgsmålet om at søge tilvejebragt en for-
bedring af børne- og ungdomsforsorgsperso-
nalets sikkerhedsmæssige stilling har været
gjort til genstand for overvejelse i en af soci-
alministeriet nedsat arbejdsgruppe, der har
stillet forslag om, at følgende ordning søges
gennemført for børne- og ungdomshjemmenes
personale:

a) Tilvejebringelse af en to-år ig efterløns-
ordning for fast ansatte medarbejdere med en
vis længere tjenestetid, når de afskediges som
følge af et hjems nedlæggelse, omdannelse til
andet formål eller indskrænkning af hjem-
mets virksomhed.

b) Tilvejebringelse af en ordning, hvor-
efter medarbejdere med en tilsvarende ancien-
nitet i andre tilfælde kun kan afskediges, når
der foreligger en saglig motivering i pågæl-

dendes egne forhold. Afgørelser i sager af
denne art foreslås henlagt til et særligt nævn.

c) Medarbejdere, der ikke har tilstrække-
lig anciennitet til at være omfattet af de under
punkt a og b skærpede afskedigelsesregler kan
ved afskedigelse få sagen forelagt det foran
omtalte nævn, der i disse tilfælde alene skal
kunne udtale sig om, hvorvidt afskedigelsen
kan anses for rimeligt begrundet i pågælden-
des egne forhold (en positiv erklæring vil
kunne have betydning ved ansøgning om an-
den stilling).

d) Tilvejebringelse af hjemmel for Børne-
forsorgens Pensionskasse til i visse nærmere
angivne tilfælde at kunne tillægge medarbej-
dere, der afskediges efter det 50. år og efter
mindst 15 års tjeneste, en pensionslignende
understøttelse.

Spørgsmålet om en forbedring af daginsti-
tutionernes personales sikkerhedsmæssige stil-
ling er ligeledes taget op af socialministeriet
til forhandling med de interesserede organi-
sationer. Der vil efter det for arbejdsgrup-
pen oplyste for dette personales vedkommende
kunne forventes en noget anden udformning
af sikkerhedsbestemmelserne end de for bør-
ne- og ungdomshjemspersonalet skitserede.

Spørgsmålet om tilvejebringelse af yder-
ligere ansættelsesmæssig sikring, herunder
specielt om der foreligger mulighed for at
gennemføre en pensionsordning, der omfat-
ter pension ved afsked af anden utilregnelig
årsag end alder og svagelighed, har været
nævnt i nærværende arbejdsgruppe. En sådan
videregående pensionssikring vil imidlertid —
som det fremgår af det ovenfor anførte —
have som forudsætning, at ansættelses- og
afskedigelsesretten er henlagt til en central
myndighed og vil således allerede af denne
grund ikke kunne gennemføres under børne-
og ungdomsforsorgens nuværende struktur.

Tilbagebetaling af for meget udbetalt løn.
En bestemmelse om for meget udbetalt

løn, svarende til lønnings- og pensionslovens
§ 19, stk. 3, findes ikke i børne- og ungdoms-
forsorgens ansættelsesreglementer.

Det i resumeet fremsatte forslag, der går
ud på, at nævnte bestemmelser i lønnings- og
pensionsloven ophæves, og at man i stedet for
anvender dansk rets almindelige regler om
tilbagesøgning, er således i forvejen gældende
for børne- og ungdomsforsorgens personale.
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5. Lønfastsættelse og -regulering.
Der er i arbejdsgruppen enighed om, at de

principper for fastsættelse og regulering af
lønninger, som måtte blive fastsat på stats-
tjenestemandsområdet, som hidtil bør finde
anvendelse også for børne- og ungdomsfor-
sorgens personale. Man skal herved henvise
til, at det i lov om børne- og ungdomsforsorg
§ 67, stk. 2, og § 87 er bestemt, at lønreglerne
for såvel medarbejderne ved børne- og ung-
domsforsorgens daginstitutioner som ved bør-
ne- og ungdomshjemmene fastsættes i overens-
stemmelse med lovgivningen om statens tje-
nestemænd.

I tjenestemandskommissionens resumé gi-
ves der imidlertid tillige udtryk for, at der
bør kunne ske omklassificeringer i større om-
fang end hidtil. Under hensyn hertil, samt da
der ikke er sikkerhed for, at de særlige ydel-
sers størrelse vil udvikle sig parallelt med den
faste lønning, finder kommissionen det øn-
skeligt i overvejelserne omkring kommende
fastsættelse og justeringer af tjenestemands-
lønningerne at inddrage den samlede lønmasse
i forhandlingerne. For så vidt frembyder
spørgsmålet visse problemer set i relation til
børne- og ungdomsforsorgens personaleorga-
nisationers forhandlingsmæssige status. Der
henvises herom til redegøreisens punkt 7.

6. Efterløn.
Det er i tjenestemandskommissionens re-

sumé forudsat, at der som led i et nyt tjeneste-
mandssystem opretholdes en selvstændig pen-
sionsordning på statstjenestemandsområdet,
tilpasset principperne for et nyt tjeneste-
mandssystem og i øvrigt tilrettelagt under
hensyntagen til udviklingen på den sociale
pensionslovgivnings område.

Ifølge resumeet er det tanken at ændre reg-
lerne for indtjening af pensionsalder. Endvi-
dere foreslås statstjenestemændenes svagelig-
hedspension fastsat efter lønindtægten, kom-
bineret med den pensionsalder, der kunne
være opnået ved förbliven indtil normal af-
gangsalder, dog således at pensionen gradu-
eres efter arbejdsudygtighed. Herudover over-
vejes at foretage en ændring af reglerne om
udtrædelsesgodtgørelse til tjenestemænd, der
forlader statstjenesten før den normale af-
gangsalder. Der peges i denne forbindelse på,
at der eventuelt bør etableres en ordning, som
sikrer en opsat pensionsret, der størrelses-

mæssigt er afstemt i forhold til alderspensio-
nen, indtjent indtil fratrædelsestidspunktet.
Endelig agtes der foretaget visse ændringer i
regler om enkepension og børnepension, lige-
som det i resumeet udtales, at spørgsmålet om
enkemandspension vil blive overvejet nær-
mere.

Det fremgår af det tidligere anførte, at
børneforsorgsmedarbejdere i pensionsmæssig
henseende henhører under Børneforsorgens
Pensionskasse., Det er ifølge ansættelsesreg-
lementerne (begge reglementers § 10) gjort
til en betingeLse for fast ansættelse i normeret
stilling ved en anerkendt børneforsorgsinsti-
tution, at vedkommende medarbejder indtræ-
der i pensionskassen, for så vidt han i øv-
rigt opfylder betingelserne herfor og ikke er
omfattet af en anden anerkendt pensionsord-
ning. Direktoratet for børne- og ungdomsfor-
sorgen kan dog i ganske særlige tilfælde, hvor
der på anden måde er sikret pågældende for-
sørgelse i alderdommen, fritage for forplig-
telse til medlemsskab af pensionskassen. Efter
stedfunden forhandling med sociahn i nisteriet
og direktoratet for børne- og ungdomsforsor-
gen er der dog truffet den ordning, at be-
styrelsen for pensionskassen blot tager frem-
satte ønsker om ikke at blive optaget i pen-
sionskassen til efterretning. Samtidig henledes
dog de pågældendes opmærksomhed på, at
vedkommende ikke senere vil kunne optages
i pensionskassen, medmindre særlige omstæn-
digheder taler derfor. Yderligere forlanges
det, at pågældende på dette tidspunkt opfylder
de alders- og helbredsmæssige betingelser for
optagelse, ligesom efterbetaling af bidrag til
pensionskassen i så fald må ske for hele den
periode, i hvilken pågældende har opfyldt
betingelserne for at stå som aktivt medlem
af pensionskassen.

Pensionskassens medlemmer er — når bort-
ses fra pension ved afsked af anden utilregne-
lig årsag end alder og svagelighed, jfr. herom
nærmere foran under punkt 4 — sikret en
pensionsordning, der bygger på tilsvarende
principper som den for statstjenestemændene
gældende ordning. Der har i arbejdsgruppen
været enighed om, at pensionsordningen for
børne- og ungdomsforsorgens medarbejdere
— som hidtil — så vidt muligt bør svare til
den for statstjenestemænd gældende.

Der skal herved særligt for så vidt angår de
skitserede ændrede regler om svageligheds-
pension bemærkes, at en nyordning på dette
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område ifølge det i resumeet anførte bl. a.
synes at have til forudsætning, at der som led
i et nyt tjenestemandssystem bliver adgang til
større omflyttelighed, således at det i højere
grad end nu vil være muligt at overflytte
tjenestemænd, der af helbredsmæssige grunde
findes ude af stand til at varetage den hid-
tidige stilling, men som vil kunne bestride
anden passende tjeneste på fyldestgørende
måde. Endvidere udtales det i skitsen, at der
tillige ved ordningens praktisering fortsat bør
være adgang til at kræve, at en på grund af
svigtende helbred pensioneret, men på ny
arbejdsdygtig tjenestemand, genindtræder i
tjenesten. Det er i sidstnævnte henseende for
statstjenestemandsområdets vedkommende i
lønnings- og pensionslovens § 62, stk. 3, for-
udsat, at den pensionerede kun har pligt til
genansættelse, såfremt der er tale om en stil-
ling, hvortil han inden sin afsked havde været
pligtig at modtage forflyttelse. Ifølge § 18, stk.
2, i vedtægterne for Børneforsorgens Pensions-
kasse foreligger der i den samme situation en
pligt for den pensionerede til at modtage an-
sættelse i en efter vedkommendes alder og
kvalifikationer passende stilling ved de under
pensionskassen hørende børneforsorgsinstitu-
tioner. Denne forpligtelse er således ikke knyt-
tet til den pensioneredes hidtidige ansættelses-
område, der — som det fremgår af det foran
under punkt 3 om stillingsforandring anførte
—- er den enkelte institution, og set i forhold
til den forsikrede (pensionerede) synes
spørgsmålet om tilvejebringelsen af en større
omflyttelighed ikke i nærværende henseende
at have samme betydning som på statstjene-
stemandsområdet.

Under hensyn til, at de omhandlede perso-
nalegruppers pensionsret er sikret ved med-
lemskab af den statsgaranterede Børneforsor-
gens Pensionskasse, må de pågældendes frem-
tidige efterlønsmæssige status i det hele fast-
lægges i forbindelse med og under hensyn-
tagen til den ordning, som til sin tid måtte
blive gennemført for de andre statsgarante-
rede pensionskasser m. v.

7. Forhandlingsret.
Hovedbestemmelsen vedrørende forhand-

lingsretsspørgsmålet findes i ansættelsesregle-
menternes § 25.

Med hensyn til forhandlingsrettens område
skelnes mellem pligtigt styrelsesinitiativ (§ 25,

stk. 6) og forhandlinger på organisations-
initiativ (§ 25, stk. 2).

Det pligtige styrelsesinitiativ omfatter pligt
til drøftelse af forslag til ændringer i love og
andre bestemmelser af almindelig karakter,
som vil medføre forandring i bestående løn-
ningsregler, uddannelses- og ansættelsesfor-
hold og lignende økonomiske forhold. Dette
er en noget anden ordlyd end den tilsvarende
bestemmelse har i lønnings- og pensionslovens
§ 22, der taler om forandringer i bestående
lønningsregler, den reglementsmæssige ar-
bejdstid, de ansattes personlige retlige stilling
i staten og lignende ikke tekniske forhold.

Med hensyn til organisationsinitiativet
fremgår det af ansættelsesreglementernes § 25,
stk. 2, at der er ret til forhandling med social-
ministeriet om ethvert spørgsmål, der har øko-
nomisk eller faglig betydning henholdsvis for
institutionerne og hele standen eller enkelt-
mand inden for samme, herunder også om en-
keltmands udnævnelse eller afskedigelse, men
ikke spørgsmål om arbejdsledelse. Disse reg-
ler svarer til reglerne for statens tjenestemænd
i lønnings- og pensionslovens § 23.

Betingelserne for at kunne betragtes som
indehaver af forhandlingsret over for social-
ministeriet findes enslydende i de to regle-
menters § 25, stk. 4.

Efter disse bestemmelser gælder det, at så
længe der inden for henholdsvis daginstitu-
tionerne og børne- og ungdomshjemmene be-
står en organisation eller et forbund af orga-
nisationer, som opfylder en række nærmere
angivne betingelser, anerkendes denne organi-
sation eller dette forbund som indehaver af
forhandlingsretten for personalets vedkom-
mende.

De nævnte betingelser for anerkendelse er
at organisationen eller forbundet giver ad-

gang til alle ved det opdragende arbejde
på institutionerne ansatte, herunder aspi-
ranter,

at der ikke gives adgang til andre end nu-
værende og forhenværende ansatte,

at der følges sådanne regler ved valg, at der
sikres mindretallene (forbundets forskel-
lige hovedgrupper) en passende repræsen-
tation under forhandlingerne med ministe-
riet,

at der ikke gives stemmeret i anliggender,
der omfattes af forhandlingsretten, til an-
dre end de ved institutionerne fast ansatte
medarbejdere og aspiranter, samt
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at organisationen eller forbundet overvejende
repræsenterer de ved institutionerne an-
satte.

Forhandlingsretten i forhold til socialmini-
steriet udøves for tiden gennem følgende or-
ganisationer:

1°. Danske Børneforsorgsarbejderes Sammen-
slutning (D.B.S), der forhandler for de nor-
merede medarbejdere (forstandere og andre
normerede medarbejdere) ved børne- og ung-
domshj emmene.

For de medlemmer, der er ansat ved Sta-
tens ungdomshjem, kan D.B.S. efter lønnings-
og pensionsloven ikke direkte udøve forhand-
lingsretten, men denne udøves gennem en sær-
lig fraktion af D.B.S. Denne fraktion er igen
tilsluttet statstjenestemændenes centralorgani-
sation II.

2°. Børne- og ungdomsforsorgens personale-
forbund, der består af:

a. Dansk Børnehaveråd.
b. Dansk Fritidshjemsråd..

Uden for forbundet står personalet ved
vuggestuerne, der er medlemmer af:

a. Dansk Barneplejeråd, der omfatter de
statsautoriserede barneplejersker og børne-
forsorgspædagoger af småbørnslinjen med
ansættelse ved vuggestuerne og

b. Foreningen af sygeplejersker ved fore-
byggende børneinstitutioner.

Disse 2 foreninger var tidligere medlemmer
af personaleforbundet.

Endvidere står udenfor:
c. Dansk Klublederforening, der omfatter

klubmedarbej dere.

Sammenlignet med statstjenestemandsområ-
det har børne- og ungdomsforsorgens perso-
naleorganisationer i forhandlingsmæssig hen-
seende en placering svarende til styrelsesorga-
nisationerne (etatsorganisationerne), men
med den forskel, at børne- og ungdomsforsor-
gens organisationer ikke som etatsorganisatio-
nerne er knyttet til en centralorganisation og
således ikke herigennem er sikret medindfly-
delse i de forhandlingsanliggender af generel
karakter, som centralorganisationerne vare-
tager over for økonomiministeriet (nu mini-
steriet for lønnings- og pensionsvæsenet).

Der har i arbejdsgruppen været enighed
om, at denne ordning ikke kan anses for til-
fredsstillende — ikke mindst hvis de i resu-

meet foreslåede principper for generelle løn-
forhandlinger gennemføres. Det er herefter
tanken, at disse forhandlinger fremtidig skal
føres mellem økonomiministeriet (nu ministe-
riet for lønnings- og pensionsvæsenet) og cen-
tralorganisationerne, således at der dels for-
handles om fastlæggelse af en lønramme, op-
gjort som en bestemt procentdel af den sam-
lede lønsum, og dels om udfyldningen af denne
ramme.

De ved de nævnte forhandlinger opnåede
resultater vil under alle omstændigheder få
umiddelbar virkning for børne- og ungdoms-
forsorgens personale, bl. a. med hensyn til
hvor stor en del af rammebeløbet der vil være
til rådighed for omklassificeringer og andre
særlige forbedringer på børne- og ungdoms-
forsorgens område.

Der har på denne baggrund i arbejdsgrup-
pen været enighed om at anbefale, at der åb-
nes mulighed for børne- og ungdomsforsor-
gens personale til gennem etatsorganisations-
og centralorganisationsvej en at få adgang til
at opnå medindflydelse på generelle løn-
spørgsmål og andre sager, der henføres til det
område, der skal forhandles direkte mellem
økonomiministeriet (nu ministeriet for løn-
nings- og pensionsvæsenet) og centralorgani-
sationer.

Arbejdsgruppen har ikke ment at kunne
tage stilling til den form, hvorunder der i
henseende til generelle forhandlingsanliggen-
der gives børne- og ungdomsforsorgens for-
handlingsberettigede personaleorganisationer
mulighed for således at varetage deres sær-
interesser på lige fod med etatsorganisationer.

Udvalgets bemærkninger.
Arbejdsgruppens redegørelse er behandlet i

udvalgets møde den 5. december 1967.
De spørgsmål, som arbejdsgruppen har ta-

get op til overvejelse på grundlag af de
i tjenestemandskommissionen skitserede ret-
ningslinier for en nyordning på statstjeneste-
mandsområdet, omfatter følgende hovedpunk-
ter:

1. Alder, aspiranttjeneste og anciennitet.
2. Tjenestens udførelse.
3. Stillingsforandring og konstitution.
4. Retsbeskyttelse.
5. Lønfastsættelse og -regulering.
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6. Efterløn.
7. Forhandlingsret.

Som det fremgår af redegørelsen vil der på
de fleste af de nævnte områder intet være til
hinder for at fastsætte ansættelsesvilkårene
m. v. for børne- og ungdomsforsorgens på
tjenestemandslignende vilkår ansatte perso-
nale i princippet svarende til, hvad der er skit-
seret gennemført for statstjenestemændenes
vedkommende.

For så vidt angår spørgsmålet om stillings-
forandring og spørgsmålet om retsbeskyttelse
vil en umiddelbar og fuldstændig anvendelse
af de af tjenestemandskommissionen angivne
principper imidlertid ikke være mulig. Som
det nærmere fremgår af arbejdsgruppens rede-
gørelse, afsnittene 3 og 4 foreligger der for
disse to spørgsmåls vedkommende særlige
problemer for børne- og ungdomsforsorgen,
hvilket må ses i sammenhæng med, at bør-
ne- og ungdomsforsorgens institutioner er
enkeltstående, hovedsageligt selvejende insti-
tutioner, og at medarbejderne som følge heraf
alene har et ansættelsesmæssigt tilhørsforhold
til den enkelte institution.

For så vidt angår spørgsmålet om stillings-
forandring er det arbejdsgruppens konklusion,
at en almindelig adgang til omflytning af
børne- og ungdomsforsorgens institutionsper-
sonale inden for hele dette forsorgsområde
må antages at ville medføre sådanne begræns-
ninger i de enkelte institutioners dispositions-
frihed med hensyn til ansættelse, at en sådan
ordning ikke kan anses for forenelig med
børne- og ungdomsforsorgens nuværende
struktur. Arbejdsgruppen kan således alene
pege på muligheden for, at der ved forhand-
ling mellem interesserede parter søges eta-
bleret et ansættelsesmæssigt fællesskab for per-
sonalet inden for visse begrænsede områder,
f. eks. ved kommunale og foreningsej ede
børne- og ungdomshjem, således at medar-
bejderne ved disse institutioner ansættes ved
vedkommende kommunes, respektive vedkom-
mende forenings institutioner i stedet for som
nu ved den af samme kommune, respektive
forening, ejede enkelte institution. Arbejds-

gruppen har dog i denne forbindelse henledt
opmærksomheden på, at den udvidelse af an-
sættelsesområderne, som er skitseret gennem-
ført på statstjenestemandsområdet, må ses i
sammenhæng med, at pensionssikringen her
omfatter pension ved afsked af anden util-
regnelig årsag end alder og svagelighed, og
at medlemsskab i Børneforsorgens Pensions-
kasse — som nævnt nedenfor — ikke omfat-
ter en sådan videregående pensionssikring.

Hvad dernæst angår spørgsmålet om rets-
beskyttelse har arbejdsgruppen henvist til, at
de heromhandlede personalegrupper inden for
børne- og ungdomsforsorgen som henhørende
under Børneforsorgens Pensionskasse i for-
vejen adskiller sig fra statstjenestemændene i
pensionsmæssig henseende, idet de ikke er
sikret pension ved afsked af anden utilregne-
lig årsag end alder og svagelighed. Der fore-
ligger efter det i arbejdsgruppens redegørelse
anførte ikke mulighed for under børne- og
ungdomsforsorgens nuværende struktur at gen-
nemføre en ligestilling med statstjenestemæn-
dene på dette område.

Udvalget har for sit vedkommende i det
hele kunnet tilslutte sig de i arbejdsgruppens
redegørelse anførte synspunkter og er på bag-
grund heraf enigt i, at de af tjenestemands-
kommissionen skitserede principper for et nyt
ansættelsessystem på statstjenestemandsområ-
det vil kunne bringes til anvendelse på børne-
og ungdomsforsorgens på tjenestemandslig-
nende vilkår ansatte personale med de modi-
fikationer, der er en følge af børne- og ung-
domsforsorgens struktur.

Udvalget finder anledning til i tilslutning
til punkt 7 i arbejdsgruppens redegørelse sær-
ligt at fremhæve de for børne- og ungdoms-
forsorgens personaleorganisationer forelig-
gende forhandlingsretlige problemer, herun-
der betydningen af at der — som påpeget af
arbejdsgruppen — gives børne- og ungdoms-
forsorgens på tjenestemandslignende vilkår
ansatte personale mulighed for på lige fod
med statstjenestemændene igennem deres or-
ganisationer at få medindflydelse i generelle
forhandlingsanliggender.
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Kapitel 9.

Kommissionens bemærkninger i anledning af redegørelserne
fra udvalg IV-VIL

7. Vedrørende tjenestemænd i folkeskolen og
folkekirken (udvalg IV og V).

Kommissionen kan tilslutte sig udvalgenes
forslag, herunder indstillingerne om, at tjene-
stemænd i folkeskolen og folkekirken søges
inddraget under samme lov som statens tjene-
stemænd. I bilag 5 og 6 til betænkningen er
optaget udkast fra undervisningsministeriet og
kirkeministeriet til særbestemmelser om tjene-
stemænd i folkeskolen og folkekirken i for-
bindelse med disse gruppers inddragelse un-
der en fælles lov.

For så vidt angår det af udvalg IV behand-
lede spørgsmål om adgangen til at yde kom-
munale løntillæg til visse grupper af tjeneste-
mænd i folkeskolen er kommissionen enig i
det under udvalgsbehandlingen fremførte
synspunkt, hvorefter ordningen ikke bør ud-
vides til at omfatte andre kommuner end dem,
der nu som følge af en særlig lønordning i
Københavns kommunale skolevæsen yder kom-
munale løntillæg med undervisningsministe-
riets godkendelse, samt at der bør påbegyndes
en tilnærmelse mellem lærerlønningerne i de
kommuner, der nu yder kommunale tillæg, og
i folkeskolen i øvrigt. Såfremt en forhøjelse af
stedtillægget for det storkøbenhavnske om-
råde, som indgår i kommissionens overvejel-
ser om den fremtidige geografiske gradue-
ring af lønningerne, måtte blive gennemført,
bør der foretages en reduktion af de nuvæ-
rende kommunale løntillæg med et til sted-
tillægsforhøjelsen svarende beløb, således at
de herefter resterende kommunale løntillæg
ydes med faste beløb, der ikke fremtidig regu-
leres, hverken som følge af pristalsregulering
eller reallønsregulering.

Kommissionen fremhæver samtidig, at eksi-
stensen af særlige kommunale lønordninger
for tjenestemænd også uden for folkeskolens
område har medført, at der er opstået bety-
delige skævheder mellem forskellige grupper

af offentligt ansatte — såvel i de højere som i
de lavere lønningsklasser — hvis stillinger kan
betragtes som sideordnede. Det er efter kom-
missionens opfattelse en forudsætning for at
opnå stabile vilkår inden for det samlede
offentlige ansættelsesområde, at særordninger
af denne art søges afviklet. En sådan afvikling
synes passende at kunne ske eller i hvert fald
påbegyndes i forbindelse med en nyordning,
hvorefter den lønmæssige klassificering af tje-
nestemandsstillinger i højere grad end hidtil
vil ske efter de til stillingerne henlagte funk-
tioner, samtidig med at der sker bortfald af
de navnlig inden for staten ydede særlige
vederlag for arbejde, der naturligt hører
under det med pågældende stilling forbundne
arbejde.

Kommissionen skal derfor henstille, at der
samtidig med en reform i staten optages for-
handling med de kommunale myndigheder
med henblik på at få gennemført ensartede
principper for aflønningen af statslige og
kommunale tjenestemænd, og således at løn-
ningerne for sammenlignelige og sideord-
nede stillinger under i øvrigt lige vilkår i vi-
dest muligt omfang bliver af samme størrelse.
Kommissionen skal herved specielt pege på
betydningen af, at disse synspunkter følges
inden for alle områder, hvor staten har med-
indflydelse på lønfastsættelsen, herunder så-
danne områder, hvor der af staten ydes til-
skud til personalets aflønning.

2. Vedrørende tjenestemænd under statens
åndssvageforsorg og personale ansat på tjene-
stemandslignende vilkår inden for børne- og

ungdomsforsorgen (udvalg VI og VII).
Kommissionen har i det hele kunnet til-

træde udvalgenes forslag, og der er således i
kommissionen enighed om, at det vil være ri-
meligt — som foreslået af udvalgene — at
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åbne mulighed for, at disse personalegrupper
opnår medindflydelse ved indgåelsen af gene-
relle aftaler om løn- og andre ansættelses-
vilkår. I de af kommissionen behandlede lov-
udkast indgår en ophævelse af bestående lov-
mæssige hindringer for, at disse personale-
grupper og andre tilsvarende grupper slutter
sig sammen med statstjenestemandsorganisa-
tioner. Herved vil der blive skabt forudsæt-
ninger for de nødvendige realitetsdrøftelser
mellem organisationerne, og kommissionen
går ud fra, at der som resultat heraf vil kunne
tilvejebringes en for parterne tilfredsstillende
ordning.

Klassificeringen af stillingerne for disse
grupper sker ikke ved lov, og kommissionen
har derfor ikke medtaget udkast til stillings-
klassificering i nærværende betænkning. Der
er imidlertid under kommissionen nedsat et
arbejdsudvalg til overvejelse af spørgsmålet,

og man går ud fra, at dette arbejde gennem-
føres med sigte på en koordination med klas-
sificeringen af af tilsvarende tjenestemands-
grupper ved statens institutioner for behand-
ling og forsorg, og således at en indstilling
fra arbejdsudvalget forelægges kommissionen
med henblik på behandling i sammenhæng
med klassificeringen af statstjenestemandsstil-
linger.

Det er under kommissionens behandling af
ansættelsesforholdene ved statens åndssvage-
forsorg og børne- og ungdomsforsorgen blevet
fremhævet, at de bestræbelser, der i øvrigt
gøres for at gennemføre større ansættelses-
områder, kan hindres af de grænser, der sæt-
tes af disse forsorgsgrenes struktur, særlig
inden for børne- og ungdomsforsorgen, hvis
institutioner er enkeltstående og hovedsagelig
selvejende institutioner, hvis bestyrelse har
den ansættende myndighed.
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Kapitel 10.

Udkast til lov om statens tjenestemænd med bemærkninger.

1. del.
Almindelige bestemmelser.

Kap. 1. Lovens område.
§ 1. Som statens tjenestemand anses en-

hver, der er ansat i statens tjeneste efter
reglerne i denne lov.

Kap. 2. Ansættelse.
§ 2. Ansættelse som tjenestemand sker i

følgende former:
1) Varig ansættelse.
2) Ansættelse på prøve med senere varig

ansættelse for øje.
3) Ansættelse på åremål.

§ 3. Tjenestemænd udnævnes enten af
kongen eller af vedkommende minister, der
dog ved bekendtgørelse helt eller delvis kan
overlade udnævnelseskompetencen til andre.
Det fastsættes ved lov, hvilke tjenestemænd
der udnævnes af kongen.

§ 4. Ansættelse som tjenestemand forud-
sætter, at vedkommende efter sin alder,
helbredstilstand og uddannelse er i stand til
at bestride tjenesten i den pågældende stil-
ling. Hvor betingelser med hensyn til alder,
helbredstilstand og uddannelse ikke er fast-
sat i den øvrige lovgivning eller i medfør
af denne, kan sådanne betingelser fastsættes
af ministeren for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen. Regler herom, der kun skal om-
fatte bestemte grupper af tjenestemænd,
fastsættes dog af vedkommende minister
eller den, han bemyndiger dertil, efter for-
handling med ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen.

§ 5. Ansættelse som tjenestemand sker
efter offentligt opslag, medmindre den på-
gældende ansættes efter forudgående an-
sættelse på prøve.

Stk. 2. Opslaget skal angive ansættelses-
området og stillingens betegnelse samt den
for tiden for stillingen gældende lønramme og
det for tiden gældende tjenestested.

Stk. 3. Efter anmodning meddeles der
ansøgere og organisationer, hvis medlemmer
er naturlige ansøgere til stillingen, oplys-
ning om ansøgernes navne.

Stk. 4. Hvor ikke ganske særlige forhold
er til stede, må ansøgningsfristen ikke være
mindre end 14 dage.

Stk. 5. Hvis ansættelsesmyndigheden
skønner, at ingen af de ansøgere, der ret-
tidigt har meldt sig til en opslået stilling,
er tilstrækkeligt egnet til stillingen, eller at
man ved fornyet opslag kan fremskaffe an-
søgning fra mere kvalificerede ansøgere, skal
stillingen opslås på ny.

Stk. 6. Ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen fastsætter nærmere regler
om fremgangsmåden ved opslag og kan efter
indhentet udtalelse fra lønningsrådet fast-
sætte undtagelser fra reglerne i stk. 1 og 2.

§ 6. Første varige ansættelse sker efter
forudgående ansættelse på prøve.

Stk. 2. Ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen kan efter indhentet udtalelse
fra lønningsrådet fastsætte undtagelser fra
reglen i stk. 1.

Stk. 3. Ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen fastsætter regler om prøve-
ansættelsen, herunder om uddannelse og om
konstatering af udfaldet. Regler herom, der
kun skal gælde for bestemte grupper af
tjenestemænd, fastsættes dog af vedkom-
mende minister eller den, han bemyndiger
dertil, efter forhandling med ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen.

§ 7. Det bestemmes ved lov, hvilke stil-
linger der kan besættes på åremål samt åre-
målets længde.
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§ 8. Når en tjenestemand søger en ledig
stilling, skal hans hidtidig nærmeste over-
ordnede chef afgive en skriftlig bedømmelse
af tjenestemanden til ansættelsesmyndig-
heden, og tjenestemanden skal have ud-
leveret en afskrift af bedømmelsen.

Stk. 2. Ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen kan fastsætte nærmere be-
stemmelser om forfremmelsessagers behand-
ling, herunder om grundlaget for personale-
bedømmelse. Kegler herom, der kun skal
gælde for bestemte grupper af tjenestemænd,
kan dog fastsættes af vedkommende mini-
ster eller den, han bemyndiger dertil, efter
forhandling med ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen.

§ 9. Tjenestemanden modtager et an-
sættelsesbrev med angivelse af stillings-
betegnelse og ansættelsesområde.

Stk. 2. Samtidig meddeles det tjeneste-
manden, efter hvilken lønramme han for tiden
aflønnes, og på hvilket tjenestested han ind-
til videre skal forrette tjeneste.

Stk. 3. Ingen kan samtidig være varigt
ansat i mere end én tjenestemandsstilling.

Kap. 3. Tjenestemandens pligter.
§ 10. Tjenestemanden skal samvittig-

hedsfuldt overholde de regler, der gælder
for hans stilling og såvel i som uden for
tjenesten vise sig værdig til den agtelse og
tillid, som stillingen kræver.

Stk. 2. Tjenestemanden skal iagttage
tavshed med hensyn til de forhold, som han
i medfør af sin stilling bliver bekendt med,
og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur
er påkrævet eller bliver ham foreskrevet.
Tavshedspligten ophører ikke med hans ud-
træden af tjenesten.

§ 11. Inden for sit ansættelsesområde
har en tjenestemand pligt til at gøre mid-
lertidig tjeneste i en stilling, der er side-
ordnet med eller højere end hans egen.

§ 12. Inden for sit ansættelsesområde
har en tjenestemand pligt til at underkaste
sig sådanne forandringer i hans tjeneste-
forretningers omfang og beskaffenhed, der
ikke ændrer tjenestens karakter, og som
ikke medfører, at stillingen ikke længere
kan anses for passende for ham. I samme
14

omfang kan det pålægges ham at overtage
en anden stilling.

Stk. 2. Såfremt ændringer i forvaltningens
organisation eller arbejdsform gør det nød-
vendigt, kan det med tilslutning af det i
§ 13 omhandlede nævn pålægges en tjeneste-
mand at overtage en stilling uden for hans
hidtidige ansættelsesområde, i hvilken tje-
nesten efter sin karakter svarer til hans
hidtidige stilling, og som må anses for pas-
sende for ham.

Stk. 3. Hvis en varigt ansat tjenestemand
under 60 år af helbredsmæssige grunde
bliver uegnet til at varetage tjenesten i sin
stilling, kan det pålægges ham at overtage
en stilling inden for hans hidtidige ansæt-
telsesområde, som må anses for passende
for ham. Med tilslutning af det i § 13 om-
handlede nævn kan det endvidere pålægges
ham at overtage en passende stilling uden
for hans hidtidige ansættelsesområde.

Stk. 4. Den, der ansættes på åremål, og
som i forvejen er tjenestemand, har ved
åremålets udløb eller ved ansættelsens op-
hør af anden ham utilregnelig årsag pligt
til at overtage et andet passende arbejds-
område inden eller uden for hans tidligere
ansættelsesområde.

§ 13. Til behandling af sager om over-
tagelse af en stilling uden for en tjeneste-
mands hidtidige ansættelsesområde efter
§ 12, stk. 2 og 3, eller om overtagelse af
et andet passende arbejdsområde uden for
en tjenestemands tidligere ansættelsesom-
råde efter § 12, stk. 4, nedsætter ministe-
ren for statens lønnings- og pensionsvæsen
et nævn sammensat af en repræsentant for
hver af de i § 39 nævnte centralorganisatio-
ner og et tilsvarende antal administrations-
repræsentanter.

Stk. 2. Bestemmelser om nævnets virk-
somhed fastsættes af ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen.

§ 14. Såfremt det af hensyn til udførelsen
af tjenestepligterne skønnes nødvendigt at
knytte tjenestebolig til stillingen, har tjene-
stemanden pligt til at bebo denne, så længe
han beklæder stillingen, og til derefter at
fraflytte den.

Stk. 2. Bestemmelser om indretning og
vedligeholdelse af tjenesteboliger og om ind-
og udflytning m. v. af sådanne boliger fast-
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sættes af ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen efter indhentet udtalelse fra
lønningsrådet. Tjenestemandens bidrag for
anvendelse af tjenesteboligen fastsættes dog
ved aftale i henhold til § 35, jfr. § 37.

§ 15. Lejen for andre boliger, der af
staten udlejes til tjenestemænd, fastsættes
under hensyn til boligens størrelse, alder,
kvalitet og udstyr. De nærmere regler her-
om fastsættes af ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen efter indhentet
udtalelse fra lønningsrådet.

§ 16. En tjenestemand kan efter ansøg-
ning fritages for at overtage et borgerligt
eller kommunalt ombud, når vedkommende
minister finder det påkrævet af hensyn til
tjenestens forsvarlige udførelse.

Stk. 2. Ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen fastsætter de nærmere
regler for, i hvilket omfang eventuelle ud-
gifter til tjenestens udførelse under en tjene-
stemands fraværelse som følge af et bor-
gerligt eller kommunalt ombud kan afhol-
des af statskassen.

§ 17. En tjenestemand kan kun have
beskæftigelse ved siden af sin tjeneste-
mandsstilling, for så vidt og i det omfang
det er foreneligt med den samvittigheds-
fulde udøvelse af de til tjenestemandsstil-
lingen knyttede pligter og med den for
stillingen nødvendige agtelse og tillid.

§ 18. En tjenestemand kan for vareta-
gelsen af de pligter, der følger af tjeneste-
mandsstillingen, samt for sådanne hverv,
der må betragtes som led i tjenestemandsstil-
lingen, kun oppebære sådan løn og andre
ydelser, som er fastsat i henhold til §§ 35-37
eller § 45.

Kap. 4. Suspension, disciplinær-
forfølgning og injuriesøgsmål.

§ 19. En tjenestemand kan suspenderes
eller midlertidigt overføres til andet arbejde,
når han har pådraget sig grundet mistanke
om et forhold, der betager ham den tillid,
som bestridelsen af stillingen kræver, eller
som i øvrigt gør det betænkeligt, at han
vedblivende udfører sit hidtidige arbejde.

Stk. 2. Forhold, der medfører indskriden
efter stk. 1, og som ikke gøres til genstand

for strafferetlig forfølgning, behandles ved
disciplinær undersøgelse efter reglerne i
§§ 20-24.

Stk. 3. Ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen fastsætter nærmere regler
om iværksættelse og ophør af suspension.

§ 20. En tjenestemand, der tjenstligt ind-
berettes for en tjenesteforseelse eller et
strafbart forhold, skal have udleveret en
fremstilling af sagens faktiske omstændig-
heder og have adgang til at afgive en skrift-
lig udtalelse om fremstillingen. Han skal
samtidig gøres bekendt med, at han ikke
har pligt til at udtale sig om fremstillingen.

Stk. 2. Når disciplinær undersøgelse ind-
ledes mod en tjenestemand for tjenstlig for-
seelse, udpeger vedkommende minister, eller
den han bemyndiger dertil, en forhørsleder.
Såfremt det efter sagens karakter skønnes
påkrævet, kan ministeren anmode præsi-
denten for en af de kollegiale retter om at
udpege forhørslederen.

Stk. 3. Såfremt det i særlige tilfælde findes
påkrævet, kan vedkommende minister efter
forhørslederens indstilling og efter indhen-
tet udtalelse fra vedkommende central-
organisation beskikke en person til at repræ-
sentere administrationen.

§ 21. Tjenestemanden er berettiget til at
give møde med en bisidder og skal ved ind-
kaldelsen til det første forhør gøres bekendt
hermed.

Stk. 2. Som bisidder kan anvendes en
repræsentant for tjenestemandens organisa-
tion, en tjenestemand i vedkommende mini-
sterium eller institution eller en advokat.

Stk. 3. Forhørslederen træffer bestemmelse
om vidneførsel og om tilvejebringelse af
andre bevisligheder.

Stk. 4. Enhver, der er ansat i statens
tjeneste, har pligt til at give møde under for-
hørene og afgive forklaring. Den, som af-
giver urigtig forklaring som vidne, straffes
med bøde eller hæfte. Hvis et vidne undlader
at give møde eller vægrer sig ved at afgive
forklaring, kan forhørslederen lade ham af-
høre ved underretten på det sted, hvor for-
hørene afholdes eller den pågældende bor.

Stk. 5. Tjenestemanden har adgang til at
afgive skriftlige indlæg, også efter forhøre-
nes afslutning.

Stk. 6. Forhørslederen afgiver efter sagens
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afslutning en beretning. Hvis ministeren an-
moder derom, skal forhørslederen tillige af-
give en indstilling om sagens afgørelse.

Stk. 7. Tjenestemandsforhør og retsmøder,
der afholdes under sagen, er ikke offentlige.
Dog kan vedkommende minister bestemme,
at offentligheden skal have adgang til at
overvære sagens behandling, hvis tjeneste-
manden med tilslutning af vedkommende
centralorganisation fremsætter begæring
derom.

Stk. 8. Offentlig gengivelse af, hvad der
er passeret under forhør og retsmøder, der
ikke er offentlige, straffes med bøde.

§ 22. Må det antages, at sagen slutter
med overførelse til andet arbejdssted eller
til anden stilling inden eller uden for an-
sættelsesområdet, degradation eller afsked
skal der gives vedkommende centralorganisa-
tion meddelelse om sagens stilling, således
at denne kan få lejlighed til at udtale sig
i sagen, inden denne afgøres.

Stk. 2. Vedkommende centralorganisation
har efter begæring krav på at blive gjort
bekendt med den afgørelse, som er truffet
på grundlag af det ved den tjenstlige under-
søgelse tilvejebragte materiale.

Stic. 3. Hvis tjenestemanden er mistænkt
for et strafbart forhold, kan han forlange
sagen behandlet som straffesag. Dette er
ikke til hinder for, at der efter straffesagens
afslutning iværksættes tjenstligt forhør imod
tj enestemanden.

Stk. 4. En tjenestemand, hvem der er til-
delt en disciplinær straf uden forudgående
tjenstligt forhør, jfr. § 24, kan begære en
tjenstlig undersøgelse iværksat. Der er dog
kun pligt til at imødekomme begæringen,
såfremt den er anbefalet af vedkommende
-centralorganisation.

§ 23. Sluttes undersøgelsen uden iken-
delse af disciplinærstraf, godtgøres tjene-
stemandens udgift til bisidder. I andre til-
fælde afgør vedkommende minister under
hensyntagen til sagens udfald og omstæn-
dighederne i øvrigt, om udgiften til bisidder
skal godtgøres helt eller delvis.

Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 ydes kun,
såfremt det må anses for rimeligt, at tjene-
stemanden har afholdt udgifter til bisidder,
og godtgørelsen kan ikke overstige, hvad der
for et tilsvarende arbejde ville være blevet

tilkendt en beskikket forsvarer i en straffe-
sag. Forhørslederen afgiver efter begæring
en udtalelse herom.

Stk. 3. Har en tjenestemand under en
disciplinærsag på egen hånd fremskaffet
beviser, godtgøres udgifter herved ham helt
eller delvis, når han må anses for at have
haft rimelig grund til at fremskaffe bevi-
serne. Forhørslederen afgiver efter begæring
en udtalelse herom.

§ 24. Som disciplinær straf for tjenstlig
forseelse kan anvendes advarsel eller irette-
sættelse, bøde, der dog ikke må overstige
y2 måneds løn, overførelse til andet arbejde
eller andet arbejdssted eller til anden stilling
inden eller uden for ansættelsesområdet,
degradation — herunder nedrykning med ét
eller nere løntrin inden for samme lønram-
me eller afsked. Bøde over 1/25 af måneds-
lønnen og overførelse til andet arbejde kan
ikke anvendes, inden forhør er afholdt i
overensstemmelse med §§ 20-22, medmindre
der foreligger en uforbeholden skriftlig til-
ståelse, i hvilken tjenestemanden vedgår de
faktiske omstændigheder i det påsigtede for-
hold og erkender sig skyldig i en tjeneste-
forseelse. Overførelse til andet arbejdssted
eller til anden stilling inden eller uden for
ansættelsesområdet, degradation eller af-
sked som straf for tjenesteforseelser kan,
når forholdet ikke er fastslået ved dom,
aldrig finde sted uden efter afholdt tjenst-
ligt forhør. Ikendte bøder kan indeholdes i
lønnen.

§ 25. Når en tjenestemand beskyldes for
uretskaffenhed i tjenesten, eller der frem-
sættes ærerørige beskyldninger mod ham,
kan det pålægges ham at fralægge sig be-
skyldningen ved dom. Såfremt forholdene
taler derfor, kan vedkommende minister
efter forhandling med ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen bestemme, at
der af statskassen ydes tjenestemanden hel
eller delvis godtgørelse af eventuelle udgifter
ved retssagen.

Kap. 5. Afsked.
§ 26. De af kongen udnævnte tjeneste-

mænd afskediges af kongen.
Stk. 2. Andre tjenestemænd afskediges af

den minister, under hvem de hører, eller af
den, han bemyndiger dertil. Dog kan uan-
søgt afsked kun foretages af ministeren.
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§ 27. Tjenestemænd kan med 3 måneders
varsel forlange sig afskediget til udgangen af
en måned.

§ 28. Tjenestemænd kan afskediges uden
ansøgning med 3 måneders varsel til ud-
gangen af en måned. Afsked kan dog ske
med kortere varsel, såfremt den er begrundet
1, at tjenestemanden som følge af strafbart
forhold, tjeneste forseelse eller mislighed er
uskikket til at forblive i stillingen.

§ 29. Tjenestemænd afskediges fra ud-
gangen af den måned, hvori de fylder 70 år
eller opnår den alder, der efter den øvrige
lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse
for vedkommende stilling, eller opnår den
alder over 60 år, som er fastsat ved aftale,
jfr. § 35.

§ 30. Tjenestemænd ansat på åremål kan
kun afskediges uden ansøgning, såfremt af-
skeden er begrundet i helbredsmæssige
årsager eller i forhold som nævnt i § 28,
2. pkt., eller § 29. I øvrigt ophører ansæt-
telsen ved åremålets udløb.

§ 31. Inden en tjenestemand afskediges
uden ansøgning, skal der, bortset fra de i
§ 29 nævnte tilfælde, gives såvel vedkom-
mende centralorganisation som tjeneste-
manden selv adgang til at udtale sig, med-
mindre forhør har været afholdt efter
§§ 20-22.

Stk. 2. Enhver, der afskediges uden an-
søgning, kan forlange at få skriftlig oplys-
ning om afskedigelsesgrunden.

Stk. 3. Forud for enhver uansøgt afsked,
bortset fra de i § 29 nævnte tilfælde, indhen-
tes en udtalelse fra ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen om tjenesteman-
dens krav på pension. Det samme gælder
ved ansøgt afsked, når afskedsansøgningen
skyldes helbredsmæssige årsager.

§ 32. Hvis en tjenestemand afskediges,
fordi ændringer i forvaltningens organisa-
tion eller arbejdsform medfører, at hans
stilling nedlægges, og det ikke er muligt at
anvise ham en anden stilling, som han efter
§§ 12-13 har pligt til at overtage, bevarer
han sin hidtidige lønning i 3 år, dog ikke
længere end til den for stillingen fastsatte

afgangsalder. I denne periode er han om-
fattet af reglerne i §§ 12-13.

Kap. 6. Særbestemmelse om prøveansatte.
§ 33. En tjenestemand ansat på prøve

kan i de første 6 måneder af prøveansættel-
sen forlange sig afskediget med 14 dages
varsel og i den resterende del af prøveansæt-
telsen med 1 måneds varsel, i begge tilfælde
til udgangen af en måned.

Stk. 2. I de første 6 måneder af prøve-
ansættelsen kan sådanne tjenestemænd af-
skediges uden ansøgning med 14 dages
varsel til udgangen af en måned.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 26, stk. 2,
2. pkt., § 31, stk. 3, samt § 32 gælder ikke
for tjenestemænd ansat på prøve.

Kap. 7. Særbestemmelse om dommere.
§ 34. Ansættelse som dommer kan kun

ske som varig ansættelse.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 8, §§ 11-13 og

§§ 19-24 gælder ikke for dommere.

2. del.
Løn- og andre ansættelsesvilkår.

Kap. 8,. Forhandlings- og organi-
sationsforhold.

§ 35. Løn- og andre ansættelsesvilkår for
tjenestemænd fastsættes ved aftale mellem
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen og de i § 39 nævnte centralorganisa-
tioner.

Stk. 2. Aftale, der alene angår ansættelses-
vilkår for tjenestemænd under et enkelt
ministerium, kan dog efter nærmere be-
stemmelse af ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen indgås af vedkom-
mende minister.

Stk. 3. Aftaler efter stk. 1 og 2 kan dog
ikke indgås om forhold, der bestemmes ved
lov eller i henhold til lov eller angår for-
valtningens opgaver, organisation eller per-
sonalebehov.

§ 36. Kan der ikke indgås aftale om
størrelsen af det samlede beløb til ændring
af løn- og andre ansættelsesvilkår, herunder
til justering af lønskala og stedtillæg, til
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ændring i den lønmæssige placering af
tjenestemandsstillinger samt til ændring af
andre ydelser for varetagelsen af tjeneste-
mandsstillingen, jfr. § 18, fremsætter mini-
steren for statens lønnings- og pensions-
væsen særligt lovforslag.

Stk. 2. Kan der ikke indgås aftale om
anvendelsen af det i stk. 1 nævnte beløb,
fremsætter ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen, efter indhentet udtalelse
fra lønningsrådet, særligt lovforslag.

§ 37. Kan der ikke indgås aftale om for-
hold, der ikke er omfattet af § 36, træffes
afgørelsen af ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen efter indhentet ud-
talelse fra lønningsrådet.

§ 38. Bestemmelser om ansættelsesvilkår,
hvorom der ikke kan indgås aftale, samt
ændring af sådanne bestemmelser, fastsættes
efter forudgående forhandling med de i § 39
nævnte centralorganisationer.

Stk. 2. De i § 39 nævnte centralorganisa-
tioner kan forhandle med vedkommende
fagminister og ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen om ethvert fagligt
spørgsmål, der angår tjenestemænd.

§ 39. Tjenestemændenes og tjeneste-
mandspensionisternes forhandlingsret ud-
øves gennem de centralorganisationer, med
hvilke ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen efter indhentet udtalelse fra
lønningsrådet indgår en hovedaftale om
fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og
om regler for udøvelse af forhandlingsret i
øvrigt.

Stk. 2. De pågældende centralorganisa-
tioner skal tilsammen give samtlige tjene-
stemænd og pensionerede tjenestemænd
adgang til repræsentation.

Stk. 3. I hovedaftalen træffes bestemmelse
om adgangen for de organisationer, der er
tilsluttet centralorganisationerne, til at for-
handle spørgsmål, som alene angår organi-
sationens medlemmer.

Kap. 9. Lønningsrådet.
§ 40. Ministeren for statens lønnings- og

pensionsvæsen kan anmode lønningsrådet
om en udtalelse om ethvert spørgsmål, der
opstår i medfør af nærværende lov.

Stk. 2. De i § 39 nævnte centralorganisa-
tioner kan forlange, at lønningsrådets ud-

talelse indhentes om spørgsmål, som ikke
har kunnet løses ved forhandling med mini-
steren for statens lønnings- og pensions-
væsen.

Stk. 3. Spørgsmål, der henhører under den
i § 42 nævnte voldgiftsret, kan ikke fore-
lægges for lønningsrådet.

§ 41. Lønningsrådet består af en for-
mand, en næstformand og et af ministeren
for statens lønnings- og pensionsvæsen fast-
sat antal medlemmer.

Stk. 2. Formanden, næstformanden og et
antal medlemmer, repræsenterende admini-
strationen og de i § 39 nævnte centralorga-
nisationer, beskikkes af ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen, for organisa-
tionsrepræsentanternes vedkommende efter
indstilling af centralorganisationerne. An-
tallet af organisationsrepræsentanter skal
overstige antallet af administrationsrepræ-
sentanter med mindst 1.

Stk. 3. Et antal medlemmer, mindst sva-
rende til det i stk. 2 omhandlede formand-
skab og medlemstal, vælges af folketinget
blandt dettes medlemmer.

Stk. 4. For de i stk. 2 og 3 omtalte med-
lemmer beskikkes eller vælges et tilsvarende
antal stedfortrædere.

Stk. 5. Formanden, næstformanden, med-
lemmerne og stedfortræderne beskikkes eller
vælges for 4 år ad gangen. Dog afgår de af
folketinget valgte medlemmer og stedfor-
trædere, såfremt de udtræder af folketinget,
og organisationsrepræsentanterne og deres
stedfortrædere afgår, når ny indstilling
fremkommer.

Stk. 6. Rådets beslutninger træffes ved
simpel stemmeflerhed. Næstformanden kan
dog kun deltage i afstemningen, når for-
manden er forhindret i at deltage.

Kap. 10. Voldgift og indbringelse
for domstolene.

§ 42. Spørgsmål om overtrædelse eller
fortolkning af indgåede aftaler eller bestem-
melser, som efter §§ 36-37 træder i stedet
for aftaler, kan af ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen eller af ved-
kommende minister efter forhandling med
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen eller af en eller flere af de i § 39
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nævnte centralorganisationer indbringes for
voldgiftsretten i tjenestemandssager.

§ 43. Voldgiftsretten består af en for-
mand og 4 medlemmer, der beskikkes af
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen.

Stk. 2. Formanden og en stedfortræder
for denne beskikkes efter indstilling fra
højesterets præsident blandt rettens dom-
mere. 2 medlemmer og stedfortrædere for
disse beskikkes efter indstilling fra østre
landsrets præsident blandt rettens dommere.
Et medlem og en stedfortræder for dette
beskikkes efter indstilling fra de i § 39
nævnte centralorganisationer.

Stk. 3. For den enkelte sag tiltrædes
voldgiftsretten af et medlem udpeget af
vedkommende minister og et medlem ud-
peget af vedkommende centralorganisation.

Stk. 4. Formanden og de nævnte faste
medlemmer samt stedfortræderne for disse
beskikkes for 3 år ad gangen, dog afgår
det efter indstilling fra centralorganisa-
tionerne beskikkede faste medlem og hans
stedfortræder, når ny indstilling fremkom-
mer.

Stk. 5. Efter indhentet erklæring fra
voldgiftsretten antager ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen en sekretær for
retten.

Stk. 6. Ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen fastsætter de nærmere
regler om indbringelse af sager for voldgifts-
retten og om den forberedende behand-
ling af sagerne samt om udpegning af de
2 medlemmer, der skal tiltræde retten for
den enkelte sag.

Stk. 7. Om voldgiftsrettens sagsbehand-
b'ng gælder i øvrigt med de nødvendige
forandringer de i lovbekendtgørelse nr. 124
af 21. april 1964 om arbejdsretten, §§ 8-9,
11-15 og 16, 1. pkt., indeholdte bestem-
melser.

§ 44. Spørgsmål, der efter § 42 kan ind-
bringes for og afgøres af voldgiftsretten,
kan ikke indbringes for de almindelige dom-
stole. Dog er en tjenestemand berettiget til
at anlægge sag ved domstolene, når ved-
kommende centralorganisation har afslået
at indbringe sagen for voldgiftsretten.

Stk. 2. Hvor en sag kan indbringes for
domstolene, skal den være anlagt inden 6

måneder efter, at sagsøgeren har modtaget
meddelelse om den endelige administrative
afgørelse, eller sagen er afvist af central-
organisationen eller af voldgiftsretten.

3. del.
Forskellige bestemmelser.

Kap. 11. Personlige tillæg.
§ 45. Såfremt en tjenestemand i medfør

af reglerne i § 12 eller af anden ham util-
regnelig årsag overgår til en stilling, der er
henført til en lavere lønramme end den hid-
tidige, ydes der ham et personligt tillæg til
udligning af forskellen.

Stk. 2. Tillæg efter stk. 1 bortfalder i det
omfang, der opnås lønfremgang ved over-
gang til højere lønramme eller løntrin.

Kap. 12. Lønforskud og løn for skrivning.
§ 46. En tjenestemand kan under ganske

særlige og påtrængende omstændigheder
opnå et lønforskud uden sikkerhedsstillelse.
Regler herom fastsættes af ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen.

§ 47. Efter regler, der fastsættes af mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæ-
sen kan tjenestemænd give transport på løn
til låneinstitutter, som ved aftale mellem
ministeren og de i § 39 nævnte centralorgani-
sationer er anerkendt hertil.

Stk. 2. Bortset fra de tilfælde, der er
nævnt i stk. 1, kan tjenestemanden ikke
overdrage, pantsætte eller på anden måde
råde over løn, der ikke er udbetalt.

Kap. 13. Ekstraordinær tjenestefrihed m. v.
§ 48. Vedkommende minister, eller den

han bemyndiger dertil, kan give en tjeneste-
mand tjenestefrihed uden løn i en på for-
hånd fastsat periode af mindst én måneds
varighed. Uden samtykke af ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen kan
perioden ikke overstige 3 år. Perioden fra-
drages ved beregning af lønanciennitet.

Stk. 2. Efter retningslinjer fastsat af mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæsen
kan vedkommende minister, eller den han
bemyndiger dertil, indrømme en tjeneste-
mand anden tjenestefrihed uden for den
egentlige ferie.
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Stk. 3. Såfremt det er foreneligt med tjene-
stens tarv, kan vedkommende minister,
eller den han bemyndiger dertil, imøde-
komme tjenestemandens anmodning om
nedsat tjenestetid for begrænset tid eller
indtil videre mod tilsvarende lønnedsæt-
telse.

Stk. 4. Bestemmelser om hel eller delvis
bevarelse af løn og lønanciennitet under
tjenestefrihed efter stk. 2 eller under nedsat
tjenestetid fastsættes af ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen efter ind-
hentet udtalelse fra lønningsrådet.

4. del.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

Kap. 14.
§ 49. Denne lov træder i kraft den

1969.
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 12-13 og § 32

finder dog kun anvendelse på tjenestemænd,
som er ansat eller udnævnt i anden stilling
efter lovens ikrafttræden. Andre tjeneste-
mænd er undergivet de hidtil gældende
regler.

§ 50. Lov nr. 154 af 7. juni 1958 om
lønninger og pensioner m. v. til statens
tjenestemænd og lov nr. 5 af samme dato
om normering og klassificering af stats-
tjenestemandsstillinger ophæves, jfr. dog
stk. 2 og 3.

Stk. 2. For så vidt angår forhold, hvorom
der efter denne lov eller efter lov om
tjenestemandspension skal fastsættes regler
ved lov, administrative forskrifter eller ved
aftale, forbliver de i stk. 1 nævnte love og
de i medfør heraf udfærdigede forskrifter i
kraft, indtil de afløses af regler, der er fast-
sat som ovenfor nævnt.

Stk. 3. For så vidt angår forhold, som ikke
omhandles i denne lov eller i lov om
tjenestemandspension forbliver de i stk. 1
nævnte love og de i medfør heraf udfærdi-
gede forskrifter i kraft, indtil de ophæves
af ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen.

Stk. 4. Ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen bekendtgør, hvilke be-
stemmelser der efter stk. 2-3 forbliver i
kraft, og fra hvilke tidspunkter de bortfal-
der eller ophæves.
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Bemærkninger til lovforslaget.

Til § 1.
Tidligere tjenestemandslove har i § 1 indeholdt

en definition af tjenestemandsbegrebet. Siden 1919
har lovene kendetegnet tjenestemænd som personer,
der varigt og som livsgerning har ansættelse i nor-
merede stillinger med en i loven fastsat løn.

Denne karakteristik må på visse punkter ændres
i overensstemmelse med de reformer, kommissionen
foreslår, hvorefter varig ansættelse ikke længere
bliver enerådende. Det afgørende for, om en ansat
betragtes som statstjenestemand, vil fremtidig
blive, om pågældende er ansat i statens tjeneste i
en af de former for ansættelse, som loven omhandler,
og under iagttagelse af de regler, som loven fore-
skriver, samt at lønnen er fastsat i overensstemmelse
med de i tjenestemandsloven herom givne regler.
En bestemmelse af dette indhold skønnes imidlertid
også hensigtsmæssig af hensyn til den fornødne
klarhed ved afgrænsningen af den personkreds,
som reglerne omfatter.

Til § 2.
De hovedsynspunkter vedrørende de fremtidige

ansættelsesformer, som kommissionen har bygget
på, er beskrevet i betænkningens kapitel 3, afsnit
2, punkt 2 og 3, hvortil der henvises.

I overensstemmelse med betænkningen stilles der
forslag om, at ansættelse som tjenestemand frem-
tidig kan ske varigt, på prøve med senere varig
ansættelse for øje eller på åremål.

Til § 3.
Grundlovens § 27 forudsætter, at der er kongelig

udnævnte tjenestemænd. Afgrænsningen mellem
disse og andre tjenestemænd er hidtil foretaget i
tjenestemandslovene. Ifølge lønnings- og pensions-
lovens § 6, stk. 1, udnævnes tjenestemænd i 18. og
20.-30. Ikl. af kongen bortset fra militære tjeneste-
mænd, der som hovedregel er kongelig udnævnte
fra 14. Ikl. og opefter.

Hovedsynspunktet ved kongelig udnævnelse af
civile tjenestemænd har været, at tjenestemænd i
slutstillinger over et vist niveau bør udnævnes af
kongen. Anvendelsen af bestemte lønklasser som
kriterium har imidlertid medført, at også en række
udnævnelser, som ikke angår slutstillinger, har
måttet foretages af kongen. For at nå frem til en
ordning, der harmonerer bedre med det til grund

liggende hovedsynspunkt, anser kommissionen det
for rigtigst, at undlade præcisering i tjenestemands-
loven af, hvilke stillinger der skal have kongelig
udnævnelse. Det er ikke hensigten hermed, at det
skal afgøres i det enkelte tilfælde på grundlag af et
konkret skøn, om en stilling skal besættes ved
kongelig udnævnelse, men det anses for hensigts-
mæssigt, at afgrænsningen af området for kongelig
udnævnelse ligesom fastsættelsen af, hvilke stil-
linger der kan besættes på åremål, jfr. lovudkastets
§ 7, fastsættes ved særlig lov.

Som anført i betænkningens kapitel 3, afsnit 2,
punkt 4 tilsigter man ingen radikal ændring af den
nuværende gramse mellem kongelig og ikke-konge-
lig udnævnte tjenestemænd.

Tjenestemænd, som ikke har kongelig udnævnelse,
udnævnes nu af vedkommende minister. For 1.-7.
Ikl. er der dog i lønnings- og pensionslovens § 6,
stk. 1, åbnet adgang til at delegere ansættelses-
retten til visse styrelseschefer. Den fremtidige ord-
ning af disse forhold bør være mere smidig. Der er
derfor foreslået en almindelig bemyndigelse for
ministeren til at delegere udnævnelsesretten til
andre, idet det; herved er forudsat, at delegationen
får en generel karakter.

Til § 4.
Lønnings- og pensionslovens § 5, stk. 3, og § 6,

stk. 3, 4 og 6., indeholder en række bestemmelser
om prøvelse af alders- og helbredsmæssige forudsæt-
ninger for ansættelse som aspirant og som tjeneste-
mand, og desuden er der fastsat konkrete uddan-
nelsesmæssige betingelser for ansættelse i visse
stillinger.

Under kapitel 3, afsnit 2, punkt 2 i betænkningen
er der nærmere! redegjort for kommissionens forslag
om ophævelse af faste lovbundne og administrative
aldersgrænser ved ansættelse af tjenestemænd.

Med hensyn til prøvelsen af de helbredsmæssige
forhold har der ligeledes som følge af de bestående
pensionsregler hidtil fundet en generel vurdering
sted med henblik på at konstatere, om mangler af
helbredsmæssig art kunne antages at stille sig hin-
drende i vejen for et normalt livslangt ansættelses-
forhold. Også her vil en omlægning af pensions-
alderoptjeningen, således at denne i højere grad
bliver afpasset efter ansættelsestidens længde, mulig-
gøre en lempelse. Der vil herefter blive skabt grund-
lag for en mere nuanceret vurdering af helbreds-
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tilstanden, hvorved hovedvægten lægges på de kon-
krete krav, der må være opfyldt for at kunne be-
stride den ansøgte stilling.

Personer med invaliditeter eller helbredsmangler,
der vel ikke har været til hinder for, at den pågæl-
dende kunne bestride pågældende tjenestemands-
stilling, men dog har medført forøget risiko med
hensyn til sygdom og for tidlig afgang fra tjenesten,
har hidtil kunnet opnå tjenestemandsansættelse
mod betaling af forhøjet pensionsbidrag og afkort-
ning af et fradrag for særlig sygelighedsrisiko, jfr.
lønnings- og pensionslovens § 6, stk. 6, § 13, stk. 6,
og § 50, stk. 2.

Sådanne personer bør fremdeles have adgang til
tjenestemandsansættelse, og den ovenfor omtalte
almindelige ændring af helbredsbedømmelsen ved
ansættelse i tjenestemandsstilling, således at den i
højere grad tager sigte på ansøgerens mulighed for
at bestride en konkret stilling, vil efter kommissio-
nens opfattelse kunne bane vej for en udvidet an-
sættelse af personer med invaliditeter og helbreds-
mangler. Der foreslås dog i udkastet til pensionslov
optaget en bestemmelse om karenstid, således at ret
til den foreslåede særlige svagelighedspension ikke
opnås, såfremt der inden for et nærmere fastsat
tidsrum finder afskedigelse sted på grund af ar-
bejdsudygtighed, der er forårsaget af en allerede
ved ansættelsen konstateret lidelse.

Det bestående nævn for helbredsbedømmelser i
tjenestemandssager forudsættes opretholdt, men
således at grundlaget for helbredsnævnets virksom-
hed ændres i overensstemmelse med det ovenfor
anførte. Bestemmelser om nævnets sammensætning
og virkeområde foreslås fastsat af ministeren for
lønnings- og pensionsvæsenet i henhold til hjemmel,
som er optaget i udkastet til pensionslov.

Kommissionen finder det ikke hensigtsmæssigt
at opretholde bestemmelser i tjenestemandsloven
om konkrete uddannelsesmæssige betingelser for
ansættelse i visse stillinger. Efter kommissionens
opfattelse bør det ny lønsystem opbygges således,
at der ikke fastsættes lønrammer, som er forbeholdt
tjenestemænd med bestemt angivne uddannelser,
og indplaceringen af de forskellige tjenestemands-
grupper i lønsystemet forudsættes som hovedregel
at ske på grundlag af en stillingsvurdering, i hvilken
uddannelsesmæssige forudsætninger indgår sammen
med andre forhold, der har betydning for udførelsen
af de pålagte arbejdsopgaver.

Ved en række førstegangsansættelser og ligeledes
ved en del avancementer kan visse uddannelses-
mæssige betingelser dog fremdeles være påkrævede,
men de nødvendige krav kan ofte opfyldes gennem
uddannelser af forskellig karakter, og ministeren for
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statens lønnings- og pensionsvæsen foreslås derfor
bemyndiget til at fastsætte regler herom. Det under-
streges i denne forbindelse, at indholdet af den ud-
dannelse, som er nødvendig, ofte ændres i tidens løb,
og at opfyldelsen af uddannelsesmæssige krav hyp-
pigt kan ske ved en efter antagelsen gennemgået
oplæring.

Ministeren foreslås desuden bemyndiget til at ud-
stede de almindelige forskrifter om alders- og hel-
bredsmæssige forhold ved ansættelse, som skønnes
fornødne. I tilfælde af, at forskrifter om disse forhold
kun skal angå afgrænsede persongrupper, forekom-
mer det dog rimeligt, at der er adgang til at delegere
kompetencen.

Til § 5.
Lovudkastets § 5 bygger i vidt omfang på de

nugældende bestemmelser i lønnings- og pensions-
lovens § 2, men på visse punkter foreslår kommis-
sionen dog en udbygning af de bestående regler.

De væsentligste ændringsforslag står i forbindelse
med kommissionens bestræbelser for at skabe grund-
lag for et mere åbent tjenestemandssystem. Den
hidtidige ordning er fastlagt ved finansministeriets
cirkulære af 9. december 1961. Efter denne ordning
har ansættelse i bundstillinger været undtaget fra
opslag, og det samme gælder ansættelse som aspi-
rant, bortset fra aspirantansættelse i stillinger, der
forudsætter akademisk uddannelse. For avance-
menstsstillingers vedkommende har der kun været
enkelte undtagelser som f. eks. ved besættelse af
en række professorstillinger, eller hvor oprykning
sker efter særlige regler.

Som overvejende hovedregel bør efter kommissio-
nens opfattelse enhver stilling besættes efter opslag,
der som hovedregel skal være offentligt for at sikre,
at såvel personer uden for staten som ansatte i
andre styrelser får adgang til at ansøge. Der bør
således ikke kun finde internt opslag sted i den
styrelse, hvor stillingen er ledig. Et offentligt opslag
kan have mange former, afhængigt af tjeneste-
stedets beliggenhed og stillingens art. Hensigten
er at sikre, at den interesserede offentlighed får
kendskab til, at der er ledige tjenestemandsstillinger.
Opslaget behøver derfor ikke altid at have karakter
af annoncering i statstidende eller dagspressen.

Som fast undtagelse fra opslagskravet må det
anses for rimeligt at tillade, at varig ansættelse i
en stilling kan ske uden opslag, såfremt ansættelse
på prøve i stillingen har fundet sted efter opslag.
Den i lovudkastet opretholdte adgang for ministe-
ren for statens lønnings- og pensionsvæsen til at fri-
tage for opslag tager herefter bl. a. sigte på stillinger,
om hvilke der andetsteds er foreskrevet en særlig
procedure ved besættelsen.
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Endvidere vil det være rimeligt at fravige reglen
om opslag, såfremt stillingen kan besættes med en
tjenestemand, hvis hidtidige stilling nedlægges, eller
hvis helbredstilstand gør overtagelse af anden stil-
ling rimelig, jfr. lovudkastets §§ 12 og 32.

Der bør i opslaget medtages oplysninger svarende
til de i udkastets § 9 om ansættelsesbreve m. v.
anførte, d. v. s. ansættelsesområdet og stillings-
betegnelsen samt den for tiden gældende lønramme
for stillingen og det indtil videre gældende tjeneste-
sted. Hensigten hermed er at sikre, at ansøgere
allerede før ansættelsen bliver bekendt med, at
visse ændringer er påregnelige og må tåles af tjene-
stemanden, jfr. herom nærmere i betænkningen
under kapitel 3, afsnit 2, punkt 4.

De øvrige bestemmelser vil som hidtil overvej-
ende angå fremgangsmåden ved opslag, men da de
til dels har beskyttelseskarakter, er det anset for
rigtigst at bibeholde de væsentligste af dem i loven.

I lønnings- og pensionslovens § 2, stk. 2, findes
bestemmelser om, at ansøgere og anerkendte orga-
nisationer, hvis medlemmer er naturlige ansøgere
til en opslået stilling, efter anmodning har ret til
at få oplysning om ansøgernes navne, men at offent-
liggørelse af disse oplysninger kun må finde sted
med pågældende styrelses samtykke.

Da det ikke er tanken at opretholde det hidtidige
anerkendelsessystem for tjenestemandsorganisatio-
ner, og da det meget vel kan være en legitim inter-
esse for andre organisationer at få disse oplysninger,
er betingelsen om, at anmodning skal fremsættes af
anerkendte organisationer, udgået. Det bemærkes i
denne forbindelse, at selv om adgangen til disse
oplysninger fortrinsvis har interesse ved forfrem-
melser, hvor ansøgerne hyppigt vil være tjeneste-
mænd i forvejen, kan det ikke udelukkes, at med-
lemmer af organisationer for løst ansatte søger
ledige overordnede tjenestemandsstillinger, således
som det f. eks. hidtil har været tilfældet for civil-

ingeniører og
Adgangen for styrelserne til at nægte samtykke

til offentliggørelse må antages at hvile på et diskre-
tionshensyn til ansøgerne. Der er imidlertid ikke
over for andre end tjenestemænd knyttet nogen
sanktionsmuligheder til en undladelse af at ind-
hente samtykke eller til overtrædelse af et forbud,
og kommissionen finder i øvrigt, at der med den
åbenhed, som er ønskelig i disse forhold, kun sjæl-
dent vil være rimelig grund til at forbyde offentlig-
gørelse. Selv om man herefter ikke foreslår reglen
opretholdt, kan man dog ikke se bort fra, at der i
enkelte tilfælde kan være begrundelse for at undgå
en ureguleret offentliggørelse fra underordnede
myndigheder, men dette forhold kan ordnes ved, at

vedkommende overordnede myndighed udsteder de
fornødne instrukser vedrørende proceduren for
offentliggørelse.

Til § 6.
Ansættelse på prøve foreslås indført som generel

betingelse i stedet for den hidtil anvendte aspirant-
tjeneste. Enkelte undtagelser fra kravet om prøve-
tjeneste vil dog forekomme. Det gælder således åre-
målsansættelse, og desuden vil der i visse tilfælde
forud for ansættelsen være sket en prøvelse af an-
søgere f. eks. til professorstillinger, som ville gøre
krav om prøvetjeneste mindre rimeligt. Lovudka-
stets § 6, stk. 1 og 2, er udformet under hensyn
hertil.

I de regler om prøveansættelse, som efter lov-
udkastets § 6, stk. 3, skal fastsættes af ministeren
for statens lønnings- og pensionsvæsen forudsættes
også givet bestemmelser om, hvorledes ansættelse på
prøve afløses af varig ansættelse, således at der i
tilslutning til instrukser om konstatering af ud-
faldet af prøvetjenesten gives forskrifter om den
fremgangsmåde, der skal følges ved afgørelsen af,
om den prøveansatte kan opnå status som varigt
ansat. Det forudsættes, at prøveansættelsen afløses
af varig ansættelse, subsidiært bringes til ophør
efter udløbet af den for vedkommende stillings-
gruppe til konstatering af prøveansættelsens udfald
nødvendige periode. Prøveansættelsens varighed
forudsættes aftalt, men det må antages, at den kun
i sjældne tilfælde vil blive længere end 2 år.

Bestemmelsen i 2. pkt. i § 6, stk. 3, hvorefter
vedkommende minister eller den, han bemyndiger
dertil, kan fastsætte regler om prøveansættelse for
enkelte grupper af tjenestemænd, er udformet så-
ledes, at fastsættelsen skal ske efter forhandling
med ministeren for statens lønnings- og pensionsvæ-
sen for at sikre fornøden ensartethed mellem mini-
sterierne.

Prøveansatte vil i modsætning til aspiranter være
omfattet af de almindelige tjenestemandsregler,
medmindre der er fastsat særbestemmelser, således
som det er sket i lovudkastets § 33 om afskedigelse.
Medhjælpere omhandles ikke i lovudkastet, men
kommissionen finder det rimeligt, at medhjælpere
opnår status som prøveansatte tjenestemænd. Før
tjenestemandsloven af 1931 var i øvrigt med-
hjælpere tjenestemænd, men i forbindelse med fast-
sættelsen af en minimumsalder for tjenestemands-
ansættelse på 24 år blev denne status ophævet.

Til § 7.
Som omtalt i betænkningen finder man det hen-

sigtsmæssigt som led i et mere åbent tjenestemands-
system at tilvej ebringe mulighed for ansættelse på
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åremål, og det er fundet rigtigt at angive de stil-
linger, der kan besættes på åremål, ved særlig lov.

Åremålsansættelser forudses i overensstemmelse
med de i kommissionsbetænkningen anførte syns-
punkter at kunne finde anvendelse såvel på udefra
kommende personer som på allerede ansatte tjeneste-
mænd.

For så vidt angår udefra kommende personer vil
der kunne være behov for, at staten for en kortere
årrække besætter højere stillinger med folk, som
uden for staten har erhvervet en særlig teknisk sag-
kundskab eller har dokumenteret særlige evner og
erfaring som administrator.

Dernæst tillægger man det betydning, at der ska-
bes mulighed for, at allerede ansatte tjenestemænd
får mulighed for i en afgrænset periode at påtage
sig særligt krævende opgaver og ansvar i en anden
stilling end den, de hidtil har beklædt. I lovudkastets
§ 12, stk. 4, er der optaget en bestemmelse, hvorefter
en varigt ansat tjenestemand ved åremålets udløb
eller ved ansættelsens ophør af anden ham util-
regnelig årsag har pligt til at overtage et andet pas-
sende arbejdsområde inden for staten. Der henvises
herom nærmere til bemærkningerne til lovudkastets
§§ 9 og 12-13.

Efter kommissionens opfattelse vil den i § 7 fore-
slåede bestemmelse kunne anvendes således, at der
efter vurdering af de enkelte stillinger fastsættes
nærmere vilkår for åremålsansættelsen. Der peges
på, at der ved fastsættelsen af disse vilkår kan være
behov for at anvende en kombination af særlige
bestemmelser om løn- og pensionsvilkår. I pensions-
mæssig henseende vil det kunne overvejes at med-
regne tiden i en åremålsstilling efter særlige regler,
og hvor en tjenestemand efter åremålsansættelse
genindtræder i rettigheder og pligter i henhold til en
tidligere varig ansættelse, vil der kunne fastsættes
regler om sammenlægning af pensionsrettigheder.

Det understreges i denne forbindelse, at adgangen
til at besætte stillinger på åremål i overensstemmelse
med lovudkastets § 7 ikke er tænkt som en pligt
for styrelsen, men kun som en mulighed. Der vil
heller ikke være noget til hinder for, at en stilling,
som har været åremålsbesat, ved ledighed besættes
varigt, eller omvendt.

Til § 8.
I sammenhæng med de under § 5 omtalte forslag

om udbygning af reglerne om opslag finder kom-
missionen det rigtigt at foreslå en styrkelse af de
regler, som hidtil har været optaget i lønnings- og
pensionslovens § 26 om bedømmelse af ansøgninger
om forfremmelse.

Efter de for kommissionen foreliggende oplys-

ninger er de gældende regler om foresattes påteg-
ninger på ansøgninger om forfremmelse og adgang
til behandling i personalenævn kun udnyttet i be-
grænset omfang. Ud fra de samme synspunkter,
som er anført vedrørende opslagsbestemmelserne i
lovudkastets § 5, må det som led i bestræbelserne
for at udvide ansættelsesområderne og lette over-
gangen mellem disse samt for at sikre ensartet
behandling af alle ansøgere anses for hensigtsmæs-
sigt, at der gives bindende regler om foresattes på-
tegning, når en tjenestemand søger en ledig stilling.

Det foreslås derfor fastsat som en pligt for an-
søgerens nærmeste overordnede chef at afgive en
skriftlig bedømmelse af ansøgeren, der følger med
ansøgningen, og således at ansøgeren skal have ud-
leveret en genpart af påtegningen. Gennemførelsen
af en sådan pligt bør naturligvis ikke have til følge, at
ansøgeren afskæres fra at indhente erklæringer fra
tidligere foresatte, når sådanne erklæringer kan
have betydning for vurdering af egnetheden i en
anden stilling.

Der bør endvidere tilvejebringes hjemmel for
ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen til
at fastsætte nærmere bestemmelser om forfremmel-
sessagers behandling, herunder om grundlaget for
personalebedømmelse. Det er ikke hensigten hermed
at afskaffe bestående personalenævn, som i øvrigt ef-
ter centralorganisationernes opfattelse ikke på alle
punkter har virket tilfredsstillende, men tværtimod
at åbne mulighed for, at der kan fastsættes nye,
tidssvarende regler vedrørende personalebedøm-
melse og forfremmelsesprocedure. I denne forbin-
delse henledes opmærksomheden på, at personale-
bedømmelser i visse styrelser anvendes i videre om-
fang end forfremmelsestilfælde, hvilket tjener til at
tilvejebringe et bredere grundlag for vurdering af
ansøgninger om forfremmelse. Kommissionen anbe-
faler, at de regler, som ministeren fastsætter om for-
fremmelsessagers behandling og om grundlaget for
personalebedømmelse, tager sigte på at gøre denne
praksis mere almindeligt anvendt, samt at central-
organisationerne inddrages i dette led af personale-
politikken.

Kommissionen anser det for rigtigst både for
staten og for tjenestemændene, at der åbnes adgang
til i videre omfang end hidtil at opslå stillinger til be-
sættelse ved konstitution for en begrænset tid. Det
bør være muligt at benytte sådan konstitution, ikke
alene hvor en stilling er midlertidigt ledig, men også
hvor den hidtidige indehaver varigt har forladt
stillingen.

Såfremt en person, der konstitueres i en ledig
stilling, i forvejen er tjenestemand, vil det være
nødvendigt at foretage konstitution i hans hidtidige
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stilling i henhold til bestemmelsen i lovudkastets
§ 11, idet den hidtidige ansættelse ikke er bragt
til ophør ved konstitutionen i en anden stilling.
Spørgsmålet om varig udnævnelse i denne stilling
og dermed spørgsmålet om udnævnelse i hans hid-
tidige stilling afgøres først ved konstitutionens udløb.
Efterfølges konstitutionen ikke af en udnævnelse i
den nye stilling, vil tilbagevenden til den hidtidige
stilling således kunne ske, uden at reglerne i § 12 i
lovudkastet om stillingsændringer skal iagttages.

Til § 9.
Bestemmelsen om udfærdigelse af ansættelses-

brev svarer til lønnings- og pensionslovens § 7,
stk. 1. Derimod har man ikke anset det for på-
krævet at opretholde den i samme paragrafs stk. 2,
1. pkt., omhandlede erklæring, hvori tjeneste-
manden på ære og samvittighed lover at opfylde
sine tjenestepligter med nidkærhed og trofasthed.
Denne bestemmelse kan næppe længere tillægges
selvstændig retlig betydning, og forpligtelsens
reelle indhold følger allerede af bestemmelsen i løn-
nings- og pensionslovens § 3, stk. 1, 1. pkt., der er
overført til lovudkastets § 10, stk. 1. Denne be-
stemmelse vil, uanset at den er omredigeret, frem-
deles give adgang til at fastsætte sådanne forskrifter,
som tjenestens særlige art måtte gøre påkrævet,
således at reglen i lønnings- og pensionslovens § 7,
stk. 3, kan udgå.

Endvidere finder kommissionen det unødvendigt
at gentage det i grundlovens § 27, stk. 1, indeholdte
påbud om, at kongelig udnævnte tjenestemænd af-
giver en højtidelig forsikring om at ville holde
grundloven. Bestemmelsen i lønnings- og pensions-
lovens § 7, stk. 2, 2. pkt., kan herefter ligeledes udgå.

Forbudet i lønnings- og pensionslovens § 7, stk. 1,
2. pkt., mod, at en tjenestemand erholder ansæt-
telse i mere end én tjenestemandsstilling, bør prin-
cipielt opretholdes. Den af kommissionen i lovud-
kastets §§ 2 og 7 foreslåede adgang til at ansætte
tjenestemænd på åremål gør det dog nødvendigt
at fastsætte visse bestemmelser for de tilfælde, hvor
en allerede ansat tjenestemand ansættes på åremål
i en anden stilling. Man går ud fra, at det som hoved-
regel ikke vil være tilfredsstillende at besætte den
hidtidige stilling ved konstitution. Når den hidtidige
stilling således normalt må påregnes besat ved en
almindelig udnævnelse, må der træffes bestemmelse
om vilkårene for stillingens tidligere indehaver, når
hans åremålsansættelse ophører. Det forekommer
rigtigst at betragte forholdet således, at tjeneste-
manden vinder åremålsansættelsen har hvilende
tjenestemandsrettigheder i forhold til sin tidligere

stillings lønramme, men uden at være ansat i denne
stilling.

I lovudkastets § 9, stk. 3, er det herefter foreslået,
at det bestående forbud mod, at en tjenestemand
erholder ansættelse i mere end én tjenestemands-
stilling, ændres til, at ingen samtidig kan være
varigt ansat i mere end én tjenestemandsstilling.

Indholdet dels af ansættelsesbrevene og dels af
de følgeskrivelsier, der skal udfærdiges, er omtalt
udførligt i betænkningens kapitel 3, afsnit 2, punkt 4,
og i bemærkningerne til lovudkastets § 5 er der gjort
rede for den parallelitet, som bør tilvejebringes mel-
lem opslag af ledige stillinger og de tilsvarende ansæt-
telsesbreve m. v. for at præcisere ansættelsesvilkå-
rene og de muligheder for senere ændringer, som
bør være til stede. Lovudkastets § 9, stk. 1 og 2, er
udformet i overensstemmelse hermed.

Det må påregnes, at ansættelsesområdet bl. a.
må bestemmes under hensyn til de uddannelses-
krav, der stilles for at kunne bestride stillingen, og
det må forudses, at der ikke for alle stillinger i
den enkelte stjTelse kan fastsættes samme ansæt-
telsesområde. Det kan næppe heller udelukkes, at
der for enkelte stillinger bliver tale om så specielle
krav, at tjenestested og ansættelsesområde reelt
falder sammen.

Kommissionen peger på, at standardformularer
til ansættelsesbreve og følgeskrivelser vil være af
værdi for administrationen af de nye regler, og
man forudsætter, at der af ministeren for statens
lønnings- - g pensionsvæsen foranlediges udfærdiget
de nødvendige bestemmelser. I denne forbindelse bør
også de i lovudkastets § 2 omhandlede forskellige an-
sættelsesformer haves i erindring, således at der op-
nås en tydelig præcisering af ansættelsens form,
stillingsbetegnelsen og ansættelsesområdet.

Til § 10.
Lovudkastets § 10 har samme indhold som be-

stemmelsen i lønnings- og pensionslovens § 3, stk. 1.
Bestemmelse]! i lønnings- og pensionslovens § 3,

stk. 2, har kommissionen ikke anset det for nød-
vendigt at opretholde. Den hidtil foreskrevne pligt
for en tjenestemand til at påse overholdelsen af
den gældende lovgivning og andre for vedkommende
forhold givne forskrifter har efter ordlyden kunnet
give anledning til tvivl med hensyn til pligtens
rækkevidde. Endvidere bemærkes, at i det omfang
en tjenestemand ifølge sine tjenestepligter skal have
indseende med borgernes og andre ansattes adfærd,
må denne forpligtelse anses for at være en bestand-
del af de for hans egen stilling gældende regler.

Bestemmelsen i lovudkastets § 10, stk. 2, om
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tavshedspligt har samme indhold som lønnings- og
pensionslovens § 3, stk. 3.

Ved lov nr. 149 af 21. april 1965 er reglerne i
retsplejelovens kap. 18 om vidner ændret på visse
punkter, der angår tjenestemænds vidnepligt i
retten. Der gælder herefter en sondring mellem til-
fælde, hvor tavshedspligt er pålagt i det offentliges
interesse, og tilfælde, hvor den er begrundet i hen-
synet til private, ligesom der under forskellige,
nærmere angivne forudsætninger er givet retten
beføjelse til at afgøre, hvorvidt vidneforklaring
skal afgives om forhold, der er undergivet tavs-
hedspligt.

Tjenestemandslovens regler om tavshedspligt i
sager, der behandles ved retten, vil herefter være
gældende med de i retsplejeloven indeholdte modi-
fikationer, medens tjenestemænds tavshedspligt i
øvrigt er uændret.

Til § 11.
Bestemmelser om konstitution findes i lønnings-

og pensionslovens § 12, der både omhandler pligten
til midlertidigt at udføre tjeneste i anden stilling
og regler om beregning af konstitutionsvederlag.
Udtrykkene konstitution og funktion anvendes ofte
i flæng, men visse styrelser begrænser konstitution
til de tilfælde af midlertidig ledighed, hvor der fore-
tages en formel akt for at legitimere tjenestemanden.
Funktion bruges da kun om mere tilfældige situa-
tioner foranlediget af sygdom o. lign. Sondringen
har ingen betydning ved beregning af vederlag.

Reglerne om fastsættelsen af vederlag er forudsat
fremtidig at skulle aftales, og reglerne herom kan
derfor udgå af loven. Der er herefter kun behov for
at fastslå tjenestemandens pligt til at udføre kon-
stitutionstjeneste, og kommissionen finder det rig-
tigt at angive det område, inden for hvilket pligten
består, som ansættelsesområdet i stedet for som
hidtil tjenestegrenen.

Pligtig konstitution i en stilling, der er midler-
tidigt ledig, vil fremtidig kunne forekomme i større
udstrækning end hidtil, såfremt der i overensstem-
melse med kommissionens synspunkter fremtidig i
videre omfang foretages konstitution i opslåede
ledige stillinger, jfr. bemærkningerne til § 8.

Adgangen til konstitution i sideordnet stilling
efter § 11 tænkes som hidtil kun at skulle omfatte
tilfælde af samtidig varetagelse af 2 stillinger.

Til §§ 12-13.
Lovudkastets § 12 træder i stedet for bestemmel-

sen i lønnings- og pensionslovens § 4. I betænknin-
gens kapitel 3, afsnit 2, punkt 4, er der givet en sam-
menfattende redegørelse for den retstilstand med

hensyn til ændring af tjenestemandsstillingernes om-
fang og beskaffenhed, som støttes på de bestående
lovregler, herunder grundloven, og for den tilpas-
ning af systemet, som inden for grundlovens rammer
må anses for rimelig og nødvendig.

Spørgsmålet om afgrænsning af tjenestemandens
ansættelsesområde må tillægges væsentlig betydning
i overensstemmelse med kommissionens grundtan-
ker om tilvejebringelsen af et mere tilpasningsdyg-
tigt tjenestemandssystem.

Det må tillige erkendes, at spørgsmålet om fast-
læggelse af ansættelsesområdet er af så væsentlig
betydning for tjenestemændene, at det ikke vil være
rimeligt at afskære dem fra medbestemmelsesret.

Under hensyn hertil finder kommissionen det
rigtigst ikke at foreslå ansættelsesområderne fast-
lagt ved lov, idet den nødvendige afvejning mellem
statstjenestens behov og tjenestemændenes forplig-
telser bør finde udtryk i aftaler. Kommissionen un-
derstreger dog i denne forbindelse stærkt, at det vil
være en hovedbetingelse for, at et nyt tjenestemands-
system kan fungere med den fornødne smidighed,
at ansættelsesområderne for samtlige tjenestemænd
ikke afgrænses for snævert, og der peges samtidig
på, at tjenestemandssystemets mulighed for at til-
passe sig den stedfindende udvikling er afhængig
af, at der på en række områder sker en meget væ-
sentlig udvidelse af bestående snævre ansættelses-
områder.

Lovudkastets § 49 tager stilling til spørgsmålet
om, hvilke tjenestemænd der vil være omfattet af
de nye regler, og hvilke der kan kræve sig behandlet
efter de hidtil gældende regler.

Pligten til efter den foreslåede ordning at tåle
ændringer vil være begrænset af kravet om, at den
ændrede stilling skal være passende. Dette gælder
såvel ændringer, som holder sig inden for tjeneste-
mandens ansættelsesområde, som ændringer, der
fører herudover. Hvor ændringen er foranlediget af
forvaltningens forhold, må afgørelsen af spørgs-
målet om, hvorvidt stillingen er passende, ske på
grundlag af en samlet vurdering af stillingen før
og efter ændringen. Hvor ændringen vil føre ud over
tjenestemandens ansættelsesområde, foreslås det,
at tjenestemanden kun skal have pligt til at over-
tage den nye stilling, hvis styrelsens forslag herom
tiltrædes af et nævn, jfr. lovudkastets § 13.

Dette nævn foreslås sammensat af lige mange
organisationsrepræsentanter og administrations-
repræsentanter, og ved bestemmelsens formulering
er det forudsat, at overtagelse af anden stilling
uden for det hidtidige ansættelsesområde ikke skal
kunne pålægges tjenestemanden, såfremt stem-
merne i nævnet står lige.



118

Der kan forekomme tilfælde, hvor det er forhold
på tjenestemandens side, som forårsager ændring i
stillingen, og spørgsmålet om, hvorvidt en anden
stilling er passende i disse situationer, må da vur-
deres på baggrund af tjenestemandens ændrede for-
hold. Det foreslås, at en varigt ansat tjenestemand
under 60 år, som ikke længere opfylder de helbreds-
mæssige krav, der må stilles til varetagelsen af hans
hidtidige stilling, har pligt til at overtage en anden
stilling, som han kan bestride, og som må anses for
passende for ham, jfr. lovudkastets § 12, stk. 3.
Såfremt der efter denne bestemmelse skal foretages
overflytning til et andet ansættelsesområde, bør
dette ligeledes kun kunne pålægges tjenestemanden
med tilslutning fra omflytningsnævnet.

Såfremt tjenestemanden af en ham utilregnelig
årsag overgår til en lavere lønnnet stilling, har han
krav på et personligt tillæg til udligning af lønned-
gangen, jfr. bestemmelsen i lovudkastets § 45.

Efter kommissionens opfattelse vil adgangen til
at lade tjenestemænd med svækket helbred overtage
anden stilling inden for eller uden for det hidtidige
ansættelsesområde i forbindelse med muligheden
for at yde tillæg til udligning af lønnedgang kunne
betyde en indskrænkning i antallet af tilfælde, hvor
det bliver nødvendigt at skride til svageligheds-
pensionering.

Hvis der opstår tilfælde, hvor ændringer i for-
valtningens organisation eller arbejdsform med-
fører, at tjenestemandens stilling nedlægges, og det
viser sig umuligt at anvise ham en anden passende
stilling inden eller uden for hans hidtidige ansæt-
telsesområde, må han afskediges, men der er i lov-
udkastets § 32 optaget en bestemmelse om, at
tjenestemanden i så fald bevarer sin hidtidige løn i
indtil 3 år imod at stå til rådighed i denne periode.

I lovudkastets § 12, stk. 4, er optaget en bestem-
melse om vilkårene efter åremålsansættelsens ophør
for varigt ansatte tjenestemænd. Kommissionen har
som tidligere nævnt lagt til grund, at det normalt vil
være uhensigtsmæssigt at foretage konstitution i
tjenestemandens hidtidige stilling, når tjeneste-
manden overtager en anden stilling for et åremål.
Når således tjenestemandens hidtidige stilling kan
være besat ved åremålets udløb, finder man det
rigtigt, at der gives regler om, at en tjenestemand,
der i lønmæsssig henseende har bevaret rettigheder
i forhold til sin tidligere stilling, får pligt til at over-
tage et andet passende arbejdsområde inden for
staten. Dette andet arbejdsområde behøver ikke at
ligge inden for ansættelsesområdet for den tidligere
stilling, men der er i lovudkastets § 13, stk. 1,
foreslået optaget en bestemmelse om, at det i så

fald er nødvendigt at indhente tilslutning fra om-
flytningsnævnet.

Til §§ 14-15.
Lovudkastets § 14-15 træder i stedet for bestem-

melserne i lønnings- og pensionslovens §§ 36-38 om
tjeneste- og lejeboliger m. v.

Forudsætningen for oprettelse af tjenesteboliger
bør som hidtil være, at hensynet til tjenestens ud-
førelse gør det nødvendigt, at tjenestemanden også
uden for den egentlige tjenestetid skal føre et effek-
tivt tilsyn med den virksomhed, han leder eller
overvåger, eller at hensynet til tjenestens tarv i
andre særlige tilfælde gør tjenestebolig påkrævet.
Hjemmel til oprettelse og nedlæggelse af tjeneste-
boliger forudsættes som hidtil tilvejebragt på be-
villingslov, uden at kommissionen finder anledning
til at optage en bestemmelse herom i tjenestemands-
loven.

I tjenestemandsloven skønnes det hensigtsmæs-
sigt at optage en bestemmelse, der fastslår, at i de
tilfælde, hvor det af hensyn til udførelsen af tjene-
stepligterne er nødvendigt at knytte tjenestebolig
til en stilling, er vedkommende tjenestemand for-
pligtet til at bebo den, og at han har pligt til at
fraflytte boligen, når han fratræder stillingen.

I tilknytning hertil må der i tjenestemandsloven
gives hjemmel for ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen til at fastsætte regler om tjeneste-
boligers indretning og vedligeholdelse.

Da fastsættelsen af boligbidrag for tjeneste-
boliger udgør en del af ansættelsesvilkårene for
vedkommende tjenestemænd, finder kommissionen
det rigtigst, at dette sker ved aftale mellem ministe-
ren for statens lønnings- og pensionsvæsen og tjene-
stemændenes centralorganisationer. Det bemærkes,
at boligbidraget i modsætning til anden lejefast-
sættelse må fastsættes under hensyntagen til de med
beboelsen af tjenestebolig forbundne særlige pligter,
således at det må anses for hensigtsmæssigt, at tjene-
steboligerne fremdeles holdes uden for den alminde-
lige lejelovgivnings regler.

For lejeboligers vedkommende består der ingen
pligt for tjenestemændene til at bebo disse, og en
undtagelse fra lejelovgivningen kan derfor ikke
støttes på de samme grunde. I de forløbne år har
det dog vist sig særdeles praktisk at anvende ens-
artede principper ved lejefastsættelsen for de to
typer af boliger, og kommissionen foreslår, at dette
også bliver tilfældet i fremtiden. Man lægger herved
også vægt på, at tjeneste- og lejeboliger ofte er ind-
rettet i de samme bygninger og er beliggende på
arealer, som ikke kan være tilgængelige for uden-
forstående, således at udlejning til personer, som
er ansat uden for staten, ikke vil kunne finde sted.
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Ud fra de samme synspunkter vil det efter kom-
missionens opfattelse være rigtigt, at fastsættelsen
af betaling for enkelte værelser, der stilles til rådig-
hed for tjenestemænd, som regel i forbindelse med
andre naturalydelser, holdes uden for den almin-
delige lejelovgivnings regler, således at reguleringen
aftales under hensyntagen til de synspunkter, som
anvendes for tjeneste- og lejeboliger.

Regler om betaling for tjenestejord forudsættes
fremtidig at blive fastsat ved aftale mellem ved-
kommende ministre og centralorganisationer, jfr.
lovudkastets § 35, stk. 2.

Til § 16.
Det er for kommissionen oplyst, at reglerne i

lønnings- og pensionslovens § 43 om tjenestemænds
varetagelse af ombud ikke på alle punkter har fun-
geret tilfredsstillende. I § 43, stk. 1, er det anført,
at tjenestemænd er pligtige at modtage borgerlige
og kommunale ombud efter lovgivningens alminde-
lige regler. Dog kan en tjenestemand af den minister,
under hvem han hører, efter ansøgning fritages for
overtagelse af et ombud, når det skønnes nødven-
digt af hensyn til tjenestens forsvarlige udførelse. I
praksis har de økonomiske vilkår for tjenestefrihed
til varetagelse af ombud undertiden givet anledning
til problemer.

Finansministeriets cirkulære af 28. november
1946, der er udstedt med hjemmel i § 43, stk. 2,
bestemmer i hovedtræk, at nødvendig tjenestefri-
hed skal søges ved forskydning eller bytning. Hvis
dette ikke er muligt, ydes tjenestefrihed uden løn-
afkortning, når ombudet er ulønnet; i andre til-
fælde sker der afkortning i lønnen.

I visse tilfælde føles reglerne som vel rigoristiske,
især hvor ombudet er beskedent vederlagt. Den
tjenestemand, som ikke har mulighed for tjeneste-
omlægning eller tjenestebytning, men må søge
tjenestefrihed mod lønafkortning, kan komme ud
for, at betalingssatsen for fridage udgør et højere
beløb end vederlaget. Den pågældende kan ganske
vist senere opnå balance i kraft af reglen om, at
forskelsbeløbet efter ansøgning kan godtgøres ham,
men ordningen har ved forskellige lejligheder givet
anledning til beklagelser. For at mildne forholdene
har finansministeriet administrativt i samråd med
indenrigsministeriet bestemt, at oppebåme diæter
for kommunalbestyrelsesmøder m. v. ikke skal
medføre, at der sker lønafkortning som følge af
tjenestefrihed, uanset at diæterne er indkomst-
skattepligtige. Samme ordning er truffet med hen-
syn til vidner, nævninge og domsmænd.

I praksis ydes kun indtil 25 tjenestefridage pr.
år uden lønafkortning til ulønnede ombud. På dette

punkt har man kun åbnet mulighed for lempelse,
hvor en tjenestemand varetager flere ombud, f. eks.
når han har sæde både i sogneråd og amtsråd.

Hvervet som medlem af folketinget, der ikke kan
betragtes som et borgerligt eller kommunalt ombud,
er ligeledes behandlet i ovennævnte cirkulære, som
bestemmer, at der højst kan afkortes 1/3 af tjeneste-
mandslønnen for de perioder, i hvilke den pågæl-
dende er fraværende fra tjenestemandsstillingen.
Der er i kommissionen rejst spørgsmål om, hvorvidt
den gældende ordning må karakteriseres som væ-
rende for gunstig.

Kommissionen har ikke anset det for nødvendigt
at ændre indholdet af den gældende regel i lønnings-
og pensionslovens § 43, stk. 1, idet man dog finder
det unødvendigt at fastslå tjenestemænds pligt til
at overtage borgerlige og kommunale ombud efter
lovgivningens almindelige regler. Man går ud fra,
at den i lovudkastets § 16, stk. 2, optagne bestem-
melse, der svarer til lønnings- og pensionslovens
§ 43, stk. 2, indeholder fornøden hjemmel for mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæsen til at
fastsætte ændrede regler om vilkårene for tjeneste-
frihed i den udstrækning, det efter den stedfundne
udvikling findes hensigtsmæssigt.

På grundlag af stedfundne drøftelser i kommis-
sionen overvejes spørgsmålet om vilkårene for tjene-
stefrihed til tjenestemænd, der er medlemmer af
folketinget, af folketingsmedlemmerne i kommis-
sionen med henblik på en eventuel revision af de her-
om gældende regler.

Til § 17.
Den i lovudkastet optagne bestemmelse træder i

stedet for lønnings- og pensionslovens § 44.
De synspunkter, som er lagt til grund af kommis-

sionen med hensyn til fastsættelsen af nye retnings-
linjer for tjenestemænds adgang til beskæftigelse
ved siden af tjenestemandsstillingen, indeholdes i
betænkningens kapitel 3, afsnit 2, punkt 5.

Kommissionen har fundet, at der i overensstem-
melse med de synspunkter, der er givet udtryk for
i betænkningen, vil kunne ske en begrænsning af
den kontrol med eventuel bibeskæftigelse uden for
statstjenesten, som hidtil har været krævet efter
lønnings- og pensionslovens § 44, stk. 2-4.

Man finder anledning til at bemærke, at ophævelse
af pligten til anmeldelse ikke afskærer en tjeneste-
mand, som måtte være i tvivl om en bibeskæf-
tigelses forenelighed med tjenestemandsstillingen,
fra at forelægge dette spørgsmål for sine foresatte.

På tilsvarende måde må et ministerium eller en
institution, uanset bortfaldet af bestemmelsen om
adgang til at tilbagekalde en meddelt tilladelse til
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en bibeskæftigelse, være beføjet til at tilkendegive
en tjenestemand, at en bibeskæftigelse ikke kan
forenes med hans tjenestemandsstilling. Tilside-
sættelse af et påbud om at bringe bibeskæftigelsen
til ophør vil som hidtil kunne medføre disciplinær
indskriden. Indgreb vil i givet fald kunne anvendes
såvel over for bibeskæftigelser, der ikke tidligere
har været styrelsen bekendt, som over for bibeskæf-
tigelse, der af tjenestemanden har været forelagt
styrelsen, såfremt utilstrækkelige oplysninger eller
en stedfunden udvikling senere gør indgriben nød-
vendig.

De af kommissionen stillede forslag er således
udtryk for, at man har villet liberalisere bestem-
melserne om tjenestemænds adgang til bibeskæf-
tigelse uden for statstjenesten, således at de hoved-
hensyn, der skal tages i betragtning ved vurdering
af spørgsmålet om en bibeskæftigelses tilladelighed,
er, om den er forenelig med den samvittighedsfulde
udøvelse af de til tjenestemandsstillingen knyttede
pligter og med den for stillingen nødvendige agtelse
og tillid. Samtidig har kommissionen ønsket, at
disse hovedhensyn også skal iagttages ved vurde-
ringen af, om en tjenestemand kan have bibeskæf-
tigelse inden for statstjenesten. Denne opfattelse
har fundet udtryk i den af kommissionen foreslåede
omformulering af bestemmelsen i lønnings- og pen-
sionslovens § 44, stk. 2, således at der i lovudkastets
§ 17 i stedet for beskæftigelse uden for statstjene-
sten tales om beskæftigelse ved siden af tjeneste-
mandsstillingen.

Kommissionen anser det ikke for nødvendigt at
opretholde forbudet i lønnings- og pensionslovens
§ 44, stk. 5, mod, at en statstjenestemand tillige
indtager en med pensionsret forbundet stilling i en
kommune, et koncessioneret selskab eller anden
offentlig virksomhed. Dispensation fra denne be-
stemmelse er tidligere givet på normeringslov for så
vidt angår tjenestemænd, der beklæder en med
pensionsret forbundet stilling som borgmester, råd-
mand eller sognerådsformand i en kommune,
medens han står uden for nummer i statstjeneste-
mandsstillingen.

Efter kommissionens opfattelse vil den i lov-
udkastets § 17 optagne rammebestemmelse være
tilstrækkelig til at sikre den nødvendige kontrol på
dette område, og den vil tillige give det fornødne
grundlag for at fastsætte de vilkår, på hvilke en
eventuel kombination af flere stillinger kan god-
kendes.

Til § 18.
Den foreslåede bestemmelse træder i stedet for

reglen i lønnings- og pensionslovens § 105. Samtidig
kan reglerne i lønnings- og pensionslovens §§ 41-42

samt en række andre paragraffer i lønnings- og pen-
sionsloven og normerings- og klassificeringsloven,
der hidtil har indeholdt hjemmel for udbetaling af
særlige ydelser m. v., udgå. For så vidt angår
tjenestemænd vil spørgsmål om vederlag, honorarer,
sportler el. lign. for arbejde, der hører under tjene-
stemandsstillingen, fremtidig blive bestemt ved
indgåelse af aftsJer mellem ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen og tjenestemændenes
centralorganisationer.

I overensstemmelse med de synspunkter, som
kommissionen har givet udtryk for i betænkningens
kapitel 3, afsnit 2, punkt 5, vedrørende beskæftigelse
ved siden af tjenestemandsstillingen, bør tjeneste-
mandslønninger fastsættes således, at de udgør det
samlede arbejdsvederlag for udøvelse af de til tjene-
stemandsstillingen knyttede pligter og de hverv, der
må betragtes som led i tjenestemandsstillingen. Her-
udover kan der kun blive tale om vederlæggelse af ar-
bejdet i tilknytning til tjenestemandsstillingen med
overarbejdsbetaling, vederlag og andre særlige ydel-
ser, der er aftalt med tjenestemændenes centralorga-
nisationer. Bestemmelsen i lovudkastets § 18 tager
sigte på at klargøre, at der ikke ved siden af den
således aftalte vederlæggelse kan ydes anden veder-
læggelse for udførelsen af arbejdet i tjenestemands-
stillingen.

En bestemmelse som den foreslåede vil have til
følge, at der ikke i fremtiden kan ydes betaling i
form af finanslovhonorarer eller andre ikke aftalte
ydelser for hverv, der er led i tjenestemandsstil-
lingen, men som hidtil har været vederlagt ved siden
af tjenestemandslønnen ud fra merarbejdssyns-
punkter.

Bestemmelsens rækkevidde vil være afhængig af,
hvorledes tjenestepligterne i de enkelte tjeneste-
mandsstillinger e:r afgrænset. Dette vil først kunne
afklares efterhånden, men kommissionen er af den
opfattelse, at der f. eks. i situationer, hvor udpeg-
ning til bestemte hverv skal foretages af en styrelse
eller efter indstilling fra en styrelse, klart må være
tale om hverv, der henhører under tjenestemands-
stillingen, idet det for en tjenestemand er en helt
naturlig del af tjenestepligterne at repræsentere sin
styrelse.

En ordning som den foreslåede nødvendiggør en
gennemgang af alle bestående vederlag, honorarer,
sportler o. lign. Indtil denne gennemgang har fundet
sted, vil der være behov for særlige overgangsregler,
idet gennemførelse af bestemmelsen, der er udtryk
for en standard, forudsætter en nøjere konkret vur-
dering af de enkelte stillinger.

Kommissionen skal henstille, at der i de regler,
som gælder for ministeriernes og institutionernes
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anvendelse af deres bevillinger, optages bestemmel-
ser, som udelukker ydelsen til tjenestemænd af så-
danne vederlag, honorarer, sportler o. lign., og som
i overensstemmelse med reglerne i lovudkastets § 18
fastsætter, at der til tjenestemænd kun kan udbe-
tales sådan løn og andre ydelser, som har hjemmel i
t j enestemandsloven.

Til § 19.
Angivelse af de forhold, som kan give anledning

til suspension af en tjenestemand, foreslås som
hidtil optaget i stk. 1. Den hidtidige sondring mel-
lem tilfælde, hvor suspension skal finde sted, og
tilfælde, hvor spørgsmålet afgøres efter et konkret
skøn, foreslås opgivet. Herved bliver det muligt i
hver enkelt sag at tage stilling til, om det er for-
svarligt at lade tjenestemanden fortsætte det hid-
tidige arbejde eller midlertidigt overføre ham til
andet arbejde, således at suspension med deraf
følgende ulemper undgås. Tilsvarende synspunkter
har været fremført under tidligere kommissions-
behandlinger, og den foreslåede nye formulering er
således udtryk for, at en tidligere påbegyndt ud-
vikling videreføres.

Efter den ordlyd, som nu er foreslået i stk. 1,
anses det ikke for påkrævet at opretholde den be-
stående bestemmelse om suspension af en tjeneste-
mand, der har og må have midler af statskassen til
selvstændig forvaltning, når pågældende erklæres
fallit. Tüfælde af denne art vil kunne henføres under
den ændrede formulering af bestemmelsens øvrige
indhold.

For at understrege, at suspension eller midlertidig
overførelse til andet arbejde er et forløbigt indgreb,
anses det for rigtigt også af hensyn til tjeneste-
manden at fastslå i stk. 2, at der skal finde en under-
søgelse sted af det forhold, som giver anledning til
indskriden. Såfremt sag ikke allerede er rejst efter
retsplejelovens regler eller i medfør af tjeneste-
mandslovens disciplinærregler, må de nødvendige
skridt tages ved indgrebets iværksættelse.

De øvrige bestemmelser i lønnings- og pensions-
lovens § 11 angår spørgsmålene om kompetence og
sagens fremskyndelse samt den lønmæssige stilling
under suspensionen og efter dens ophør. Regler
om suspensions iværksættelse og ophør foreslås
fremtidig fastsat af ministeren for statens lønnings-
og pensions væsen med hjemmel i en bestemmelse i
lovudkastets § 19, stk. 3. Bestemmelser om den
lønmæssige stilling i forbindelse med suspension
forudsættes fremtidig fastsat ved aftale.

Den bestående regel i lønnings- og pensionslovens
§ 11, stk. 4, om dommere er overført til lovudkastets
§ 34, hvor særregler om dommere samles.
16

Til § 20.
Centralorganisationerne har anført, at der fore-

kommer visse sager, hvor tjenestemænds rimelige
krav på beskyttelse under sagens indledende sta-
dium ikke synes at blive tilstrækkelig respekteret.
Som eksempel er nævnt sager om overtrædelse af
sikkerhedsbestemmelser. Der etableres her foreløbigt
forhør uden deltagelse af bisidder, hvorunder tjene-
stemanden, der ofte er chokeret, undertiden påtager
sig mere skyld, end der reelt er basis for. Da den
på grundlag af det foreløbige forhør udarbejdede
beretning, som oplæses og vedstås, under en efter-
følgende disciplinærsag i et vist omfang lægges til
grund, vanskeliggøres tjenestemandens — og hans
bisidders — forsvar i betydelig grad.

Etaternes repræsentanter har heroverfor gjort
opmærksom på, at det hyppigt er vigtigt, at rapport
optages snarest, medens de indtrufne begivenheder
endnu står klart i erindringen hos de implicerede.
Det er anført, at dette spørgsmål var genstand for
overvejelse i lønningskommissionen af 1954, som
ikke fandt en lovændring på dette punkt nødvendig,
idet tjenestemanden måtte kunne benytte sig af
den i loven hjemlede adgang til kun at skrive „læst"
på det forelagte materiale, således at der ikke heri
lå nogen erkendelse af, at han havde begået en
tjenesteforseelse. Kommissionen anså det dog for
hensigtsmæssigt, at det pålægges den overordnede,
som leder den foreløbige undersøgelse, i hvert enkelt
tilfælde at gøre den pågældende tjenestemand be-
kendt med, at han ikke er pligtig at afgive nogen
erklæring, hvorved han vedgår et forhold som
tjenstlig forseelse.

Det er oplyst, at generaldirektoratet for post- og
telegrafvæsenet under hensyntagen til de anførte
bemærkninger fra lønningskommissionen af 1954
har optaget følgende bestemmelse i post- og tele-
grafvæsenets regler:

„Den pågældende tjenestemand bør i hvert enkelt
tilfælde gøres bekendt med, at han ikke er pligtig
at afgive nogen erklæring, hvorved han vedgår, at
forhold, som er indeholdt i den udarbejdede sags-
fremstilling, er tjenstlig forseelse."

Man finder det betydningsfuldt, at tjenesteman-
dens retsstilling klargøres ved optagelse i § 20 af
en bestemmelse om, at tjenestemanden skal gøres
bekendt med, at han ikke har pligt til at udtale
sig om fremstillingen. Der vil således ikke være
noget til hinder for, at tjenestemanden, hvis han
ønsker det, skriver „læst" på fremstillingen. Cen-
tralorganisationerne har dog fremsat ønske om, at
forhørslederen, når han afgiver sin beretning, frem-
hæver, om tjenestemanden under en eventuel fore-
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løbig undersøgelse er gjort bekendt med, at han
ikke havde pligt til at afgive nogen udtalelse.

Man har overvejet de nugældende bestemmelser
om udpegning af dommere som forhørsledere. Der
er enighed om, at det ikke længere forekommer
hensigtsmæssigt at lade ansættelsesstedet være af-
gørende i så henseende. Man har været inde på den
tanke, om tjenestemandens charge burde lægges til
grund ud fra det synspunkt, at det for tjeneste-
mænd i chefstillinger kunne være vanskeligere at
finde administrative forhørsledere, der kunne anses
for upartiske i sagen. Man finder dog ikke dette
kriterium brugbart og er enige om i stedet at lade
sagens beskaffenhed være afgørende for, om der
bør tilkaldes en dommer som forhørsleder.

Samrådet har i denne forbindelse gjort opmærk-
som på, at tilstedeværelsen af militære auditører i
forsvaret ikke bør afskære fra at bruge dommere
som forhørsledere. Inden for forsvaret må de mili-
tære auditører nærmest betragtes som juridiske
medhjælpere for de militære rettergangschefer. I
tilfælde af, at tjenesteforseelsessager under for-
svaret behandles efter de i tjenestemandsloven fast-
satte regler, bør der være samme adgang som i
andre styrelser til at anvende dommere som for-
hørsledere.

Fra dommerstanden er der modtaget henstilling
om, at der tilvejebringes hjemmel for beskikkelse
af en person til at repræsentere styrelsen og bistå
forhørslederen med sagens oplysning, herunder ved
tilvejebringelse af det for undersøgelsen fornødne
materiale. Dommerne har herved anført, at det i
retsplejeloven er et bærende princip, at dommerens
uvildighed skal være hævet over enhver tvivl. En
dommers opgave som forhørsleder vanskeliggøres,
når han selv må fremskaffe materiale til sagens op-
lysning og ofte må argumentere mod det af tjene-
stemanden og dennes bisidder fremskaffede materi-
ale. Navnlig i sager, hvor styrelsen ønsker ikke alene
en beretning, men også en indstilling om sagens
afgørelse, er det af stor betydning, at forhørslederens
upartiskhed sikres fuldt ud.

Etaterne og navnlig centralorganisationerne har
ytret betænkelighed ved at åbne en almindelig ad-
gang til at udpege repræsentanter for styrelserne,
der kan virke som en slags anklager i disciplinær-
sager. Man henviser til, at det er en naturlig pligt
for styrelserne at fremskaffe alt nødvendigt materi-
ale til sagens oplysning, og organisationerne er især
betænkelige ved en ordning, som vil kunne virke
i retning af, at der i flere og flere disciplinærsager
anvendes en advokat som bisidder og en juridisk
uddannet medarbejder som anklager for styrelserne.
Ved en sådan ordning ændres, uden at noget behov

herfor er sandsynliggjort, det oprindelige grundlag
for den hidtidige tjenstlige undersøgelsesmåde.

Man er af den opfattelse, at der i hovedparten
af sagerne ikke vil være tilstrækkeligt behov for
beskikkelse af en person til at repræsentere styrel-
sen, men navnlig i mindre styrelser uden det til-
strækkelige administrative apparat kan der dog
være sager, hvis vanskelige beskaffenhed gør det
ønskeligt at skaffe forhørslederen særlig bistand. I
en del tilfælde kan denne bistand fremskaffes ved,
at der som sekretær ved undersøgelsen udpeges en
med vedkommende styrelses forhold godt kendt
tjenestemand, men i særlig vanskelige sager, i sær-
deleshed hvor dommere udpeges som forhørsledere,
og der optræder advokater som bisiddere, finder
man, at adgangen til en særlig medhjælper bør være
til stede for at sikre den fornødne oplysning af
sagen og fuldstændig upartiskhed ved sagens be-
handling. For at tilgodese organisationernes be-
grundede ønske om i videst muligt omfang at bevare
disciplinærundersøgelsen i den hidtidige form finder
man dog, at der i hvert enkelt tilfælde bør foreligge
en motiveret indstilling fra forhørslederen om bi-
stand, og at der bør gives vedkommende central-
organisation adgang til at udtale sig i sagen, før
afgørelse træiFes.

Til § 21.
Ved gennemgangen af denne bestemmelse har

man bl. a. behandlet spørgsmålet om en nærmere
afgrænsning af den kreds, der kan virke som bi-
siddere i tjenestemandssager. Det er herom af
styrelsesrepræsentanter anført, at anvendelsen af
organisationsrepræsentanter som bisidder i det store
antal sager gennem årene har virket fuldt ud efter
sin hensigt, idet man herved kan yde tjenesteman-
den støtte gennem bistand fra en person, der som
regel vil være godt kendt med forholdene i vedkom-
mende styrelse, ligesom ønskelige diskretionshensyn
varetages på passende måde. Herved har discipli-
nærsager også, kunnet afvikles, uden at der påløber
særlige udgifter. Bisidderens medvirken betragtes
som tjenstlig opgave, således at der ikke sker løn-
afkortning, og eventuelle befordringsudgifter dæk-
kes. Der har herefter været fuld enighed om, at
denne ordning også fremtidig bør fastholdes i videst
muligt omfang som værende i både styrelsernes og
tjenestemændenes interesse.

Den i de gældende bestemmelser indeholdte ad-
gang til at benytte en advokat bør som hidtil stå
åben i sager, hvor tjenestemanden eller hans orga-
nisation ønsker at gøre brug af juridisk bistand.

Det er dernæst overvejet, om andre end en repræ-
sentant for vedkommende organisation eller en
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advokat bør kunne optræde som bisidder. Der tæn-
kes herved særlig på tilfælde, hvor tjenestemanden
ikke ønsker at gøre brug af en organisationsbisidder,
men hvor sagen på den anden side ikke gør advokat-
bistand nødvendig. Man anser ikke behovet for
anvendelse af andre bisiddere end de nævnte for
stort og ville i hvert fald være betænkelig ved en
bestemmelse, der f. eks. åbnede mulighed for an-
vendelse som bisidder af tjenestemandens ægtefælle,
nære slægtninge eller venner. For imidlertid at
imødekomme det behov, der måtte være for i
sjældne tilfælde at anvende andre personer som
bisiddere, foreslås det, at også en tjenestemand i
vedkommende ministerium eller institution kan an-
vendes som bisidder. Det sikres herved også i disse
tilfælde, at bisidderhvervet bliver varetaget af en
person, der har fornøden indsigt til at udføre hver-
vet.

Der foreslås visse ændringer af de bestående
regler om vidneførsel m. v., bl. a. under hensyn til
den foreslåede adgang til i visse tilfælde at beskikke
en person til at repræsentere styrelsen. Efter for-
slaget overlades det til forhørslederen at træffe
bestemmelse om vidneførsel og om tilvejebringelse
af andre bevisligheder.

Efter den i 1964 gennemførte partsoffentligheds-
lov er det en selvfølge, at tjenestemanden kan kræve
udskrift af förhörsprotokollen samt afskrift af samt-
lige til denne knyttede bilag eller adgang til at
gennemgå disse. En særlig bestemmelse herom i
tjenestemandsloven må herefter anses for upåkræ-
vet. Den ændrede formulering tilsigter ikke nogen
begrænsning af den adgang, som bisidderen efter
gældende ret har til at afgive skriftlige indlæg på
tjenestemandens vegne.

Spørgsmålet om vidnepligt er gjort til genstand
for vurdering på baggrund af henvendelser fra for-
hørslederside om utilstrækkeligheden af de gældende
bestemmelser. Efter de nugældende regler er kun
tjenestemænd pligtige at afgive vidneforklaring, og
der gælder ikke vidneansvar som i retsplejen i
øvrigt, men kun beføjelse til at fordre vidnetidsagn
afgivet på ære og samvittighed. Der kan således
ikke stilles krav om vidneforklaring af løst ansat
personale og af personer uden for statstjenesten,
hvilket har givet anledning til vanskeligheder med
opklaring af visse sager. Der er ganske vist i rets-
plejelovens § 1018 adgang til i visse tilfælde at be-
gære vidneforklaring optaget i retten, men denne
bestemmelse er kun anvendt i undtagelsestilfælde.
I en del tilfælde har man anmodet personer, som
ikke var pligtige dertil, om at afgive forklaring
under disciplinærforhør, uden at vedkommende har

modsat sig dette, men man finder, at der er behov for
fastere regler i tjenestemandsloven om spørgsmålet.

Man er herefter kommet til det resultat, at tjene-
stemandslovens vidneregler i højere grad bør søges
bragt på linje med reglerne i den almindelige rets-
pleje. Det anses for ønskeligt at fastsætte pligt for
alle ansatte, hvad enten de er tjenestemænd eller
løst ansatte, til at afgive forklaring under ansvar
om spørgsmål, der har berøring med det tjenstlige
forhold, der er til undersøgelse. Udenforstående bør
ikke pålægges pligt til at give møde og afgive for-
klaring, men hvis de efterkommer en opfordring
til at møde og udtale sig, bør forklaringen afgives
under sædvanligt ansvar. Retsforfølgning i anled-
ning af afgivelse af urigtig forklaring må foregå
under en på sædvanlig måde rejst straffesag.

Såfremt ansatte under staten eller udenforstående
undlader at efterkomme en vidneindkaldelse eller
vægrer sig ved at afgive forklaring, bør forhørs-
lederen have adgang til at begære den pågældende
afhørt ved underretten på det sted, hvor tjeneste-
mandsforhørene afholdes, eller den pågældende bor.

Det er overvejet, hvilke regler der bør fastsættes
om udlevering af forhørslederens beretning og even-
tuelle indstilling. Ved tidligere kommissionsbehand-
linger af dette spørgsmål har man taget afstand fra
udlevering såvel til bisidder som til vedkommende
organisation. Efter forslag fra lønningskommissio-
nen af 1943 blev der i stedet optaget en bestemmelse
i 1946-lovens § 17, stk. 6, om, at den forhandlings-
berettigede organisation i tilfælde, hvor alvorligere
sanktioner overvejes, har krav på at få meddelelse
om sagens stilling og lejlighed til en drøftelse med
styrelsens chef, inden endelig afgørelse i straf-
spørgsmålet træffes.

Loven om partsoffentlighed har gjort det nød-
vendigt at overveje spørgsmålet på ny. Efter denne
nyere lov må det stille sig som tvivlsomt, om der er
hjemmel til at modsætte sig udlevering af forhørs-
lederens beretning og indstilling, hvis en sådan måtte
foreligge.

Fra etaters og organisationers side er der givet
udtryk for, at den i lønningsloven fastlagte ordning
stort set har virket tilfredsstillende, og det vil
kunne være betænkeligt at foretage ændringer,som
kan have til følge, at der indføres procedure under
tjenestemandsforhør eller opstår mulighed for pole-
mik efter forhørenes afslutning.

Man har overvejet, om der ved behandlingen af
spørgsmålet om udlevering kunne sondres mellem
forhørslederens beretning og eventuelle indstilling.
Praksis med hensyn til udarbejdelse af indstilling
fra forhørslederens side synes at være noget for-
skellig inden for de enkelte styrelser, og det fore-
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slås på dette punkt, at det fastsættes som retnings-
linje, at forhørslederens beretning kun bør ledsages
af en indstilling om sagens afgørelse, såfremt mini-
steren fremsætter begæring herom. En sådan ind-
stilling vil imidlertid ikke være bindende, idet man
må anses for beføjet til også at tage tjenestemandens
forhold i øvrigt i betragtning ved sagens afgørelse,
hvad enten de virker i formildende eller skærpende
retning. På denne baggrund er det anført, at hen-
synet til tjenestemanden selv kan tale for, at han
ikke får adgang til at gøre sig bekendt med ind-
stillingen, ligesom det er fremhævet, at forhørs-
lederen kan føle sig i en ubehagelig situation, hvis
der efter hans afgivelse af indstilling opstår yder-
ligere meningsudvekslinger.

Hvad angår forhørslederens beretning, som inde-
holder en sammenfattende redegørelse for det under
forhørene passerede, gør der sig ikke tilsvarende
betænkeligheder gældende.

Indvendingerne mod udlevering af indstillingen
synes imidlertid — alt taget i betragtning — ikke
at være fuldt tilstrækkelige til at begrunde en af-
vigelse fra det almindelige princip om partsoffent-
lighed, som i øvrigt gælder såvel inden for forvalt-
ningen som i retsplejen. I de tilfælde, hvor der
måtte være betænkelighed ved, at tjenstemanden
får kendskab til en indstilling om sagens afgørelse,
bør man afholde sig fra at anmode forhørslederen
om en sådan.

Efter forslaget vil herefter tjenestemanden og
hans bisidder have fuld adgang til indsigt i samtlige
dokumenter, som danner grundlag for styrelsens af-
gørelse i disciplinærsagen.

Spørgsmålet om offentlighed under disciplinær-
forhør og om offentliggørelse af det ved under-
søgelsen fremkomne materiale har været overvejet.
De gældende lovbestemmelser indeholder ikke regler
om dette spørgsmål, men ved tidligere behandling
af spørgsmålet er man gået ud fra, at kun forhørs-
lederen, pågældende tjenestemand og hans even-
tuelle bisidder samt de til de enkelte møder ind-
kaldte vidner kan overvære forhørene. Spørgsmålet
om offentliggørelse synes der ikke at være taget
stilling til, men i praksis er det som hovedregel
anset for mindre stemmende med tjenestemands-
forhørenes interne karakter at offentliggøre det til-
vejebragte materiale. I sager af interesse for offent-
ligheden, f. eks. ved trafikulykker, er det skik at
udsende en kort meddelelse om undersøgelsens
resultat.

Der skønnes at være behov for faste regler om
spørgsmålet, således at bestående uklarhed ryddes
af vejen, og man foreslår derfor optaget en bestem-

melse om, at tjenestemandsforhør som hovedregel
ikke er offentlige.

Man finder dog, at der i særlige situationer kan
være behov for at lade tjenestemandsforhør være
offentlige. Dette synes således at have været til-
fældet i enkelte sager i de seneste år, hvor såvel
tjenestemanden som vedkommende styrelse har
næret ønske om, at de pågældende sager, der i for-
vejen havde været genstand for omfattende offent-
lig omtale, blev behandlet i fuld offentlighed. Dette
resultat har man under den hidtil gældende lov-
givning kun ment at kunne nå ved at lade tjeneste-
mandsundersøgelsen foregå for en ekstraordinær ret,
nedsat i henhold til retsplejelovens § 21.

Det anses for betydningsfuldt, at reglerne om
disciplinærsager i tjenestemandsloven er således ud-
formet, at de er anvendelige så vidt muligt i alle
foreliggende sager, og man finder det lidet ønskeligt,
at enkelte sag€sr skal behandles ved ekstraordinære
retter. Det foreslås derfor at imødekomme det behov
for offentlighed, som således kan forekomme i
sjældne tilfælde, ved at åbne mulighed herfor gen-
nem en undtagelsesbestemmelse, således at ved-
kommende minister kan bestemme, at offentlig-
heden skal have adgang til at overvære sagens be-
handling, hvis tjenestemanden med tilslutning af
vedkommende centralorganisation fremsætter be-
gæring derom.

Hvad angår spørgsmålet om offentliggørelse er
der enighed om, at det under lukkede forhør pas-
serede ikke må offentliggøres, og at der for over-
trædelse bør fastsættes bødestraf. Tilsvarende må
gælde retsmøder, der afholdes i henhold til den af
udvalget foreslåede adgang til at afhøre vidner ved
underretten.

Bestemmelsen om forbud mod offentliggørelse vil
ikke være til hinder for, at der af de enkelte styrel-
ser, hvor der er rimelig grund til det, efter sagens
afslutning udsendes en meddelelse til offentligheden
om undersøgerens udfald, om fornødent med en
kort begrundelse for den trufne afgørelse.

Til § 22.
Efter de for udvalget foreliggende oplysninger har

bestemmelsen i lønnings- og pensionslovens § 17,
stk. 6, virket efter sin hensigt, og den foreslås opret-
holdt, således at den kombineres med den hidtil
i § 17, stk. 4, indeholdte bestemmelse om organisa-
tionens adgang til at blive gjort bekendt med den
afgørelse, som er truffet på grundlag af det ved en
tjenstlig undersøgelse tilvejebragte materiale. Be-
stemmelserne må ses i sammenhæng med tjeneste-
mandens adgang til efter begæring at få udleveret
en genpart af forhørslederens beretning.
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Da forflyttelse som disciplinærstraf efter løn-
nings- og pensionslovens § 18 er foreslået ændret til
overførelse til andet arbejdssted eller anden stilling
inden eller uden for ansættelsesområdet, er der fore-
slået tilsvarende ændring på dette sted. Der hen-
vises nærmere til bemærkningerne til § 24.

Adgangen for en tjenestemand, der mistænkes for
forhold, der antages at falde ind under straffelov-
givningen, til at forlange undersøgelsen henvist til
retten, bør bevares. Der foreslås en redaktionel
ændring for at tydeliggøre, at bestemmelsen om-
fatter ethvert efter den almindelige lovgivning straf-
bart forhold.

Da der i praksis har været nogen tvivl om, hvor-
vidt disciplinærundersøgelse kan iværksættes efter
en straffesags afslutning, findes det hensigtsmæssigt,
at det udtrykkeligt bestemmes, at denne adgang
består. Der lægges herved vægt på, at tjeneste-
mandens adfærd kan berøre forhold, som udeluk-
kende angår hans pligter som tjenestemand, og som
derfor ikke har været behandlet under straffesagen.
I tilfælde af, at tjenestemanden inden tjeneste-
mandsforhørenes påbegyndelse fremsætter begæ-
ring om behandling i retten, må disiplinærunder-
søgelsen udsættes, medens retssagen verserer.

Bestemmelsen i lønnings- og pensionslovens § 17,
stk. 8, hvorefter en tjenestemand, hvem der uden
forudgående tjenstligt forhør er tildelt en mindre
disciplinær straf (advarsel, irettesættelse eller bøde
indtil 10 kr.), kan anmode om iværksættelse af en
tjenstlig undersøgelse, har i enkelte tilfælde givet an-
ledning til tvivl med hensyn til de nærmere betingel-
ser for iværksættelse af en tjenstlig undersøgelse. Ef-
ter stk. 8, 2. pkt., kan anmodningen kun imødekom-
mes, såfremt den er anbefalet af vedkommende for-
handlingsberettigede organisation. Visse styrelser
har forstået bestemmelsen sådan, at organisationens
anbefaling er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig
betingelse for at iværksætte en tjenstlig undersøgel-
se, således at styrelsen uanset anbefalingen har kun-
net bestemme, at en undersøgelse ikke skulle fore-
tages.

Man finder ikke en sådan restriktiv fortolkning
rimelig, og det er tillige overvejet, om den i loven
indeholdte betingelse for iværksættelse af en tjenst-
lig undersøgelse eventuelt helt bør udgå, således at
en tjenestemand, der har fået tildelt en disciplinær-
straf, og som ikke kan erkende sig skyldig eller
finder disciplinærstraffen for streng, kan forlange en
tjenstlig undersøgelse iværksat. Til støtte herfor
kunne anføres, at hensynet til tjenestemandens
retsbeskyttelse taler for, at disciplinærstraf alene
kan pålægges efter en undersøgelse i de foreskrevne

former, når han ikke selv kan acceptere en uformel
afgørelsesmåde.

Imod en regel, der således giver tjenestemanden
krav på en tjenstlig undersøgelse, kan anføres, at
der her alene er tale om beskedne sanktioner. Ofte
drejer det sig om sanktioner som følge af, at tjene-
stemanden gentagne gange kommer for sent, og
håndhævelsen af den nødvendige disciplin ville blive
for besværlig, hvis forhør skulle kunne forlanges i
alle tilfælde. Endvidere kan anføres, at erfaringerne
har vist, at afvisning af tjenestemandens anmod-
ning om undersøgelse stort set kun finder sted i
oplagte tilfælde.

Efter en afvejelse af de således modstående hen-
syn er man nået til det resultat, at tjenestemanden
i disse bagatelsager ikke bør have ubetinget krav
på iværksættelse af tjenstlig undersøgelse. Bestem-
melsen bør dog i overensstemmelse med det tid-
ligere anførte affattes således, at styrelsen har pligt
til at efterkomme tjenestemandens anmodning, så-
fremt den er anbefalet af vedkommende central-
organisation. I andre tilfælde vil anmodningen
kunne afslås af vedkommende myndighed, men
tjenestemanden vil i så fald ved henvendelse til
folketingets ombudsmand kunne påklage afgørel-
sen, ligesom han under et anerkendelsessøgsmål ved
domstolene vil kunne søge fastslået, at disciplinær-
straffen er meddelt ham med urette.

Bestemmelsen i lønnings- og pensionslovens § 17,
stk. 9, om dommere foreslås sammen med andre
særregler i lønningsloven om dommeres forhold op-
taget i § 34. Der foreslås ingen ændring af reglens
indhold.

Til § 23.
Ved behandlingen af spørgsmålet om refusion af

bisidderudgifter har man måttet lægge til grund,
at der efter den gældende bestemmelse er adgang
til ved frifindelse at få rimelige udgifter godtgjort.
Bestemmelsen og bemærkningerne i betænkningen
fra lønningskommissionen af 1954, som foreslog
bestemmelsen, indeholder ikke nærmere bidrag til
belysning af spørgsmålet om, hvad der kan anses
for rimelige udgifter. I praksis er man gået ud fra,
at bestemmelsen måtte forstås således, at det i
sager om benyttelse af advokatbisidder, som navn-
lig har givet anledning til refusionsproblemer, dels
måtte være en forudsætning, at sagen efter sin be-
skaffenhed havde gjort det rimeligt at benytte
advokatbistand, og dels at den pådragne udgift
stod i et rimeligt forhold til sagens genstand og det
arbejde, bisidderen havde måttet udføre. En tyde-
liggørelse af bestemmelsen er ønskelig, og da der
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endvidere i enkelte sager er fremsat krav om refu-
sion af betydelige udgifter til bisidder, uden at det
offentlige har haft nogen indflydelse på valget af
bisidder, har man anset det for rigtigt at underkaste
de gældende refusionsbestemmelser en nærmere
vurdering.

Under overvejelserne har man drøftet muligheden
af at anvende en fast advokat, der kunne beskikkes
i tjenestemandssager, hvor advokatbistand skønnes
nødvendig. En sådan fastlåsning af bisidderforhol-
dene anses dog ikke for heldig. Man kunne dernæst
tænke sig en ordning, hvorefter forhørslederen be-
skikker advokatbisidderen og fastsætter dennes
salær ud fra det synspunkt, at advokatbisidder
hyppigst vil blive brugt i sager, hvor dommere er
forhørsledere. En sådan ordning ville være meget
lig den i straffesager gældende, og den af justits-
ministeriet beskikkede kreds af forsvarere kunne
her komme i betragtning. Man finder det dog ikke
tilrådeligt at fastsætte regler af et sådant indhold.
Der ville herved opstå risiko for at miste den bi-
stand, som fra organisationernes side udøves i disse
sager, hvor som tidligere nævnt brug af bisidder
fra organisationen som regel vil være fuldt til-
strækkelig. Hertil kommer, at organisationerne
hyppigt yder tjenestemanden økonomisk støtte,
hvor advokatbistand skønnes fornøden, og derfor
kan have rimeligt krav på at være medbestem-
mende ved valget af advokat.

Som resultat af overvejelserne er man nået frem
til, at de principper, som følges ved fastsættelse af
salær til beskikkede forsvarere i straffesager, også
bør lægges til grund i disciplinærsager, men at
administrationen og forhørslederen ikke bør have
indflydelse på valget af bisidder. Forhørslederen
bør på begæring afgive en udtalelse om, hvorvidt
det har været rimeligt, at tjenestemanden har på-
draget sig udgift til bisidder, og om størrelsen af
det salær, som efter de anførte principper bør ydes.
Det må normalt være administrationen, der ind-
henter en udtalelse, men en anmodning fra tjeneste-
manden om, at dette sker, bør ikke afvises.

I tilfælde, hvor sagen slutter med ikendelse af en
disciplinærstraf, er der i de gældende bestemmelser
adgang til at yde hel eller delvis dækning af bisidder-
udgifter, hvis disse ellers ville komme til at stå i
åbenbart misforhold til tjenestemandens forseelse.
Denne ordning finder man principielt ingen anled-
ning til at ændre, men i tilslutning til forslaget om
refusion efter samme retningslinjer som i straffe-
sager foreslås bestemmelsen affattet således, at af-
gørelsen træffes under hensyn til disciplinærsagens
udfald og omstændighederne i øvrigt.

Til § 24.
Man har ikke fundet anledning til at fremsætte

forslag om væsentlige ændringer af reglerne om
disciplinærstraffe, men der bør finde en tilpasning
af reglerne sted.

Afgrænsning af begreberne forsættelse og forflyt-
telse har i enkelte tilfælde voldt vanskeligheder,
hvilket antagelig hænger sammen med, at der ikke
foreligger en klar definition af begreberne. Forsæt-
telse antages at dække overførelse til andet arbejde
på samme eller andet tjenestested, men uden at det
reelt har karakter af ansættelse i en ny stilling.
Forflyttelse foreligger herefter, hvor ændringen må
karakteriseres som ansættelse i en ny stilling, hvor-
ved tjenestemanden stiltiende afskediges fra den
hidtidige stilling. Der er givet udtryk for, at der
fremdeles er behov for sanktioner af begge typer,
og for at opnå harmoni mellem disse regler og kom-
missionens udkast til nye bestemmelser om ansæt-
telsesområder, foreslås det at bestemmelserne affat-
tes uden brug af ordene forsættelse og forflyttelse.
Herefter kan sanktionsmulighederne i denne relation
angives som overførelse til andet arbejde eller andet
arbejdssted eller til anden stilling inden eller uden
for ansættelsesområdet.

Den i lønnings- og pensionslovens § 18 indeholdte
henvisning til grundlovens § 27 forekommer det
ikke nødvendigt at opretholde, og henvisningen til
grundlovens § 64, der angår dommere, kan udgå på
dette sted, da der som nævnt i lovudkastets § 34
er optaget en sammlet bestemmelse om de for dom-
mere gældende særregler i relation til tjenestemands-
loven.

Regler svarende til de i lønnings- og pensions-
lovens §§ 60 og 61 indeholdte er ikke foreslået med-
taget i den nye tjenestemandslov, og henvisningen
til disse regler bør derfor ligeledes udgå i § 24.

Størrelsen af den bøde, der kan ikendes en tjene-
stemand, uden at der foreligger en uforbeholden
skriftlig tilståelse eller forhør er afholdt, har siden
1919 uændret været fastsat til 10 kr. Udviklingen
har omtrent gjort bestemmelsen illusorisk, og en
ajourføring af beløbet må anses for påkrævet. For
at undgå senere lovændringer som følge af pris- og
lønudviklingen foreslås beløbet i loven fastsat til 1/25

af månedslønnen.

Til § 25.
Bestemmelsen i lovudkastet svarer til § 20 i

lønnings- og pensionsloven. Da personer, som kon-
stitueres i tjenestemandsstilling, fremtidig vil være
prøveansatte tjenestemænd og dermed omfattet af
de almindelige tjenestemandsregler, vil 2. pkt. i
lønnings- og pensionslovens § 20 kunne udgå.



127

Reglen i lønnings- og pensionslovens § 20 har
efter foreliggende oplysninger kun sjældent været
bragt i anvendelse, men det skønnes hensigtsmæs-
sigt at bevare den for det tilfælde, at der opstår
røre om spørgsmål, der ikke egner sig til behandling
under en disciplinærsag, eller der efter afslutning af
en sådan sag vedbliver at være uro om en tjeneste-
mands forhold.

Til § 26.
Den foreslåede bestemmelse træder i stedet for

reglen i lønnings- og pensionslovens § 6, stk. 2, som
hidtil har været optaget sammen med forskellige
regler om ansættelse. Det anses for rigtigst, at for-
skrifterne om afskedigelseskompetencen placeres i
et samlet afsnit om afskedigelse.

I modsætning til den bestående ordning vil en
tjenestemand fremtidig kunne blive afskediget af en
anden minister, end den, som ansatte ham, såfremt
han efter sin ansættelse er overgået til en anden
stilling inden eller uden for sit ansættelsesområde,
men under en anden ministers afskedigelseskompe-
tence.

På tilsvarende måde som anført i lovudkastets §3
vedrørende ansættelseskompetencen er det også i
relation til afskedigelse hensigten, at ministeren skal
kunne delegere beføjelsen til andre, uden at der i
loven fastsættes begrænsninger med hensyn til,
hvilke stillinger det kan ske for. Adgangen forud-
sættes dog anvendt efter samme generelle retnings-
linjer ved ansættelse og afskedigelse.

Efter lønnings- og pensionslovens § 6, stk. 2, kan
uansøgt afskedigelse af en pensionsberettiget tjene-
stemand kun finde sted med ministerens samtykke.
Som konsekvens af den vide delegationskompe-
tence foreslås det nu bestemt, at enhver uansøgt
afskedigelse af varigt ansatte og åremålsansatte
tjenestemænd skal foretages af ministeren.

Med hensyn til særregler for prøveansatte tjene-
stemænd henvises til lovudkastets § 33.

Til § 27.
Lovudkastet svarer til § 8, stk. 1, i lønnings- og

pensionsloven med den ændring, at adgangen til at
begære sig afskediget med 3 måneders varsel her-
efter vil omfatte samtlige tjenestemænd. Denne ret
har hidtil formelt kun været gældende for ikke-
kongelig udnævnte tjenestemænd, men i praksis
har der ikke været fastholdt andre vilkår for konge-
lig udnævnte tjenestemænd, og man finder derfor,
at der ikke længere er grund til at opretholde for-
skellige regler for de to grupper i denne henseende.

Til § 28.
Den foreslåede bestemmelse svarer i princippet

til lønnings- og pensionslovens § 8, stk. 2, og hviler
ligesom denne på den i traditionel dansk tjeneste-
mandsret gældende diskretionære afskedigelsesret.
Den beskyttelse, som tjenestemændene har, bygger
på den lovbestemte adgang til pension, såfremt på-
gældende efter at have opnået pensionsret afskediges
af utilregnelige årsager. Denne adgang agtes lige-
ledes opretholdt.

Der foreslås som hidtil fastsat et varsel på 3
måneder, men med mulighed for afsked med
kortere varsel når afskedigelsen er foranlediget
af særlige forhold på tjenestemandens side.
I denne henseende indeholder den gældende
lovbestemmelse en henvisning til lønnings- og pen-
sionslovens §§ 60 og 61, som omhandler den pen-
sionsretlige stilling ved afskedigelse som følge af
strafbart forhold, der begrunder en nærliggende
fare for misbrug af stillingen, og tjenesteforseelser
eller misligheder, der gør tjenestemanden uskikket
til at forblive i stillingen. Regler af dette indhold
foreslås ikke optaget i en ny tjenestemandslovgiv-
ning, idet det i udkast til pensionslov foreslås, at
afsked med opsat pension bliver den fremtidige
ordning. Der er herefter i stedet i § 28 medtaget
de gældende betingelser for at iværksætte afskedi-
gelse med forkortet varsel.

Vedrørende de særlige regler, som foreslås med
hensyn til afskedigelse af åremålsansatte og prøve-
ansatte tjenestemænd, henvises til lovudkastets
§§ 30 og 33.

Til § 29.
Lovudkastet træder i stedet for bestemmelsen i

lønnings- og pensionslovens § 53, stk. 1, 2. pkt., der
fastsætter den almindelige pligtige afgangsalder til
70 år.

§ 53 indeholder i øvrigt den gældende hovedregel
om ret til pension ved afsked på grund af alder
eller svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt
bestemmelser dels om den almindelige frivillige af-
gangsalder og dels om særlige aldersgrænser for
enkelte grupper af tjenestemænd. Bestemmelser om
pligtig og frivillig afgangsalder findes foruden i
lønnings- og pensionsloven i normerings- og klassi-
ficeringsloven og bl. a. også i forsvarets personellov.
De i sidstnævnte lov eller andre særlige love inde-
holdte bestemmelser om pligtig afgangsalder, be-
røres ikke af den i lovudkastets § 29 optagne nye
regel, men i øvrigt går forslaget ud på, at § 29 skal
være en fælles rammebestemmelse, der træder i
stedet for de bestående regler i lønnings- og pensions-
loven samt i normerings- og klassificeringsloven.
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Efter udformningen vil der ved aftale mellem mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæsen og tje-
nestemændenes centralorganisationer kunne indgås
aftaler om afgangsaldre mellem 60 og 70 år. De pen-
sionsmæssige vilkår ved afskedigelsen vil blive om-
handlet i en særlig pensionslov.

Til § 30.
Den af kommissionen foreslåede adgang til at

ansætte tjenestemænd på åremål gør det nødven-
digt at overveje særlige regler med hensyn til af-
skedigelse af åremålsansatte. Det anses ikke for
rimeligt at lade reglen om diskretionær afskedigel-
sesret finde anvendelse på åremålsansatte, og der
bør følgelig i tjenstemandsloven optages regler, som
angiver de betingelser, hvorunder uansøgt afskedi-
gelse kan ske inden åremålets udløb.

Kommissionen finder, at uansøgt afskedigelse af
åremålsansatte tjenestemænd bør kunne ske i til-
fælde af svagelighed og opnåelse af den pligtige af-
gangsalder samt af de grunde, som ifølge lovud-
kastets § 28 berettiger til afskedigelse med forkortet
varsel af en varigt ansat tjenestemand.

I tilfælde af uansøgt afskedigelse på grund af
svagelighed må sædvanligt varsel gives, medens
uansøgt afskedigelse af andre grunde ligesom for
varigt ansatte tjenestemænd bør kunne ske med
forkortet varsel.

Ved åremålets udløb ophører ansættelsen uden
videre, således at det ikke er fornødent, at varsel
gives fra statens eller tjenestemandens side.

De særlige regler, som foreslås gennemført for
varigt ansatte tjenestemænd, der fratræder en åre-
målsstilling, er optaget i lovudkastets §§ 12-13,
hvortil der henvises.

Til § 31.
Den i stk. 1 foreslåede bestemmelse svarer til

lønnings- og pensionslovens § 8, stk. 4, med den
ændring, at tjenestemanden selv og hans organisa-
tion også foreslås tillagt adgang til at udtale sig ved
uansøgt afskedigelse, når denne er begrundet i
sygdom. Motiveringen for denne ændring er dels, at
der i sager af denne art, hvor den pågældende ikke
selv søger afsked på grund af sygdom, ofte indgår
andre momenter af utilregnelig art, hvor der nor-
malt er adgang til at udtale sig, og dels, at der med
nye, udvidede ansættelsesområder bør finde en al-
sidig vurdering sted af de foreliggende muligheder,
inden bestemmelse om afskedigelse af en svagelig
tjenestemand træffes.

Lovudkastets stk. 2 har samme indhold som løn-
nings- og pensionslovens § 8, stk. 5.

I lovudkastets stk. 3 er der foretaget ændringer

i forhold til lønnings- og pensionslovens § 8, stk. 3.
For det første foreslås det at begrænse antallet af
afskedigelsessager, som skal forelægges ministeren
for statens lønnings- og pensionsvæsen. Dette sker
ved at ophæve? pligten til forelæggelse, når afskedi-
gelsen sker ved opnåelse af den pligtige afgangsalder,
eller den sker efter ansøgning, enten fordi tjeneste-
manden har passeret den frivillige afgangsalder, eller
der foreligger tilregnelige årsager, f. eks. pågældende
tjenestemands ønske om at overgå til anden be-
skæftigelse. I disse grupper af tilfælde vil det ligge
klart, enten at tjenestemanden har krav på pension,
eller at fratrædelsen ikke begrunder krav om ud-
betaling af pension, således at der reelt ikke er
noget problem af pensionsmæssig karakter, som
ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen
skal vurdere.

Tilbage som afskedigelsessager, der skal fore-
lægges for ministeren for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen, vil herefter være uansøgte afskedigelser,
der ikke sker ved pligtig afgangsalder, samt ansøgte
afskedigelser, før den frivillige afgangsalder er nået,
såfremt de skyldes svagelighed. I sager af denne art
opstår der som regel spørgsmål om udbetaling af
pension, og ministeren for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen bør udtale sig i sagen, inden afgørelsen
træffes.

Efter ordlyden af den hidtil gældende bestem-
melse i lønnings- og pensionslovens § 8, stk. 3,
træffer ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen bestemmelse om, hvorvidt der ved afskedigel-
sen tilkommer tjenestemanden pension. Hensigten
med bestemmelsen har efter de motiver, som har lig-
get til grund for reglen, været at sikre en ensartet be-
handling af spørgsmål om, hvorvidt afskedigelser
giver ret til pension og i bekræftende fald efter
hvilke regler. Der er altså tale om en høringsfor-
skrift, hvilket bør finde udtryk ved reglens affattelse.
Kompetencen til at træffe bestemmelse om afske-
digelsens gennemførelse tilkommer den minister,
under hvem tjenestemanden hører, eller kongen, og
kravet om forelæggelse for ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen har kun til formål at få
klarlagt, hvorvidt en afskedigelse på det angivne
grundlag påfører staten pensionsudgifter.

Til § 32.
I den fremstilling, der er givet i betænkningens

kapitel 3, afsnit 2, punkt 4, om ændringer i tjeneste-
mandsstillingens omfang og beskaffenhed, er det an-
ført, at der i de foreslåede nye ansættelsesvilkår for
tjenestemænd ikke er behov for at bevare en vente-
pengeordning af samme karakter som hidtil. Kom-
missionen finder, at der i det nye tjenestemandssy-
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stem vil blive taget fornødent hensyn til tjeneste-
mændenes berettigede krav på tryghed ved en regel
om, at der i indtil 3 år udbetales den hidtidige løn så-
fremt ændringer i forvaltningens organisation eller
arbejdsform nødvendiggør nedlæggelse af tjeneste-
mandens stilling. Forudsætningen for en sådan ydelse
må være, at det ikke har været muligt at tilbyde tje-
nestemanden en passende stilling inden eller uden for
hans ansættelsesområde, som han ville være pligtig
at overtage, og i den 3-årige periode må pligten til at
overtage en stilling, der opfylder disse krav, bestå.
Såfremt den for den hidtidige stilling fastsatte pligti-
ge afgangsalder passeres i løbet af 3-års perioden, må
der finde afskedigelse sted på normale vilkår.

Kommissionen går i øvrigt ud fra, at der for ny-
ansatte tjenestemænd vil blive fastsat udvidede an -
sættelsesområder og hensigtsmæssige regler for be-
handling af spørgsmål om overgang til andet an-
sættelsesområde, således at det kun i sjældne und-
tagelsestilfælde vil være påkrævet at anvende den i
§ 32 foreslåede regel.

Til § 33.
Kommissionens forslag om at inddrage personer,

der ansættes på prøve med senere varig ansættelse
for øje, under tjenestemandsreglerne gør det nød-
vendigt samtidig at overveje, om der er behov for
at gøre enkelte undtagelser fra denne hovedregel.

For medhjælpere og andre aspiranter har der
hidtil været givet særlige opsigelsesregler i lønnings-
og pensionslovens § 5, stk. 4, uanset at disse grupper
efter samme lovs § 1 ikke henregnedes under tjene-
stemandsbegrebet. I § 5, stk. 4, bestemmes det, at
der i de første 6 måneder efter ansættelsen gælder et
gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage til udgangen
af en måned. Herefter er opsigelsesvarslet 3 måneder
fra statens side og 1 måned fra aspirantens side,
begge til udgangen af en måned.

Kommissionen finder, at denne ordning bør op-
retholdes for prøveansatte tjenestemænd.

Da prøveansættelse har til formål at konstatere,
hvorvidt den pågældende er egnet til varig ansæt-
telse, og der således naturligt må forventes at ind-
træffe et antal tilfælde, hvor afskedigelse sker på
grund af manglende egnethed, uden at der foreligger
spørgsmål om pligtforsømmelse o. lign. eller opstår
problemer af pensionsretlig karakter, vil det være
rimeligt at fastsætte i loven, at visse af bestemmel-
serne om varigt ansatte tjenestemænd ikke finder
anvendelse på prøveansatte tjenestemænd.

Ud fra dette synspunkt foreslås det at undtage
prøveansatte tjenestemænd fra følgende regler: § 26,
stk. 2, 2. pkt. om, at uansøgt afskedigelse altid
foretages af ministeren, § 31, stk. 3, om forelæggelse
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for ministeren for statens lønnings- og pensiomvæ-
sen samt § 32 om krav på 3 års løn ved stillingsned-
læggelse.

Bestemmelserne i § 31, stk. 1 og 2, om adgang
for vedkommende centralorganisation og tjeneste-
manden selv til at udtale sig i sagen og om ret til
efter begæring at få skriftlig oplysning om afske-
digelsesgrunden bør være gældende også for prøve-
ansatte.

Til § 34.
For så vidt angår dommere er der forskellige

steder i lønnings- og pensionsloven gjort undtagelser
fra de almindelige tjenestemandsregler, som er nød-
vendiggjort af grundlovens bestemmelser. Kommis-
sionen finder det hensigtsmæssigt at samle disse
undtagelsesbestemmelser på ét sted i tjenestemands-
loven.

Af de nye bestemmelser, som er foreslået optaget
i tjenestemandsloven, vil enkelte ikke kunne bringes
til anvendelse på dommere. Det gælder således be-
stemmelserne i § 2 om ansættelse på prøve og om
åremålsansættelse, reglerne i § 8 om forfremmelses-
procedure m. v. og i §§ 11-13 om konstitution og om
pligt til overtagelse af en anden passende stilling
samt bestemmelserne i §§ 19-24 om suspension og
disciplinærforfølgning.

Til § 35.
I lovudkastets § 35, stk. 1, er optaget den hoved-

bestemmelse, som efter kommissionens forslag frem-
tidig skal danne grundlaget for fastsættelsen af
tjenestemændenes løn- og andre ansættelsesvilkår.

Udkastets § 35, stk. 2, omhandler aftaler, der
alene angår ansættelsesvilkår for tjenestemænd
under det enkelte ministerium. Der er her åbnet
mulighed for, at ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen kan overlade til vedkommende mini-
ster at indgå aftale, og bestemmelsen må ses i sam-
menhæng med de regler, som er optaget tidligere i
udkastet om adgang til at delegere beføjelser til at
fastsætte administrative bestemmelser, f. eks. i § 4
om ansættelsesbetingelser og i § 6,stk. 3, om prøve-
tjeneste.

Det bemærkes, at der under områder for de i
§ 35, stk. 2, omhandlede aftaler kun vil høre spørgs-
mål, der ikke har konsekvenser for andre mini-
sterier og ikke vedrører det i udkastets § 36 om-
talte beløb til justering af lønninger m. v.

Opnås der ikke enighed ved sådanne lokale
forhandlinger, vil parterne kunne begære behand-
lingen videreført ved forhandling mellem mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæsen og
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centralorganisationen, og sagen vil eventuelt kunne
forelægges lønningsrådet, jfr. udkastets § 37.

Lokale forhandlinger mellem ministerier og orga-
nisationer vil endvidere kunne finde sted i forbin-
delse med udfyldning af den fælles beløbsramme, der
er til rådighed ved generelle lønforhandlinger, jfr.
udkastets § 36. Resultatet af disse forhandlinger
indgår i de generelle forhandlinger.

I betænkningens kapitel 3, afsnit 3, er der givet
en redegørelse for de forhandlingsregler, som er
fastsat i lønnings- og pensionsloven af 1958, og de
ændringer, som foreslås med hensyn til tjeneste-
mændenes forhandlingsret.

Kommissionens forslag bygger på den opfattelse,
at tjenestemændenes løn- og andre ansættelsesvilkår
som hovedregel bør fastsættes ved aftale.

Fra denne hovedregel vil der være visse undtagel-
ser, som er søgt afgrænset i lovudkastets § 35, stk. 3.

For det første er der en gruppe af spørgsmål,
som afgøres ved lov eller afgøres af en administrativ
myndighed i henhold til lov. Som eksempler på an-
sættelsesvilkår for tjenestemænd, der er afgjort ved
lov, kan nævnes kravet i grundlovens § 27, stk. 1,
om dansk indfødsret som forudsætning for ansæt-
telse som tjenestemand og samme lovs bestemmelse
:§ 64 om, at dommere kun kan afsættes ved dom,

samt en række bestemmelser om ansættelsesvilkår
for tjenestemænd i retsplejeloven, lov om udenrigs-
tjenesten og lov om embedslægevæsenets ordning.

Spørgsmål om tjenestemænds ansættelsesvilkår,
der i henhold til lov afgøres af administrative myn-
digheder, omhandles i vidt omfang uden for løn-
nings- og pensionsloven, herunder også i de ovenfor
nævnte love, der tillægger vedkommende minister
eller andre myndigheder beføjelser til at træffe be-
stemmelser om forhold af denne art.

I udkastet til tjenestemandslov er der ud fra
tilsvarende overvejelser optaget en række bestem-
melser, som tillægger ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen eller andre myndigheder
kompetencen til at træffe afgørelse, således at for-
udgående forhandling med tjenestemændenes orga-
nisationer skal finde sted, jfr. udkastets § 38, stk. 1,
men aftale ikke kan indgås.

For det andet vil der foruden de spørgsmål, der
afgøres ved lov eller i henhold til lov, være en række
forhold af administrativ art, som næppe vil kunne
fastlægges ved aftale, selv om de i større eller mindre
udstrækning berører tjenestemændenes ansættelses-
vilkår. Der tænkes her navnlig på statsadministra-
tionens opbygning og organisation og arbejdsop-
gavernes fordeling mellem de forskellige statsmjai-
digheder, men også spørgsmål om størrelsen af det

statsansatte personale og dettes sammensætning
må naturligt falde uden for aftaleområdet.

Den i § 35, stk. 3, foreslåede undtagelsesbestem-
melse bør ikke være til hinder for, at de her omhand-
lede spørgsmål forhandles med tjenestemandsorga-
nisationerne, men forhandlingerne kan blot ikke re-
sultere i aftaler i den betydning udtrykket her an-
vendes, da det typisk drejer sig om administrative
spørgsmål, som må afgøres på vedkommende mini-
sters ansvar.

Til § 36.
I udkastets § 36 er optaget de bestemmelser,

som efter kommissionens forslag i betænkningens
kapitel 3, afsnit 3, skal danne hovedgrundlaget for
den fremtidige fastsættelse af tjenestemændenes løn-
og andre ansættelsesvilkår. I princippet foreslås disse
vilkår fastsat ved aftale, men i tilfælde af, at så-
vel lønskalaen som stillingernes klassificering ved den
nye tjenestemandslovs ikrafttræden optages som en
del af loven, vil aftaler indgået i henhold til § 36
først få virkning for fremtidige ændringer af løn-
skalaen og klassificeringerne.

De i § 36 omhandlede aftaler angår tjenestemæn-
denes almindelige lønvilkår m. v., og forhandlinger-
ne herom må tage sigte dels på fastsættelsen af det
samlede beløb til justeringer — opgjort enten som et
kronebeløb eller som en procentdel af den samlede
lønsum for de af forhandlingerne omfattede tjene-
stemandsgrupper — og dels på anvendelsen af
beløbet.

Resulterer forhandlingerne i, at der mellem mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæsen og tje-
nestemændenes centralorganisationer sluttes en af-
tale, må ministeren i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende regler sørge for bevillingsmæssig
dækning for merudgifterne — om fornødent ved at
søge tilslutning fra folketingets finansudvalg.

Opnås der ikke enighed mellem ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen og centralorganisa-
tionerne, har kommissionen fundet, at det ikke er
tilstrækkeligt, som det nu er tilfældet efter lønnings-
og pensionslovens § 88, at ministeren søger finans-
udvalgets tilslutning til justering af lønningerne.
Kommissionen er af den opfattelse, at ministeren i
denne situation ved fremsættelse af et lovforslag
må lade folketinget overtage den videre behandling,
jfr. udkastets § 36, stk. 1. Ved denne procedure
vil der være adgang for centralorganisationerne til
ved henvendelse til folketingsudvalget, som be-
handler lovforslaget, at gøre deres synspunkter
gældende.

Den del af de generelle forhandlinger, der angår
anvendelsen af beløbet til justeringer, sigter efter
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den foreslåede ordning ligeledes mod indgåelse af
en aftale mellem ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen og centralorganisationerne. På dette
punkt er det imidlertid også nødvendigt at tage
stilling til den fremgangsmåde, der må følges, så-
fremt enighed ikke opnås. Manglende enighed vil
kunne forekomme såvel med hensyn til beløbets
fordeling på forskellige former for justeringer som
vedrørende fordelingen på forskellige tjenestemands-
grupper. Kommissionen foreslår i lovudkastets
§ 36, stk. 2, at ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen også i tilfælde af, at der ikke kan op-
nås enighed om beløbets anvendelse, skal fremsætte
særligt lovforslag. I dette tilfælde, som vil indebære
stillingtagen til en række detailler, foreslås det,
at der forud for lovforslagets fremsættelse skal ind-
hentes en udtalelse fra lønningsrådet.

Det bemærkes, at kommissionen ikke med disse
forslag tænker sig, at der skal fremsættes to adskilte
lovforslag, selvom der ikke har kunnet opnås enighed
hverken om det samlede beløb til justeringer eller
om beløbets anvendelse. I dette tufælde vil det
være naturligt at fremsætte et samlet lovforslag,
men således at den del der angår fordelingen, forud
har været forelagt for lønningsrådet.

Til § 37.
Bestemmelsen tager sigte på spørgsmål, der hører

under aftaleområdet, men ikke indgår som en del
af beløbsrammen ved generelle lønjusteringer m. v.
og dermed heller ikke berører problemer i forbindelse
med f ordelingen af det i udkastets § 36, stk. 1, nævnte
beløb. Der kan være tale om både generelle spørgs-
mål som f. eks. flyttegodtgørelse og befordringsgodt-
gørelse, der ikke er af lønmæssig karakter, men
tjener til dækning af udgifter, og specielle spørgs-
mål, der kun angår enkelte tjenestemandsgrupper
eller enkelte ministerier, som f. eks. udlevering af
beklædningsgenstande ved særlig smudsigt arbejde
eller vilkårene for levering af en af styrelsen fore-
skrevet uniform. I sidstnævnte tilfælde vil den i
§ 37 omhandlede forelæggelse for lønningsrådet kun
blive aktuel, når der forud forgæves har været for-
handlet mellem vedkommende minister og organisa-
tion med påfølgende resultatløse forhandlinger
mellem ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen og vedkommende centralorganisation.

Til § 38.
Den i lovudkastets § 38, stk. 1, optagne bestem-

melse svarer i princippet til reglen i lønnings- og
pensionslovens § 22, der foreskriver pligt for styrel-
serne til at afgive til tjenestemandsorganisationerne
til drøftelse forslag til ændring af bestemmelser

om lønninger og arbejdstid m. v. Området for ud-
kastets § 38 vil dog være væsentlig mere begrænset,
idet tjenestemændenes ansættelsesvilkår i overens-
stemmelse med lovudkastets § 35 som hovedregel
fastsættes ved aftale. Herefter vil principielt kun an-
sættelsesvilkår, om hvilke der ved lov eller i henhold
til lov er truffet anden bestemmelse, være holdt uden
for aftaleområdet og dermed være omfattet af den i
§ 38, stk. 1, angivne pligt for ministerier og institu-
tioner til at tage initiativ til forhandling forud
for fastsættelsen af nye bestemmelser eller ændring
af bestående bestemmelser.

Det bemærkes, at når aftalespørgsmål ikke er
medtaget under styrelsernes forpligtelse ifølge § 38,
stk. 1, er årsagen den, at der på dette område må
gælde de almindelige principper for indgåelse og
ændring af aftaler. De bestemmelser, der skal regu-
lere disse forhold, må optages i den i lovudkastets
§ 39, stk. 1, omhandlede hovedaftale.

De bestemmelser, som § 38, stk. 1, har for øje,
er således i første række de i udkastet til ny tjene-
stemandslov optagne paragraffer, i hvilke det an-
føres, at nærmere regler om tjenestemænds ansæt-
telsesvilkår m. v. fastsættes af en offentlig myndig-
hed. De enkelte bestemmelser af denne art i lovud-
kastet indeholder ikke, således som det i et vist om-
fang er tilfældet med lønnings- og pensionsloven,
forskrifter om forhandlinger med tjenestemandsor-
ganisationerne forud for reglernes fastsættelse eller
ændring. Alle bestemmelser af denne art anses for
omfattet af forskriften i udkastets § 38, stk. 1.

En til bestemmelsen i lønnings- og pensionslovens
§ 22, 3. pkt., svarende regel er ikke medtaget i lov-
udkastet. Bestemmelsen betyder, at der ved udvalgs-
og kommissionsbehandling af spørgsmål, der ved-
rører tjenestemænds ansættelsesvilkår, som perso-
nalerepræsentanter kun kan medvirke sådanne, som
er udpeget af den eller de forhandlingsberettigede
organisation(er). Det samme må antages at gælde
ifølge almindelige grundsætninger om repræsenta-
tion, og en anden ordning ville være uforenelig med
den i udkastets § 38, stk. 1, optagne regel. For aftale-
områdets vedkommende må det ligeledes gælde, at
behandling af de herunder hørende spørgsmål kun
kan ske under medvirken af parterne i hovedaftalen,
jfr. udkastets § 39.

Lovudkastets § 38, stk. 2, svarer til lønnings- og
pensionslovens § 23, idet man dog har udeladt for-
budet mod forhandling om spørgsmål, der angår
arbejdsledelsen.

Det bemærkes, at efter hidtidig praksis har tjene-
stemandsorganisationerne forhandlingsret for ele-
ver og medhjælpere, der ikke er tjenestemænd, men
antages med henblik på senere tjenestemands-
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ansættelse. Det forudsættes, at medhjælpere frem-
tidig bliver prøveansatte tjenestemænd, jfr. ud-
kastets § 6, således at denne gruppe umiddelbart
vil blive inddraget under forhandlingsretten. For
elevernes vedkommende vil det efter kommissio-
nens opfattelse være naturligt, at deres forhold
fremdeles forhandles med centralorganisationerne.

Kommissionen har ikke fundet det nødvendigt
at optage en bestemmelse i lovudkastet, svarende
til den, der omhandles i lønnings- og pensionslovens
§ 21, 8tk. 4, hvorefter enhver forening eller enkelt-
mand har ret til at henvende sig til en styrelse.
Denne henvendelsesret må antages at bestå om
alle forhold, der behandles af offentlige myndig-
heder, uden at en lovbestemmelse herom er nød-
vendig. Såfremt henvendelsen angår tjenestemænds
ansættelsesvilkår, har den dog ikke karakter af en
forhandling, idet en forhandling kun kan finde sted
i henhold til tjenestemandslovens regler.

Til § 39.
Statstjenestemændenes organisationsforhold har

hidtil været bundet af de i lønnings- og pensions-
lovens § 21 fastsatte regler, der sondrer mellem på
den ene side 3 i loven navngivne centralorganisatio-
ner og på den anden side etatsorganisationer for de
enkelte styrelsesgrene, der godkendes efter faste
regler.

For ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen, som fører alle generelle forhandlinger om
statstjenestemændenes forhold har sammenslutnin-
gen i få centralorganisationer betydet en forenkling
af forhandlingerne, og da de 3 centralorganisationer
sammen med Danmarks lærerforening har etableret
et fællesudvalg, har det været muligt at forhandle
alle betydningsfulde spørgsmål under ét for tjene-
stemænd i staten og folkeskolen.

Kommissionen anser det principielt ikke for for-
eneligt med nutidens opfattelse med hensyn til fri
organisationsret, at det i tjenestemandsloven be-
stemmes, hvilke centralorganisationer, der udøver
forhandlingsretten, eller hvilke betingelser der skal
være opfyldt for, at kunne opnå anerkendelse som
etatsorganisation. I betænkningens kapitel 3, afsnit
3, er optaget en redegørelse for kommissionens hoved-
synspunkter vedrørende tjenestemændenes orga-
nisationsforhold. Kommissionens forslag er imid-
lertid ikke udtryk for, at man finder grundlag for
en forøgelse af centralorganisationernes antal. Det
må tværtimod antages, at der for tjenestemændene
selv er væsentlige fordele forbundet med, at gene-
relle forhandlinger foregår som en enhed, således
som det reelt er sket gennem statstjenestemændenes
og lærernes fællesudvalg, og allerede af praktiske

grunde må forhandlinger om generelle ansættelses-
vilkår føres af ministeren for statens lønnings- o^
pensionsvæsen med ganske få organisationer.

I lønnings- og pensionslovens § 21, stk. 2,
er det bestemt, at tjenestemandsorganisationer ikke
må give adgang for andre end tjenestemænd, aspi-
ranter og peiasionerede tjenestemænd. Ud fra
samme synspunkter som anført ovenfor finder kom-
missionen det ikke rimeligt at give lovregler, der
begrænser organisationsfriheden. Der kan desuden
anføres gode reale grunde for, at centralorganisa-
tionerne ikke af loven hindres i at udvide deres
medlemskreds ud over de egentlige statstjeneste-
mænds rækker,, således at de ikke er afskåret fra
f. eks. at optage organisationer, hvis medlemmer
har en tilsvarende status som statstjenestemænd,
og hvis løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes
under medvirken af en minister, og således at ud-
gifterne helt eller delvis dækkes af staten. Disse
organisationer har i dag ingen mulighed for at øve
direkte indflydelse ved fastsættelsen af deres med-
lemmers løn- og andre ansættelsesvilkår. Ved op-
hævelsen af de i lønnings- og pensionslovens § 21
fastsatte begrænsninger i organisationsdannelsen
vil man ophæve de legale hindringer, der nu er for,
at disse organisationer kan øve indflydelse på de
generelle forhandlinger, hvor igennem væsentlige
dele af deres medlemmers løn- og andre ansættelses-
vilkår fastlægges. Som eksempler på, hvilke per-
sonalegrupper der berøres, kan nævnes det på tjene-
stemandsvilkår eller på tjenestemandslignende vil-
kår ansatte personale ved åndssvageforsorgen,
børne- og ungdomsforsorgen, mødrehjælpen, finsen-
instituttet og radiumstationen, folkekirken, amter-
ne, Århus universitet, kommunale gymnasieskoler,
handelsskoler og tekniske skoler.

Også efter udskillelsen af pensionsreglerne til
en særlig lov vil pensionsvilkårene være en væsentlig
bestanddel af tjenestemændenes samlede ansættel-
sesvilkår, og man finder derfor, at det fortsat i
loven bør bestemmes, at centralorganisationerne
tilsammen skal give ikke alene samtlige statstjene-
stemænd, men også pensionerede tjenestemænd
adgang til medlemsskab, jfr. lovudkastets § 39,
stk. 2.

Det er kommissionens opfattelse, at den nærmere
udformning af forhandlingsreglerne bør ske i en
hovedaftale, som ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen efter indhentet udtalelse fra lønnings-
rådet indgår med et begrænset antal centralorgani-
sationer, der tilsammen opfylder det netop omtalte
krav. Det følger af almindelige grundsætninger, at
en indgået hovedaftale kun kan bestå, så længe de
centralorganisationer, der er parter i den, kan godt-



133

gøre, at de repræsenterer flertallet af de ansatte tje-
nestemænd, og at der tilsikres de enkelte grupper
ligelig repræsentation, ligesom der ikke kan indgås
en hovedaftale med centralorganisationer, der ikke
opfylder disse betingelser.

Det anses ikke for nødvendigt i loven at optage
regler om etatsorganisationer, da det må være over-
ladt til tjenestemændene selv at ordne deres orga-
nisationsforhold. De i lønnings- og pensionslovens
§ 21 indeholdte bestemmelser om etatsorganisatio-
ner i de enkelte styrelser og forbudet mod mere end
3 etatsorganisationer i hver styrelse har i øvrigt
på en række områder medført vanskeligheder.

I hovedaftalen må der optages regler, som angi-
ver, i hvilket omfang og på hvilke vilkår de organisa-
tioner, som er tilsluttet centralorganisationerne, kan
forhandle spørgsmål, der alene angår vedkommende
organisations medlemmer, jfr. udkastets § 39,
stk. 3.

Til § 40.
Lønningsrådet har gennem årene fået en central

placering som rådgivende organ for finansministeren
og økonomiministeren og nu for ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen. Efter kommissio-
nens opfattelse er det naturligt, at rådets stilling ud-
bygges i forbindelse med den foreslåede nye tjeneste-
mandsordning. Begrundelsen herfor er for det første,
at udviklingen har vist nytten af et forum, i hvilket
partierne i folketinget, administrationen og tjeneste-
mandsorganisationerne drøfter vigtige ansættelses-
vilkår med henblik på afgivelse af vejledende ud-
talelser. Dernæst betyder udkastet til ny tjeneste-
mandslov dels, at der administrativt skal fastsættes
bestemmelser om visse forhold, der hidtil har været
bestemt i loven, og dels at en række spørgsmål skal
løses ved indgåelse af aftaler. Det forekommer
derfor vigtigt, at der findes en særlig institution, der
kan være rådgivende for administrationen og des-
uden virke som forum for drøftelser af spørgsmål,
om hvilke der ikke har kunnet opnås enighed ved
forhandling mellem parterne.

I overensstemmelse hermed er der i lovudkastets
$ 40 foreslået adgang for såvel ministeren for statens
lrmnings- og pensionsvæsen som centralorganisa-
tionerne til at foranledige spørgsmål forelagt for
lønningsrådet. Der vil herved blive skabt mulighed
for, at såvel principielle spørgsmål som enkeltsager,
om hvilke man ikke har kunnet forhandle sig til
rette, indbringes for rådet.

Der må dog som følge af de opgaver, som efter
lovudkastets § 42 er foreslået henlagt til voldgifts-
retten i tjenestemandssager, foretages en sondring
mellem de spørgsmål, der kan forhandles af lønnings-
rådet, og de spørgsmål, som henhører under vold-

giftsretten. Under voldgiftsrettens kompetence vil
høre sager, der angår overtrædelse eller fortolkning
af indgåede aftaler eller bestemmelser, som træder i
stedet for aftaler. Sager af denne art kan følgelig
ikke af parterne forelægges lønningsrådet.

Ved at bestemme, at det er ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen og centralorganisationer-
ne, der kan forelægge spørgsmål for lønningsrådet,
er det hensigten at sikre, at forhandlingsmulighe-
derne mellem ministerier og organisationer og mel-
lem ministeren for statens lønnings- og pensionsvæ-
sen og centralorganisationerne skal være udtømt,
inden rådet bringes ind i sagen.

Til § 41.
Det er efter kommissionens opfattelse vigtigt,

at der sikres lønningsrådet en sammensætning, der
er tilstrækkeligt alsidig til, at rådet kan behandle de
betydningsfulde spørgsmål, som lovudkastet for-
udsætter. I princippet har den bestående repræsen-
tation af folketinget, administrationen og central-
organisationerne vist sig hensigtsmæssig, og man
finder det endvidere formålstjenligt, at folketings-
repræsentationen fortsat så vidt muligt svarer til
partistillingen i folketinget, således at spørgsmål,
hvis videre behandling forudsætter folketingets med-
virken, f. eks. ved tilvejebringelse af bevillinger, i
lønningsrådet kan overvejes i overensstemmelse
hermed. Ud fra samme synspunkt forekommer det
rigtigst, at de stemmeberettigede repræsentanter
for folketinget som hidtil ved afstemning er i flertal
i forhold til repræsentanterne for administrationen
og centralorganisationerne.

Der er ikke i lovudkastet foreslået et bestemt
antal medlemmer, idet man foruden de nævnte
hensyn også bør tilgodese centralorganisationernes
naturlige ønske om repræsentation for alle central-
organisationerne, som er parter i hovedaftalen.
Efter den hidtil gældende ordning har der uden ud-
videlse af lønningsrådets samlede medlemstal og
deraf følgende ændring af det indbyrdes vægtfor-
hold mellem de enkelte grupper været adgang for
alle 3 centralorganisationer og ved behandling af
sager fra folkeskolens område tillige for Danmarks
lærerforening. Denne ordning er kommet i stand ved
brug af en stedfortræderplads og af muligheden for
at tilkalde særligt sagkyndige, og den har efter det
oplyste virket tilfredsstillende, men det må, navnlig
i forbindelse med indførelsen af aftalesystemet,
anses for naturligt, at samtlige centralorganisatio-
ner sikres en fast repræsentation. Det foreslås i ud-
kastet overdraget ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen at fastsætte medlemstallet på grund-
lag af de af kommissionen anførte synspunkter.



134

Beskikkelse og valg til lønningsrådet er hidtil
sket for 4 år ad gangen bortset fra formandsposten,
som er besat ved kongelig udnævnelse uden tids-
begrænsning. Næstformanden er ligeledes kongelig
udnævnt, men kun for 4 år ad gangen.

Kommissionen finder det bedst stemmende med
lønningsrådets stilling og opgaver efter den nye
ordning, at ministeren beskikker såvel formand og
næstformand som repræsentanter for administra-
tionen og centralorganisationerne for 4 år ad gangen.
Den hidtidige praksis, hvorefter organisationsrepræ-
sentanterne udpeges efter indstilling fra central-
organisationerne, bør lovfæstes. Samtidig forekom-
mer det hensigtsmæssigt at bestemme, at organisa-
tionsrepræsentanter udtræder, når ny indstilling
fremkommer fra vedkommende centralorganisa-
tion, hvorved der etableres en ordning svarende til
den, der gælder for de folketings valgte medlemmer,
der afgår, når de udtræder af tinget.

Til §§ 42-43.
Gennemførelse af kommissionens forslag om fast-

sættelse af tjenestemændenes løn- og andre ansæt-
telsesvilkår ved aftaler vil gøre det nødvendigt
samtidig at træffe bestemmelse om, hvorledes spørgs-
mål om påstået overtrædelse af eller uenighed om
fortolkning af indgåede aftaler skal afgøres. I til-
fælde, hvor bestemmelser fastsat af folketinget eller
af ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen
er trådt i stedet for aftaler, kan der ligeledes opstå
behov for en tilsvarende stillingtagen.

Efter kommissionens opfattelse vil den bestående
voldgiftsret i tjenestemandssager være et velegnet
organ til løsning af disse opgaver, og dens virksom-
hed bør i videst muligt omfang udøves efter regler,
der svarer til, hvad der gælder for kollektive over-
enskomster på arbejdsmarkedet med hensyn til
faglig voldgift og arbejdsretten.

Hidtil har kun centralorganisationer haft ad-
gang til at indbringe sager for voldgiftsretten, hvilket
kunne anses for naturligt under den hidtidige en-
sidige fastsættelse af ansættelsesvilkårene og vil-
kårene for udøvelse af forhandlingsret. Fremtidig
bør begge parter i aftalerne være beføjet til at for-
lange voldgiftsrettens prøvelse. For så vidt angår
aftaler, som ikke er indgået af ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen, forekommer det dog
rigtigst at bestemme, at vedkommende minister
kun kan indbringe sager for voldgiftsretten efter
forhandling med ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen, idet det herved forudsættes, at alle
forhandlingsmuligheder er udtømt, inden vold-
giftsretten påkender sagen.

Til § 44.
Lovudkastetsi § 44 træder i stedet for lønnings-

og pensionslovens § 19. Den udvidelse af voldgifts-
rettens kompetence, som er foreslået i udkastets
§ 42, gør det naturligt at afgrænse adgangen til
domstolsprøvelse under hensyntagen hertil.

Indbringelse for domstolene i henhold til § 44
kan herefter som hovedregel ske for så vidt angår
krav der støttes på tjenestemandsloven uden at
være baseret på indgåede aftaler eller bestemmelser,
der træder i stedet for aftaler, jfr. udkastets §§ 35-37
og § 42. Beføjet til at anlægge sag vil være såvel
den enkelte tjenestemand som en tjenestemands-
organisation.

Derudover må en tjenestemand kunne anlægge
sag om spørgsmål, der angår indgåede aftaler eller
bestemmelser, der træder i stedet for aftaler, såfremt
vedkommende centralorganisation tilkendegiver, at
den ikke agter at indbringe sagen for voldgiftsretten.

Herved sikres der adgang til i alle tilfælde at få
opståede tvister afgjort enten ved voldgiftsretten
eller ved domstolene. Derimod er det ikke hensigts-
mæssigt at åbne mulighed for domstolsprøvelse af
voldgiftsrettens afgørelser, da disse efter kommissio-
nens opfattelse bør være endelige, ligesom det er til-
fældet for tilsvarende afgørelser truffet for så vidt
angår kollektive overenskomster.

På tilsvarende måde, som lønnings- og pensions-
lovens § 19, stk. 2, har fastsat frister for udtagelse
af stævning, er det fundet hensigtsmæssigt at optage
en frist på 6 måneder i udkastets § 44, stk. 2. Da
der både kan være tale om afgørelser truffet af
ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen og
af andre ministre, eventuelt efter forelæggelse for mi-
nisteren for statens lønnings- og pensionsvæsen, er
det foreslået, at fristen regnes fra den endelige admi-
nistrative afgørelse.

Det bemærkes, at såfremt der skulle opstå til-
fælde, hvor et spørgsmål søges indbragt for vold-
giftsretten, men denne afviser sagen, fordi den anser
sig for inkompetent, må det anses for rigtigst, at
fristen for udtagelse af stævning ved domstolene
regnes fra tidspunktet for voldgiftsrettens afvisning.

Til § 45.
I lønnings- og pensionslovens § 28 er der hjem-

mel til at yde en tjenestemand, der af helbreds-
hensyn eller af anden ham utilregnelig årsag overgår
til lavere lønnet stilling, et personligt tillæg til hel
eller delvis dækning af lønnedgangen. Bestemmelsen
indeholder ikke regler om, hvorvidt en tjenestemand
under visse betingelser er pligtig at overtage en
lavere lønnet stilling, eller om sådan overtagelse
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kun kan ske efter ansøgning. Ved beregning af det
personlige tillæg tages der udgangspunkt i de regler,
som lønnings- og pensionslovens § 27 indeholder
om lønmæssig indplacering ved nedrykning, således
at kun det herefter manglende beløb kan dækkes
helt eller delvis.

Der vil efter kommissionens opfattelse fortsat
være behov for en bestemmelse om personligt tillæg
ved nedrykning, og når denne sker af tjenesteman-
den utilregnelige årsager, bør der ydes fuld dækning
for løntabet ved overgangen, således som det efter
de for kommissionen foreliggende oplysninger også
er sket i praksis.

Kommissionen finder endvidere, at en tjeneste-
mand bør have pligt til mod økonomisk skadesløs-
holdelse at overtage en anden stilling, når han som
følge af ændringer i hans forhold ikke længere er
egnet til at varetage den hidtidige stilling. I over-
ensstemmelse hermed er der i lovudkastets § 12
optaget en bestemmelse, der giver hjemmel for en
sådan overflytning inden eller uden for tjeneste-
mandens hidtidige ansættelsesområde.

Bestemmelsen om personlige tillæg i udkastets
§ 45, stk. 1, vil herefter omfatte såvel de i udkastets
§ 12 omhandlede pligtige nedrykninger som ned-
rykninger af utilregnelige årsager, der sker efter
ansøgning.

Beregningen af personlige tillæg må som hidtil
foregå på grundlag af den konstaterede lønned-
gang. Da tjenestemændenes lønninger og stillinger-
nes lønmæssige placering fremtidig foreslås fastsat
ved aftale, og regler om tillæggelse af lønancienni-
tet ligeledes vil høre under aftaleområdet, jfr. ud-
kastets §§ 35-37, må de personlige tillæg herefter
beregnes på grundlag af de aftalte lønninger og ind-
gåede aftaler om tillæggelse af lønningsanciennitet
ved overgang mellem stillinger.

Regler om bortfald af personlige tillæg er nu fast-
sat i lønnings- og pensionslovens § 29, stk. 2, i
hvilket der både er taget stilling til personlige til-
læg, der er ydet efter § 28 og personlige tillæg med
anden hjemmel. Da sådanne andre tillæg fremtidig
må bero på aftale, såvel med hensyn til regler for at
opnå dem som i relation til aftrapning og bortfald, er
det kun anset for nødvendigt at optage en bestem-
melse i lovudkastets § 45, stk. 2, for så vidt angår
lovhjemlede personlige tillæg efter udkastets § 45,
stk. 1, hvorefter sådanne tillæg bortfalder ved over-
gang til højere løntrin.

Til §• 46.
Kommissionen har ladet foretage en opgørelse

over de i perioden oktober 1965—april 1967 i

henhold til lønnings- og pensionslovens § 33 ydede
lønningsforskud for at konstatere, hvilke behov der
fortrinsvis gøres gældende ved indgivelse af ansøg-
ning om lønningsforskud. Det har herved vist sig,
at forskud i forbindelse med opnåelse af bolig udgør
mere end 80 pct. af samtlige sager. Af de resterende
sager angår et betydeligt antal ansøgninger om
forskud til vedligeholdelse eller forbedring af tid-
ligere erhvervede boliger.

Boligformål under ét er således nu det helt domi-
nerende område for lønforskudssager, medens
økonomiske vanskeligheder som følge af sygdom,
dødsfald og afslutning af børns uddannelse m. v.,
der oprindelig regnedes for de vigtigste trangsår-
sager, nu kun indtager en meget tilbagetrukket
plads.

Denne udvikling er naturlig på baggrund af
tjenestemændenes stigende realløn og samfundets
forbedrede sociale tryghedsordninger, og man
kunne overveje, om adgangen til forskud bør opret-
holdes. Til støtte for en ophævelse kunne anføres,
at hjælp fra staten som arbejdsgiver til opnåelse af
anden bolig fortrinsvis bør ydes i forbindelse med
ændring af tjenestested og derfor passende kunne
indpasses i de aftaler om flyttegodtgørelse, som
efter udkastet skal indgås mellem ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen og centralorganisa-
tionerne. Behov for økonomisk støtte til tjeneste-
mænds erhvervelse af passende bolig i tilfælde, der
opstår af andre grunde end ved ændring af tj enested,
burde efter tilsvarende synspunkter dækkes efter
de regler, som gælder for befolkningen i øvrigt.

Repræsentanter for såvel administrationen som
organisationerne har dog gjort gældende, at åben-
bare trangstilfælde fremdeles kan opstå også af de
grunde, som ligger inden for lønnings- og pensions-
lovens oprindelige forudsætninger, og at staten må
være interesseret i, at tjenestemænd i nød, som ikke
opfylder de vedtægtsmæssige betingelser for lån i
tjenestemændenes låneforeninger, har mulighed for
en betryggende og kontrolleret sanering af deres
økonomiske forhold i stedet for at risikere udnyttelse
fra private långiveres side.

Under hensyn hertil vil det efter kommissionens
opfattelse være urigtigt at ophæve lovhjemmelen
for ydelse af lønforskud, men det bør understreges,
at kun klare trangstilfælde, hvor tjenestemænd er
afskåret fra anden hjælp, bør kunne komme i be-
tragtning, og det foreslås derfor indføjet i lovbestem-
melsen, at forskud kun kan ydes under ganske sær-
lige omstændigheder.

Vilkårene for lønforskud foreslås fastsat af mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæsen, hvor-
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ved det bliver muligt at tilpasse betingelserne til de
skiftende vilkår for optagelse af almindelige lån.

Til § 47.
Adgangen til at opnå lån i låneforeninger mod

afgivelse af forskrivning i henhold til lønnings- og
pensionslovens § 34 på løn som sikkerhed har efter
foreliggende oplysninger virket tilfredsstillende, ef-
ter at der i overensstemmelse med forslag fra tidlige-
re lønningskommissioner efterhånden har fundet
en begrænsning sted med hensyn til de lånefore-
ninger, som kan yde lån mod forskrivning. Som
hovedregel kan nu kun de af tjenestemandsorgani-
sationerne etablerede låneforeninger yde lån mod
forskrivning på tjenestemænds løn, og erfaringerne
har vist, at der herigennem er tilstrækkelig mulig-
hed for under betryggende former at dække tjene-
stemamds almindelige finansieringsbehov.

Den i lønnings- og pensionslovens § 34 indeholdte
bestemmelse foreslås derfor opretholdt i lovudkas-
tets § 47, stk. 1, men således at der som følge af den
stedfundne udvikling indføjes en bestemmelse om,
at forskrivning på løn kun kan noteres hos den ud-
betalende myndighed, når den er udstedt til et ved
aftale mellem ministeren for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen og centralorganisationerne anerkendt
låneinstitut.

Det i lønnings- og pensionslovens § 35 fastsatte
forbud mod bortgivelse, salg eller pantsætning af
endnu ikke udbetalt løn bortset fra de ovenfor
nævnte lønforskrivninger er medtaget i udkastets
§ 47, stk. 2, i omredigeret form. Den bestående hen-
visning til retsplejelovens bestemmelser om udlæg
og arrest er udgået som overflødig.

Til § 48.
Regler om adgang til at træde uden for nummer

samt om tjenestefrihed og nedsat tjeneste findes i
lønnings- og pensionslovens §§ 10, 13 og 16.

Inden for de i §§ 10 og 13 angivne rammer har
der i praksis dannet sig en række muligheder, hvor
tilladelse til at træde uden for nummer uden løn-
ning og med fradrag i anciennitet danner grænse
til den ene side, og tjenestefrihed med bevarelse af
lønning og anciennitet er grænse til den anden side.
Imellem disse yderpunkter forekommer bl. a. til-
ladelse til at træde uden for nummer med hjemmel
på normeringslov for at bevare anciennitet og tjene-
stefrihed med delvis løn eller mod at betale vikar.

Kommissionen finder det hensigtsmæssigt at
samle disse bestemmelser og samtidig skabe grund-
lag for ensartede retningslinier, der bl. a. kan træde
i stedet for den hidtidige normeringslovprocedure

med hensyn til tilvejebringelse af hjemmel for
bevarelse af anciennitet i en række enkelttilfælde.

I overensstemmelse hermed foreslås der i lovud-
kastets § 48, stk. 1 og 2, gennemført en ordning,
hvorefter de nævnte forskellige former for fra-
værelse samles under fællesbetegnelsen tjeneste-
frihed. I stk. 1 anføres tjenestefrihed uden løn og
uden anciennitet, som vedkommende minister, eller
den han bemyndiger dertil, efter skøn kan give for
en periode af mindst 1 måneds og højst 3 års varig-
hed. Dette svarer til den i lønnings- og pensionslo-
vens § 10 hjemlede adgang til at træde uden for
nummer, og 1 måned som minimum er valgt for at
undgå fradrag i ancienniteten med brøkdele af en
måned.

Efter udkastets stk. 2 skal der af ministeren for
statens lønnings- og pensio ns væsen fastsættes ret-
ningslinier for tjenestefrihed, som ydes på andre vil-
kår. Der vil her på linie med de efter gældende prak-
sis bestående muligheder kunne fastsættes regler om
fraværelser med hel eller delvis løn og med løn mod
betaling af vikar.

De formål, til hvilke tjenestefrihed kan gives efter
stk. 1 og 2, vil som hidtil kunne være af meget
varierende karakter såsom midlertidig ansættelse
i anden stilling inden eller uden for det offentlige,
fortsat uddannelse, herunder studieophold, samt
fraværelser forårsaget af tillidshverv eller af private
forhold. De vilkår, som fastsættes, må i overens-
stemmelse med praksis navnlig være afhængige af
vedkommende styrelses interesse i de formål, der
ligger til grund for ansøgningen.

Nedsat tjeneste kan efter lønnings- og pensions-
lovens § 16 kun indrømmes kvindelige tjenestemænd
med forsørgerpligt over for børn under 18 år. Vel-
motiverede andragender om nedsat tjenestetid kan
også fremkomme med anden baggrund f. eks. som
følge af svigtende helbred, og for at undgå tilveje-
bringelse af lovhjemmel i hvert enkelt tilfælde fore-
slås der etableret en generel hjemmel.

Imødekommelse af andragender om nedsat tjene-
ste forudsætter som hidtil, at det er foreneligt med
tjenestens tarv, og der må i så henseende påregnes
at være forskelle mellem ministerierne og inden for
forskellige institutioner under samme ministerium.
Ved at tilvejebringe en hjemmel som den foreslåede
bliver det muligt at tilpasse sig udviklingen, og ord-
ningen vil i visse tilfælde kunne medvirke til at
sikre opretholdelse af tjenestemandansættelsen,
når der fremkommer velbegrundede ansøgninger
om nedsat tjenestetid, der ikke har kunnet imøde-
kommes efter de hidtil gældende regler.

Spørgsmål om hel eller delvis bevarelse af løn og
lønanciennitet kan opstå både efter udkastets
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stk. 2 og stk. 3. Som nævnt har en række af disse
tilfælde hidtil forudsat tilvejebringelse af hjemmel
på normeringslov, hvilket i praksis er sket efter fore-
læggelse for lønningsrådet. Kommissionen finder det
ikke påkrævet at fastholde kravet om lovhjemmel
i de enkelte tilfælde, men for at sikre indseende med
de retningslinier, der fastsættes, foreslås det i ud-
kastets stk. 4 bestemt, at en udtalelse indhentes
fra lønningsrådet.

Til § 49.
Foruden bestemmelse om lovens ikrafttræden

indeholder denne paragraf en præcisering af allerede
ansatte tjenestemænds retsstilling. I overensstem-
melse med det af kommissionen i betænkningens
kapitel 3, afsnit 2, punkt 4, anførte hovedsynspunkt
om adgang til ændringer i tjenestemandsstillingens
omfang og beskaffenhed, er det hensigten, at nyord-
ningen kun skal gælde for fremtiden. Den tjeneste-
mand, som forbliver i sin hidtidige stilling, vil også
efter overgangen til den ny tjenestemandslov have
sikkerhed for, at hans retsstilling på dette punkt ba-
seres på de hidtil gældende regler. Dette gælder såvel
med hensyn til forandringer i hans tjenesteforretnin-
gers omfang og beskaffenhed som ved eventuel ind-
dragelse af hans stilling og dermed krav på vente-
penge, hvis der ikke tilbydes ham en anden passende
stilling.

Til § 50.
Hovedformålet med gennemførelsen af en ny

tjenestemandslov er at bane vej for en modernise-
ring og smidiggørelse af tjenestemandssystemet.
Dette formål kommer kun i begrænset omfang til
udtryk i selve ordlyden af de bestemmelser, som

lovudkastet indeholder, idet bestemmelserne for
hovedpartens vedkommende kun skal danne grund-
laget for nye regler, der som hovedregel fastsættes
ved aftale, men i en vis udstrækning også ved lov
eller administrativ forskrift.

Samtidig med at der stilles forslag om ophævelse
af lønnings- og pensionsloven, og lov om normering
og klassificering af statstjenestemandsstillinger, er
det derfor nødvendigt at skabe grundlag for en
ordning af overgangsmæssig karakter, der sikrer at
hidtil gældende bestemmelser forbliver i kraft,
indtil nye bestemmelser er blevet til på den i lov-
udkastet angivne måde.

Det kan ikke på forhånd angives med sikkerhed,
hvor lang overgangsperioden bliver, da det drejer
sig om et omfattende kompleks af regler. For aftale-
områdets vedkommende, vil udviklingen naturligt
blive bestemt af, i hvilken rækkefølge og i hvilken
takt tjenestemændenes centralorganisationer frem-
lægger forslag som forhandlingsgrundlag, idet der
selvsagt er pligt for administrationen til at gå ind i
forhandlinger med henblik på indgåelse af aftaler,
når oplæg hertil foreligger.

Tilbage bliver enkelte bestemmelser i den hid-
tidige tjenestemandslovgivning, som ikke påregnes
inddraget under den ny tjenestemandslov eller
pensionslov, men derimod overført til andre fag-
ministeriers administration.

For at sikre en samlet fremstilling af overgangs-
reglerne foreslås ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen bemyndiget til at udstede bekendt-
gørelse om, hvilke af de hidtidige bestemmelser,
der indtil videre forbliver i kraft, og fra hvilke tids-
punkter de bortfalder eller ophæves.
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Bilag 1.

Sammenstilling af bestemmelserne i udkast til lov om statens tjeneste-
mænd med dertil svarende bestemmelser i lov om lønninger og pensioner

m. v. til statens tjenestemænd.

Udkastets bestemmelser er anført i rækkefølgen §§ 1-52 i venstre side, lønnings- og
pensionslovens bestemmelser i højre side.

Bestemmelser i udkastet, som er direkte sammenlignelige med lønnings- og pen-
sionslovens bestemmelser, er anbragt over for hinanden.

2 vandrette streger i modsat side af et tekststykke angiver, at bestemmelsen ikke
genfindes i udkastet, henholdsvis loven.

Lovudkastet.

1. del.

Almindelige bestemmelser.

Kap. 1. Lovens område.
§ 1. Som statens tjenestemand anses en-

hver, der er ansat i statens tjeneste efter
reglerne i denne lov.

Kap. 2. Ansættelse.
§ 2. Ansættelse som tjenestemænd sker i

følgende former:
1) Varig ansættelse.
2) Ansættelse på prøve med senere varig

ansættelse for øje.
3) Ansættelse på åremål.

§ 3. Tjenestemænd udnævnes enten af
kongen eller af vedkommende minister, der
dog ved bekendtgørelse helt eller delvis kan
overlade udnævnelseskompetencen til andre.
Det fastsættes ved lov, hvilke tjenestemænd
der udnævnes af kongen.

Gældende lov.

1. Om begrebet tjenestemand.
§ 1. Som statens tjenestemand anses en-

hver, der varigt og som livsgerning har an-
sættelse i statens tjeneste i en i lov om nor-
mering og klassificering af statstjeneste-
mandsstillinger omhandlet stilling, for hvil-
ken lønning er fastsat i denne lov til en fast
årlig sum. Under begrebet tjenestemand hen-
regnes ikke elever, medhjælpere eller aspi-
ranter (jfr. § 5).

5. Om tjenestemandens ansættelse og
afskedigelse.

§ 6. Hvor der ikke i lov om normering
og klassificering af statstjenestemandsstillin-
ger er truffet særlig bestemmelse, gælder føl-
gende regler om tjenestemænds ansættelse:

Tjenestemasnd i 18. og 20.-30. lønnings-
klasse udnævnes af kongen; andre tjeneste-
mænd ansættes af pågældende minister, idet
dog tjenestemænd i 1.-7. lønningsklasse an-
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Lovudkastet.

§ 4. Ansættelse som tjenestemand forud-
sætter, at vedkommende efter sin alder,
helbredstilstand og uddannelse er i stand til
at bestride tjenesten i den pågældende stil-
ling. Hvor betingelser med hensyn til alder,
helbredstilstand og uddannelse ikke er fast-
sat i den øvrige lovgivning eller i medfør
af denne, kan sådanne betingelser fastsættes
af ministeren for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen. Regler herom, der kun skal om-
fatte bestemte grupper af tjenestemænd,
fastsættes dog af vedkommende minister
eller den, han bemyndiger dertil, efter for-
handling med ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen.

§ 5. Ansættelse som tjenestemand sker
efter offentligt opslag, medmindre den på-
gældende ansættes efter forudgående an-
sættelse på prøve.

Gældende lov.

sættes af chefen enten for pågældende cen-
tralstyrelse eller pågældende institution. Det
fastsættes af finansministeren, i hvilke styrel-
ser den nævnte ansættelsesret skal udøves
af centralstyrelsens eller institutionens chef.
Spørgsmål om forståelse af foranstående be-
stemmelse afgøres endeligt af finansministe-
ren.

§6.
Stk. 3. Ansættelse som sekretær er betin-

get af, at vedkommende har bestået den
fuldstændige juridiske, den statsvidenskabe-
lige eller anden afsluttende embedseksamen
fra universiteterne, andre højere læreanstal-
ter under undervisningsministeriet eller
landbohøjskolen. Finansministeriet kan efter
indhentet udtalelse fra lønningsrådet tillade
ansættelse som sekretær af personer med
anden videregående uddannelse end den
foran nævnte, hvor sådan uddannelse i sær-
lig grad gør vedkommende egnet til tjeneste
i pågældende styrelsesgren.

Stk. 4. Ansættelse som ingeniør eller kon-
struktør er betinget af, at vedkommende har
afgangsbevis fra et af staten godkendt tekni-
kum henholdsvis fra en statsanerkendt byg-
mesterskole eller kan dokumentere en i ud-
landet erhvervet uddannelse svarende hertil.

Stk. 6. Den første ansættelse i tjeneste-
mandsstilling eller genansættelse i sådan efter
afskedigelse er betinget af tilfredsstillende
helbredsattest, idet dog ansættelse af perso-
ner med invaliditeter eller helbredsmangler,
der vel ikke er til hinder for, at den pågæl-
dende kan bestride pågældende tjeneste-
mandsstilling, men dog medfører forøget
risiko med hensyn til sygdom og for tidlig
afgang fra tjenesten, vil kunne finde sted
efter bestemmelse af vedkommende mini-
ster på de i § 13, stk. 6, jfr. § 50, stk. 2,
nævnte vilkår.

2. Om opslag af tjenestemandsstillinger.
§ 2. Ansættelse i tjenestemandsstillinger,

hvis antal er fastsat i lov om normering og
klassificering af statstjenestemandsstillinger
eller anden særlig lov, sker efter opslag; dog
kan finansministeren efter indhentet udta-
lelse fra lønningsrådet bestemme, at visse
grupper af tjenestestillinger er undtagne fra
denne regel.
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Stk. 2. Opslaget skal angive ansættelses-
området og stillingens betegnelse samt den
for tiden for stillingen gældende lønramme
og det for tiden gældende tjenestested.

Stk. 3. Efter anmodning meddeles der
ansøgere og organisationer, hvis medlemmer
er naturlige ansøgere til stillingen, oplys-
ning om ansøgernes navne.

Stk. 4. Hvor ikke ganske særlige forhold
er til stede, må ansøgningsfristen ikke være
mindre end 14 dage.

Stk. 5. Hvis ansættelsesmyndigheden
skønner, at ingen af de ansøgere, der ret-
tidigt har meldt sig til en opslået stilling,
er tilstrækkeligt egnet til stillingen, eller at
man ved fornyet opslag kan fremskaffe an-
søgning fra mere kvalificerede ansøgere, skal
stillingen opslås på ny.

Stk. 6. Ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen fastsætter nærmere regler
om fremgangsmåden ved opslag og kan efter
indhentet udtalelse fra lønningsrådet fast-
sætte undtagelser fra reglerne i stk. 1 og 2.

§ 6. Første varige ansættelse sker efter
forudgående ansættelse på prøve.

Stk. 2. Ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen kan efter indhentet udtalelse
fra lønningsrådet fastsætte undtagelser fra
reglen i stk. 1.

Gældende lov.

Stk. 2. Ansøgeren har ret til at få oplys-
ning om ansøgernes navne. Tilsvarende gæl-
der anerkendte organisationer, hvis medlem-
mer er naturlige ansøgere til pågældende stil-
ling, for så vidt de fremsætter anmodning
herom over for vedkommende styrelse. Of-
fentliggørelse af disse oplysninger kan kun
finde sted med pågældende styrelses sam-
tykke.

Stk. 3. For så vidt ikke ganske særlige for-
hold er til stede, må ansøgningsfristen ikke
være mindre end 14 dage.

Stk. 4. Hvis ansættelsesmyndigheden
skønner, at ingen af de ansøgere, der rettidig
har meldt sig til en opslået stilling, er til-
strækkelig egnet til stillingen, eller at man
ved fornyet opslag kan fremskaffe ansøg-
ning fra mere kvalificerede ansøgere, skal
stillingen opslås på ny.

§6.
Stk. 5. Første ansættelse i tjenestemands-

stilling i 1.-20. lønningsklasse er betinget af
mindst 2 års tilfredsstillende aspiranttjeneste
efter det 19. år. Aspiranttjeneste efter det
fyldte 21. år vil, såfremt aspirantlønnen har
andraget et beløb svarende til den fulde net-
tobegyndelsesløn for pågældende tjeneste-
mandsstilling, ved senere ansættelse i tjene-
stemandsstillingen være at medregne i løn-
ningsancienniteten. Sygeperioder m.v. i aspi-
ranttiden fradrages efter regler, der fastsæt-
tes af finansministeren.

§6.
Stk. 7. Har sygeplejersker, plejere eller

plejersker helt eller delvis erholdt deres ud-
dannelse på et af statens hospitaler, træder
denne uddannelsestid, bortset fra det første
års elevtid, i stedet for aspiranttjeneste af til-
svarende varighed. Er uddannelsen sket på
et kommunalt eller et privat hospital, der af
sundhedsstyrelsen er anerkendt som uddan-
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StJc. 3. Ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen fastsætter regler om prøve-
ansættelsen, herunder om uddannelse og om
konstatering af udfaldet. Regler herom, der
kun skal gælde for bestemte grupper af
tjenestemænd, fastsættes dog af vedkom-
mende minister eller den, han bemyndiger
dertil, efter forhandling med ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen.

§ 7. Det bestemmes ved lov, hvilke stil-
linger der kan besættes på åremål samt åre-
målets længde.

§ 8. Når en tjenestemand søger en ledig
stilling, skal hans hidtidig nærmeste over-
ordnede chef afgive en skriftlig bedømmelse
af tjenestemanden til ansættelsesmyndig-
heden, og tjenestemanden skal have ud-
leveret en afskrift af bedømmelsen.

StJc. 2. Ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen kan fastsætte nærmere be-
stemmelser om forfremmelsessagers behand-
ling, herunder om grundlaget for personale-
bedømmelse. Regler herom, der kun skal
gælde for bestemte grupper af tjenestemænd,
kan dog fastsættes af vedkommende mini-
ster eller den, han bemyndiger dertil, efter
forhandling med ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen.

Gældende lov.

nelsessted, kan uddannelsestiden med samme
begrænsning som foran nævnt også træde i
stedet, for aspiranttjeneste af tilsvarende va-
righed, men fast ansættelse er da betinget af,
at den pågældende har forrettet tilfredsstil-
lende prøvetjeneste i mindst 3, højst 12 må-
neder. I prøvetiden ydes der samme løn, som
vedkommende ville få udbetalt ved fast an-
sættelse i stillingen. Hvis fast ansættelse op-
nås, medregnes prøvetiden i vedkommendes
lønnings- og pensionsanciennitet.

§ 26. En tjenestemand, der er ansøger
til en ledig avancementsstilling, har ret til
gennem en afskrift at blive gjort bekendt
med de foresattes påtegninger på ansøgnin-
gen. I de tilfælde, hvor en foresats udtalelser
går ud på, at tjenestemanden anses for ueg-
net til den ansøgte stilling, skal påtegningen
indeholde oplysning om, hvori uegnetheden
består.

Stk. 2. Til behandling af sager vedrørende
bedømmelsen af en ansøgers tjenstlige og
personlige kvalifikationer til en ansøgt stil-
ling kan der inden for de enkelte styrelser
oprettes et personalenævn, bestående af re-
præsentanter for styrelsen og de forhand-
lingsberettigede t j enestemandsorganisa tio-
ner. For nævnet forelægges sådanne sager,
hvor der fra en tjenestemand foreligger ind-
sigelse mod en af hans foresatte given påteg-
ning på hans ansøgning om forfremmelse.
Spørgsmål af den her omhandlede art kan
kun indbringes for personalenævnet gennem
vedkommende forhandlingsberettigede tje-
nestemandsorganisation.
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§ 9. Tjenestemanden modtager et an-
sættelsesbrev med angivelse af stillings-
betegnelse og ansættelsesområde.

Stk. 2. Samtidig meddeles det tjeneste-
manden, efter hvilken lønramme han for tiden
aflønnes, og på hvilket tjenestested han ind-
til videre skal forrette tjeneste.

Sik. 3. Ingen kan samtidig være varigt
ansat i mere end én tjenestemandsstilling.

Kap. 3. Tjenestemandens pligter.
§ 10. Tjenestemanden skal samvittig-

hedsfuldt overholde de regler, der gælder
for hans stilling og såvel i som uden for
tjenesten vise sig værdig til den agtelse og
tillid, som stillingen kræver.

Stk. 2. Tjenestemanden skal iagttage
tavshed med hensyn til de forhold, som han
i medfør af sin stilling bliver bekendt med,

Gældende lov.

Stk. 3. De nærmere regler for nævnets
sammensætning og virksomhed fastsættes af
vedkommende minister efter forhandling
med finansministeren.

§ 7. Ved enhver ansættelse som statstje-
nestemand tilstilles der af den ansættende
myndighed tjenestemanden et ansættelses-
brev, som udstedes uden gebyr. Ingen kan
erholde ansættelse i mere end én tjeneste-
mandsstilling.

(Jfr. § 7, stk. 1)

§7.
Stk. 2. Enhver tjenestemand skal ved sin

første ansættelse, inden stillingen overtages,
underskrive en erklæring, hvori han på ære
og samvittighed lover at opfylde sine tjene-
stepligter med trofasthed og nidkærhed. De
af kongen udnævnte tjenestemænd afgiver
desuden en højtidelig forsikring om at ville
holde grundloven.

Stk. 3. Yderligere løfter og forsikringer kan
kun forlanges af tjenestemanden, for så vidt
tjenestens sajrlige art gør det påkrævet.

3. Om tjenestemandens pligter.
§ 3. Tjenestemanden skal i alle anliggen-

der samvittighedsfuldt overholde de for hans
tjenestestilling givne love, anordninger og
forskrifter. Han skal i sine forhold i og uden
for tjenesten vise sig værdig til den agtelse
og tillid, som hans stilling kræver.

Stk. 2. Tjenestemanden er endvidere ved
udførelsen af sine tjenestehandlinger pligtig
at påse overholdelsen af den gældende lov-
givning og andre for vedkommende forhold
givne forskrifter.

Stk. 3. Tjenestemanden skal iagttage
tavshed med hensyn til de forhold, som han
i sin tjenestemandsstillings medfør bliver
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og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur
er påkrævet eller bliver ham foreskrevet.
Tavshedspligten ophører ikke med hans ud-
træden af tjenesten.

§ 11. Inden for sit ansættelsesområde
har en tjenestemand pligt til at gøre mid-
lertidig tjeneste i en stilling, der er side-
ordnet med eller højere end hans egen.

Gældende lov.

bekendt med, og hvis hemmeligholdelse
ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver
ham foreskrevet af hans foresatte. Tavsheds-
pligten ophører ikke med hans udtræden af
tjenesten.

6. Om konstitution.
§ 12. En tjenestemand er til enhver tid

pligtig at gøre midlertidig tjeneste i højere
stilling end hans egen inden for samme tjene-
stegren. Med hensyn til stillingen som høje-
steretsdommer gælder bestemmelsen i § 44,
1. punktum, i lov om rettens pleje af 11.
april 1916 med senere ændringer.

Stk. 2. Varer sådan tjeneste ikke ud over
4 uger, hvad enten konstitution foreligger el-
ler ikke, får tjenestemanden ikke ret til nogen
del af den højere stillings indtægter. Varer
tjenesten derimod over 4 uger, får den fun-
gerende for hele funktionstiden foruden sin
egen stillings løn ret til forskellen mellem den
for hans egen stilling gældende lønning og
den lønning, han ville opnå ved udnævnelse
i den højere stilling. Funktionsvederlag kan
oppebæres ved siden af godtgørelse for ud-
kommando til fremmed sted, hvilken bereg-
nes efter den højere tjenestestilling. Ferie- og
sygedage inden for funktionstiden fradrages
såvel ved afgørelsen af, om funktionsveder-
lag skal ydes, som ved vederlagets beregning;
fradrag som foran nævnt finder dog ikke sted
for den del af funktionsperioden, der stræk-
ker sig ud over 3 måneder, dog således, at
sygdom ud over 4 uger fradrages ved veder-
lagets beregning. Funktionsvederlag ydes
ikke, når den fungerende tjenestemand ikke
opfylder de i lovgivningen fastsatte betingel-
ser for fast ansættelse i den højere stilling.

Stk. 3. Den i højere stilling fungerende
tjenestemand oppebærer i alle tilfælde for sin
funktionstid de med stillingen forbundne
særlige godtgørelser for de ved tjenesten
foranledigede udgifter, såsom befordrings-
godtgørelse, ligesom der tilkommer ham
rejsediæter som fastsat for den højere stilling.
De med stillingen forbundne uvisse indtægter
oppebæres af den fungerende, hvis stillingen
er ledig eller dens indehaver suspenderet eller
trådt uden for nummer, og det kan admini-
strativt bestemmes, at disse indtægter også i
andre tilfælde af funktion eller konstitution,
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såsom under sygdom og ferie, helt eller delvis
skal tilfalde den fungerende. Tilsvarende gæl-
der, for så vidt angår repræsentationstillæg,
der måtte være forbundet med den højere
stilling, samt sådanne honorarer, der er knyt-
tet til den liøjere stilling uden hensyn til,
hvem der er indehaveren af denne.

Stk. 4. Vederlag for afsavn af uvisse ind-
tægter kan efter styrelsens nærmere bestem-
melse og beregning ydes en i højere stilling
fungerende tjenestemand, hvis han efter for-
anstående regler ikke opppebærer noget ve-
derlag for denne tjeneste, eller hvis veder-
laget udgør et mindre beløb end de indtægter
af nævnte art, som han har måttet opgive; i
sidste tilfælde udbetales vederlaget kun med
det overskydende beløb.

Stk. 5. Vederlag efter nærværende para-
graf vil kun kunne ydes, hvor der foreligger
funktion i en normeret stilling, dog at der af
vedkommende minister, efter at sagen har
været forelagt lønningsrådet til udtalelse, vil
kunne fastsattes undtagelse herfra, når på-
gældende funktion har varet mindst 2 må-
neder.

Stk. 6. Den, som uden at være tjeneste-
mand konstitueres i en stilling, får efter sty-
relsens nærmere skøn tillagt et vederlag, der
højst kan udgøre aspirantlønnen i den på-
gældende stilling.

Stk. 7. Når en tjenestemand samtidig med
at varetage sin egen tjenestestilling, konsti-
tueres i en anden stilling, kan der af pågæl-
dende minister efter forhandling med finans-
ministeren i det enkelte tilfælde tilstås ham
et funktionsvederlag. Dette vederlag kan
højst andrage en tredjedel af den lønning,
som tjenestemanden i vedkommende tids-
rum ville opnå ved udnævnelse i den stilling,
i hvilken konstitution er sket.

Sik. 8. Såfremt en tjenestemand udfører
tjeneste, hvad enten konstitution foreligger
eller ej, i en stilling uden for hans egen tjene-
stegren, kan der for sådan tjeneste ydes ham
vederlag beregnet efter reglerne i stk. 2-5.
Såfremt den pågældende tjenestemand i
funktionstiden ikke oppebærer løn i sin hid-
tidige stilling eller andre særlige forhold taler
derfor, kan vederlaget fastsættes efter reglen
i stk. 6, dog således at den fulde lønning for
den højere stilling opnås efter 3 måneders
forløb.
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§ 12. Inden for sit ansættelsesområde
har en tjenestemand pligt til at underkaste
sig sådanne forandringer i hans tjeneste-
forretningers omfang og beskaffenhed, der
ikke ændrer tjenestens karakter, og som
ikke medfører, at stillingen ikke længere
kan anses for passende for ham. I samme
omfang kan det pålægges ham at overtage
en anden stilling.

Stic. 2. Såfremt ændringer i forvaltningens
organisation eller arbejdsform gør det nød-
vendigt, kan det med tilslutning af det i
§ 13 omhandlede nævn pålægges en tjeneste-
mand at overtage en stilling uden for hans
hidtidige ansættelsesområde, i hvilken tje-
nesten efter sin karakter svarer til hans
hidtidige stilling, og som må anses for pas-
sende for ham.

Stk. 3. Hvis en varigt ansat tjenestemand
under 60 år af helbredsmæssige grunde
bliver uegnet til at varetage tjenesten i sin
stilling, kan det pålægges ham at overtage
en stilling inden for hans hidtidige an-
sættelsesområde, som må anses for passende
for ham. Med tilslutning af det i § 13 om-
handlede nævn kan det endvidere pålægges
ham at overtage en passende stilling uden
for hans hidtidige ansættelsesområde.

StJc. 4 Den der ansættes på åremål, og
som i forvejen er tjenestemand, har ved
åremålets udløb eller ved ansættelsens op-
hør af anden ham utilregnelig årsag pligt
til at overtage et andet passende arbejds-
område inden eller uden for hans tidligere
ansættelsesområde.

§ 13. Til behandling af sager om over-
tagelse af en stilling uden for en tjeneste-
mands hidtidige ansættelsesområde efter
§ 12, stk. 2 og 3, eller om overtagelse af
et andet passende arbejdsområde uden for
en tjenestemands tidligere ansættelsesom-
råde efter § 12, stk. 4, nedsætter ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen et nævn
sammensat af en repræsentant for hver af de
i § 39 nævnte centralorganisationer og et til-
svarende antal administrationsrepræsentan-
ter.

Stk. 2. Bestemmelser om nævnets virk-
somhed fastsættes af ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen.

Gældende lov.

§ 4. Enhver tjenestemand er pligtig at
underkaste sig de forandringer i hans tjene-
steforretningers omfang og beskaffenhed,
som måtte blive bestemt, uden at det er for-
nødent, at noget dertil sigtende forbehold er
optaget i hans ansættelsesbrev.

I!»
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§ 14. Såfremt det af hensyn til udførelsen
af tjenestepligterne skønnes nødvendigt at
knytte tjenestebolig til stillingen, har tjene-
stemanden pligt til at bebo denne, så længe
han beklæder stillingen, og til derefter at
fraflytte den.

Stk. 2. Bestemmelser om indretning og
vedligeholdelse af tjenesteboliger og om ind-
og udflytning m. v. af sådanne boliger fast-
sættes af ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen efter indhentet udtalelse
fra lønningsrådet. Tjenestemandens bidrag
for anvendelse af tjenesteboligen fastsættes
dog ved aftale i henhold til § 35, jfr. § 37.

Gældende lov.

15. Om tjenestebolig og tjenestejord m. v.
§ 36. Tjenestebolig kan alene indrettes

for sådanne tjenestemænd, af hvem det for-
langes, at de også uden for den egentlige
tjenestetid skal føre et effektivt tilsyn med
den virksomhed, de leder eller overvåger,
samt i særlige tilfælde, hvor hensynet til tje-
nestens tarv på anden måde gør tjenestebo-
lig påkrævet. Tjenesteboligen knyttes til tje-
nestestillingen.

Stk. 2. Til oprettelse af nye tjenesteboliger
kræves hjemmel på finanslov. Med hjemmel
på finanslov kan endvidere træffes bestem-
melse om nedlæggelse af bestående tjeneste-
boliger.

Stk. 3. En tjenestemand er pligtig til at
bebo en ham anvist tjenestebolig og under-
kaste sig de for disse boliger til enhver tid
gældende bestemmelser, herunder bestem-
melserne i det i henhold til stk. 6 udfærdi-
gede regulativ. Beordres en tjenestemand,
uden at forftyttelse foreligger, til at indflytte
i eller udflytte af en anvist tjenestebolig, kan
der tilstås ham godtgørelse efter reglerne i
§99.

Stk. 4. For en tjenestemand, hvem der til-
deles tjenestebolig med eller uden have, skal
der i lønnen fradrages et boligbidrag, der
fastsættes under hensyn til boligens størrelse,
alder, kvalitet og udstyr. De nærmere regler
om bidragets fastsættelse udfærdiges af fi-
nansministeren efter stedfunden forhandling
med den pågældende forhandlingsberetti-
gede centralorganisation af tjenestemænd.
Ændringer i bidragets størrelse kan gennem-
føres efter regler, der på tilsvarende måde
fastsættes af finansministeren. Der kan i en-
kelte tilfælde med lønningsrådets tilslutning
dispenseres fra de fastsatte satser, når sær-
lige forhold måtte gøre en lejenedsættelse
rimelig. Hvor der ydes logi, uden at boligen
har karakter af en selvstændig lejlighed, fast-
sættes fradraget af styrelsen under hensyn til
stedets og logiets beskaffenhed.

Stk. 5. Den ydre og indre vedligeholdelse
af tjenesteboliger påhviler staten. Skatter og
afgifter, som påhviler staten som ejer af
ejendomme, hvori en tjenestebolig er belig-
gende, udredes af staten uden refusion fra
tjenestemanden. For tjenesteboliger med
jordtilliggende fordeles skatter og afgifter
efter vedkommende ministers nærmere be-
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stemmelse, således at kun en til boligen sva-
rende forholdsmæssig del udredes af staten,
jfr. § 37, stk. 4.

Stk. 6. Af finansministeren udfærdiges
efter forud indhentede erklæringer fra de
interesserede styrelser og lønningsrådet et re-
gulativ, indeholdende de almindelige bestem-
melser vedrørende indflytning i, brug og ved-
ligeholdelse af, tilsyn med samt aflevering af
statens tjenesteboliger. Dette fællesregulativ
kan af de enkelte styrelser, hvor særlige for-
hold gør sig gældende, suppleres med sær-
regler alene gældende for den enkelte sty-
relse. Sådanne supplerende regulativbestem-
melser fastsættes af pågældende minister
efter forhandling med finansministeriet.

Stk. 7. Andre naturalydelser, såsom
brændsel, gas og elektricitet samt forplejning
med eller uden bolig, der måtte blive ydet en
tjenestemand, skal denne betale i forhold til
forbruget efter et af finansministeren ud-
stedt reglement.

Stk. 8. For boliger med unormal stor lofts-
højde vil der ved det i stk. 7 omtalte regle-
ment kunne fastsættes et nedsat brændsels-
fradrag. For boliger, hvis udstrækning i væ-
sentlig grad overstiger det for pågældende
tjenestestilling normale, vil der, indtil byg-
ningsforandring kan foretages, af finansmi-
nisteren kunne foretages begrænsning af
brændselsfradraget efter stk. 7.

§ 37. For brugen af tjenestejord skal der
beregnes et årligt fradrag i lønnen. Dette
fradrag fastsættes for et tidsrum af 5 år af
pågældende minister for hver tjenestestil-
lings vedkommende under hensyntagen til
jordloddens størrelse, beskaffenhed, belig-
genhed m. m. og skal omtrentlig svare til,
hvad jordlodden ved forsvarlig udnyttelse
ordentligvis kan ventes at indbringe bruge-
ren netto. Såfremt der for statens regning
udføres grundforbedringsarbejder på tjene-
stejorden, kan vurdering foretages uden for
de sædvanlige tider.

Stk. 2. Såfremt en tjenestemand med på-
gældende styrelses samtykke og under den-
nes kontrol foretager grundforbedringsarbej-
der for egen regning, kan der af styrelsen
sikres tjenestemanden, at han i tilfælde af
jordens afgivelse inden for et af styrelsen
fastsat åremål, dog højst 15 år, af staten får



148

Lovudkastet.

§ 15. Lejen for andre boliger, der af
staten udlejes til tjenestemænd, fastsættes
under hensyn til boligens størrelse, alder,
kvalitet og udstyr. De nærmere regler her-
om fastsættes af ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen efter indhentet ud-
talelse fra lønningsrådet.

Gældende lov.

godtgjort så stor en del af udgiften, som
svarer til forholdet mellem de tilbageværende
måneder af perioden og hele perioden. Det
skal da ved opslag af pågældende stilling på-
lægges efterfølgeren at afdrage det af staten
udredede beløb og forrente den til enhver
tid resterende del med 5 pct. p.a. I den på-
gældende periode må fradraget efter stk. 1
fastsættes således, at den merværdi, som
grundforbedringen udgør for tjenestejorden,
kommer brugeren til gode.

Stk. 3. Hver minister, under hvis ministe-
rium der findes stillinger med tjenestejord,
udfærdiger nærmere regler for tjenestejor-
dens forsvarlige behandling samt bestemmel-
ser om tjeneste jords aflevering fra formanden
eller hans bo til eftermanden.

Stk. 4. Alle på tjeneste jorden hvilende
skatter, afgifter og byrder udredes af bruge-
ren.

§ 38. Boliger i ejendomme, der tilhører
eller er lejet af staten, kan, for så vidt de
ikke er tjenesteboliger, i hvilke en tjeneste-
mand er pligtig at bo, af den styrelse, under
hvilken den pågældende ejendom hører, ud-
lejes til tjenestemænd til en under hensyn til
boligens størrelse, alder, kvalitet og udstyr
passende leje. De nærmere regler om leje-
fastsættelsen udfærdiges af finansministeren
efter stedfunden forhandling med den på-
gældende forhandlingsberettigede central-
organisation af tjenestemænd. Ændringer i
lejen kan gennemføres efter regler, der på
tilsvarende måde fastsættes af finansmini-
steren.

16. Om uniforms- og beklædningsgenstande.
§ 39. Dersom uniforms- og beklædnings-

genstande leveres det underordnede perso-
nale af hensyn til tjenestens særlige art, sker
dette uden fradrag i lønnen. For de styrelses-
grene, hvor sådan levering finder sted, fast-
sættes af pågældende minister efter indhen-
tet udtalelse af lønningsrådet i et uniforms-
regulativ de nærmere regler for tildelingen.
Der kan ikke tilstås tjenestemænd, som i
henhold til et sådant regulativ skal have ud-
leveret uniforms- og beklædningsgenstande,
men som efter ønske fritages herfor, nogen
beklædningsgodtgørelse, lige så lidt som så-
dan godtgørelse i øvrigt kan tillægges nogen
tjenestemand.



149

Lovudkastet.

§ 16. En tjenestemand kan efter ansøg-
ning fritages for at overtage et borgerligt
eller kommunalt ombud, når vedkommende
minister finder det påkrævet af hensyn til
tjenestens forsvarlige udførelse.

Gældende lov.

Stk. 2. Der bør over for overordnet per-
sonale kun pålægges uniformspligt for tjene-
stemandsgrupper eller dele af sådanne, hvor
det efter tjenestens særlige art er fornødent.
I de tilfælde, hvor det pålægges tjenesteman-
den at anvende uniform under tjenestens ud-
førelse, ydes der et tilskud i forhold til en
af styrelsen fastsat anskaffelsessum. Brugs-
terminen fastsættes ved et regulativ med
hensyntagen til omfanget af den tjeneste,
under hvilken uniform skal benyttes. Reg-
lerne for statens tilskud til uniformsanskaf-
felser fastsættes i et regulativ, der forelægges
lønningsrådet til udtalelse. Ved anskaffelse
af gallauniform ydes tilsvarende tilskud til
tjenestemænd, der er pligtige at besidde en
sådan uniform; det fastsættes af pågældende
minister efter indhentet udtalelse fra løn-
ningsrådet, hvilke tjenestemænd der kan
pålægges at anskaffe gallauniform.

Stk. 3. Når en tjenestemands arbejde er
af sådan art, at det medfører en ekstraordi-
nær risiko for tilsmudsning eller beskadigelse
af personalets beklædningsgenstande eller for
ekstraordinært slid på disse, stilles der efter
regler fastsat af finansministeren efter ind-
hentet udtalelse fra lønningsrådet beskyttel-
sesbeklædning (kitler o. lign.) til rådighed
for tjenestemanden, hvad enten der er på-
lagt ham uniformspligt eller ikke.

Stk. 4. Reglerne i nærværende paragraf
kan efter pågældende ministers nærmere be-
stemmelse bringes til anvendelse på med-
hjælpere og aspiranter.

17. Om godtgørelse for kontorhold.
§ 40. Enhver tjenestemand, hvem der fra

statskassen er tillagt et årligt beløb i godt-
gørelse for kontorhold, er ved udgangen af
hvert finansår pligtig at indgive til vedkom-
mende ministerium specificerede oplysninger
om de kontorudgifter, som han i årets løb
har haft.

Stk. 2. Indtil videre fastsættes kontor-
holdsbeløbene ved bevilling på de årlige
finanslove.

19. Om borgerlige og kommunale ombud.
§ 43. Tjenestemænd er pligtige at mod-

tage borgerlige og kommunale ombud efter
lovgivningens almindelige regler. Dog kan
en tjenestemand af den minister, under
hvem han hører, efter ansøgning fritages
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Stk. 2. Ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen fastsætter de nærmere regler
for, i hvilket omfang eventuelle udgifter til
tjenestens udførelse under en tjenestemands
fraværelse som følge af et borgerligt eller
kommunalt ombud kan afholdes af stats-
kassen.

§ 17. En tjenestemand kan kun have
beskæftigelse ved siden af sin tjeneste-
mandsstilling, for så vidt og i det omfang
det er foreneligt med den samvittigheds-
fulde udøvelse af de til tjenestemandsstil-
lingen knyttede pligter og med den for
stillingen nødvendige agtelse og tillid.

Gældende lov.

for overtagelse af et ombud, når det skønnes
nødvendigt af hensyn til tjenestens forsvar-
lige udførelse.

Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til
at fastsætte de nærmere regler for, i hvilket
omfang eventuelle udgifter til tjenestens
udførelse under en tjenestemands fraværelse
som følge af et borgerligt eller kommunalt
ombud kan afholdes af staten.

20. Om tjenestemænds adgang til beskæf-
tigelse uden for statstjenesten.

§ 44. En tjenestemand kan kun have be-
skæftigelse uden for statstj enesten, for så
vidt og i det omfang det er foreneligt med
den samvittighedsfulde udførelse af hans
pligter som tjenestemand og med den for
stillingen nødvendige agtelse og tillid.

Stk. 2. Tjenestemanden skal skriftligt gøre
anmeldelse for ministeren eller den ministe-
ren underordnede myndighed, som har an-
sættelsesret til pågældende tjenestestilling,
inden han kan
a) påbegynde en forretnings- eller erhvervs-

virksomhed,
b) overtage en uden for statstj enesten lig-

gende beskæftigelse, der ikke er af mid-
lertidig karakter, og hvortil der er knyt-
tet vederlag,

c) indtræde i en bestyrelse eller et repræ-
sentantskab for et selskab af erhvervs-
mæssig karakter.

Stk. 3. For så vidt den myndighed, til
hvem anmeldelsen er indgået, skønner, at
det vil stride mod de i denne paragrafs
1. stykke nævnte hensyn, at tjenestemanden
overtager den anmeldte beskæftigelse, med-
deles det ham inden 4 uger efter, at anmel-
delse er indgået, at det er ham forbudt at
overtage posten. Tjenestemanden kan for-
lange en af en underordnet myndighed i så
henseende truffet afgørelse forelagt ministe-
ren.

Stk. 4. Skulle det vise sig, efter at en
beskæftigelse er overtaget, enten at de om-
stændigheder, som har været afgørende for
sagens bedømmelse, ændres væsentligt, eller
at der allerede ved overtagelsen forelå om-
stændigheder, som, hvis de havde været
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§ 18. En tjenestemand kan for vareta-
gelsen af de pligter, der følger af tjeneste-
mandsstillingen, samt for sådanne hverv,
der må betragtes som led i tjenestemandsstil-
lingen, kun oppebære sådan løn og andre
ydelser, som er fastsat i henhold til §§ 35-37
eller § 45.

Gældende lov.

oplyst, ville have medført et forbud, kan
ministeren på et hvilket som helst tidspunkt
pålægge tjenestemanden, at han skal frigøre
sig for beskæftigelsen.

Sik. 5. En tjenestemand i staten kan ikke
tillige indtage nogen med pensionsret for-
bunden stilling i en kommune, et konces-
sioneret selskab eller en offentlig virksom-
hed, for hvilken lønning ikke er fastsat i
nærværende lov. Forening af pensionsberet-
tigede stillinger, der er indtrådt før nærvæ-
rende lovs ikrafttræden, berøres dog ikke
heraf.

21. Om titel og rang.
§ 45. Ingen tjenestemand kan, så længe

han står i statens tjeneste, erholde anden
titel eller rang end den, som hans tjeneste-
stilling medfører, eller som er knyttet til en
ham af kongen tildelt ordensdekoration eller
hof charge.

Sik. 2. Rangskat svares ikke for den med
en tjenestestilling forbundne rang.

Hjemmel til andre ydelser.
§ 105. Ud over de i nærværende lov

hjemlede ydelser må ingen tjenestemand
oppebære nogen ydelse ud over den faste
lønning med stedtillæg for det ham pålagte
arbejde eller i anledning af samme uden
særlig lovhjemmel, der, for så vidt den gives
ved finanslov, skal fremgå af lovens tekst
og, når den oppebæres i mere end ét finans-
år, skal være således hjemlet for hvert
finansår.

13. Om akkordarbejde.
§ 30. En tjenestemand kan ikke oppe-

bære godtgørelse i akkord for det arbejde,
for hvilket lønningen er vederlag.

18. Om honorarer, medhjælpssummer og
vederlag en gang for alle.

§ 41. Honorarer kan ydes som faste år-
lige vederlag enten til en tjenestemand for
en virksomhed i statens tjeneste uden for
hans egentlige tjenestegerning eller til en
ikke-tjenestemand for en virksomhed i sta-
tens tjeneste, der ikke betales med konjunk-
turløn.
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Ka/p. 4. Suspension, disciplinær-
forfølgning og injuriesøgsmål.

§ 19. En tjenestemand kan suspenderes
eller midlertidigt overføres til andet arbejde,
når han har pådraget sig grundet mistanke
om et forhold, der betager ham den tillid,
som bestridelsen af stillingen kræver, eller
som i øvrigt gør det betænkeligt, at han
vedblivende udfører sit hidtidige arbejde.

Gældende lov.

StJc. 2. Honorarer kan ikke tilstås uden
bevilling på hvert års finanslov. Sådan be-
villing kan gives summarisk for et vist antal
honorarer af ens størrelse eller personlig be-
stemt. I sidste tilfælde bortfalder beløbet i
mangel af ny bevilling ved overgang til
anden stilling.

Stk. 3. Ikke-tjenestemænd under forsvars-
ministeriet med pensionsret i henhold til lov
af 12. juli 1946 med senere ændringer om-
fattes ikke af bestemmelserne i denne para-
graf.

§ 42. De på finansloven bevilgede med-
hjælpssummer kan ikke, medmindre det ud-
trykkeligt er bestemt ved lov, benyttes til
at yde vederlag til nogen tjenestemand inden
for pågældende styrelsesgren eller nogen
inden for samme med honorar i henhold
til § 41 antagen person. Det samme gælder
om enhver anden indtægts- eller udgifts-
bevilling, der ikke efter sin tekst fremtræder
som bestemt til at indeholde vederlag til
ovennævnte tjenestemænd eller honorarløn-
nede; for så vidt angår anlægssummer og
andre tidsbegrænsede bevillinger, er det dog
tilstrækkeligt, at vederlag af den omhand-
lede karakter udtrykkeligt er hjemlet ved
bevillingen.

Stk. 2. Til afholdelse af vederlag én gang
for alle til tjenestemænd for arbejde af
særlig art eller under ganske særlige forhold
kan der ved fmanslovbevilling stilles beløb
til rådighed.

Stk. 3. Ved en tjenestemands 25, 40 og
50 års tjeneste jubilæer ydes der gratiale efter
nærmere af finansministeren fastsatte regler.

§ 11. Når en tjenestemand anholdes som
mistænkt eller tiltales for en forbrydelse,
såvel som når han har pådraget sig grundet
mistanke om et forhold, der betager ham
den tillid, som bestridelsen af tjenestestil-
lingen kræver, suspenderes han, indtil ende-
lig afgørelse er truffet i sagen. Suspension
finder ligeledes sted, når en tjenestemand
har gjort sig skyldig i en handling, der gør
det betænkeligt vedblivende at lade ham
bestride sin tjenestegerning, medmindre det
efter vedkommende styrelses skøn findes
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Stk. 2. Forhold, der medfører indskriden
efter stk. 1, og som ikke gøres til genstand
for strafferetlig forfølgning, behandles ved
disciplinær undersøgelse efter reglerne i
§§ 20-24.

Stk. 3. Ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen fastsætter nærmere reg-
ler om iværksættelse og ophør af suspension.

Gældende lov.

forsvarligt midlertidigt at forsætte ham til
anden tjeneste. Suspension finder endvidere
sted, såfremt en tjenestemand, der har og
må have midler af statskassen til selvstæn-
dig forvaltning, erklæres fallit, i hvilket
tilfælde suspensionen vedvarer, indtil bo-
behandlingen er sluttet. Suspensionen fore-
tages af vedkommende centralstyrelse; dog
kan underordnede myndigheder foreløbig
sætte tjenestemanden fra tjeneste, indtil
centralstyrelsens afgørelse, der uopholde-
ligt skal indhentes, foreligger. Centralstyrel-
sen skal, så vidt det står til denne, foran-
ledige, at sagens afslutning mest muligt
fremskvndes.

Stk. 2. Under suspensionen oppebæres
kun 2/3 af lønningen og af alle almindelige
og særlige tillæg, herunder bestillingstillæg,
men intet af de med stillingen forbundne
honorarer og uvisse indtægter. Reduktionen
af lønnen sker fra suspensionsdagen, dog
således at tilbagebetaling af allerede forfal-
den lønning ikke finder sted, for så vidt
tjenestemanden ikke genindtræder i tjene-
sten. Ophæves suspensionen derimod, uden
at afskedigelse finder sted, foretages der den
1. i den efter ophævelsen påfølgende måned
en endelig regulering af lønnen i forhold til
suspensionsperiodens varighed.

Stk. 3. Såfremt sagen, der i medfør af
stk. 1, 1. og 2. punktum, har medført sus-
pension, fører til afskedigelse eller degrada-
tion, jfr. § 18, sker der ingen efterbetaling af
den tilbageholdte del af lønningen med alle
almindelige og særlige tillæg. Fører sagen
til forflyttelse, træffes der samtidig med den
herom trufne beslutning bestemmelse om,
hvorvidt og i bekræftende fald i hvilket
omfang efterbetaling skal finde sted. Slut-
tes sagen derimod med forsættelse til anden
tjeneste, bøde, irettesættelse eller advarsel,
ydes der ligesom i de tilfælde, hvor sagen
afsluttes uden påtale, efterbetaling af den
tilbageholdte del, dog ikke for den tid,
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(Jfr. § 34)

§ 20. En tjenestemand, der tjenstligt ind-
berettes for en tjenesteforseelse eller et
strafbart forhold, skal have udleveret en
fremstilling af sagens faktiske omstændig-
heder og have adgang til at afgive en skrift-
lig udtalelse om fremstillingen. Han skal
samtidig gøres bekendt med, at han ikke
har pligt til at udtale sig om fremstillingen.

Stic. 2. Når disciplinær undersøgelse ind-
ledes mod en tjenestemand for tjenstlig for-
seelse, udpeger vedkommende minister, eller
den han bemyndiger dertil, en forhørsleder.
Såfremt det efter sagens karakter skønnes
påkrævet, kan ministeren anmode præsi-
denten for en af de kollegiale retter om at
udpege forhørslederen.

Gældende lov.

i hvilken tjenestemanden eventuelt ved sit
forhold under sagen selv har bevirket den-
nes forhaling; såfremt forholdene i særlig
grad taler derfor, kan der desuden ydes hel
eller delvis efterbetaling af mistede hono-
rarer og uvisse indtægter. Bestemmelse om
efterbetaling træffes samtidig med sagens
afslutning og af den samme myndighed,
som afgør sagen, ifr. SS 17 og 18. Hvorvidt
der bør finde efterbetaling sted i de af reglen
i stk. 1, 3. punktum, omfattede tilfælde,
afgøres af vedkommende minister. Såfremt
suspensionen skyldes anholdelse eller tiltale
for en forbrydelse, hvori vedkommende fin-
des skyldig, finder efterbetaling ikke sted;
der træffes i sådanne tilfælde inden 3 må-
neder efter domsafsigelsen bestemmelse om,
hvorvidt den pågældende skal afskediges.

§ 11-
Sik. 4. Med hensyn til dommere har det

sit forblivende ved bestemmelsen i § 50 i
lov om rettens pleje af 11. april 1916 med
senere ændringer.

10. Om disciplinær forfølgning og straf
samt om appel til domstolene.

§ 17. En tjenestemand, for hvis vedkom-
mende der sker tjenstlig indberetning til
overordnet myndighed angående en tjene-
steforseelse eller et forhold, der antages at
falde ind under straffelovgivningen, har ret
til at blive gjort bekendt med en skriftlig
fremstilling af de faktiske forhold vedrø-
rende det passerede. Han skal i sagen afgive
en udtalelse, som kan bestå i en påtegning
om, at fremstillingen erkendes at være rigtig,
eller i sager, der er så alvorlige, at det må
forudsættes, at forhør vil blive afholdt, af
påtegningen „læst". Tjenestemanden kan
kræve udleveret en genpart af fremstillin-
gen.

§ 17.
Stk. 2. Når disciplinær undersøgelse ind-

ledes mod en tjenestemand for tjenstlig for-
seelse, udpeges en forhørsleder efter nærmere
af ministeren fastsatte regler. Ved tjenstlig
undersøgelse imod tjenestemænd i ministe-
rierne og de til disse knyttede centrale insti-
tutioner skal forhørslederen, for så vidt der
ikke i pågældende etat findes en auditør,
udpeges af præsidenten for en af de kollegiale
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Stk. 3. Såfremt det i særlige tilfælde findes
påkrævet, kan vedkommende minister efter
forhørslederens indstilling og efter indhentet
udtalelse fra vedkommende centralorganisa-
tion beskikke en person til at repræsentere
administrationen.

§ 21. Tjenestemanden er berettiget til at
give møde med en bisidder og skal ved ind-
kaldelsen til det første forhør gøres bekendt
hermed.

Stk. 2. Som bisidder kan anvendes en
repræsentant for tjenestemandens organisa-
tion, en tjenestemand i vedkommende mini-
sterium eller institution eller en advokat.

Stk. 3. Forhørslederen træffer bestemmelse
om vidneførsel og om tilvejebringelse af
andre bevisligheder.

Stk. 4. Enhver, der er ansat i statens
tjeneste, har pligt til at give møde under for-
hørene og afgive forklaring. Den, som afgiver
urigtig forklaring som vidne, straffes med
bøde eller hæfte. Hvis et vidne undlader at
give møde eller vægrer sig ved at afgive
forklaring, kan forhørslederen lade ham af-
høre ved underretten på det sted, hvor for-
hørene afholdes eller den pågældende bor.

Stk. 5. Tjenestemanden har adgang til at
afgive skriftlige indlæg, også efter forhøre-
nes afslutning.

Gældende lov.

retter. I tvivlstilfælde træffer finansministe-
ren afgørelsen om denne bestemmelses ræk-
kevidde.

Stk. 3. Tjenestemanden er berettiget til
at give møde med en bisidder, hvorom han
må gøres bekendt ved indvarslingen til det
første forhør; sådan indvarsling skal ske
med passende frist. Ministeren giver regler
for, hvem der kan optræde som bisidder.
Som bisidder kan anvendes en sagfører. Så-
fremt undersøgelsen afsluttes uden ikendelse
af disciplinærstraf, jfr. § 18, vil tjeneste-
mandens rimelige udgifter til bisidder være
at godtgøre ham af vedkommende styrelse.
I andre tilfælde vil der kunne ydes den på-
gældende hel eller delvis dækning af de
nævnte udgifter, hvis disse ellers ville komme
til at stå i åbenbart misforhold til tjeneste-
mandens forseelse. Har en tjenestemand
under en disciplinærsag på egen hånd frem-
skaffet beviser, vil de hertil medgåede ud-
gifter kunne godtgøres ham helt eller delvis,
når han skønnes at have haft rimelig grund
til at fremskaffe beviserne.

Stk. 4. Under forhørene har tjenesteman-
den ret til at lade føre vidner og kan afgive
skriftlige indlæg, til brug ved udfærdigelsen
af hvilke han kan kræve udskrift af forhørs-
protokollen samt afskrift af samtlige til
denne knyttede bilag eller adgang til at
gennemgå disse. Bisidderen har ret til at
yde tjenestemanden bistand under forhørene
samt gennem udfærdigelsen af skriftlige ind-
læg. Ved henvendelse til pågældende styrelse
har vedkommende forhandlingsberettigede
organisation ret til at blive gjort bekendt
med den afgørelse, der af styrelsen er truffet
på grundlag af det ved den tjenstlige under-
søgelse tilvejebragte materiale.

Stk. 5. Enhver tjenestemand inden for
vedkommende styrelsesgren er pligtig til på
forlangende at lade sig afhøre, og forhørs-
lederen vil kunne forlange udtalelser af en
som vidne ført tjenestemand afgivet på ære
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Stk. 6. Forhørslederen afgiver efter sagens
afslutning en beretning. Hvis ministeren an-
moder derom, skal forhørslederen tillige af-
give en indstilling om sagens afgørelse.

Stk. 7. Tjenestemandsforhør og retsmøder,
der afholdes under sagen, er ikke offentlige.
Dog kan vedkommende minister bestemme,
at offentligheden skal have adgang til at
overvære sagens behandling, hvis tjeneste-
manden med tilslutning af vedkommende
centralorganisation fremsætter begæring
derom.

Stk. 8. Offentlig gengivelse af, hvad der
er passeret under forhør og retsmøder, der
ikke er offentlige, straffes med bøde.

§ 22. Må det antages, at sagen slutter
med overførelse til andet arbejdssted eller
til anden stilling inden eller uden for an-
sættelsesområdet, degradation eller afsked
skal der gives vedkommende centralor-
ganisation meddelelse om sagens stilling,
således at denne kan få lejlighed til at ud-
tale sig i sagen, inden denne afgøres.

Stk. 2. Vedkommende centralorganisation
har efter begæring krav på at blive gjort
bekendt med den afgørelse, som er truffet
på grundlag af det ved den tjenstlige under-
søgelse tilvejebragte materiale.

Stk. 3. Hvis tjenestemanden er mistænkt
for et strafbart forhold, kan han forlange
sagen behandlet som straffesag. Dette er
ikke til hinder for, at der efter straffesagens
afslutning iværksættes tjenstligt forhør imod
tjenestemanden.

Stk. 4. En tjenestemand, hvem der er til-
delt en disciplinær straf uden forudgående
tjenstligt forhør, jfr. § 24, kan begære en
tjenstlig undersøgelse iværksat. Der er dog
kun pligt til at imødekomme begæringen,

Gældende lov.

og samvittighed. Vidnesbyrd kan dog næg-
tes, når besvarelsen af det stillede spørgsmål
må forudsættes at ville udsætte vidnet selv
for tab af borgerlig agtelse eller velfærd.

§ 17.
Stk. 6. Såfremt det må antages, at sagen

slutter med forflyttelse, degradation eller af-
skedigelse, påhviler det pågældende styrelses
chef, forinden ikendelse af en disciplinærstra f
af ovennævnte art finder sted, at give ved-
kommende forhandlingsberettigede organi-
sation meddelelse om sagens stilling, således
at der kan gives en repræsentant fra orga-
nisationen lejlighed til en mundtlig drøftelse
af sagen med styrelsens chef, forinden ende-
lig afgørelse i strafspørgsmålet træffes.

(Jfr. § 17, stk. 4).

Stk. 7. Hvis tjenestemanden er mistænkt
for et forhold, der antages at falde ind under
straffelovgivningen, kan han forlange under-
søgelsen henvist til retten.

Stk. 8. En tjenestemand, hvem der er til-
delt en disciplinær straf uden forudgående
tjenstligt forhør, jfr. § 18, kan anmode på-
gældende minister om iværksættelse af en
tjenstlig undersøgelse: en sådan anmodning
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såfremt den er anbefalet af vedkommende
centralorganisation.

(Jfr. § 34).

§ 23. Sluttes undersøgelsen uden iken-
delse af disciplinærstraf, godtgøres tjene-
stemandens udgift til bisidder. I andre til-
fælde afgør vedkommende minister under
hensyntagen til sagens udfald og omstæn-
dighederne i øvrigt, om udgiften til bisidder
skal godtgøres helt eller delvis.

Stic. 2. Godtgørelse efter stk. 1 ydes kun,
såfremt det må anses for rimeligt, at tjene-
stemanden har afholdt udgifter til bisidder,
og godtgørelsen kan ikke overstige, hvad der
for et tilsvarende arbejde ville være blevet
tilkendt en beskikket forsvarer i en straffe-
sag. Forhørslederen afgiver efter begæring
en udtalelse herom.

Stk. 3. Har en tjenestemand under en
disciplinærsag på egen hånd fremskaffet
beviser, godtgøres udgifter herved ham helt
eller delvis, når han må anses for at have
haft rimelig grund til at fremskaffe bevi-
serne. Forhørslederen afgiver efter begæring
en udtalelse herom.

§ 24. Som disciplinær straf for tjenstlig
forseelse kan anvendes advarsel eller irette-
sættelse, bøde, der dog ikke må overstige
Y2 måneds løn, overførelse til andet arbejde
eller andet arbejdssted eller til anden stilling
inden eller uden for ansættelsesområdet,
degradation — herunder nedrykning med ét
eller flere løntrin inden for samme lønram-
me eller afsked. Bøde over 1/25 af måneds-
lønnen og overførelse til andet arbejde kan
ikke anvendes, inden forhør er afholdt i
overensstemmelse med §§ 20-22, medmindre
der foreligger en uforbeholden skriftlig til-
ståelse, i hvilken tjenestemanden vedgår de
faktiske omstændigheder i det påsigtede for-
hold og erkender sig skyldig i en tjeneste-
forseelse. Overførelse til andet arbejdssted
eller til anden stilling inden eller uden for
ansættelsesområdet, degradation eller af-
sked som straf for tjenesteforseelser kan,
når forholdet ikke er fastslået ved dom,
aldrig finde sted uden efter afholdt tjenst-

Gældende lov.

vil dog kun kunne imødekommes, såfremt
den er anbefalet af vedkommende forhand-
lingsberettigede organisation.

Stk. 9. Med hensyn til dommere har det
sit forblivende ved bestemmelserne i §§ 48
og 49 i lov om rettens pleje.

(Jfr. § 17, stk. 3).

§ 18. Som disciplinær straf for tjenstlig
forseelse vil der af vedkommende styrelse
kunne anvendes advarsel eller irettesættelse,
bøde, der dog ikke må overstige % måneds
løn, forsættelse til anden tjeneste, forflyt-
telse, degradation eller afskedigelse, jfr. dog
grundlovens §§ 27 og 64. Bøde over 10 kr. og
forsættelse vil, hvis der ikke foreligger en
uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken
tjenestemanden vedgår de faktiske momen-
ter i det påsigtede forhold og erkender sig
skyldig i en tjenesteforseelse, ikke kunne an-
vendes, forinden forhør er afholdt i overens-
stemmelse med § 17. Forflyttelse, degrada-
tion — herunder nedrykning med ét eller
flere alderstillæg inden for samme lønklasse
— eller afsked for de i §§ 60 og 61 nævnte
forhold eller i øvrigt som straf for tjeneste-
forseelser kan, når forholdet ikke er fastslået
ved dom, aldrig finde sted uden efter forud-
gået tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan
indeholdes i lønnen.
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ligt forhør. Ikendte bøder kan indeholdes i
lønnen.

§ 25. Når en tjenestemand beskyldes for
uretskaffenhed i tjenesten, eller der frem-
sættes ærerørige beskyldninger mod ham,
kan det pålægges ham at fralægge sig be-
skyldningen ved dom. Såfremt forholdene
taler derfor, kan vedkommende minister
efter forhandling med ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen bestemme, at der
af statskassen ydes tjenestemanden hel eller
delvis godtgørelse af eventuelle udgifter ved
retssagen.

Kap. 5. Afsked.

§ 26. De af kongen udnævnte tjeneste-
mænd afskediges af kongen.

Stk. 2. Andre tjenestemænd afskediges af
den minister, under hvem de hører, eller af
den, han bemyndiger dertil. Dog kan uan-
søgt afsked kun foretages af ministeren.

§ 27. Tjenestemænd kan med 3 måneders
varsel forlange sig afskediget til udgangen
af en måned.

§ 28. Tjenestemænd kan afskediges uden
ansøgning med 3 måneders varsel til ud-
gangen af en måned. Afsked kan dog ske
med kortere varsel, såfremt afskeden er
begrundet i, at tjenestemanden som følge
af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller
mislighed er uskikket til at forblive i stil-
lingen.

§ 29. Tjenestemænd afskediges fra ud-
gangen af den måned, hvori de fylder 70 år
eller opnår den alder, der efter den øvrige
lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse
for vedkommende stilling, eller opnår den
alder over 60 år, som er fastsat ved aftale,
jfr. § 35.

Gældende lov.

§ 20. Når en tjenestemand beskyldes for
uretskaffenhed i tjenestegerningen eller der
fremsættes ærerørige beskyldninger mod
ham, kan det pålægges ham at fralægge sig
beskyldningen ved dom. Dette gælder også
den, der er konstitueret i en tjenestestilling.
Såfremt forholdene taler derfor, kan pågæl-
dende minister efter forhandling med finans-
ministeren bestemme, at der af statskassen
ydes tjenestemanden hel eller delvis godt-
gørelse af eventuelle udgifter ved retssagen.

§ 6 .
Stk. 2. Den samme, som har retten til at

ansætte i en tjenestestilling, tager også be-
stemmelse om og iværksætter afskedigelse fra
stillingen. Dog kan uansøgt afskedigelse af
en pensionsberettiget tjenestemand kun
finde sted med pågældende ministers sam-
tykke.

§ 8. Tjenestemænd, som ikke har konge-
lig udnævnelse, kan til enhver tid med 3 må-
neders varsel forlange sig afskediget af tje-
nesten.

Stk. 2. Der tilkommer enhver tjeneste-
mand, der afskediges uden ansøgning, et var-
sel på 3 måneder. Hvis afskedigelsen er be-
grundet i noget af de i §§ 60 eller 61 nævnte
forhold, kan afskedigelsen dog ske med kor-
tere varsel eller uden varsel; det samme gæl-
der, hvis ansøgning ikke rettidig er indgivet
i det i § 53 najvnte tilfælde.

II. Egenpension.
§ 53. Egenpension tilkommer efter ne-

dennævnte regler de efter § 49 pensionsbe-
rettigede tjenestemænd, når de afskediges på
grund af alder eller svagelighed eller anden
dem utilregnelig årsag. Enhver tjenestemand
er forpligtet til at søge sin afsked fra udgan-
gen af den måned, hvori han fylder 70 år.
Berettiget til at erholde afsked med pension
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§ 30. Tjenestemænd ansat på åremål kan
kun afskediges uden ansøgning, såfremt af-
skeden er begrundet i helbredsmæssige årsa-
ger eller i forhold som nævnt i § 28, 2. pkt.,
eller § 29. I øvrigt ophører ansættelsen ved
åremålets udløb.

§ 31. Inden en tjenestemand afskediges
uden ansøgning, skal der, bortset fra de i
§ 29 nævnte tilfælde, gives såvel vedkom-
mende centralorganisation som tjeneste-
manden selv adgang til at udtale sig, med-
mindre forhør har været afholdt efter
§§ 20-22.

Stk. 2. Enhver, der afskediges uden an-
søgning, kan forlange at få skriftlig oplys-
ning om afskedigelsesgrunden.

Stk. 3. Forud for enhver uansøgt afsked
bortset fra de i § 29 nævnte tilfælde, ind-
hentes en udtalelse fra ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen om tjene-
stemandens krav på pension. Det samme
gælder ved ansøgt afsked når afskedsansøg-
ningen skyldes helbredsmæssige årsager.

§ 32. Hvis en tjenestemand afskediges,
fordi ændringer i forvaltningens organisa-
tion eller arbejdsform medfører, at hans
stilling nedlægges, og det ikke er muligt at
anvise ham en anden stilling, som han efter
§§ 12-13 har pligt til at overtage, bevarer
han sin hidtidige lønning i 3 år, dog ikke
længere end til den for stillingen fastsatte
afgangsalder. I denne periode er han om-
fattet af reglerne i §§ 12-13.

Gældende lov.

efter nærværende lov er tjenestemanden, når
han er fyldt 67 år. Ansøgningen om afsked
skal være indgivet senest 3 måneder inden
udløbet af den måned, hvori tjenestemanden
fylder 70 år, og samme varsel skal gives ved
ansøgning om afsked på grund af alder før
dette tidspunkt.

§8.
Stk. 4. Forinden en tjenestemand afskedi-

ges uden ansøgning, og uden at afskedigelsen
skyldes sygdom, skal der gives såvel ved-
kommende forhandlingsberettigede tjeneste-
mandsorganisation som tjenestemanden selv
adgang til at udtale sig i sagen. Såfremt for-
hør er afholdt i henhold til § 17, skal der dog
ikke indhentes yderligere udtalelse.

§8.
Stk. 5. Enhver, der afskediges uden ansøg-

ning, har ret til efter derom fremsat begæ-
ring at få skriftlig oplysning om afskedigel-
sesgrunden.

§8.
Stk. 3. Forud for den enkelte afskedigelse

træffer finansministeren bestemmelse om,
hvorvidt tjenestemanden har ret til pension,
jfr. dog § 19.

§ 59. Den tjenestemand, hvis stilling ind-
drages, efter at han er fyldt 30 år, er, når
der ikke tilbydes ham anden efter hans ud-
dannelse og helbredstilstand passende stil-
ling i hans hidtidige eller anden styrelsesgren
med mindst samme lønningsindtægt (jfr.
§ 51, stk. 1), berettiget til i 5 år at oppe-
bære ventepenge. Disse skal i de første 3 må-
neder være lig med den sidst opnåede løn,
jfr. forannævnte § 51, stk. 1, og derefter 2/3



160

Lovudkastet.

Kap. 6. Særbestemmelse om 'prøveansatte.
§ 33. En tjenestemand ansat på prøve

kan i de første 6 måneder af prøveansættel-
sen forlange sig afskediget med 14 dages
varsel og i den resterende del af prøveansæt-
telsen med 1 måneds varsel, i begge tilfælde
til udgangen af en måned.

Stk. 2. I de første 6 måneder af prøve-
ansættelsen kan sådanne tjenestemænd af-
skediges uden ansøgning med 14 dages
varsel til udgangen af en måned.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 26, stk. 2,
2. pkt., § 31, stk. 3, samt § 32 gælder ikke
for tjenestemænd ansat på prøve.

Kap. 7. Særbestemmelse om dommere.
§ 34. Ansættelse som dommer kan kun

ske som varig ansættelse.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 8, §§ 11-13 og

§§ 19-24 gælder ikke for dommere.

Gældende lov.

heraf. I den tid, ventepenge oppebæres, er
han pligtig at modtage ansættelse i en pas-
sende stilling af den ovennævnte art med
mindst samme lønningsindtægt som fastsat
for den inddragne stilling. Har han ikke
inden udløbet af 5 år fået ansættelse i anden
stilling, sættes han på pension. De år, i hvilke
ventepenge har været oppebåret, regnes ved
afgørelsen af spørgsmålet om pensionsalder
som tjenesteår, og pensionen beregnes efter
den lønningsindtægt, som er lagt til grund
for ventepengenes beregning.

Stk. 2. En pensionsberettiget tjeneste-
mand, hvem der tilbydes en stilling, hvis
overtagelse ville betyde forflyttelse af den i
grundlovens § 27 nævnte art, vil dog, dersom
han nægter at modtage stillingen, have ret
til pension efter de almindelige regler.

§5.
Stk. 4. For de i stk. 1 og 2 omhandlede

aspiranter gælder i de første 6 måneder efter
ansættelsen et gensidigt opsigelsesvarsel på
14 dage til udgangen af en måned.Herefter
er opsigelsesvarslet fra statens side 3 måne-
der til udgangen af en måned og fra aspiran-
tens side 1 måned til udgangen af en måned.
Hvis afskedigelsen er begrundet i forhold,
der ville have medført afsked efter nærvæ-
rende lovs §§ 60 eller 61, såfremt den pågæl-
dende havde været tjenestemand, kan af-
skedigelse ske med kortere varsel eller uden
varsel. Tilsvarende gælder, såfremt en elev
ikke har bestået en anordnet fagprøve og af
den grund afskediges.
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2. del.

Løn- og andre ansættelsesvilkår.

Kap. 8. Forhandlings- og organi-
sationsforhold.

§ 35. Løn- og andre ansættelsesvilkår for
tjenestemænd fastsættes ved aftale mellem
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen og de i § 39 nævnte centralorgani-
sationer.

Stk. 2. Aftale, der alene angår ansættelses-
vilkår for tjenestemænd under et enkelt
ministerium, kan dog efter nærmere bestem-
melse af ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen indgås af vedkommende mi-
nister.

Stk. 3. Aftaler efter stk. 1 og 2 kan dog
ikke indgås om forhold der bestemmes ved
lov eller i henhold til lov eller angår for-
valtningens opgaver, organisationer eller
personalebehov.

§ 36. Kan der ikke indgås aftale om
størrelsen af det samlede beløb til ændring
af løn- og andre ansættelsesvilkår, herunder
til justering af lønskala og stedtillæg, til
ændring i den lønmæssige placering af
tjenestemandsstillinger samt tu ændring af
andre ydelser for varetagelsen af tjeneste-
mandsstillingen, jfr. § 18, fremsætter mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæsen
særligt lovforslag.

Stk. 2. Kan der ikke indgås aftale om
anvendelsen af det i stk. 1 nævnte beløb,
fremsætter ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen, efter indhentet udtalelse
fra lønningsrådet, særligt lovforslag.

Gældende lov.

§ 22. Fra styrelserne afgives til de aner-
kendte centralorganisationer — eller til de
anerkendte etatsorganisationer på central-
organisationernes vegne — til drøftelse for-
slag til ændringer i love, regulativer og al-
mindelige instrukser, som vil medføre for-
andringer i bestående lønningsregler, den
reglementsmæssige arbejdstid, de ansattes
personlige, retlige stilling i etaten og lig-
nende ikke-tekniske forhold, derimod ikke
forhold, der alene vedrører enkeltmand.
Forslag, der omfatter flere styrelsesgrene,
afgives direkte til vedkommende central-
organisation, medens andre forslag afgives
til pågældende etatsorganisation på central-
organisationens vegne. Ved udvalgs- eller
kommissionsbehandling af spørgsmål, som
henhører under denne paragraf, kan som
personalerepræsentanter kun medvirke så-
danne, som er udpeget af den eller de for-
handlingsberettigede organisation(er), jfr.
§21.

§ 88. De i § 84 nævnte begyndelsesløn-
ninger med eventuelle alderstillæg og pen-
sionsgivende tillæg kan endvidere med hjem-
mel på bevillingslov for nærmere fastsatte
perioder ad gangen forhøjes eller nedsættes
med én eller flere portioner af følgende stør-
relse:
Lønning i henhold En portion overens-

til § 84 komsttillæg

kr. kr.

indtil 5.099 24
5.100- 8.499 36
8.500-15.299 48
15.300-18.699 60
18.700-22.099 72
22.100-25.499 84
25.500-28.899 96
28.900-32.299 108
32.300-35.699 120
35.700-39.099 132
39.100-42.499 144
42.500-45.899 156
45.900 og derover 168

21
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§ 37. Kan der ikke indgås aftale om for-
hold, der ikke er omfattet af § 36, træffes
afgørelsen af ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen efter indhentet ud-
talelse fra lønningsrådet.

§ 38. Bestemmelser om ansættelsesvilkår,
hvorom der ikke kan indgås aftale, samt
ændring af sådanne bestemmelser, fastsættes
efter forudgående forhandling med de i § 39
nævnte centralorganisationer.

Stk. 2. De i § 39 nævnte centralorganisa-
tioner kan forhandle med vedkommende
fagminister og ministeren for statens løn-
nings- og pensionsvæsen om ethvert fagligt
spørgsmål, der angår tjenestemænd.

§ 39. Tjenestemændenes og tjeneste-
mandspensionisternes forhandlingsret ud-
øves gennem de centralorganisationer, med
hvilke ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen efter indhentet udtalelse fra
lønningsrådet indgår en hovedaftale om
fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og
om regler for udøvelse af forhandlingsret i
øvrigt.

Stk. 2. De pågældende centralorganisa-
tioner skal tilsammen give samtlige tjene-
stemænd og pensionerede tjenestemænd
adgang til repræsentation.

Stk. 3. I hovedaftalen træffes bestemmelse
om adgangen for de organisationer, der er
tilsluttet centralorganisationerne, til at for-

Gældende lov.

Stk. 2. Finansministeren indkalder med
passende varsel tjenestemændenes central-
organisationer til forhandling om eventuel
regulering af lønningerne i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Antallet af portioner overenskomst-
tillæg fastsættes fra 1. januar 1965 til 97.
Inden 1. april 1965 optager finansministeren
forhandling med tjenestemændenes central-
organisationer om eventuel ændring af an-
tallet af portioner, jfr. stk. 1 og 2. Finans-
ministeren træffer nærmere bestemmelse an-
gående udbetalingen af overenskomsttillæg-
get for januar kvartal 1965.

§ 23. De anerkendte organisationer kan
træde i forhandling med styrelsen om ethvert
fagligt spørgsmål vedrørende etaten, grupper
inden for denne eller enkeltmand, herunder
spørgsmål om enkeltmands ansættelse eller
afskedigelse. Denne adgang til forhandling
omfatter dog ikke spørgsmål om arbejds-
ledelsen.

§ 21. Statstjenestemændenes forhand-
lingsret over for statsstyrelsen, jfr. §§ 22-24,
udøves gennem følgende centralorganisatio-
ner: Statstjenestemændenes Centralorgani-
sation I (funktionærklasserne), Statstjene-
stemændenes Centralorganisation II (em-
bedsklasserne) og Danske Statsembeds-
mænds Samråd, der er sammenslutninger af
de for hver styrelsesgren anerkendte etats-
organisationer, jfr. stk. 2.

Stk. 2. For at organisationer kan opnå
godkendelse som anerkendte etatsorganisa-
tioner, hvilken godkendelse meddeles af fi-
nansministerlet, må følgende betingelser
være opfyldt:

De må enkeltvis eller i forbund
a) give adgang til alle i pågældende sty-

relsesgren ansatte, derunder aspiranter,
at fordelingen kan ske i flere
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handle spørgsmål, som alene angår organi-
sationens medlemmer.

Gældende lov.

afdelinger, hvis antal fastsættes af fi-
nansministeriet for hver enkelt styrelse,
og som højst kan udgøre 3,

b) ikke give adgang for andre end de i
pågældende styrelsesgren ansatte tjene-
stemænd og aspiranter samt pensione-
rede tjenestemænd,

c) følge sådanne regler ved valg, at der
sikres de forskellige hovedgrupper en
passende repræsentation ved forhand-
linger med styrelsen,

d) tilsammen overvejende repræsentere de
i pågældende styrelsesgren ansatte,

e) ikke give stemmeret i tjenestemands-
anliggender, der omfattes af forhand-
lingsretten, til andre end tjenestemænd
og aspiranter,

f) godtgøre, at de har tilsluttet sig en af
de i stk. 1 nævnte centralorganisationer.

Finansministeriet kan til enhver tid for-
lange, at de anerkendte organisationer ved
indsendelse af de nødvendige oplysninger
godtgør deres ret til vedvarende at nyde
anerkendelse. Sådanne oplysninger skal altid
indsendes, når der foretages principielle æn-
dringer i de for pågældende organisation
gældende love.

Stk. 3. De ved nærværende lovs ikrafttræ-
den meddelte anerkendelser af bestående
etatsorganisationer bevarer deres gyldighed,
for så vidt og så længe vedkommende orga-
nisation opfylder de i stk. 2 opstillede betin-
gelser. Etatsorganisationer, som inden lo-
vens ikrafttræden har opnået anerkendelse
som forhandlingsberettigede, er dog ikke
pligtige at søge optagelse i en centralorgani-
sation, jfr. stk. 2, f), dersom de ikke hidtil
har været tilsluttet en sådan; tilsvarende
gælder organisationer, der ved nærværende
lovs ikrafttræden anerkendes som forhand-
lingsberettigede, men som har bestået før
dette tidspunkt og har ført forhandlinger
med pågældende styrelse på grundlag af
speciel aftale eller fast praksis.

Stk. 4. Den almindelige ret, som enhver
forening eller enkeltmand har til at hen-
vende sig til styrelsen, berøres ikke af disse
regler.

§ 24. Forhandlinger kan føres mundtligt
eller skriftligt, og efter mundtlig forhånd-
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Kap. 9. Lønningsrådet.
§ 40. Ministeren for statens lønnings-

og pensionsvæsen kan anmode lønningsrå-
det om en udtalelse om ethvert spørgsmål,
der opstår i medfør af nærværende lov.

Stk. 2. De i § 39 nævnte centralorganisa-
tioner kan forlange, at lønningsrådets ud-
talelse indhentes om spørgsmål, som ikke
har kunnet løses ved forhandling med mini-
steren for statens lønnings- og pensionsvæ-
sen.

Stk. 3. Spørgsmål, der henhører under den
i § 42 nævnte voldgiftsret, kan ikke fore-
lægges for lønningsrådet.

§ 41. Lønningsrådet består af en for-
mand, en næstformand og et af ministeren
for statens lønnings- og pensionsvæsen fast-
sat antal medlemmer.

Stk. 2. Formanden, næstformanden og et
antal medlemmer, repræsenterende admini-
strationen og de i § 39 nævnte centralorga-
nisationer, beskikkes af ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen, for orga-
nisationsrepræsentanternes vedkommende
efter indstilling af centralorganisationerne.

Gældende lov.

ling kan sagen af organisationen forlanges
forelagt pågældende minister.

Stk. 2. Såfremt en organisation formener,
at styrelsen ikke har overholdt de i nærvæ-
rende lov fastsatte forhandlingsregler, kan
sagen forebringes ministeren, der kan på-
lægge styrelsen at føre forhandling og even-
tuelt kan suspendere de pågældende nye
regler, indtil forhandling er sket. Såfremt
sådan suspension ikke finder sted, anses reg-
lerne for gældende indtil videre.

Stk. 3. Der kan i forhandlingerne deltage
en forretningsfører eller sekretær for hver
anerkendt organisation. Den pågældende be-
høver ikke at være ansat i etaten.

Stk. 4. De nærmere regler vedrørende for-
handlingerne fastsættes af pågældende mi-
nister efter indhentet udtalelse fra lønnings-
rådet.

Stk. 5. Efter nærmere af finansministeren
fastsatte regler kan der i statsstyreiserne
oprettes samarbejdsudvalg, bestående af
repræsentanter for styrelsen og personalet.
Samarbejdsudvalgenes oprettelse og sam-
mensætning skal godkendes af et af finans-
ministeren nedsat centraludvalg.

§ 48. Det ved lov nr. 489 af 12. septem-
ber 1919, jfr, lov nr. 483 af 10. september
1920, nedsatte lønningsråd består af en for-
mand, en næstformand og 8 medlemmer.
Formanden og næstformanden udnævnes af
kongen, 3 af medlemmerne samt 3 stedfor-
trædere for disse udnævnes af finansmini-
steren, de øvrige 5 medlemmer samt 5 sted-
fortrædere for disse vælges af folketinget
blandt dettes medlemmer efter forholdstal.
Næstformanden og medlemmerne udnæv-
nes, henholdsvis vælges, for 4 år ad gangen,
dog at de af folketinget valgte medlemmer
afgår, såfremt de udtræder af folketinget.

Stk. 2. Rådets beslutninger afgøres ved
simpel stemmeflerhed blandt samtlige dets
medlemmer, idet dog næstformanden kun
deltager i afstemningen, når formanden er
forhindret i at deltage.

Stk. 3. Rådet står umiddelbart under fi-
nansministeren; rådets formand kan fore-
lægge denne en hvilken som helst af rådet
truffet afgørelse.

Stk. 4. Der skal af de forskellige styrelses-
grene forelægges rådet til udtalelse forslag
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Antallet af organisationsrepræsentanter skal
overstige antallet af administrationsrepræ-
sentanter med mindst 1.

Stk. 3. Et antal medlemmer, mindst sva-
rende til det i stk. 2 omhandlede formand-
skab og medlemstal, vælges af folketinget
blandt dettes medlemmer.

Stk. 4. For de i stk. 2 og 3 omtalte med-
lemmer beskikkes eller vælges et tilsvarende
antal stedfortrædere.

Stk. 5. Formanden, næstformanden, med-
lemmerne og stedfortræderne beskikkes eller
vælges for 4 år ad gangen. Dog afgår de af
folketinget valgte medlemmer og stedfor-
trædere, såfremt de udtræder af folketinget,
og organisationsrepræsentanterne og deres
stedfortrædere afgår, når ny indstilling
fremkommer.

Stk. 6. Rådets beslutninger træffes ved
simpel stemmeflerhed. Næstformanden kan
dog kun deltage i afstemningen, når for-
manden er forhindret i at deltage.

Kap. 10. Voldgift og indbringelse
for domstolene.

§ 42. Spørgsmål om overtrædelse eller
fortolkning af indgåede aftaler eller bestem-
melser, som efter §§ 36-37 træder i stedet
for aftaler, kan af ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen eller af ved-
kommende minister efter forhandling med
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen eller af en eller flere af de i § 39
nævnte centralorganisationer indbringes for
voldgiftsretten i tjenestemandssager.

§ 43. Voldgiftsretten består af en for-
mand og 4 medlemmer, der beskikkes af
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen.

Stk. 2. Formanden og en stedfortræder
for denne beskikkes efter indstilling fra
højesterets præsident blandt rettens dom-
mere. 2 medlemmer og stedfortrædere for
disse beskikkes efter indstilling fra østre
landsrets præsident blandt rettens dommere.

Gældende lov.

til nye regler samt til ændring i bestående
regler vedrørende ydelse af dagpenge, over-
arbejdspenge (herunder højeste tjenestetid)
og andie særlige ydelser (jfr. denne lovs
2. del). På samme måde forholdes med hen-
syn til regler om forhandlinger med tjeneste-
mandsorganisationerne (§ 24), om afdrag i
lønning for tjenestebolig og andre ydelser in
natura (§ 36), om længden af den årlige ferie
(§ 13), om levering af uniformer og tilskud
til uniformsanskaffelser (§ 39) og med hen-
syn til den i § 46, stk. 3, nævnte regulering.

Stk. 5. Det påhviler rådet at gøre indstil-
ling til finansministeren vedrørende alle
spørgsmål om ændringer i denne lovs be-
stemmelser i kapitel 4 om stedtillæg.

Stk. 6. Opstående spørgsmål om fortolk-
ningen af de i tjenestemandsloven indeholdte
bestemmelser kan gennem finansministeren
forelægges rådet til udtalelse. I øvrigt kan
der i det omfang, det skønnes ønskeligt,
forelægges rådet til udtalelse alle spørgsmål
vedrørende statens lønninger, honorarer og
andre vederlag.

Stk. 7. Rådet kan tilkalde særlige sagkyn-
dige til at give oplysninger. I øvrigt er rådet
bemyndiget til i den udstrækning, i hvilken
det er nødvendigt for dets arbejde, at ind-
hente oplysninger i pågældende styrelse.

§ 25. Til afgørelse af tvistigheder mellem
styrelsen og tjenestemændenes centralorga-
nisationer om forståelse af bestemmelser af
den i § 22 nævnte art, der efter § 19 ikke
kan indbringes for domstolene, oprettes en
voldgiftsret. Afgørelser, der hviler på et sted-
ligt skøn, kan ikke bringes for voldgiftsret-
ten.

Stk. 2. Voldgiftsretten består af en af
højesterets præsident blandt rettens dom-
mere udpeget formand. 2 af østre landsrets
præsident blandt rettens dommere udpegede
medlemmer samt 2 af finansministeren ud-
pegede medlemmer, af hvilke det ene repræ-
senterer styrelsen; det andet medlem repræ-
senterer tjenestemændenes centralorganisa-
tioner og udpeges efter forudgående indstil-
ling fra disse organisationer. Formanden og
de nævnte faste medlemmer samt supple-
anter for dem udpeges for 3 år ad gangen.
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Et medlem og en stedfortræder for dette
beskikkes efter indstilling fra de i § 39
nævnte centralorganisationer.

Stk. 3. For den enkelte sag tiltrædes
voldgiftsretten af et medlem udpeget af
vedkommende minister og et medlem ud-
peget af vedkommende centralorganisation.

Stk. 4. Formanden og de nævnte faste
medlemmer samt stedfortræderne for disse
beskikkes for 3 år ad gangen, dog afgår
det efter indstilling fra centralorganisa-
tionerne beskikkede faste medlem og hans
stedfortræder, når ny indstilling fremkom-
mer.

Stk. 5. Efter indhentet erklæring fra
voldgiftsretten antager ministeren for sta-
tens lønnings- og pensionsvæsen en sek-
retær for retten.

Stk. 6. Ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen fastsætter de nærmere
regler om indbringelse af sager for voldgifts-
retten og om den forberedende behandling af
sagerne samt om udpegning af de 2 med-
lemmer, der skal tiltræde retten for den
enkelte sag.

Stk. 7. Om voldgiftsrettens sagsbehand-
ling gælder i øvrigt med de nødvendige
forandringer de i lovbekendtgørelse nr. 124
af 21. april 1964 om arbejdsretten, §§ 8-9,
11-15 og 16, 1. pkt., indeholdte bestem-
melser.

§ 44. Spørgsmål, der efter § 42 kan ind-
bringes for og afgøres af voldgiftsretten,
kan ikke indbringes for de almindelige dom-
stole. Dog er en tjenestemand berettiget til
at anlægge sag ved domstolene, når ved-
kommende centralorganisation har afslået
at indbringe sagen for voldgiftsretten.

Stk. 2. Hvor en sag kan indbringes for
domstolene, skal den være anlagt inden
6 måneder efter, at sagsøgeren har mod-
taget meddelelse om den endelige admini-
strative afgørelse, eller sagen er afvist af
centralorganisationen eller af voldgiftsret-
ten.

Gældende lov.

For den enkelte sag tiltrædes voldgiftsretten
af et medlem udpeget af vedkommende
styrelse og et medlem udpeget af vedkom-
mende centralorganisation efter nærmere
bestemmelse af finansministeren. De nær-
mere regler om rettens virkemåde fastsættes
af finansministeren.

Stk. S. Sagernes indbringelse for voldgifts-
retten sker på forlangende af en af de i
§ 21 nævnte centralorganisationer.

Stk. 4. Voldgiftsretten kan pålægge par-
terne at udrede sagsomkostninger, derunder
hel eller delvis dækning for udgiften ved
voldgiftsrettens behandling af pågældende
sag. Såfremt voldgiftsrettens kendelse om-
støder styrelsens opfattelse af den pågæl-
dende bestemmelse, kan den pålægge sty-
relsen at afbøde virkningerne af den hid-
tidige fortolkning over for det påklagede og
andre tilsvarende tilfælde, dog ikke fra noget
tidspunkt forud for organisationens besvæ-
ring til centralstyrelsen over forholdet. Ken-
delsen er afgørende for den fremtidige for-
tolkning af pågældende bestemmelse, men
udelukker ikke vedkommende ministerium
fra efter indhentet udtalelse fra finansmini-
steriet at ændre reglerne under iagttagelse
af bestemmelserne i § 22.

Stk. 5. Afgørelser truffet før nærværende
lovs ikrafttræden kan alene indbringes for
voldgiftsretten, for så vidt de er truffet i
henhold til bestemmelser, der omfatter flere
styrelsesgrene.

§ 19. En tjenestemand kan ikke for dom-
stolene indbringe andre af tjenestemands-
forholdet opstående pekuniære krav på stats-
kassen end sådanne, der hidrører fra lov-
bestemmelser om lønning, pension eller ven-
tepenge.

Stk. 2. For at kunne rejse en sag over for
domstolene må den pågældende have gjort
skriftlig indsigelse over for styrelsen inden
6 måneder efter beløbets udbetaling eller
nægtelse af udbetaling og udtaget stævning
inden 6 måneder efter modtagelsen af cen-
tralstyrelsens svar, der skal foreligge senest
3 måneder efter, at den skriftlige indsigelse
er rejst over for pågældende styrelse. Disse
frister gælder dog ikke, for så vidt sagen
angår pensionsspørgsmål.
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3. del.

Forskellige bestemmelser.

Kap. 11. Personlige tillæg.

§ 45. Såfremt en tjenestemand i medfør
af reglerne i § 12 eller af anden ham util-
regnelig årsag overgår til en stilling, der er
henført til en lavere lønramme end den hid-
tidige, ydes der ham et personligt tillæg til
udligning af forskellen.

Stk. 2. Tillæg efter stk. 1 bortfalder i det
omfang, der opnås lønfremgang ved over-
gang til højere lønramme eller løntrin.

Kap. 12. Lønforskud og løn for skrivning.
§ 46. En tjenestemand kan under ganske

særlige og påtrængende omstændigheder
opnå et lønforskud uden sikkerhedsstillelse.
Regler herom fastsættes af ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen.

Gældende lov.

Stk. 3. Såfremt der fra statens side sker
for stor udbetaling til tjenestemænd, pen-
sionister eller sådannes efterladte — være
sig egentlig lønning, særlige tillæg, honorar,
ventepenge, pensioner, efterindtægt, særlige
ydelser m. v. — kan det for meget udbetalte
beløb kun kræves tilbagebetalt, når krav
derom rejses over for den pågældende inden
15 måneder efter udbetalingen; denne frist
gælder dog ikke, når og så længe den urig-
tige udbetaling skyldes fejlagtige eller mang-
lende oplysninger fra den pågældendes side.

§ 28. Såfremt en tjenestemand af hel-
bredshensyn eller på grund af anden ham
utilregnelig årsag overgår til lavere lønnet
stilling, kan ministeren tilstå ham et per-
sonligt tillæg, der højst udgør forskellen
mellem den af ham i den tidligere stilling
oppebårne og den i den nye stilling opnåede
pensionsgivende lønning, dog ikke ud over
forskellen i samlet indtægt fra staten i de
to stillinger.

§ 29.
Stk. 2. Personlige tillæg bortfalder ganske

eller delvis ved opnåelse af alderstillæg eller
højere lønning enten i henhold til nye løn-
ningslove eller ved overgang til højere løn-
net stilling. Finansministeren er bemyndiget
til at dispensere fra denne regel, for så vidt
det personlige tillæg er tilstået i henhold til
5 28.

§ 33. Tjenestemænd kan under særlige
og påtrængende omstændigheder opnå et
forskud på indtil y2 års pensionsgivende løn,
dog højst 6.000 kr., uden sikkerhedsstillelse.
I rente betales ved udgangen af hvert års
juni og december måned 2 pct. af det på
vedkommende tidspunkt resterende beløb.
Forskuddet afdrages senest i løbet af 6 år
med lige store månedlige afdrag. Det er dog
en betingelse for at opnå et sådant forskud,
at andrageren har været fast ansat i statens
tjeneste i mindst 1 år, medmindre finans-
ministeriet i ganske særlige tilfælde med-
deler undtagelse fra denne regel. Den, der
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§ 47. Efter regler, der fastsættes af mini-
steren for statens lønnings- og pensions-
væsen kan tjenestemænd give transport på
løn til låneinstitutter, som ved aftale mellem
ministeren og de i § 39 nævnte central-
organisationer er anerkendt hertil.

Stk. 2. Bortset fra de tilfælde, der er
nævnt i stk. 1, kan tjenestemanden ikke
overdrage, pantsætte eller på anden måde
råde over løn, der ikke er udbetalt.

Gældende lov.

har fået et lønningsforskud, kan normalt
ikke opnå noget nyt forskud førend 2 år
efter, at det ældre er afbetalt.

Stk. 2. Renter og afdrag, der i forbindelse
med eventuelle forskrivninger ikke må over-
skride den i tjenestemandslovens § 34 nævnte
grænse på 1/8, indeholdes i tjenestemandens
lønning og kan efter finansministeriets be-
stemmelse tillige indeholdes i den ham eller
hans efterlevende enke tillagte pension. Så-
fremt en tjenestemand er afgået ved døden
som følge af tilskadekomst under tjenestens
udførelse, bortfalder dog ved udløbet af
efterindtægtsperioden enkens pligt til at til-
bagebetale resterende forskudsbeløb. End-
videre kan finansministeriet, dersom forhol-
dene i særlig grad taler derfor, helt eller
delvis fritage enken for tilbagebetaling af
restgælden. Afskediges tjenestemanden uden
pension, eller dør han uden at efterlade sig
enke, der har ret til pension, er restgælden
uanset de fastsatte af drags vilkår forfaldet
til betaling.

Stk. 3. Ved statsregnskabet gøres nøjag-
tigt rede for de i det pågældende finansår
indkomne afdrag og de endnu henstående
forskud.

§ 34. Tjenestemænd kan efter nærmere
af finansministeren fastsatte regler give for-
skrivninger på deres løn, men sådanne for-
skrivninger har alene retskraft, når de gives
til lånefond eller pengeinstitutter, som af
finansministeren er anerkendt som beret-
tigede til at modtage dem, og de må i for-
bindelse med eventuelle renter og afdrag på
lønningsforskud, jfr. § 33, stk. 2, ikke inde-
holde forpligtelse til afdrag af mere end
1/8 af de lønningsbeløb, som ved lånets stif-
telse udbetales til tjenestemanden. For så
vidt angår de ved en tjenestemands fratræ-
den til udbetaling forfaldne pensionsbidrag,
jfr. § 50, stk. 3, 1. punktum, vil forskrivning
kunne gives på højst 1/8

 a^ beløbet.
Stk. 2. Tilsvarende regler gælder med hen-

syn til forskrivninger på efterindtægt, vente-
penge og pension.

§ 35. Bortset fra de i § 34 nævnte for-
skrivninger kan endnu ikke udbetalt lønning,
efterindtægt, ventepenge eller pension ikke
bortgives, sælges eller pantsættes. Tilsva-
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Kap. 13. Ekstraordinær tjenestefrihed m. v.
§ 48. Vedkommende minister, eller den

han bemyndiger dertil, kan give en tjeneste-
mand tjenestefrihed uden løn i en på for-
hånd fastsat periode af mindst én måneds
varighed. Uden samtykke af ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen kan
perioden ikke overstige 3 år. Perioden fra-
drages ved beregning af lønanciennitet.

Stk. 2. Efter retningslinjer fastsat af
ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen kan vedkommende minister, eller
den han bemyndiger dertil, indrømme en
tjenestemand anden tjenestefrihed uden for
den egentlige ferie.

Gældende lov.

rende gælder de ved en tjenestemands fra-
trædelse til udbetaling forfaldne pensions-
bidrag, jfr. § 50, stk. 3. Med hensyn til udlæg
og arrest i de nævnte ydelser gælder reglerne
i lov om rettens pleje §§ 513 og 614.

§ 10. Efter vedkommende styrelses skøn
i det enkelte tilfælde kan der gives en tje-
nestemand tilladelse til at træde uden for
nummer uden lønning i begrænset tid,
i almindelighed ikke ud over 1 år. Under
særlige forhold kan tilladelsen dog udstræk-
kes til at gælde for indtil 3 år. Sådan tid
fradrages ved beregning af alderstillæg og
pension.

7. Om ferie, tjenestefrihed og sygdom.
§ 13. Enhver tjenestemand har ret til en

passende årlig ferie uden tab af lønnings-
indtægter. Der kan desuden efter nærmere
af finansministeren fastsatte regler ydes en
særlig feriegodtgørelse, hvis størrelse fast-
sættes på bevillingslov. For så vidt ganske
særlige tjenstlige forhold gør sig gældende,
kan ferien bortfalde et enkelt år, men der
bør da i det følgende ferieår gives vedkom-
mende tjenestemand et ferietillæg af samme
længde som den bortfaldne ferie. For så vidt
sådan ferieforlængelse ikke kan skaffes, ydes
der efter ministerens nærmere bestemmelse
et passende vederlag i penge.

Stk. 2. Det kan af ministeren pålægges
enkelte grupper af tjenestemænd at gøre
brug af retten til ferie.

Stk. 3. De nærmere regler for feriens
længde og tildeling samt ferieårets belig-
genhed i forhold til kalenderåret fastsættes
af pågældende styrelse, for feriens længde
efter indhentet udtalelse af lønningsrådet.

Stk. 4. Hvor særlige forhold taler derfor,
kan tjenestefrihed uden for den egentlige
ferie indrømmes tjenestemanden af den på-
gældende styrelse, uden at der finder løn-
fradrag sted. Endvidere kan pågældende
minister — efter forhandling med finans-
ministeren — tilstå en tjenestemand tjene-
stefrihed til ophold på højskole; under sådan
orlov, der ydes uden tab af anciennitet,
oppebærer tjenestemanden ikke lønning fra
sin styrelse.

22
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§ 13.
Stk. 5. Ved et af finansministeren efter ud-

talelse af lønningsrådet udstedt reglement
vil der kunne fastsættes regler, hvorefter
der under langvarig eller gentagen syge-
melding indtræder en begrænsning af løn-
ningen samt gives vejledning i henseende til
det tidspunkt, da afskedigelsen af en syge-
meldt tjenei3temand bør finde sted. End-
videre kan det efter nærmere af finansmini-
steren fastsatte regler pålægges tjeneste-
mænd at underkaste sig regelmæssige tuber-
kuloseundersøgelser.

Stk. 6. For så vidt angår tjenestemænd,
der ikke ved deres ansættelse eller gen-
ansættelse har kunnet præstere tilfredsstil-
lende helbredsattest, jfr. § 6, stk. 6, er
finansministeren bemyndiget til at bestem-
me, at der til imødegåelse af statens risiko
for tjenesteforsømmelse på grund af sygdom
i mere end normalt omfang afkortes et af
de pensionsgivende lønningsdele procentvis
beregnet fradrag.

8. Om fraværelse fra tjenesten under
militære indkaldelser.

§ 14. Under den første indkaldelse til
aftjening af værnepligt oppebærer en tje-
nestemand af sin lønning med alle almin-
delige og særlige tillæg fjerdedelen, når han
er ugift, halvdelen, når han er gift. Det
samme gælder, for så vidt den militære tje-
neste forlænges, fordi vedkommende udtages
til befalingsmand. Den nedsatte lønning be-
regnes fra indkaldelsesdagen, og den fulde
lønning genindtræder fra hjemsendelses-
dagen.

Stk. 2. Under frivillig tjeneste, herunder
frivillig uddannelse som befalingsmand,
oppebærer tjenestemanden ingen lønning
fra den styrelsesgren, i hvilken han er ansat,
for det tidsrum, i hvilket han er fraværende.
Denne bestemmelse gælder dog ikke for
tjeneste i krigstid eller for tjeneste, der for-
rettes af hensyn til indtrædende krigsbered-
skab, eller fordi der skal tilvejebringes en
sikringsstyrke.

Stk. 3. En tjenestemand, der er ansat som
befalingsmand af reserven, oppebærer for det
tidsrum, i hvilket han er indkommanderet til
militærtjeneste, kun halvdelen af lønningen,
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Stk. 3. Såfremt det er foreneligt med tjene-
stens tarv, kan vedkommende minister,
eller den han bemyndiger dertil, imøde-
komme tjenestemandens anmodning om
nedsat tjenestetid for begrænset tid eller
indtil videre mod tilsvarende lønnedsæt-
telse.

Gældende lov.

indbefattet alle almindelige og særlige tillæg,
fra den styrelsesgren, i hvilken han er ansat.
Falder fraværelsen inden for den pågælden-
des ordinære årlige ferie, lider han dog intet
fradrag.

Stk. 4. Under pligtige genindkaldelser af
kortere varighed, bortset fra de i stk. 3
nævnte indkommanderinger, oppebærer tje-
nestemanden fuld lønning.

Stk. 5. Reglerne i nærværende paragraf
kan efter pågældende ministers nærmere be-
stemmelse bringes til anvendelse på med-
hjælpere og månedslønnede aspiranter (jfr.

Stk. 6. Det tidsrum, i hvilket en tjeneste-
mand er indkaldt til pligtig militærtjeneste,
medregnes i den pågældendes lønningsanci-
ennitet.

9. Særregler for kvindelige tjenestemænd.
§ 15. Der tilstås kvindelige tjenestemænd

tjenestefrihed uden lægeattest i indtil 6 uger
efter barnefødsel, hvilken tjenestefrihed ikke
noteres som sygedage, jfr. § 13, stk. 5. De
perioder, hvori pågældende i øvrigt er fra-
værende fra tjenesten på grund af utjenst-
dygtighed som følge af svangerskab eller
barnefødsel, noteres som sygedage, og til-
svarende gælder, hvis tjenestemanden ved
lægeattest godtgør, at hun ikke uden skade
for fosteret kan udføre sin tjeneste. — Fi-
nansministeren bemyndiges til i det for løn-
afkortning m. v. under tjenestemænds syg-
dom gældende reglement at give adgang for
pågældende tjenestemænd til at få fradraget
for de i 2. punktum omhandlede fraværelser
som følge af svangerskab og fødsel opgjort
og af regnet, når tjenestemanden som tjenst-
dygtig vender tilbage til tjenesten.

§ 16. Kvindelige tjenestemænd, der har
forsørgerpligt over for børn under 18 år,
har, såfremt det er foreneligt med de sted-
lige tjenesteforhold, adgang til at få den
dem påhvilende tjenesteydelse nedsat til to
tredjedele eller halvdelen mod kun at oppe-
bære henholdsvis to tredjedele eller halv-
delen af lønningen, indbefattet alle almin-
delige og særlige tillæg. Sådan nedsættelse
af tjenestetiden kan enten være varig eller
på begrænset tid, dog ikke under 1 år. Gen-
optagelse af fuld tjeneste kan kun ske, når
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Lovudkastet.

Stk. 4. Bestemmelser om hel eller delvis
bevarelse af løn og lønanciennitet under
tjenestefrihed efter stk. 2 eller under nedsat
tjenestetid fastsættes af ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen efter
indhentet udtalelse fra lønningsrådet.

4. del.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

Kay. 14.
§ 49. Denne lov træder i kraft den

1969.
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 12-13 og § 32

finder dog kun anvendelse på tjenestemænd,
som er ansat eller udnævnt i anden stilling
efter lovens ikrafttræden. Andre tjeneste-
mænd er undergivet de hidtil gældende
regler.

§ 50. Lov nr. 154 af 7. juni 1958 om løn-
ninger og pensioner m. v. til statens tjene-
stemænd og lov nr. 5 af samme dato om nor-
mering og klassificering af statstj eneste -
mandsstillinger ophæves, jfr. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For så vidt angår forhold, hvorom
der efter denne lov eller efter lov om tje-
nestemandspension, skal fastsættes regler
ved lov, administrative forskrifter eller ved
aftale, forbliver de i stk. 1 nævnte love og
de i medfør heraf udfærdigede forskrifter i
kraft, indtil de afløses af regler, der er fast-
sat som ovenfor nævnt.

Stk. 3. For så vidt angår forhold, som ikke
omhandles i denne lov eller i lov om tje-
ne stemandspensi on, forbliver de i stk. 1
nævnte love og de i medfør heraf udfærdigede
forskrifter i kraft, indtil de ophæves af

Gældende lov.

dette kan passe med tjenesteforholdene. Ved
beregning af pensionsalderen (jfr. § 54) med-
regnes af den tid, de pågældende har været
på nedsat tjeneste, kun henholdsvis to
tredjedele eller halvdelen. Pensionsindtæg-
ten opgøres efter den fulde for stillingen
normerede begyndelsesløn, jfr. § 51, stk. 1,
samt efter det antal alderstillæg, som på
tidspunktet for pensioneringen ville være
tilkommet pågældende, såfremt de tjene-
steår, i hvilke der har været udført nedsat
tjeneste, kun medregnes med henholdsvis
to tredjedele eller halvdelen.

§ 125. Denne lov træder i kraft straks.
Stk. 2. De i denne lov indeholdte løn-

ningsregler og dermed samhørende bestem-
melser har virkning fra 1. april 1958 at regne
for tjenestemænd m. fl., der var ansat den
nævnte dato. og fra ansættelsestidspunktet
for tjenestemænd m. fl., der er ansat efter
nævnte dato., men før lovens ikrafttræden.
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Lovudkastet.

ministeren for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen.

Stk. 4. Ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen bekendtgør, hvilke bestem-
melser der efter stk. 2-3 forbliver i kraft,
og fra hvilke tidspunkter de bortfalder eller
ophæves.

Gældende lov.
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Bilag 2.

Redegørelse om tjenestemænds biindtægter.

I) Afgrænsning af hovedstillingsløn og
biindtægt.

Ved hovedstillingslønnen har man valgt at
forstå lønnen i den lønningsklasse, hvori den
pågældende tjenestemandsstilling er normeret,
med tillæg af eventuelt stedtillæg, vederlag for
funktion i højere stilling, den særlige ferie-
godtgørelse og jubilæumsgratiale.

Ved biindtægter forstås i det følgende de
arbejdsindtægter, som tjenestemænd oppebæ-
rer ud over hovedstillingslønnen, hvad enten
biindtægterne er vederlag for arbejde udført
for staten, det offentlige i øvrigt eller for ar-
bejde i privat virksomhed. Der er derfor bort-
set fra ydelser i det omfang, sådanne udeluk-
kende er godtgørelse for udgifter, som påføres
vedkommende tjenestemand. Eksempler herpå
er befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge,
flyttegodtgørelse, fejltællingsgodtgørelse, godt-
gørelse for fravær fra hjemstedet til kommis-
sionsmedlemmer, repræsentationstillæg, kon-
torholdsgodtgørelse, lokalegodtgørelse, bolig-
tjenestetelefongodtgørelse m. m.

Uanset at en del af de bestillingstillæg, der
ydes til tjenestemænd, må betragtes som en
del af hovedstillingslønnen, jfr. nærmere ne-
denfor, har det dog vist sig hensigtsmæssigt i
redegørelsen at henregne bestillingstillæg til
biindtægterne.

II) Retsgrundlaget for begrænsninger i tjene-
stemænds adgang til biindtægter.

a) Tjenestemænds adgang til biindtægter
for beskæftigelse uden for statstjenesten er
begrænset ved reglerne i lønningslovens § 44.

Ifølge denne paragrafs stk. 5 må en tjene-
stemand således ikke samtidig have pensions-
berettigende beskæftigelse i en kommune, et
koncessioneret selskab eller i en offentlig virk-
somhed, hvis lønninger ikke er fastsat i løn-
ningsloven. Fra dette forbud er der kun gjort
enkelte undtagelser med hjemmel i norme-
ringsloven, nemlig for så vidt angår hverv

som borgmester, rådmand og sognerådsfor-
mand.

Derimod må en tjenestemand godt påtage
sig anden biindtægtsgivende beskæftigelse
uden for statstj enesten, såfremt det er forene-
ligt med den samvittighedsfulde udførelse af
hans pligter som tjenestemand og med den
for stillingen nødvendige agtelse og tillid
{lønnings- og pensionslovens § 44, stk. 1).
Han skal dog anmelde beskæftigelsen til sty-
relsen, medmindre denne er rent midlertidig
og ikke består i påbegyndelse af en forret-
nings- eller erhvervsvirksomhed eller i ind-
træden i en bestyrelse eller et repræsentant-
skab for et selskab af erhvervsmæssig karak-
ter. På grundlag af anmeldelsen kan en sty-
relse forbyde tjenestemanden at påtage sig det
biindtægtsgivende hverv.

b) Tjenestemænds adgang til biindtægter
ved pensions berettigende beskæftigelse inden
for statstj enesten er begrænset ved forbudet
i lønningslovens § 7, stk. 1, mod ansættelse
i mere end een tjenestemandsstilling.

I øvrigt gælder det, at der for arbejdet i
hovedstillingen, d. v. s. for samme arbejde,
for hvilket den faste løn ydes, ifølge lønnings-
lovens § 105 ikke må oppebæres nogen ekstra
ydelse ud over den faste løn, medmindre det
er hjemlet andetsteds i lønningsloven eller ved
særlig lov. Såfremt denne er en finanslov, skal
hjemlen fremgå af lovens tekst og genoptages
på finansloven for hvert finansår, som ydel-
sen oppebæres i. Denne bestemmelse suppleres
af reglen i lønningslovens § 42, hvorefter fi-
nanslovens medhjælpssummer eller enhver an-
den indtægts- eller udgiftsbevilling, der ikke
efter sin tekst fremtræder som bestemt til at
indeholde vederlag til tjenestemænd, heller
ikke af en styrelsesgren må benyttes til at
yde vederlag til de inden for samme ansatte
tjenestemænd, medmindre det udtrykkeligt er
hjemlet ved lov, dog kan vederlag undtagel-
sesvis ydes af tidsbegrænsede bevillinger (her-
under anlægssummer), når det udtrykkeligt
er hjemlet ved bevillingen. Endvidere supple-
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res bestemmelsen af forbudet i lønningslovens
§ 30 mod akkordbetaling til tjenestemænd for
arbejde, for hvilket lønningen er vederlag.

Herudover er der i lovgivningen kun få
begrænsninger i tjenestemænds adgang til at
påtage sig biindtægtsgivende, ikke-pensions-
berettigende hverv inden for statstj enesten.

Af lønningslovens § 1, om at ansættelse i
en tjenestemandsstilling er en livsgerning, føl-
ger, at tjenestemandsstillingen må lægge al-
deles overvejende beslag på indehaverens tid
og kræfter, således at enhver mulig anden
beskæftigelse må blive noget sekundært. Hertil
kommer bestemmelsen i lønningslovens § 3
om, at tjenestemanden skal vise sig værdig
til den agtelse og tillid, som hans stilling
kræver. Med hjemmel antagelig i disse be-
stemmelser og det almindelige tjenesteforhold
i øvrigt fører visse styrelser kontrol med,
hvor mange bierhverv inden for statstj enesten
den enkelte tjenestemand påtager sig.

Det er dog ikke udtrykkeligt pålagt styrel-
serne at udøve en sådan kontrol.

I normerings- og klassificeringsloven er der
enkelte bestemmelser, der begrænser adgan-
gen til biindtægter for indehaverne af visse
stillinger, jfr. f. eks. § 103 om, at ingen dom-
mer kan have indtægtsgivende fast virksomhed
uden for sit egentlige embede uden tilladelse
af et af præsidenterne ved de kollegiale retter
dannet råd.

Herudover er der givet enkelte administra-
tive forskrifter for, hvilke biindtægtsgivende
hverv en tjenestemand må påtage sig:

I lønningsrådets skrivelse af 11. april 1960
vedrørende honorarreguleringen er det således
fastsat, at en tjenestemand med adgang til
dispensation fra kontortiden ikke bør oppe-
bære mere end eet formiddagshonorar, at
han ikke bør have formiddagsstilling i en
styrelse, der er appelinstans i forhold til den
styrelse, hvori han har sin hovedstilling, eller
omvendt, samt at tjenestemænd, der ikke i
henhold til normerings- og klassificeringslo-
vens § 3 har adgang til dispensation fra kon-
tortiden, som f. eks. kontorchefer, dommer-
fuldmægtige m. v., ikke fremtidig bør kunne
få formiddagshonorarer, og at eksisterende
ordninger af denne art (de »uegentlige for-
middagshonorarer«) skal bortfalde ved le-
dighed.

Endvidere er det i økonomiministeriets cir-
kulærskrivelse af 29. januar 1964 henstillet,
at der ikke i forslag til almindelige love, hvori

permanente kommissioner m. v. søges oprettet
eller opretholdt, eller i bemærkninger til så-
danne lovforslag optages bestemmelser om
ydelse af honorarer eller andre vederlag til
medlemmer af eller tilforordnede og medar-
bejdere ved sådanne organer. Samtidig er det
henstillet, at der udvises størst mulig tilbage-
holdenhed med hensyn til oprettelse af så-
danne organer, og at antallet af medlemmer
i de tilfælde, hvor oprettelsen anses for aldeles
påkrævet, begrænses mest muligt.

I praksis har lønningsrådet ved afgørelsen
af, om et nyt individuelt honorar skal op-
rettes, og ved fastsættelsen af dettes størrelse,
undertiden taget hensyn til, hvor mange bi-
indtægtsgivende hverv den tjenestemand, som
honoraret skal tillægges, i øvrigt har påtaget
sig. En tilsvarende kontrol kan udøves af løn-
ningsrådet ved de almindelige honorarregule-
ringer.

I øvrigt kan nævnes, at det i 1. betænkning
side 109—10 fra lønningskommissionen af
1954 er udtalt, at når hvervet som formand
for en kommission eller lignende er overdra-
get en tjenestemand i en af de interesserede
styrelser, må det hermed forbundne arbejde i
almindelighed betragtes som en naturlig tjenst-
lig opgave for udvalgsformanden og normalt
ikke særskilt honoreres. Har formandshvervet
medført arbejde ud over normal arbejdstid,
vil der dog kunne ydes vederlag een gang for
alle herfor, især når formandsskabet er over-
draget en uden for vedkommende styrelse
ansat tjenestemand, idet lønningskommissio-
nen dog herved bemærkede, at der for så vidt
angår højere og højt lønnede tjenestemænd
må forudsættes at være præsteret en arbejds-
ydelse af særligt omfang, for at det kan ho-
noreres særskilt, idet dette må følge af chef-
stillingens karakter.

III) Biindtægtstyper.

A) Biindtægter fra egentlige statsinstitutioner.
Afgrænsning af beskrivelsen.

Tjenestemænds biindtægter kan groft taget
opdeles i to hovedgrupper.

I den ene gruppe falder de biindtægter,
hvis størrelse umiddelbart varierer med det
præsterede arbejdes omfang. Såfremt arbejdet
er konstateret og udført under visse i lovgiv-
ningen nærmere fastsatte betingelser, ydes der
tjenestemanden disse biindtægter efter satser,
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der er fastsat i love, bekendtgørelser eller i
cirkulæreform. Dette gælder f. eks. overar-
bejdspenge for tjenestemænd i 2.—15. løn-
ningsklasse. Såfremt en tjenestemand, der er
omfattet af reglerne om overarbejde i ministe-
riet for statens lønnings- og pensionsvæsens
cirkulære af 22. maj 1968 om de for statens
tjenestemænd og aspiranter til tjenestemands-
stillinger gældende arbejdstidsregler m. m.,
udfører et arbejde, der overstiger den for tje-
nesten fastsatte tjenestetidsnorm, ydes der her
betaling for overarbejde. Det samme gælder
for de i lønnings- og pensionslovens §§ 100
og 101 omtalte godtgørelser for delt tjeneste
og forskudt tjeneste (natpenge) samt godt-
gørelse for tjeneste på lørdage efter kl. 14 og
for samtlige timer på søn- og helligdage.

Til denne gruppe af biindtægter vil det også
være naturligt at henføre de til militære tje-
nestemænd i lønnings- og pensionslovens §
117, stk. 2 og 3, omhandlede særlige tillæg
(døgn- og søtillæg), der ydes, når visse nær-
mere i loven fastsatte betingelser er opfyldt.
Disse tillæg ydes kun rent undtagelsesvis til
tjenestemænd i 22.—25. lønningsklasse og
aldrig til tjenestemænd i 26.—30. lønnings-
klasse.

Endelig skal her nævnes de særlige forhold
for statsgymnasiernes akademiske lærerperso-
nale, der dels har adgang til at oppebære
overtimebetaling, når det læste antal timer
overskrider det pligtige timetal på 24 timer
ugentlig, dels har adgang til efter faste ret-
ningslinier at få betalt rettearbejde og dels
får undervisningstiden i særlige fag medreg-
net med et højere timetal end det læste, så-
ledes regnes 8 skematimer = 9 løntimer i
alle afgangsklassefag, jfr. normerings- og klas-
sificeringslovens § 244.

Udgifterne til overarbejdspenge — excl.
døgn-, sø- og militærtillæg — til tjeneste-
mænd er på finanslovforslaget 1967/68
(d. v. s. med de pr. 1. april 1966 gældende
satser) budgetteret til 90 mill, kr., heraf ca.
25 mill. kr. til tjenestemandsansatte lærere
ved statens gymnasieskoler og statsseminarier,
medens udgifterne til døgntillæg androg ca. 7
mill. kr. til tjenestemænd.

Udgifterne til godtgørelser for tjeneste på
søn- og helligdage udgjorde i finansåret
1964/65 7 mill, kr., mens godtgørelsen for
delt tjeneste udgjorde V2 mill. kr. og nat-
penge 25 mill, kr., i alt ca. 33 mill. kr. På
grundlag heraf kan det anslås, at de samlede

udgifter hertil med de pr. 1. april 1966 gæl-
dende satser i finansåret 1966/67 vil udgøre
omkring 50 mill, kr., men det er ikke muligt
at angive, hvor stor en del heraf, der tilfalder
tjenestemændene. Opmærksomheden henledes
på, at kun halvdelen af natpengene, d. v. s.
i 1966/67 ca. 16 mill. kr. er en biindtægt,
idet den anden halvdel forudsættes at dække
ekstraudgifter for de pågældende.

I den anden gruppe falder de biindtægter,
der ydes efter et skøn over f. eks. merarbej-
dets karakter og omfang. Disse biindtægter
kan f. eks. ydes i form af et egentligt finans-
lovshonorar, hvorved forstås de i honorarske-
maerne anførte honorarer, eller i form af
vederlag een gang for alle. Biindtægterne ydes
enten for merarbejde inden for den styrelse,
hvori den pågældende er tjenestemand, eller
for merarbejde i en anden styrelse i modsæt-
ning til de ovenfor under gruppe 1 henførte
biindtægter, der så godt som udelukkende
kommer til anvendelse for merarbejde inden
for egen styrelse. Nedenfor er der foretaget
en opdeling af de enkelte biindtægtstyper, der
kan komme på tale i denne gruppe, og inden
for f. eks. honorarer og bestillingstillæg er der
af systematiske grunde foretaget visse under-
opdelinger, uanset at det i visse tilfælde må
bero på et skøn, om en biindtægt skal hen-
føres til den ene eller den anden af biindtægts-
typerne.

a) Bestillingstillæg
En entydig fastlæggelse af begrebet bestil-

lingstillæg kan ikke udledes af gældende løn-
ningsbestemmelser; derimod er en omtale af
begrebet i sin tid givet af sparekommissionen
af 1921:

» . . . begrebet bestillingstillæg anvendes om
et fast årligt beløb for selve det under en
tjenestestilling hørende arbejde og kun gi-
ves i de tilfælde, hvor der i tjenesten fore-
ligger særlige momenter af betydning, som
der ikke har kunnet tages hensyn til ved
placeringen i lønningsklasse...«
Denne definition gælder fortsat for sådanne

1) bestillingstillæg, som i medfør af enkelt-
stående bestemmelser i normerings- og klas-
sificeringsloven er knyttet til ganske bestemte
stillinger, hvis arbejdsmæssige karakter og
indhold ikke i fornødent omfang har kunnet
tilgodeses ved stillingernes henførelse til løn-
ningsklasserne, hvorimod nævnte omtale ikke
er dækkende for så vidt angår de 2) bestil-



lingstillæg, hvis ydelse i det væsentlige er be-
grundet i en indskrænkning under en eller
anden form i adgangen til at oppebære bi-
indtægter. Således er der tillagt overlæger ved
statshospitalerne bestillingstillæg som følge
af den begrænsning i adgangen til privat
praksis, som følger af tjenestemandsstillingen,
og med nogenlunde tilsvarende begrundelse
ydes bestillingstillæg til professorer. De ad-
ministrative tjenestemænd i 19./24. lkl. til-
lagte bestillingstillæg ydes som et afsavnsve-
derlag, fordi de pågældende af hensyn til de
stedlige tjenesteforhold hjemkai des fra en
formiddagsstilling, medens de til akademiske
medarbejdere i udenrigsministeriet ydede
hjemmetillæg bl. a. er begrundet med en mang-
lende adgang til at opnå tilladelse til forskyd-
ning af kontortiden.

Ud over bestillingstillæg med disse to for-
mer for begrundelser findes der visse 3) be-
stillingstillægsordninger, der grunder sig i
andre forhold, således bl. a. til udligning af
forskelle i leveomkostninger, jfr. det ved tekst-
anmærkning til de årlige bevillingslove hjem-
lede Færø-bestillingstillæg. På linie hermed
kan nævnes sådanne bestillingstillægsordnin-
ger for tjeneste på afsides beliggende tjeneste-
steder, som bl. a. er gældende for tjeneste
ved visse fængselsanstalter (normerings- og
klassificeringslovens § 134, stk. 5) og ved
enkelte tjenestesteder under post- og telegraf-
væsenet (hjemlet ved tekstanmærkning). End-
videre findes der ordninger, hvorefter et be-
stillingstillæg træder i stedet for betaling efter
sædvanlige satser for særlige ydelser, eksem-
pelvis et i normerings- og klassificeringslo-
vens § 129, stk. 3, hjemlet tillæg til førerne
af fiskerikontrollens patruljefartøjer for ud-
førelse af nattjeneste.

Henset til grundlaget for bestående bestil-
lingstillægsordninger kan disse imidlertid i
altovervejende grad henføres til de foran un-
der 1) og 2) anførte hovedgrupper, idet der
dog ofte ikke kan foretages nogen skarp ad-
skillelse herimellem; som eksempel kan næv-
nes den i lønningslovens § 117, stk. 2, hjem-
lede generelle bestillingstillægsordning for mi-
litære tjenestemænd i 22. og 25. lkl., der er
begrundet med, dels at de pågældende ikke
er omfattet af den i samme lovbestemmelse
omhandlede døgntillægsordning, dels de krav,
der stilles til disse tjenestemænds militære ud-
dannelse og kvalifikationer.

Mellem de to grupper af bestillingstillæg er
23

der i udformningen den forskel, at den først-
nævnte gruppe af tillæg står fast, når de én
gang er etableret, medens den anden gruppe
som hovedregel kun vil være ydet for en
bestemt periode, hvilket hænger sammen med,
at størrelsen af det enkelte tillæg gradueres
efter omfanget af vedkommende tjenestemands
biindtægter. Visse af de afsavnsbegrundede
tillægsordninger er yderligere graduere-t efter
lønningsanciennitet eller kandidatalder. Som
eksempel på en ren afsavnsordning, der hver-
ken er tidsbegrænset eller gradueret efter bi-
indtægter, kan nævnes den for tjenestemænd
i 19. lkl. og derover i udenrigsministeriet
gældende hjemmetillægsordning i medfør af
normerings- og klassificeringslovens § 8. Et
enkeltstående eksempel blandt de faste, stii-
lingsknyttede tillæg, hvor et anciennitetsmo-
ment kommer ind, er bestillingstillægsordnin-
gen for statsadvokaterne i 28. lkl., der oppe-
bærer et tillæg på 2100 kr., men som 10 år
efter udnævnelsen får tillagt yderligere et
bestillingstillæg på 1500 kr. (jfr. normerings-
og klassificeringslovens § 106).

Om forekomsten af bestillingstillægsordnin-
ger for tjenestemænd i 25.—30. lkl. kan i
hovedtræk bemærkes, at der i medfør af en-
keltstående bestemmelser i normerings- og
klassificeringsloven er knyttet et fast tillæg
til ca. 500 stillinger, enkeltvis eller i grupper,
medens de generelle ordninger for tjeneste-
mænd i forsvaret (lønnings- og pensionslo-
vens § 117 og normerings- og klassificerings-
lovens §§ 5 og 270), civilforsvaret (norme-
rings- og klassificeringslovens § 97 a) og
udenrigstjenesten (normerings- og klassefice-
ringslovens § 8) omfatter 5—600 stillinger,
således at i alt ca. V3 af samtlige normerede
tjenestemandsstillinger i nævnte lønningsklas-
ser er tillagt et fast bestillingstillæg.

Variable bestillingstillægsordninger for tje-
nestemænd i de højere lønningsklasser fore-
kommer umiddelbart kun for tjenestemænd i
27. lkl., men her til gengæld for betydelige
grupper af stillinger, således for professorer
i medfør af normerings- og klassificerings-
lovens § 186 m. fl. bestemmelser, for over-
læger og embedslæger m. v. i henhold til nor-
merings- og klassificeringslovens § 276, samt
for en række stillinger som forstandere og
tekniske chefer i medfør af bestemmelsen un-
der lb.nr. 811 på normeringsloven for 1961/62.

Af følgende oversigt fremgår antallet af
statstjenestemandsstillinger i 25.—30. lkl.:
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På dette grundlag kan det anslås, at mellem
halvdelen og 2/z af samtlige tjenestemænd i
25.—30. lkl. oppebærer bestillingstillæg.

Vedrørende de enkelte lønningsklasser kan
følgende bemærkes:

30. lkl.: Samtlige 15 stillinger i den højeste
lønningsklasse er under en eller anden form
omfattet af en tillægsordning, dog for am-
bassadørstillinger i udlandet i form af ude-
tillæg. For de faste bestillingstillæg er der
tale om grundbeløb på fra 3600 kr. til 7200 kr.

29. lkl: Til godt halvdelen af de 116 norme-
rede stillinger er der knyttet faste bestillings-
tillæg, varierende fra 1200 kr. til 6000 kr.
Som ikke omfattet af en bestillingstillægsord-
ning findes to store grupper: 22 af de nor-
merede 24 departementschefstillinger og 23
amtmandsstillinger.

28. lkl.: Henved 4/s af de 154 normerede stil-
linger i denne lønningsklasse er omfattet af
en tillægsordning, herunder udetillæg. De fa-
ste tillæg varierer mellem 1200 kr. og 6000
kr. Som større stillingsgruppe, hvortil der
ikke er knyttet bestillingstillæg, er der 20 nor-
merede stillinger som afdelingschef m. v. i
centraladministrationen. Herudover findes der
i lønningsklassen kun 7 stillinger uden bestil-
lingstillæg.

27. lkl.: Ud af ca. 1150 stillinger er ca. 300
omfattet af en ordning med faste bestillings-
tillæg, hvis grundbeløb varierer fra 300 kr.
til 4800 kr. Om forekomsten af variable til-
læg for denne lønningsklasse foreligger ikke
præcise oplysninger, men langt hovedparten
af de resterende stillinger er omfattet af de
ovenfor nævnte ordninger.

26. lkl.: Til 200 af de i denne lønningsklasse
normerede ca. 1100 stillinger er knyttet et
fast bestillingstillæg, varierende fra 360 kr.
til 3900 kr. Som større grupper af stillinger
med tillæg kan nævnes ca. 50 civile stillinger
under forsvaret samt kontorchefstillinger i
monopoltilsy;net, arbejdstilsynet, landsskatte-
retten og lign ingsdirektoratet. Endvidere amts-
ligningsinspektørstillingerne og visse kontor-
chefstillinger i de sociale direktorater.

25. lkl.: I denne lønningsklasse er der nor-
meret ca. 1150 stillinger. Ud over ca. 350
militære stillinger i forsvaret med bestillings-
tillæg findes der ca. 50 stillinger, hvortil der
er knyttet faste bestillingstillæg fra 360 kr.
til 2700 kr.

For en række tjenestemænd i 25. og 26.
lkl. er der i medfør af bestemmelserne under
Ib.nr. 814 på normeringsloven for 1961/62
og Ib.nr. 968 på normeringsloven for 1962/63
etableret ordninger, hvorefter der kan ydes
personlige, ikke-pensionsgivende tillæg til ud-
ligning af forskellen mellem tjenestemands-
lønnen efter nævnte lønningsklasser og den
lønning — incl. bestillingstillæg — som ville
være oppebåret ved förbliven i 19./24. lkl.

Systemet med bestillingstillægsordninger er
langt fra koncentreret omkring de højere løn-
ningsklasser. Således forekommer der faste
tillæg til mange enkeltstående stillinger i
øvrige lønningsklasser, ligesom der her fin-
des store grupper af stillinger, hvortil gene-
relt er knyttet bestillingstillæg, eksempelvis til
1100—1200 militære stillinger i 22. lkl., til
50 stillinger som gymnasielærer og -overlærer
i 14. og 20. 11d., til 52 arrestforvarerstillinger
i 12., 15. og 18. lkl., til ca. 150 stillinger som
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styrmand og maskinmester i 15. lkl. og til
1200—1300 stillinger i 3. lkl. under stats-
banerne. — Hertil kommer de omfattende af-
savnsbestillingstillægsordninger for grupperne
af tjenestemænd i 19./24. lkl.

Den samlede udgift til bestillingstillæg for
statstjenestemænd ifølge de i anmærkningerne
til finanslovforslaget for 1967/68 opførte spe-
cifikationer andrager ca. 54 mill. kr. (jfr. un-
derbilag 7). På grundlag af det foreliggende
materiale har det ikke været muligt at op-
gøre, hvor stor en del heraf der oppebæres
af tjenestemænd i 25.—30. lkl., men rent
skønsmæssigt vil man anslå det til ca. 23
mill. kr.

b) Honorarer.

1. Rådighedshonorarer.
Rådighedshonorarer ydes som godtgørelse

for manglende sædvanlig betaling for over-
arbejde, mistede fridage, natpenge, delt tjene-
ste og tjeneste på lørdage og søndage m. v.
Disse honorarer ydes normalt til tjeneste-
mænd, der ikke er omfattet af reglerne om
højeste tjenestetid, idet den omhandlede tje-
neste ikke kan kontrolleres. Honorarerne ydes
som hovedregel til tjenestemænd i 15. eller
lavere lønningsklasse inden for egen styrelse,
men kan også ydes til højere normerede tje-
nestemænd, der er pålagt rådighedstjeneste.
Som eksempel på sådanne honorarer kan næv-
nes honorarer for vagt- og portnertjeneste,
dispositions^ eneste, tilsyn med varmeanlæg
m. v.

De heromhandlede honorarer adskiller sig
fra de nedenfor nævnte honorartyper ved, at
de har været underkastet særlig regulering
ved større ændringer i de særlige ydelser,
hvilket er en følge af, at honorarerne tilsigter
at give tjenestemanden godtgørelse for, at han
ikke kan oppebære disse ydelser. Rådigheds-
honorarer er sidst generelt blevet ekstraordi-
nært reguleret i 1963 som følge af arbejdstids-
forkortelsen for statens tjenestemænd pr. 1.
april 1961 samt som følge af de i 1960 og
1961 stedfundne ekstraordinære forhøjelser
m. v. af de særlige ydelser.

Ved gennemgangen af rådighedshonorarer-
ne i 1963 blev det oplyst, at grundbeløbet til
disse honorarer efter forhøjelsen androg ca.
640,000 kr., hvilket pr. 1. april 1966 svarer
til en samlet udgift på ca. 2V2 mill. kr. Siden
1963 er der etableret nye honorarordninger

af denne type for i alt 0,7 mill. kr. (inden
for statsskovbruget, klitvæsenet og fyrvæse-
net), hvorfor den samlede udgift er forøget
til pr. 1. april 1966 i alt ca. 3,2 mill, kr.,
hvoraf 0,3 mill. kr. tilfalder tjenestemænd i
25.—30. lkl.

En speciel form for honorarer, der minder
meget om de her omtalte rådighedshonorarer,
er de tillæg, der ydes til visse tjenestemænd
i politiet, toldvæsenet og forsvaret. Til politi-
tjenestemænd i 11., 12, og 16. lkl. ydes med
hjemmel i normerings- og klassificeringslo-
vens § 108 et særligt polititillæg som kom-
pensation for manglende betaling af de særlige
ydelser. Polititillægget androg pr. 1. oktober
1966 5.578 kr. årlig. Herudover ydes der be-
taling for overarbejde i det omfang tjeneste-
tidsnedsættelserne for statens tjenestemænd i
1961 og 1966 ikke har kunnet gennemføres
inden for politiet. Endelig skal det anføres,
at der med virkning fra 1. april 1966 er givet
tilslutning til, at polititjenestemænd, der op-
pebærer polititillæg, kan oppebære sædvanlig
godtgørelse for tjeneste på lørdage og søn- og
helligdage. Udgiften til polititillæg er for fi-
nansåret 1967/68 budgetteret til 34 mill. kr.

En næsten tilsvarende ordning er med
hjemmel i normerings- og klassificeringslo-
vens § 270, stk. 5 og 6, indført for alt mili-
tært personel samt for civilt personel i 16.
og højere lønningsklasse inden for forsvaret,
idet de pågældende som vederlag for over-
arbejde — dog ikke overarbejde af en sådan
karakter, at betingelserne i lønningslovens §
117, stk. 2, for ydelse af døgntillæg eller sø-
tillæg er opfyldt — delt tjeneste, mistede fri-
dage m. m. oppebærer såkaldte militær- og
merarbejdstillæg. Disse tillæg er varierende
efter tjenestemændenes faste lønning. For mi-
litære tjenestemænd, hvis grundløn, jfr. løn-
nings- og pensionslovens § 84, overstiger
16.300 kr., androg militærtillægget pr. 1.
oktober 1966 i alt 6.631 kr. årlig, mens mer-
arbejdstillægget androg 4.421 kr. årlig for
21.—30. lkl. Udgifterne til de omhandlede til-
læg er for finansåret 1967/68 budgetteret til
ca. 32 mill. kr. i militærtillæg og ca. 1 mill,
kr. i merarbejdstillæg til tjenestemænd.

Af de i alt 33 mill. kr. tilfalder ca. 4 mill,
kr. tjenestemænd i 25.—30. lkl.

Endelig er der med lønningsrådets godken-
delse etableret en speciel ordning for personel
i toldvæsenets opsynstj eneste, idet der ydes
faste årlige vederlag som kompensation for
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manglende betaling for overarbejde, natpenge
og søn- og helligdagsbetaling.

Denne godtgørelse — toldvæsenets kom-
pensationsordning — er gradueret efter over-
arbejdets omfang, tjenestens karakter samt
tjenestemandens charge, idet godtgørelsen er
opdelt i 4 grupper med et varierende antal
overtimer, og inden for hver gruppe er belø-
bet opdelt i 4 satser efter toldtjenestemandens
lønningsmæssige placering. For tjenestemænd
i 18., 21. og 23. lønningsklasse androg kom-
pensationsgodtgørelsen pr. 1. oktober 1966
henholdsvis ca. 8.876 kr., 6.037 kr., 3.038 kr.
og 1.359 kr. afhængig af arbejdets omfang.

Udgifterne til toldvæsenets kompensations-
ordning, der konteres under konto 06 (diverse
vederlag), er i 1967/68 budgetteret til 16,7
mill. kr. Det bemærkes, at toldtjenestemænd
i 25. og højere lønningsklasse ikke falder ind
under kompensationsordningen.

2. Lektorhonorarer ved de højere lære-
anstalter.

En særlig type af honorarer er de lektor-
honorarer, der ydes for undervisning — nor-
malt forelæsninger — ved de højere lærean-
stalter.

Ved honorarreguleringen i 1960, jfr. løn-
ningsrådets skrivelse af 11. april 1960 til fi-
nansministeriet, blev lektorhonorarerne fastsat
således:

indtil 2 timers ugentlige forelæsninger
1500 kr. -f" honorartillæg

2—3 timers ugentlige forelæsninger
2700 kr. -}- honorartillæg

3 timers ugentlige forelæsninger eller derover
3900 kr. -f- honorartillæg

Lektorhonorarer kan oppebæres af såvel
tjenestemænd som ikke-tjenestemænd.

Der er i finansåret 1966/67 bevilget i alt
ca. 625 lektorater, heraf 215 til tjenestemænd.
Den samlede udgift til lektorhonorarer andra-
ger med de pr. 1. april 1966 gældende satser
ca. 8,2 mill, kr., heraf 2,8 mill. kr. til tjene-
stemænd. Vedrørende den nærmere fordeling
af lektoraterne ved de enkelte læreanstalter
og fordelingen på de enkelte satser henvises
til underbilag 1.

Såfremt lektoratet varetages af en person,
der ikke er ansat ved den læreanstalt, hvor
forelæsningerne afholdes, ydes der et særligt
tillæg på 1500 kr. + honorartillæg. Der ydes
i alt 229 tillæg å 1500 kr. -f- tillæg til udefra

kommende lektorer, hvoraf 60 tillæg ydes til
tjenestemænd. Udgifterne til disse tillæg an-
drager i alt ca. 1,3 mill. kr. årligt, hvoraf
0,4 mill. kr. til tjenestemænd.

Samme tillæg ydes til tjenestemænd i 25.
Ikl., der oppebærer et lektorhonorar ved egen
læreanstalt; i så fald oppebærer de pågæl-
dende ikke det nedenfor under punkt 7 om-
handlede specielle lektorat (tutortillæg) på
1500 kr., der ydes til afdelingsleder m. v. i
25. Ikl.

I finansåret 1966/67 er der i alt bevilget
125 tillæg til tjenestemænd i 25. Ikl. med or-
dinært lektorat ved egen læreanstalt. Udgiften
hertil andrager ca. 0,7 mill. kr.

Det bemærkes, at det ikke af anmærknin-
gerne til finansloven specificeret fremgår,
hvilken hovedstilling den enkelte lektor be-
klæder.

3. Honorarer for deltagelse i råd og nævn.
Med hjemmel i lønnings- og pensionslovens

§ 104 kan der for virksomhed i varige nævn,
råd m. v. efter særlig bevilling ydes forman-
den, sekretæren og eventuelt medlemmerne
honorarer i stedet for almindelige møde-
diæter.

For medlemmer, der er tjenestemænd, anses
fornødent grundlag for ydelse af honorar at
være til stede, når varetagelsen af medlems-
hvervet falder uden for pågældendes tjenstlige
arbejdsområde. Såfremt varetagelsen af med-
lemshvervet må siges at være et naturligt led
i den pågældendes tjenstlige arbejde, ydes
derimod ikke honorar, medmindre medlems-
hvervet påfører den pågældende et sådant eks-
traarbejde, at det ud fra merarbejdssynspunk-
ter anses for rimeligt at vederlægge dette
ekstraarbejde gennem et fast honorar. Dette
sidste vil i almindelighed være tilfældet, når
tjenestemanden beklæder formandshvervet i
rådet, nævnet eller udvalget m. v., eller han
er medlem af sammes forretningsudvalg.

Endvidere ydes der ud fra merarbejdssyns-
punkter honorarer til sekretærer i råd og
nævn. Sekretærarbejdet vil som hovedregel
være varetaget af tjenestemænd i 19./24. Ikl.

Af de på honorarskemaerne opførte råd,
udvalg m. m. kan man normalt se, hvilken
charge et tjenestemandsansat medlem af et
råd m. v. har, medens der ikke er opført
hvilke ikke-statsansatte personer, der er med-
lemmer. Af bemærkningerne fremgår det, at
der er tale om ca. 230 honorarordninger for
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råd, nævn m. v. med en samlet udgift til
honorarer på i alt ca. 13,6 mill, kr., heraf til
tjenestemænd 7,8 mill, kr., hvoraf 6,4 mill,
kr. tilfalder tjenestemænd i 25. og højere løn-
ningsklasser. I underbilag 2 er der givet en
oversigt over de på honorarskemaerne opførte
honorarordninger for råd, nævn m. v.

4. Konsulenthonorarer.
Honorarer til konsulenter, hvorved forstås

honorarer til personer, der gennem special-
viden inden for afgrænsede områder virker
som rådgivere for styrelser og institutioner,
findes i nogle styrelser.

Som hovedregel vil sådanne honorarer blive
tillagt personer, der ikke i forvejen er tilknyt-
tet den styrelse, hvorunder honoraret er be-
vilget.

Man kan dog ikke umiddelbart ved gen-
nemgangen af honorarskemaerne få en uå-
tømmende oversigt over antallet af konsulen-
ter i statens tjeneste, idet man flere steder,
når der er tale om konsulenter, der ikke er
ansat i den pågældende styrelse, aflønner disse
over medhjælpskontoen.

Som følge af den specialviden, der kræves
for at varetage et konsulenthverv, vil der,
når der er tale om tjenestemænd, der virker
som konsulenter, som regel være tale om tje-
nestemænd i 25. eller højere lønningsklasset.

Af eksempler på konsulenthonorarer kan
nævnes de i sundhedsstyrelsen virkende kon-
sulenter inden for de medicinske discipliner.

I finansåret 1966/67 er der bevilget i alt
for 2,8 mill. kr. konsulenthonorarer, hvoraf
1.7 mill. kr. oppebæres af tjenestemænd. Ca.
85 pct. heraf tilfalder tjenestemænd i 25. og
højere lønningsklasse.

5. Tilsynshonorarer.
Tjenestemænd, der fører tilsyn med andre

statsinstitutioner, eller som har særlige tilsyns-
opgaver i deres egen institution, kan oppebære
honorar herfor, jfr. således, at der ydes ho-
norarer til overlægerne ved direktoratet for
statshospitalerne for at føre tilsyn med pleje-
hjem m. v.

I visse tilfælde er det pålagt staten at øve
en tilsynsførende virksomhed med private
virksomheder, ligesom det kan forekomme, at
der fra statens side føres tilsyn med virksom-
heder eller institutioner, der modtager stats-
tilskud eller anden økonomisk støtte.

Som eksempel på sådanne honorarer kan
nævnes, at statsskovridere er tilsynsførende
med de private skove, samt at embedsmænd i
boligministeriet har tilsynsvirksomhed med
kredit- og hypotekforeninger.

Ligesom tilfældet var med de foran under
4 nævnte konsulenthonorarer, findes hverv af
tilsvarende karakter, men hvor aflønningen
enten sker af andre konti, eller hvor veder-
læggelsen sker af den institution eller virk-
somhed, hvorunder tilsynet føres. Som eksem-
pel herpå kan nævnes, at der under finanslov-
konto § 14. 1.06. er opført en bevilling på ca.
400.000 kr. under konto »Diverse vederlag«
til tilsynsførende ved de sociale boligselska-
ber, hvilket beløb fuldt ud refunderes af sel-
skaberne.

I finansåret 1966-67 er der bevilget i alt 1,7
mill. kr. til tilsynshonorarer, hvoraf 1,5 mill,
kr. oppebæres af tjenestemænd. Ca. 2lz heraf
tilfalder tjenestemænd i 25.-—30. lkl. (først og
fremmest i 27. lkl.).

6. Formiddagshonorarer.
Med hjemmel i normerings- og klassifice-

ringslovens § 3 kan der gives personale i
19./24. lkl. i centraladministrationen adgang
til at få forskydning i kontortiden, således at
de pågældende kan virke i en formiddagsstil-
ling i en anden styrelse.

Aflønningen af formiddagsmedarbejdere er
med lønningsrådets tilslutning fastsat således,
at sekretærer oppebærer et honorar på 2.700
kr., dog for sekretæraspiranter kun 1.500 kr.
i det første aspirantår. Fuldmægtige og ekspe-
ditionssekretærer oppebærer 3.300 kr. End-
videre er der i enkelte tilfælde oprettet formid-
dagshonorarer å 3.900 kr., hvor der har været
tale om særlig kvalificeret arbejde.

Endelig er der tillagt honorarer til en række
personer, der ikke opfylder betingelserne for
at få en stilling som formiddagsmedarbejder,
de såkaldte uegentlige formiddagsstillinger.
Honorarerne andrager som hovedregel enten
2.400 kr. eller 3.000 kr. Sådanne honorarer
er forudsat nedlagt ved ledighed.

Antallet af formiddagshonorarer har været
faldende; medens der således var i alt 752
normerede formiddagsstillinger i egentlige
statsinstitutioner ifølge anmærkningerne til
finanslovforslaget 1963-64. var det tilsvarende
antal for 1966-67 576. hvilket ifølge anmærk-
ningerne til finanslovforslaget 1967-68 yder-
ligere reduceres til 529.
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De 529 formiddagshonorarer er fordelt på
følgende måde:

386 honorarer for tjene-
stemænd å 2.700—3.300 kr.

43 honorarer for tjene-
stemænd å 3.900

23uegentlige formiddags-
honorarer, der skal
nedlægges ved ledig-
hed å 2.400—3.000 -

40 formiddagslignende
honorarer, der ikke i
honorarskemaerne er
forsynet med klausul
om nedlæggelse ved
ledighed å 2.400—3.000 -

37 honorarer besat med ikke-tjenestemænd.

Af en foretagen undersøgelse, omfattende
godt halvdelen af de på finanslovforslaget
1966-67 opførte formiddagsstillinger, fremgik
det, at ca. 30 pct. af stillingerne var ubesatte
pr. 1. april 1966. I anmærkningerne til finans-
lovforslaget 1967-68 er det om 49 af de 529
formiddagsstillinger oplyst, at de er ubesatte.

De egentlige formiddagshonorarers forde-
ling på styrelser fremgår af underbilag 8.

Den samlede udgift til egentlige honorarer
andrager med de pr. 1. april 1966 gældende
satser ca. 5,7 mill. kr.

Udgiften til uegentlige formiddagshonorarer
andrager ca. 0,7 mill, kr., hvoraf 0,2 mill. kr.
tilfalder tjenestemænd i 25. og 26. lkl.

7. Honorarer af bestillingstillægslignende
karakter.

I ganske særlige tilfælde er der tillagt grup-
per af tjenestemænd honorarer af bestillings-
tillægslignende karakter. Dette gælder for af-
delingsledere, docenter m. v. i 25. lkl. ved de
højere læreanstalter, der — for så vidt pågæl-
dende ikke beklæder et ordinært lektorat —
oppebærer et honorar på 1.500 kr. årlig -f-
tillæg på grund af de særlige forpligtelser af
undervisningsmæssig karakter, der påhviler
dem (disse honorarer benævnes specielle lek-
torater) .

Et honorar af tilsvarende størrelse oppe-
bærer assessorer i 25. lkl. ved domstolene,
politiet og den offentlige anklagemyndighed.

På finansloven 1966-67 er der bevilget ca.
66 specielle lektorater og ca. 120 tillæg til as-
sessorer i 25. lkl. til en samlet udgift på ca.
1 mill. kr.

Endvidere lean nævnes afsavnstiliæggene til
fabrikinspektører på 2.100 kr. årlig -j- pro-
centtillæg eller i alt 0,15 mill. kr.

Ud over sådanne mere generelle ordninger
er der honorarer, der også er motiveret med
Ønsket om at sikre vedkommende tjenestemand
en passende samlet aflønning, uden at man
ved en ændring af normerings- og klassifice-
ringsloven har villet knytte et fast bestillings-
tillæg til stillingen.

8. Andre honorarer for arbejde i egen styrelse
end de fornævnte.

I visse tilfælde oppebærer tjenestemænd
honorar for i den styrelse, hvori de er ansat,
at varetage særlige arbejdsopgaver, som man
har ment lå uden for deres egentlige tjeneste-
område.

Som eksempel herpå kan nævnes de hono-
rarer, der af statsbanerne ydes til tjeneste-
mænd i samme for udførelse af fremmedar-
bejder, ministersekretærhonorarer, honorarer
for redaktion af årbøger, tidsskrifter og lign.,
der udsendes af den styrelse, hvori vedkom-
mende tjenestemand er ansat, forskellige in-
spektions^ og bibliotekshonorarer til lærerper-
sonale ved statsgymnasierne samt kasseefter-
synshonorarerne til kontorchefer i justitsmi-
nisteriet. Endvidere kan nævnes rektor- og
dekanhonorarerne til professorer samt de ho-
norarer, der ydes til befalingsmænd i forsva-
ret — som regel oberster — for varetagelse af
hvervet som kaserne- og/eller garnisonskom-
mandant.

I denne forbindelse kan også nævnes de i
normerings- og klassificeringsloven omtalte
honorarer, der med lønningsrådets tilslutning
i det enkelte tilfælde kan tillægges professorer
ved de højere læreanstalter m. v., der bestyrer
laboratorier, institutter m. v., jfr. f. eks. nor-
merings- og klassificeringslovens § 184. De
her omhandlede honorarer andrager ifølge
praksis 900, 1.500, 2.100 eller 2.700 kr., af-
hængigt af det enkelte instituts størrelse. Ved
afgørelsen af honorarets størrelse lægges især
vægt på antallet af ansatte ved instituttet, stør-
relsen af annuum m. m.

Udgiften til bestyrerhonorarer konteres på
bevillingslovene under standardkonto 01, og
den samlede udgift er i 1966-67 anslået til eau
1,9 mill. kr.

Ud over institutbestyrerhonorarerne er der
i 1966-67 bevilg;et tjenestemænd i 25.—30. lkl.
for ca. 1,2 mill. kr. honorarer for arbejde i
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egen styrelse, som ikke er medregnet under de
tidligere nævnte honorartyper. Herudover er
der bevilget for ca. 0,3 mül. kr. kaserne- og
garnisonskommandanthonorarer, hvoraf nogle
dog kan være oppebåret af lavere lønnede
tjenestemænd.

9. Andre honorarer end de foran nævnte for
arbejde i anden styrelse.

Undertiden forekommer det, at en styrelse
er interesseret i at tilknytte en person fra en
anden styrelse til at udføre et bestemt ar-
bejde. I sådanne tilfælde, og hvor der er tale
om permanent beskæftigelse, oprettes faste
honorarer. Som eksempel herpå kan nævnes
de honorarer, der under statshavnene ydes til
personel inden for toldvæsenet for at udarbej-
de statistikker til brug for statshavnene, lige-
som der af mere generelle ordninger kan næv-
nes de honorarer, der ydes politimestre for
hvervet som arresthusinspektør.

Der er i 1966-67 til tjenestemænd i 25.—30.
lkl. bevilget for ca. 0,8 mill. kr. honorarer af
denne type (når man medregner f. eks. de
honorarer, der ydes til tjenestemænd i en in-
stitution, der hører under det ministeriums
ressort, hvori tjenestemanden har sin hoved-
stilling) .

c. Vederlag eller honorarer, der ydes med
hjemmel i tekstanmærkninger på de årlige be-
villingslove.

På finansloven for finansåret 1966-67 er
der i alt optaget ca. 80 tekstanmærkninger,
der indeholder hjemmel for ydelse af vederlag
m. v. til tjenestemænd.

I henhold til bestemmelsen i lønnings- og
pensionslovens § 42, stk. 2, kan de på finans-
loven bevilgede medhjælpssummer ikke, med-
mindre det udtrykkeligt er bestemt ved lov,
benyttes til at yde vederlag til nogen tjeneste-
mand inden for pågældende styrelsesgren. Det
samme gælder om enhver anden indtægt eller
udgiftsbevilling, der ikke efter sin tekst frem-
træder som bestemt til at indeholde vederlag
til tjenestemænd. Endvidere er det i lønnings-
og pensionslovens § 105 udtalt, at ingen tje-
nestemand må oppebære nogen ydelse ud over
den faste løn for det af ham udførte arbejde
uden særlig lovhjemmel, der, for så vidt den
gives på finansloven, skal fremgå af lovens
tekst.

Disse bestemmelser er indført ved tjeneste-
mandsloven af 1919, og siden er der i form af

tekstanmærkninger på de årlige bevillingslove
skabt hjemmel til udbetaling af vederlag til
tjenestemænd af andre konti end konti 01.
Lønninger til tjenestemænd, 03. Vederlag én
gang for alle, 04. Overarbejdspenge til tjene-
stemænd, 0.5. Honorarer og konto 23. Kom-
missioner.

Sådan hjemmel kan være tilvejebragt, fordi
det undertiden har vist sig hensigtsmæssigt, at
der ydes tjenestemænd vederlag af konti, der
efter deres tekst ikke fremtræder som bestemt
til at indeholde vederlag til tjenestemænd,
f. eks. konto 02. Lønninger til ikke-tjeneste-
mænd, og konto 14. Uddannelse af personale,
i de tilfælde, hvor tjenestemænd sammen med
ikke-tjenestemænd eller tjenestemænd ansat i
andre styrelser udfører samme arbejde, f. eks,
medvirker ved eksamensafholdelse, udarbej-
delse af opgaver m. v.

Som eksempel på en tekstanmærkning, der
er anset for nødvendig af hensyn til bestem-
melsen i lønnings- og pensionslovens § 105,
kan nævnes tekstanmærkning nr. 5 til § 8 B
på finansloven for finansåret 1966-67, hvor-
efter der ydes tjenestemænd et særligt tillæg
(sørisikotillæg) for nærmere angivne tjenester
på søen.

Det har ikke været muligt at anslå, hvor
stort et beløb der af denne vej ydes tjeneste-
mænd i biindtægter.

d. Vederlag én gang for alle.
I henhold til lønnings- og pensionslovens §

42, stk. 2, kan der ydes tjenestemænd veder-
lag én gang for alle for arbejde af særlig art
eller under særlige omstændigheder inden for
de ved finansloven bevilgede beløb.

På finansloven er der under en særlig konto
03 afsat bevillinger til vederlag én gang for
alle til tjenestemænd. Af disse bevillinger ydes
der tjenestemænd engangsvederlag efter den
enkelte styrelses skøn over merarbejdets ka-
rakter og omfang.

Da administrationen af bevillingerne er hen-
lagt til de enkelte styrelser, er det ikke muligt
at skaffe oplysning om, hvorledes disse veder-
lag fordeler sig på tjenestemænd i de enkelte
lønningsklasser, men normalt må det påreg-
nes, at de tilfalder tjenestemænd i højere løn-
ningsklasser end 15. Det skal dog bemærkes,
at der af denne konto også afholdes udgifter
for overarbejde til sådanne tjenestemænd i
15. og lavere lønningsklasser i administra-
tionskontorer ,som ifølge lønnings- og pen-
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sionsministeriets cirkulære om de for statens
tjenestemænd gældende arbejdstidsregler ikke
er berettiget til at oppebære overarbej dspenge.

På finansloven for finansåret 1966-67 er
der under konto 03 bevilget i alt ca. 4 mill. kr.

Endelig kan der for arbejde i kommissioner
ydes vederlag én gang for alle til tjeneste-
mænd og andre. Vederlag ydes især for sekre-
tærarbejde eller andet særligt arbejde for
kommissionen. Udgifter hertil afholdes nor-
malt af de på bevillingslovene under konto 23.
Kommissioner bevilgede beløb. Imidlertid af-
holdes der også af denne konto andre udgifter
i forbindelse med kommissionsarbejde, såsom
trykkeudgifter, rejseudgifter, mødediæter m. v.,
således at det ikke er muligt at få et overblik
over de samlede vederlag af denne art gen-
nem de bevilgede beløb.

e. Personlige tillæg.
I lønningslovens §§ 27 og 28 er der hjem-

mel til at yde en tjenestemand personligt tillæg
for at sikre ham en passende lønfremgang ved
forfremmelse eller for at sikre ham mod løn-
nedgang ved nedrykning på grund af en ham
utilregnelig årsag.

Herudover er der i enkelte tilfælde på de
årlige normeringslove under § 3 tilvejebragt
hjemmel for — med speciel begrundelse — at
kunne yde personlige tillæg til under navn an-
førte tjenestemænd. For eksempel kan ydelsen
være begrundet med et ønske om at kompen-
sere en person for lønnedgang i forbindelse
med overgang til statstj enesten eller for mistet
bestillingstillæg, politi tillæg og lign. ved over-
gang mellem stillinger inden for statstj enesten.

I normerings- og klassificeringsloven er der
enkelte bestemmelser, der hjemler ydelse af
personlige tillæg til grupper af tjenestemænd,
der ikke har opnået sædvanligt avancement
inden en vis alder (f.eks. § 116). Lignende
tillæg er i visse tilfælde på de årlige norme-
ringslove ydet enkelte tjenestemænd, hvis stil-
linger man ikke har ment at burde oprykke.

Endvidere ydes der undertiden med tekst-
anmærkningshjemmel personlige tillæg ved
tjenstgøren i højere stilling.

Endelig kan der som nævnt til tjenestemænd
i 25. og 26. lkl. med hjemmel på normerings-
loven for 1961-62, lb.nr. 814, og normerings-
loven for 1962-63, lb.nr. 968, ydes personlige
tillæg til sikring af, at de pågældende ikke
får mindre i hovedstillingsløn, end de ville

have fået i 24. lkl. med eventuelt biindtægts-
reguleret bestillingstillæg.

Som helhed kan det fastslås, at der inden
for statstj en estemandsområdet kun i yderst
begrænset omfang er ydet personlige tillæg
begrundet i en tjenestemands ekstraordinære
kvalifikationer eller arbejdsindsats, men det
må dog herved bemærkes, at det efter den
bestående ordning i et vist omfang er muligt
ved fordelingen af honorarer, ydelsen af ve-
derlag én gang for alle, engangspræmier for
rationaliseringsforslag m. v. at tilgodese en-
kelte stillingsindehaveres ekstraordinære kva-
lifikationer eller arbejdsindsats. .

/. Andre vederlag.
Såfremt en tjenestemand udfører et arbejde

for en anden styrelse end den, hvori han er
ansat, og der ikke er bevilget et honorar her-
for, afholdes udgifterne til aflønning af den
pågældende som hovedregel af styrelsens kon-
to 02. Medhjælp, konto 06. Diverse vederlag
eller af konto 14. Uddannelse af personale (i
ganske særlige tilfælde af andre konti, f. eks.
kommissionskontoen 23).

Af bemærkningerne til finansloven fremgår
det ikke, i hvilket omfang de på de enkelte
styrelser bevilgede medhj ælpsbeløb medgår til
aflønning af tjenestemænd i andre styrelser.
Imidlertid må det anses for givet, at der af
disse konti afholdes beløb af ikke ubetydelig
størrelsesorden til tjenestemænd.

De vigtigste områder, hvor der kan være
tale om at aflønne tjenestemænd over med-
hjælpskontiene, ligger formentlig i institutio-
ner, der meddeler undervisning, idet udgifter
til timelønninger afholdes over medhjælpskon-
toen. Som eksempel kan nævnes vederlag for
undervisning ved forsvarets civilundervisning,
de højere læreanstalter, forvaltningshøjskolen
m. fl. Endvidere findes der ved en række in-
stitutioner ansat deltidsbeskæftigede akademi-
kere, f. eks. læger, hvis aflønninger afholdes
af medhjælpskontoen, og hvoraf nogle er an-
sat i tjenestemandsstillinger eller i stillinger,
der aflønnes med en tjenestemandslignende
løn i anden institution.

g. Uvisse indtægter.
Allerede ved den første tjenestemandslov af

1919 var det tidligere udbredte sportelløn-
system i det store og hele forsvundet, og med
hensyn til de resterende ordninger af denne
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art, som måtte forekomme, forudsatte løn-
ningskommissionen af 1917, at de blev bragt
til ophør, efterhånden som der frembød sig
lejlighed dertil.

Af tjenestemandslovgivningen fremgår, at
der på enkelte områder fortsat er hjemmel til
ordninger, hvorefter tjenestemænd i et vist
omfang får andel i statskassen tilfaldende af-
gifter, gebyrer m. v. for visse tjenestehand-
linger. Af de af toldvæsenet opkrævede havne-,
bro-, lods- og prikkeafgifter m. v. tilfalder der
således i medfør af lønnings- og pensions-
lovens § 110, stk. 4, toldregnskabsførerne et
ved særligt regulativ fastsat vederlag for det
med opkrævningen forbundne arbejde. I hen-
hold til normerings- og klassificeringslovens §
22, stk. 2, er der for tjenestestillinger under
amtstuerne opretholdt procenter til forhand-
ling af stempelpapir og stempelmærker, hvor-
ved endvidere er bestemt, at vedkommende
tjenestemand som tilskud til lønnings- og kon-
torudgifterne afgiver halvdelen af de af ham
oppebårne honorarer for opkrævning af brand-
penge samt 3/4 af resten af de af ham oppe-
bårne uvisse indtægter.

Som et led i den nuværende lønordning for
underretsdommere indgår tinglysningsdom-
mernes andel i indtægten af det såkaldte be-
kræftelsesvederlag, som i henhold til lovgiv-
ningen om tinglysningsafgifter erlægges af
vedkommende rekvirent for bekræftelsen af
genparterne af de til tinglysning indleverede
dokumenter.

Under denne biindtægtsgruppe kan endvi-
dere henregnes visse af de ydelser, som em-
bedslæger oppebærer i henhold til lovgivnin-
gen om embedslægevæsenet.

En særlig lønordning forekommer for de
ved statsanstalten for livsforsikring ansatte tje-
nestemænd, der i henhold til normerings- og
klassificeringslovens § 86 som tantieme til-
stås en andel af anstaltens driftsoverskud.

B. Biindtægter fra andre offentlige og private
institutioner og virksomheder.

Ud over de forannævnte biindtægter fra
hverv i egentlige statsinstitutioner kan tjene-
stemænd oppebære biindtægter af helt tilsva-
rende karakter fra tilskudsberettigede, pri-
vate institutioner og virksomheder, kommu-
ner, koncessionerede selskaber og anden of-
fentlig eller halvoffentlig virksomhed. Her-
under hører en række hverv i koncessionerede
24

selskaber og tilskudsinstitutioner, hvortil tje-
nestemanden udpeges eller indstilles udpeget
af sin styrelse, således at vederlagene afholdes
enten direkte af koncessionshaveren eller af
staten mod refusion fra koncessionshaveren.
Som konsekvens af den nære forbindelse mel-
lem virksomhedsområdet for det koncessione-
rede selskab og ressortministeriets område vil
der desuden være en tilbøjelighed til at fore-
trække tjenestemænd til udførelse af visse spe-
cielle hverv, hvortil tjenestemanden ikke er
udpeget af sin styrelse.

Som eksempel på biindtægter fra hverv i
andre end egentlige statsinstitutioner kan næv-
nes hverv som medlem m. v. af vedkommende
institutions bestyrelse, ligesom der også kan
være tale om formandshverv i eller medlem-
skab af kollegiebestyrelser, hvortil vedkom-
mende tjenestemand er udpeget af undervis-
ningsministeriet, hvilket kan være fastsat i
fundatsen, et vilkår for ydelse af tilskud til
kollegiet m. v.

Som et andet eksempel kan nævnes hverv
som revisor af vedkommende institutions regn-
skab, af tilskudene til institutionen eller af de
statsunderstøttede pensionskassers regnskaber.
I denne forbindelse kan også nævnes de utvivl-
somt ret mange hverv som legatrevisor, idet
det ofte i legatfundatser er bestemt, at legatet
er undergivet revision af en ministerielt ud-
peget revisor.

Endvidere kan nævnes vederlag for under-
visning ved private skoler og læreanstalter.

Endelig kan som eksempel nævnes en række
vederlag for tilsyn med koncessionerede sel-
skaber og tilskudsinstitutioner, jfr. at tilsynet
med kreditforeningerne i henhold til kredit-
foreningsloven bl. a. varetages af 1 revisor i
hver forening udpeget af boligministeriet, men
direkte aflønnet af de enkelte foreninger med
vederlag fastsat af disse på egen hånd. End-
videre kan nævnes telefontilsynet, hvortil ud-
gifterne i henhold til tilsynsloven afholdes af
staten mod refusion fra telefonselskaberne, og
hvis vederlag er fastsat af ministeriet for of-
fentlige arbejder.

Det må dog herved bemærkes, at i en del
tilfælde har man tilrettelagt tilsynet med kon-
cessionerede virksomheder m. v. således, at
vederlag til de tilsynsførende fastsættes af
ressortministeriet og udbetales af staten, idet
der er pålagt virksomhederne en afgift af en
sådan størrelse, at udgifterne til tilsynet for
virksomhederne under ét bliver dækket ind.



186

Dette gælder f. eks. tilsynet med forsikrings-
selskaberne og de sociale boligselskaber.

Ud over de forannævnte biindtægter kan
der endelig være tale om biindtægter fra pri-
vate virksomheder eller fra tjenestemandens
egen virksomhed, hvorom der skal ske anmel-
delse i henhold til lønnings- og pensionslovens
§44.

Som eksempel på sidstnævnte kan nævnes
overlæger, der i visse tilfælde ved siden af
deres tjenestemandsstilling har privat praksis,
og de biindtægter, som f. eks. professorer ved
kunstakademiet og musikkonservatorierne kan
have for egen virksomhed.

IV) Omfanget af biindtægterne.

Hovedstillingslønningerne for statstjeneste-
mænd i 25.—30. lkl. udgjorde pr. 1. april 1966
i alt 220 mill. kr.

Deres biindtægter i form af bestillingstillæg
anslår arbejdsgruppen som tidligere nævnt
skønsmæssigt til ca. 23 mill, kr., hvilket sva-
rer til ca. 11 pct. af hovedstUlingslønningerne.

Af de 23 mill. kr. er ca. 10 mill. kr. variable
bestillingstillæg for tjenestemænd i 27. lkl.,
6V2 mill. kr. er de særlige bestillingstillæg til
militære tjenestemænd og tjenestemænd i uden-
rigsministeriet, knap 4 mill. kr. er andre faste
bestillingstillæg, og udligningstillæggene an-
slås skønsmæssigt til godt 2 mill. kr.

For tjenestemænd i 25. og 26. lkl. udgør be-
stillingstillæggene (excl. udligningstillæggene)
henholdsvis ca. 7 pct. og 3 pct. af hovedstil-
lingslønningerne for samme, mens de i 27. lkl.
udgør ca. 17 pct, i 28. lkl. 9 pct. og i 29. lkl.
8 pct. af hovedstillingslønnen.

Deres biindtægter i form af finanslovhono-
rarer udgjorde på ovennævnte tidspunkt ca.
17 mill, kr., i hvilket beløb dog ikke er med-
regnet honorarer for ca. 3 mill, kr., der ikke
har kunnet fordeles på lønningsklasser (jfr.
underbilag 3 b), men hvoraf ca. halvdelen
rent skønsmæssigt anslås oppebåret af tjene-
stemænd i 25.—30. lkl. (jfr. underbilag 4 og
note 3 til underbilag 5). De reelle honorarbi-
indtægter for ledende tjenestemænd må der-
for udgøre i alt ca. 18—-19 mill, kr., hvilket
svarer til ca. 8 pct. af hovedstillingslønnin-
gerne.

For tjenestemænd i 25. og 26. lkl. udgør
honorarbiindtægterne ca. 5—7 pct., i 27. og
28. lkl. ca. 10 pct. og i 29. lkl. ca. 20 pct. af
hovedstUlingslønningerne for samme, hvor-

imod ingen tjenestemænd i 30. lkl. har biind-
tægter i denne form (jfr. underbilag 5). Her-
ved må dog bemærkes, at inden for de enkelte
lønningsklasser er der utvivlsomt betydelige
forskelle i honorarindtægternes gennemsnits-
størrelse fra stillingsgruppe til stillingsgruppe;
således er honorarindtægterne formentlig væ-
sentlig større for tjenestemænd i centraladmi-
nistrationen end i direktoraterne, og en bety-
delig del af biindtægterne for tjenestemænd i
25. lkl. oppebæres af personale ved de højere
læreanstalter.

Honorarer for deltagelse i råd og nævn ud-
gør næsten 40 pct. af samtlige honorarbiind-
tægter for tjenestemænd i 25.—30. lkl. (jfr.
bilag 6). Den næststørste honorargruppe på
ca. 18 pct. af honorarbiindtægterne er af ty-
pen »andre honorarer for arbejde for egen
styrelse«, hvoraf størstedelen består af insti-
tutbestyrer-, rektor-, dekan- og lign. honora-
rer. Den trediestørste gruppe er undervisnings-
honorarerne på ca. 15 pct. af honorarbiind-
tægterne og den består næsten udelukkende af
lektorhonorarer.

3/A af honorarbiindtægterne for de ledende
tjenestemænd er derfor af ovennævnte 3 ho-
vedtyper. Incl. honorarerne af bestillingstil-
lægslignende karakter er 4/s af de ledende tje-
nestemænds honorarer beskrevet.

Honorarindtægterne på ca. 16 mill. kr. for
tjenestemænd i 1.—24. lkl. har derimod en
helt anden typemæssig sammensætning. For-
middagshono rarer, rådighedshonorarer og
kommissionshonorarer udgør henholdsvis ca.
6, 3 og 1 mill. kr. eller tilsammen ca. 2/s af
honorarindtægterne for disse tjenestemænd.

Militær- og merarbejdstillæg for tjeneste-
mænd i 25.—30. lkl. udgør som tidligere nævnt
ca. 4 mill, kr., hvilket svarer til ca. 2 pct. af
hovedstUlingslønningerne.

I form af bestillingstillæg, udligningstillæg,
honorarer samt militær- og merarbejdstillæg
oppebærer tjenestemænd i 25.—30. lkl. derfor
et beløb svarende til i alt ca. 20 pct. af deres
hovedstillingslønninger.

Bestillingstillæggene og honorarer udgør føl-
gende i procent af hovedstillingslønnen i de
enkelte lønningsklasser:

25. lki 13 pct.
26. - 7 -
27. - 27 -
28. - 20 -
29. - 28 -
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Omfanget af, hvad de herudover oppebærer
af biindtægter i form af overtimebetaling til
lektorer i 26. lkl., engangsvederlag, vederlag
af medhjælpskonti, vederlag af andre konti

med tekstanmærkningshjemmel og vederlag
fra ikke-statsinstitutioner, har ikke kunnet an-
slås på det foreliggende grundlag.
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Underbilag 2.

Oversigt over de i anmærkningerne til finanslovforslaget for finansåret 1966-67
opførte honorarordninger for råd, nævn m. v.

Honorarer
til tjmd.

Heraf
honorarer
til tjmd. i
1.-24. lkl.

Honorarer
til ikke-tjmd.

Grundbeløb i kroner
KGH's styrelsesråd
Det sønderjydske udvalg
Samvirkerådet for dansk kulturarbejde i ud-

landet
Udvalget vedrørende økonomiske oversigter ..
Statsstyreisernes centrale samarbejdsudvalg . .
Statens nævn for papir og tryksager
Lønningsrådet
Nævnet for helbredsbedømmelser i tjeneste-

mandssager
Det økonomiske råds formandsskab
Det grønlandske lovudvalg
Kommissionen for videnskabelige undersøgel-

ser i Grønland
Uddannelsesrådet for Grønland
Grønlandsrådet
Udvalget om støtte til boligbyggeri i Grøn-

land
Udvalget om lån og tilskud til erhvervsformål

i Grønland
Den grønlandske radios styrelse
Grønlands kulturelle råd
Tilsynsrådet for GTO
Redaktionsudvalget for meddelelser om Grøn-

land
Udetillægsnævnet
Udenrigsministeriets ejendomsnævn
Styrelsen for teknisk samarbejde med udvik-

lingslandene
Regeringens nedrustningsudvalg
Jordboniteringskommissionen
Kontaktudvalgene for landbrugets, handelens

og industriens organisationer
Det nordiske kontaktudvalg for landbrugs-

spørgsmål
Landvæsenskommissioner
Statens vandløbsudvalg
Vandløbsrådet
Grænsevandløbskommissionen
Statens landvindingsudvalg
Jordfordelingskommissionerne
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Grundbeløb i kroner

Statens skovnævn
Den forstlige forsøgskommission
Skovskolerådet
Jagt- og skovbrugsmuseets bestyrelse
Det veterinære sundhedsråd
Vaccineudvalget
Tilsynsrådet med indkøbsforeningerne
Plantesundhedsrådet
Landbrugsministeriets giftnævn
Landbrugsministeriets nomenklaturudvalg

vedrørende bekæmpelsesmidler
Statens bisygdomsnævn
Tilsynet under statens foderstofkontrol
Plantenyhedsnævnet
Bestyrelsen for kongeriget Danmarks fiskeri-

bank
Kommissionen for Danmarks fiskeri- og hav-

undersøgelser
Kvalitetskontrollens eksportudvalg
Kvalitetsudvalget
Indlemmelsesnævnet
Værnepligtsnævnet
Civilforsvarsrådet
Radioaktivitetsudvalget
Statens husholdningsråd
Medicinalnævnet
Sygeplejerskeuddannelsesnævnet
Hospitalslaborantnævnet
Mæglingsrådet for kommunal lægehjælp . . . .
Det ministerielle lægelig-veterinære hygiejne-

udvalg
Indenrigsministeriets ernærings- og metodik-

udvalg
Sygehusrådet
Blodtransfusionsnævnet
Københavns karantænekommission
Bestyrelsen for landshospitalet i Sønderborg
Udvalget vedrørende presseberedskab
Udvalget vedrørende arbejdskraft til bygge-

riet
Byplannævnet
Byudviklingsudvalgene
Boligtilsynsrådet for østre landsretskreds . ..
Boligtilsynsrådet for vestre landsretskreds ..
Saneringsnævnet
Planlægningsudvalget for Køge bugt området
Invalideforsikringsretten
Ulykkesforsikringsrådet på Færøerne
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Ankenævnene for invalide- og ulykkesforsik-
ring samt invaliderådet

Landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg. .
Socialforskningsrådet
Invalidenævnet i de sønderjydske landsdele ..
Nævnet angående svangerskabsafbrydelse . ..
Børne- og ungdomsforsorgens nævn
Bestyrelsen for statens åndssvageforsorg . . . .
Åndssvageforsorgens tilsynsråd
Sterilisationsnævnet
Åndssvageforsorgens centralnævn
Tilsynsrådet for Filadelfia
Kursusnævnet under arbejdsministeriet
Arbejdsxådet
Arbejdsretten
Forligsinstitutionen
Uddannelsesrådet for ikke-faglærte arbejdere
Beskæftigelsesudvalget
Ungdomsudvalget
Anlægsudvalget
Arbejdsmarkedsrådet
Erhvervsvej ledningsrådet
Udbyttedelingsnævnet
Telefonvoldgiftsnævn I
Telefonvoldgiftsnævm II
Landsnævn og trafikudvalg vedrørende fragt-

mandskørsel
Vejnævnet
Krydsningslovudvalget
Vejtaksationskommissioner
Jernbaneerstatningskommissionen
Elektricitetsrådet
DEMKO
Administrationsudvalget vedr. Hirtshals . . . .
Forretningsudvalget for Danmarks gasmate-

rielprøvning
Taksationskommissioner
Translatøreksamenskommissionen
Revisorkommissionen
Mæglerkommissionen
Ejendomsmæglerkommissionen
Tilsynsrådet for teknologiske institutter . . . .
Overbevillingsnævnet
Kartoffelmelsudvalget
Egnsudviklingsrådet
Søfartens fællesråd
Dykkerprøvekommissionen
Skibsfartsnævnet
Olieforureningsrådet
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Grundbeløb i kroner

Handelsflådens velfærdsråd
Forsikringsrådet
Monopolrådet og monopolankenævnet
Patentkommissionen og særlige patentkom-

missioner
Eksportkreditrådet og udvalget vedr. eksport-

fremmende foranstaltninger
Navigationseksamenskommissionen
Bemandingsnævnet
Straffelovsrådet
Personnavneudvalget
Retsplejerådet
Udvalget vedrørende dyreforsøg
Kontroludvalget vedrørende politiets efterret-

ningstjeneste
Tilsynsrådet til kontrol med krigsmateriel . .
Brandrådet
Prøvningsudvalget vedrørende oliefyr
Akkordretten
Den særlige klageret
Boligretten
Retslægerådet
Kommissionen vedrørende antagelse af politi-

betjente
Fængselsnævnet
Kontaktudvalget mellem ungdomsorganisatio-

nerne og statsadministrationen
Repræsentant i bestyrelsen for landsforenin-

gen for vanføre
Folkepensionsudvalget
Overflytningsudvalget
Dagpengeudvalget
Bestyrelsen for erhvervs- og vejledningskonto-

ret for døve
Bestyrelsen for erhvervs- og vej ledningskonto-

ret for tunghøre
Arbejdsnævnet
Akkordudvalget
Udvalget angående vejplanlægning m. v. i

Storkøbenhavn
Tilsynsrådet vedrørende vejlaboratoriet
Næringslovudvalget
Udvalget ang. transport til søs af farligt gods
Navigationsuddannelsesrådet
Nordisk kulturkommission
Bestyrelsen for faglærereksamen
Opgavekommissionen vedr. realeksamen m. v.
Almanakkomiteen
Færøernes skoledirektion
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Grundbeløb i kroner

Stipendieudvalget ved Københavns universitet
Eksamenskommissionen for discipeleksamen..
Atomenergikommissionen
Stednavneudvalget
Danmarks teknisk-videnskabelige forsknings-

råd
Opgavekommissionen vedr. studentereksamen

m. v
Statens teknisk-videnskabelige fond
Det humanistiske fakultets eksamensudvalg på

Århus universitet
Statens teknikumråd
Polyteknisk læreanstalts stipendienævn
Lærlingerådet
Handelsskolernes eksamenskommission og cen-

sorudvalg
Ophavsretsrådet
Uddannelsesrådet for handels- og kontorfa-

gene
Maskinmestereksamenskommissionen
Skolerådet ved bibliotekstilsynet
Bestyrelsen for erhvervsarkivet
Tilsynet med lokalmuseer
Akademirådet
Statens kunstmuseumsnævn
Skolerådet ved kunstakademiet
Teaterrådet
Overfredningsnævnet
Fredningsankenævnene
Naturfredningsrådet
Fredningsplanudvalgene
Fredningsnævnene
Det særlige bygningssyn
Udvalget vedrørende lektorer i udlandet . . . .
Forretningsudvalget i forsvarets materielnævn
Klageudvalget
Forsvarets fabriksstyrelse
Forsvarets forskningsråd
Folk og Værn udvalget
Forsvarets eksplosivstofkommission
Skibsudpegningsnævnet
Toldankenævnet
Nævnet vedrørende omsætningsafgift af mo-

torkøretøjer
Nævnet vedrørende afgift på omsætning af

stærke drikke
Nævnet vedrørende omsætningsafgift af cho-

koladevarer m. m
Nævnet vedrørende afgift af parfumer m. v.
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Honorarer
tU tjdm.

Heraf
honorarer
til tjdm. i
1.-24. 11d.

Honorarer
til ikie-tjdm.

Nævnet vedrørende forskellige forbrugsafgif-
ter

Nævnet vedrørende afgift af konsumis
Nævnet vedrørende omsætningsafgiften . . . .
Nævnet vedrørende antidumpingtold og ud-

ligningstold
Sømandsskattenævnet
Det kgl. klasselotterinævn
Landsskatteretten
Ligningsrådet
Bestyrelsen for statsanstalten for livsforsik-

ring
Bestyrelsen for hypotekbanken
JorcUovsudvalget
Jagtrådet
Bestyrelsen vedrørende Kalø gods
Vildtfordelingsudvalget
Konsulentudvalget
Apotekerfondens bestyrelse
Apotekervæsenets pensionsordning
Farmakopékommissionen
Specialitetsnævnet
Reklamenævnet
Apotekerassistentnævnet
Apotekervarenævnet
Medicinudvalget
Ferieudvalget
Filmfonden
Den kulturelle fond
Bestyrelsen for lånekassen for Sønderjylland

Grundbeløb i kroner

1.992.920 342.840

1.336.250

1.486.120

5.792.700
D. v. s. med honorartillæg pr. 1. april 1966

i alt 7.767.600

hvorfor honorarerne incl. tillæg pr. 1. april
1966 for tjenestemænd i 25.—30. lkl. udgør
i alt 6.431.350 kr.

mens de for tjenestemænd og ikke-tjeneste-
mænd under ét udgør 13.560.300 kr.
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Underbilag 3.

a) Honorarernes fordeling meüem tjenestemænd og ikke-tjenestemænd.

Honorarer, der oppebæres af tjenestemænd ..
Honorarer, der oppebæres af ikke-tjeneste-

mænd

Samlede honorarer på honorarskemaerne
ifølge anmærkninger til finanslovforslag
1966-67 13.535.655 52.756.5681) 100

b) Fordelingen af honorarerne for tjenestemænd efter hovedstittingsløn.

Totalhonorarw Al>de} * f

Grundhonorar ind. pct-ÜU-g honortAum
Pr- /«-66 for t md.

kr. kr. pct
Honorarer, der oppebæres af tjenestemænd i

1.—24. lkl ca. 4062.000 ca. 15.832.000 46
Honorarer, der ikke har kunnet fordeles på

lønningsklasser ca. 841.000 ca. 3.278.0001) 10
Honorarer, der oppebæres af tjenestemænd i

25.—30. lkl ca. 3.789.000 ca. 14.768.000 44

Samlede honorarer for tjenestemænd på ho-
norarskemaerne ca. 8.692.000 ca. 33.878.0002) 100

0 I beløbet indgår for 1,3 mill. kr. lektorhonorarer (jfr. note 3 til underbilag 5), for 0.3 mill. kr. garnisons-
eller kasernekommandanthonorarer, for 0,2 mill. ler. honorarer som ledere af mønstrings- og forhyrings-
kontorer og som chefer for skibsregistrets distriktskontorer »amt for 1,5 mill. kr. honorarer som fag-
konsulent, bibliotekar, inspektionshavende m. v. ved staUakoler (jfr. også underbilag 4).

2) Institutbestyrerhonorarerne for tjenestemænd i 27. lkl. ved de højere læreanstalter afholdes over finans-
lovens lønningskonti og er ikke medregnet i ovenn«s»nte beløb. På finanslovforslaget 1%6—67 er optaget
institutbestyrerhonorarer incl. procenttillæg pr. 1. april 1965 på i alt 1.697.873 kr., hvilket med de pr.
1. april 1966 gældende procenttillæg svarer til i alt ca. 1.923.000 kr.

Endvidere er 27 personlige tillæg å 1.500 kr. årlig + procenttillæg, dvs. i alt incl. procenttillæg pr. 1. april
1966 157.853 kr., til tjenestemænd i 25. lkl. ved Århus universitet med ordinært lektorat ved samme heller
ikke medregnet, idet de afholdes over universitetets ljtaningakonto.
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Honorarordninger for tjenestemænd, der ikke er medtaget i fordelingen af honora-
rerne på tjenestemænd i 25.—30. Ud., fordi det ikke har været muligt direkte af
honorarskemaerne at se, hvorledes honorarerne fordeler sig mellem tjenestemænd i

1.—24. og 25.—30. Ikl.
1) Handelsministeriet.
Honorarer med grundbeløb på ca. 52.000 kr. til toldtjenestemænd (som chefer for
distriktskontorer under skibsregistret og som ledere af mønstrings- og forhyrings-
kontorer) .

2) Undervisningsministeriet.
Honorarer med grundbeløb på 1.109.000 kr. til lektorer ved højere læreanstalter og
ved statsskoler (som fagkonsulenter, bibliotekarer, inspektionshavende m. v.). Af
dette beløb skønnes i underbilag 1 lektorhonorarer med et grundbeløb på mindst ca.
390.000 kr. oppebåret af tjenestemænd i 25. Ikl.

3) Forsvarsministeriet.
Honorarer med grundbeløb på ca. 78.000 kr. til officerer af linien, der tjenstgør
som garnisons- og/eller kasernekommandanter.
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Underbilag 5.

Honorarindtægterne for tjenestemænd i 25.—30. 1fd. i forhold til
hovedstillingslønningerne for samme.

25.—30. lkl. i alt 3.681 217.065.000 1.8271) 16.849.0001) 7,8

!) Ud over de ca. 14,3 mill, kr., der afholdes over honorarkontoen, og som har kunnet fordeles på
tjenestemænd i 25.—30. lkl., jfr. underbilag 3 b, er ovenfor i honorarsummerne — men ikke i antal honorarer
— medtaget institutbestyrerhonorarerne for tjenestemænd i 27. lkl. på 1.923.000 kr., der afholdes over løn-
ningskontoen. Endvidere er såvel i honorarsummerne som i antal honorarer medtaget de 27 tillæg å 1.500 kr.
årlig + procenttillæg til tjenestemænd i 25. lkL ved Århus universitet med ordinært lektorat ved samme,
som ligeledes afholdes over lønningskontoen.

2) Såfremt der bortses fra de 194 superlektorer og skoleinspektører ved statsgymnasier, -øvelsesskoler og
-seminarier i 26. lkl., der stort set ingen honorarer oppebærer, bliver forholdet mellem honorarsum og
lønsum for tjenestemænd i 26. lkl. på 5,5 pct.

s) 378 honorarer på i alt 2.305.000 kr. har umiddelbart kunnet henføres til tjenestemænd i 25. lkl. For-
holdet mellem denne honorarsum og lønsummen er pA 3,8 pct. I beløbet indgår lektorhonorarer for
920.000 kr.

171 ordinære lektorhonorarer ved universiteterne, polyteknisk læreanstalt og lærerhøjskolen har derimod
ikke direkte kunnet opdeles på lønningsklasser, men da det af honorarskemaerne fremgår, at 115 tjeneste-
mænd i 25. lkl. ved disse læreanstalter oppebærer 1.500 kr.-tillægget, fordi de har ordinært lektorat ved
egen læreanstalt, samt på grundlag af gennemsnitsstørrelsen for de ordinære lektorater på 3.392 kr. +
procenttillæg er det skønsmæssigt anslået, at yderligere 1.520.000 kr. ydes i ordinære lektorater til tjeneste-
mænd i 25. lkl. ved de nævnte læreanstalter.

Af lektorhonorarerne er herefter kun for 1.323.000 kr. helt uopdelelige (herunder tillæg til udefra kom-
mende tjenestemænd, uspecificerede 793.000 kr. i ordinære lektorater ved ovennævnte læreanstalter m. v.),
og de er derfor ikke medtaget i ovennævnte tabel. Af dette beløb oppebæies højst ca. 570.000 kr. af tjene-
stemænd i 25. lkl. ved højere læreanstalter med ordinært lektorat ved anden læreanstalt, anslået på grund-
lag af gennemsnitsstørrelsen på ordinære lektorater og antallet af tjenestemænd ved de højere læreanstalter
i 25. lkl. ifølge finanslovforslaget 1966—67 på 234 med fradrag dels af de 66, der har specielt lektorat
(tutortillæg), fordi de ikke oppebærer ordinært lektorat, dels af de 125, der får 1.500 kr.-tillæg, fordi de
har ordinært lektorat ved egen læreanstalt.
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Underbilag 6.

Fordelingen af honorarindtægterne for tjenestemænd i 25.—30. lønningsklasse
efter honorartype.

Honoraxtype
Totalhonorar

ind. pct.-
tilheg pr.
V« 1966

And' 1 af samlet
honorarsum for
tjenestemænd i

25.-30. lkl.

Honorarer for deltagelse i råd og nævn
Undervisningshonorarer
Institutbestyrerhonorarer (»andre honorarer

for arbejde i egen styrelse«)
Konsulenthonorarer
Andre honorarer for arbejde i egen styrelse

(excl. institutbestyrerhonorarer)
Honorarer af bestillingstillægslignende karak-

ter (tutor- og assessortillæg m. v.)
Tilsynshonorarer
Andre honorarer for arbejde for anden sty-

relse
Rådighedshonorarer
Uegentlige formiddagshonorarer

16,80 100

!) I den samlede honorarsum på 16.8 mill. kr. er ikke medtaget de honorarer for 3,3 mill, kr., der
ikke har kunnet fordeles på henholdsvis tjenestemænd i 1.—24. lønningsklasse og tjenestemænd i 25.—30.
lønningsklasse. Af disse 3,3 mill. kr. er 1,3 mill. kr. undervisningshonorarer, hvoraf som nævnt i underbilag 5
indtil ca. 0,6 mill. kr. kan være oppebåret af tjenestemænd i 25. lønningsklasse ved højere læreanstalter,
mens den overvejende del af resten er af typen: Andre honorarer for arbejde i egen styrelse, hvoraf en
del oppebæres af tjenestemænd i 25.—30. lønningsklasse (garnisons- og kasernekommandanthonorarer, chef-
honorarer ved distrikts- og mønstringskontorer samt inspektorhonorarer m. v. ved gymnasieskoler).

2) Ud over lektorhonorarer på 2,4 mill. kr. er i beløbet medregnet 0,1 mill. kr. i andre undervisnings-
honorarer.
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Underbilag 7.

Bestillingstittæg for tjenestemænd ifølge finanslovforslaget 1967-68.

Bestillingstillæg ind.
pct.-tillæg pr. 1lt 66

(1.000 kr.)

Statsvirksomheder 3.071
Statsministeriet 7
Økonomiministeriet 105
Ministeriet for Grønland 135
Udenrigsministeriet 1.115
Landbrugsministeriet 2.867
Fiskeriministeriet 185
Indenrigsministeriet 3.129
Boligministeriet 122
Socialministeriet 764
Arbejdsministeriet 294
Ministeriet for offentlige arbejder 524
Handelsministeriet 821
Justitsministeriet 6.162
Kirkeministeriet 154
Undervisningsministeriet 8.208
Ministeriet for kulturelle anliggender 1.089
Forsvarsministeriet 23.694
Finansministeriet 1.567
Særlige fonde 75

54.088
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Underbilag 8.
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Bilag 3.

Betænkning fra udvalget vedrørende eventuel ændring af
§§ 17 og 18 i lønnings- og pensionsloven.

(Disciplinærudvalget).

Udvalgets nedsættelse, sammensætning og
kommissorium.

Den 23. september 1964 tilskrev finansmini-
steren kontorchef, frk. Bodil Andersen, finans-
ministeriet således:

>De i §§ 17 og 18 i lov nr. 154 af 7. juni
1958 om lønninger og pensioner til statens tje-
nestemænd indeholdte bestemmelser om disci-
plinær forfølgning og straf har i de senere år
givet anledning til en række tvivlsspørgsmål
af principiel karakter, og da der endvidere ved
behandlingen af forskellige konkrete sager om
tjenstligt forhør og de heraf følgende konse-
kvenser for pågældende tjenestemænd er op-
stået spørgsmål om, hvorvidt de på dette om-
råde gældende lovbestemmelser i det hele vir-
ker tilfredsstillende, har jeg anset det for øn-
skeligt, at der nedsættes et udvalg med den op-
gave at undersøge og overveje spørgsmålet om
eventuel ændring af lønnings- og pensions-
lovens bestemmelser om disciplinær forfølg-
ning og straf.

Under henvisning hertil skal jeg anmode
Dem om at indtræde som medlem af udvalget
og som formand lede dettes arbejde samt til
sin tid, når udvalgets arbejde er afsluttet, for-
anledige, at der tilstilles mig en redegørelse
for resultatet af udvalgets overvejelser.

Samtidig har jeg anmodet nedennævnte
om at indtræde som medlemmer af udvalget:

Forretningsfører P. Madsen og forbundsfor-
mand Aage Nielsen som repræsentanter for
statstjenestemændenes centralorganisation I.

Trafikkontrollør E. Svendsen som repræsen-
tant for statstjenestemændenes centralorga-
nisation II.

Oberst H. C. Engell som repræsentant for
Danske statsembedsmænds samråd.

Overlærer Stinus Nielsen som repræsentant
for Danmarks lærerforening.

Kontorchef F. Primdahl, generaldirektoratet
for statsbanerne.

Afdelingschef D. B. Olsen, generaldirektoratet
for post- og telegrafvæsenet.

Overtoldinspektør S. Bruun Hansen, direkto-
ratet for toldvæsenet.

Kst. kontorchef Frank Poulsen, justitsministe-
riet.
Som sekretær for udvalget vil blive beskik-

ket ekspeditionssekretær I. Egeberg, finans-
ministeriet.«

Under udvalgets arbejde er forretningsfører
P. Madsen udtrådt, og i stedet er indtrådt for-
retningsfører E. Rasmussen, statstjeneste-
mændenes centralorganisation I.

Udvalgets arbejdsplan og virksomhed.

Udvalget har i alt holdt 11 møder.
I 2 af møderne har efter indbydelse delta-

get repræsentanter for dommerstanden og en
repræsentant for advokatrådet med henblik
på en orientering af udvalgets medlemmer om
de erfaringer, som forhørsledere og bisiddere
har indhøstet om de gældende disciplinærreg-
lers virkemåde og de synspunkter, der ønske-
des fremført i forbindelse med en kritisk gen-
nemgang af reglerne.

I det ene af disse møder har endvidere au-
ditøren under ministeriet for offentlige arbej-
der deltaget.

Under udvalgets indledende drøftelser er
der af repræsentanter for såvel told- og trafik-
etaterne som tjenestemandsorganisationerne
givet udtryk for, at de i lønningslovens §§17
og 18 indeholdte bestemmelser om en i for-
men administrativ behandling af tjenestefor-
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seelser, som foretages under iagttagelse af
nærmere fastsatte beskyttelsesregler til fordel
for tjenestemændene, har virket tilfredsstillen-
de i langt det overvejende antal behandlede
sager. Det erkendes vel, at der i årene efter
1958 har foreligget enkelte sager, som efter
deres indhold og omfang har været vanskelige
at behandle efter lønningslovens regler, men
da det drejer sig om et yderst ringe antal sa-
ger, er man fra såvel styrelsernes som organi-
sationernes side af den opfattelse, at de ikke
bør give anledning til vidtgående ændringer
af bestemmelserne.

Udvalget, der kan tiltræde, at de gældende
bestemmelser i det væsentlige har fungeret til-
fredsstillende i det store antal tjenestemands-
sager, og som ikke anser det for muligt at give
særlige regler om behandlingen af de enkelt-
stående sager, hvor de gældende regler ikke
har vist sig hensigtsmæssige, har herefter fun-
det det rigtigt at afstå fra at fremsætte forslag
om vidtgående principielle ændringer af de
gældende regler. Derimod stiller udvalget for-
slag om forskellige ændringer, som i første
række har til formål såvel at styrke mulighe-
derne for tjenestemandssagers behørige oplys-
ning som yderligere at sikre tjenestemændenes
retsstilling under sagernes behandling. Det er
udvalgets opfattelse, at de stillede forslag i til-
strækkeligt omfang imødekommer de indven-
dinger, som i den forløbne tid er fremført mod
de bestående regler.

Der henvises vedrørende de af udvalget stil-
lede forslag til nedenstående udkast til ændrin-
ger i lønnings- og pensionslovens §§ 17 og 18
med tilhørende bemærkninger.

Udvalget har indhentet oplysninger om de i
Norge og Sverige samt England gældende reg-
ler om behandlingen af statstjenestemænds
disciplinærforseelser. Efter gennemgang af det
tilvejebragte materiale har udvalget dog ment
at måtte konstatere, at der på dette område be-
står så væsentlige forskelle, at reglerne i de
nævnte lande — i betragtning af det sigte, ud-
valget har haft for sit arbejde — ikke giver
grundlag for at foreslå ændringer af bestem-
melserne i lønnings- og pensionsloven.

Under arbejdet har man på en række punk-
ter foretaget redaktionelle ændringer i de gæl-
dende bestemmelser, og da det efter de for ud-
valget foreliggende oplysninger kan vise sig
hensigtsmæssigt at foretage en opdeling af §
17 i flere paragraffer, er der i et underbilag
angivet en mulighed herfor.

Forslag til ændringer i lønnings- og pensions-
lovens §§ 17 og 18 med bemærkninger.

Gammel lovtekst:

§ 17.

Stk. 1. En tjenestemand, for hvis vedkom-
mende der sker tjenstlig indberetning til over-
ordnet myndighed angående en tjenestefor-
seelse eller et forhold, der antages at falde ind
under straffelovgivningen, har ret til at blive
gjort bekendt med en skriftlig fremstilling af
de faktiske forhold vedrørende det passerede.
Han skal i sagen afgive en udtalelse, som kan
bestå i en påtegning om, at fremstillingen er-
kendes at være rigtig, eller i sager, der er så
alvorlige, at det må forudsættes, at forhør vil
blive afholdt, af påtegningen »læst«. Tjeneste-
manden kan kræve udleveret en genpart af
fremstillingen.

Ny lovtekst:

En tjenestemand, der tjenstligt indberettes
for en tjenesteforseelse eller et strafbart for-
hold, skal have udleveret en fremstilling af
sagens faktiske omstændigheder og have ad-
gang til at afgive en skriftlig udtalelse om
fremstillingen. Han skal samtidig gøres be-
kendt med, at han ikke har pligt til at udtale
sig om fremstillingen.

Bemærkninger til §17, stk. 1.

Centralorganisationerne har anført, at der
forekommer visse sager, hvor tjenestemænds
rimelige krav på beskyttelse under sagens ind-
ledende stadium ikke synes at blive tilstræk-
kelig respekteret. Som eksempel er nævnt sa-
ger om overtrædelse af sikkerhedsbestemmel-
ser.

Der etableres her foreløbigt forhør uden
deltagelse af bisidder, hvorunder tjenesteman-
den, der ofte er chokeret, undertiden påtager
sig mere skyld, end der reelt er basis for. Da
den på grundlag af det foreløbige forhør ud-
arbejdede beretning, som oplæses og vedstås,
under en efterfølgende disciplinærsag i et vist
omfang lægges til grund, vanskeliggøres tje-
nestemandens — og hans bisidders — forsvar
i betydelig grad.
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Etaternes repræsentanter i udvalget har her-
overfor gjort opmærksom på, at det hyppigt
er vigtigt, at rapport optages snarest, medens
de indtrufne begivenheder endnu står klart i
erindringen hos de implicerede. Det er anført,
at dette spørgsmål var genstand for overvejel-
se i lønningskommissionen af 1954, som ikke
fandt en lovændring på dette punkt nødven-
dig, idet tjenestemanden måtte kunne benytte
sig af den i loven hjemlede adgang til kun at
skrive »læst« på det forelagte materiale, så-
ledes at der ikke heri lå nogen erkendelse af,
at han havde begået en tjenesteforseelse. Kom-
missionen anså det dog for hensigtsmæssigt,
at det pålægges den overordnede, som leder
den foreløbige undersøgelse, i hvert enkelt
tilfælde at gøre den pågældende tjenestemand
bekendt med, at han ikke er pligtig at afgive
nogen erklæring, hvorved han vedgår et for-
hold som tjenstlig forseelse.

Det er for udvalget oplyst, at generaldirek-
toratet for post- og telegrafvæsenet under hen-
syntagen til de anførte bemærkninger fra løn-
ningskommissionen af 1954 har optaget føl-
gende bestemmelse i post- og telegrafvæsenets
regler:

»Den pågældende tjenestemand bør i hvert
enkelt tilfælde gøres bekendt med, at han ikke
er pligtig at afgive nogen erklæring, hvorved
han vedgår, at forhold, som er indeholdt i den
udarbejdede sagsfremstilling, er tjenstlig for-
seelse. «

Udvalget finder det betydningsfuldt, at tje-
nestemandens retsstilling klargøres ved opta-
gelse i § 17 af en bestemmelse om, at tjene-
stemanden skal gøres bekendt med, at han
ikke har pligt til at udtale sig om fremstillin-
gen. Der vil således ikke være noget til hin-
der for, at tjenestemanden, hvis han ønsker
det, skriver »læst« på fremstillingen. Central-
organisationerne har dog fremsat ønske om,
at forhørslederen, når han afgiver sin beret-
ning, fremhæver, om tjenestemanden under en
eventuel foreløbig undersøgelse er gjort be-
kendt med, at han ikke havde pligt til at af-
give nogen udtalelse.

Herudover er der alene foretaget redaktio-
nelle ændringer i den gældende bestemmelse.

Gammel lovtekst:

§ 17.

Stk. 2. Når disciplinær undersøgelse indle-
des mod en tjenestemand for tjenstlig forse-

else, udpeges en forhørsleder efter nærmere af
ministeren fastsatte regler. Ved tjenstlig un-
dersøgelse imod tjenestemænd i ministerierne
og de til disse knyttede centrale institutioner
skal forhørslederen, for så vidt der ikke i på-
gældende etat findes en auditør, udpeges af
præsidenten for en af de kollegiale retter. I
tvivlstilfælde træffer finansministeren afgørel-
sen om denne bestemmelses rækkevidde.

Ny lovtekst:

Når disciplinær undersøgelse indledes mod
en tjenestemand for tjenstlig forseelse, udpe-
ger vedkommende minister, eller den han be-
myndiger dertil en forhørsleder. Såfremt det
efter sagens karakter skønnes påkrævet, kan
ministeren anmode præsidenten for en af de
kollegiale retter om at udpege forhørslederen.

Stk. 2. Såfremt det i særlige tilfælde findes
påkrævet, kan vedkommende minister efter
forhørslederens indstilling og efter indhentet
udtalelse frsi vedkommende centralorganisa-
tion beskikke en person til at repræsentere
administrationen.

Bemærkninger til § 17, stk. 2.

Udvalget har overvejet de nugældende be-
stemmelser om udpegning af dommere som
forhørsledere. Der er i udvalget enighed om,
at det ikke længere forekommer hensigtsmæs-
sigt at lade ansættelsesstedet være afgørende i
så henseende. Man har været inde på den
tanke, om tjenestemandens charge burde læg-
ges til grund ud fra det synspunkt, at det for
tjenestemænd i chefstillinger kunne være van-
skeligere at finde administrative forhørsledere,
der kunne anses for upartiske i sagen. Man
finder dog ikke dette kriterium brugbart og
er enige om i stedet at lade sagens beskaffen-
hed være afgørende for, om der bør tilkaldes
en dommer som forhørsleder.

Udvalget har drøftet spørgsmålet, om det
principielt ville være rigtigt at åbne mulighed
for, at også statsbanerne m. fl. kunne anvende
en dommer som forhørsleder, uanset at man
har en auditør til rådighed. Statsbanernes re-
præsentant har erklæret sig enig i, at det ikke
kan udelukkes, at der kan opstå sager, hvor
det vil være tilrådeligt at kunne benytte en
dommer, og udvalget har herefter fundet det
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rigtigt at foreslå den i § 17, stk. 2, bestående
hindring for at anvende en dommer ophævet.

Samrådets repræsentant i udvalget har i
denne forbindelse gjort opmærksom på, at til-
stedeværelsen af militære auditører i forsvaret
heller ikke bør afskære fra at bruge dommere
som forhørsledere. Inden for forsvaret må de
militære auditører nærmest betragtes som ju-
ridiske medhjælpere for de militære retter-
gangschefer. I tilfælde af, at tjenesteforseel-
sessager under forsvaret behandles efter de i
tjenestemandsloven fastsatte regler, bør der
være samme adgang som i andre styrelser til
at anvende dommere som forhørsledere. Ud-
valget er enig i dette synspunkt.

Repræsentanter for dommerstanden har hen-
stillet, at der tilvejebringes hjemmel for be-
skikkelse af en person til at repræsentere sty-
relsen og bistå forhørslederen med sagens op-
lysning, herunder ved tilvejebringelse af det
for undersøgelsen fornødne materiale. Dom-
merne har herved anført, at det i retspleje-
loven er et bærende princip, at dommerens
uvildighed skal være hævet over enhver tvivl.
En dommers opgave som forhørsleder vanske-
liggøres, når han selv må fremskaffe materiale
til sagens oplysning og ofte må argumentere
mod det af tjenestemanden og dennes bisidder
fremskaffede materiale. Navnlig i sager, hvor
styrelsen ønsker ikke alene en beretning, men
også en indstilling om sagens afgørelse, er det
af stor betydning, at forhørslederens upartisk-
hed sikres fuldt ud.

Etaternes repræsentanter i udvalget og
navnlig centralorganisationernes repræsen-
tanter har ytret betænkelighed ved at åbne en
almindelig adgang til at udpege repræsentan-
ter for styrelserne, der kan virke som en slags
anklager i disciplinærsager. Man henviser til,
at det er en naturlig pligt for styrelserne at
fremskaffe alt nødvendigt materiale til sagens
oplysning, og organisationerne er især betæn-
kelige ved en ordning, som vil kunne virke i
retning af, at der i flere og flere disciplinær-
sager anvendes en advokat som bisidder og
en juridisk uddannet medarbejder som ankla-
ger for styrelserne. Ved en sådan ordning æn-
dres, uden at noget behov herfor er sandsyn-
liggjort, det oprindelige grundlag for den hid-
tidige tjenstlige undersøgelsesmåde.

Udvalget er af den opfattelse, at der i ho-
vedparten af sagerne ikke vil være tilstrække-
ligt behov for beskikkelse af en person til at
repræsentere styrelsen, men navnlig i mindre

styrelser uden det tilstrækkelige administrative
apparat kan der dog være sager, hvis vanske-
lige beskaffenhed gør det ønskeligt at skaffe
forhørslederen særlig bistand. I en del tilfælde
kan denne bistand fremskaffes ved, at der som
sekretær ved undersøgelsen udpeges en med
vedkommende styrelses forhold godt kendt tje-
nestemand, men i særlig vanskelige sager, i
særdeleshed hvor dommere udpeges som for-
hørsledere, og der optræder advokater som bi-
sidere, finder man, at adgangen til en særlig
medhjælper bør være til stede for at sikre den
fornødne oplysning af sagen og fuldstændig
upartiskhed ved sagens behandling. For at til-
godese organisationernes begrundede ønske
om i videst muligt omfang at bevare discipli-
nærundersøgelsen i den hidtidige form finder
udvalget dog, at der i hvert enkelt tilfælde bør
foreligge en motiveret indstilling fra forhørs-
lederen om bistand, og at der bør gives ved-
kommende centralorganisation adgang til at
udtale sig i sagen, før afgørelse træffes.

Gammel lovtekst:

§ 17.

Stk. 3. Tjenestemanden er berettiget til at
give møde med en bisidder, hvorom han må
gøres bekendt ved indvarslingen til det første
forhør; sådan indvarsling skal ske med pas-
sende frist. Ministeren giver regler for, hvem
der kan optræde som bisidder. Som bisidder
kan anvendes en sagfører. Såfremt undersø-
gelsen afsluttes uden ikendelse af disciplinær-
straf, jfr. § 18, vil tjenestemandens rimelige
udgifter til bisidder være at godtgøre ham af
vedkommende styrelse. I andre tilfælde vil der
kunne ydes den pågældende hel eller delvis
dækning af de nævnte udgifter, hvis disse el-
lers ville komme til at stå i åbenbart misfor-
hold til tjenestemandens forseelse. Har en tje-
nestemand under en disciplinærsag på egen
hånd fremskaffet beviser, vil de hertil med-
gåede udgifter kunne godtgøres ham helt eller
delvis, når han skønnes at have haft rimelig
grund til at fremskaffe beviserne.

Ny lovtekst:

Tjenestemanden er berettiget til at give mø-
de med en bisidder og skal ved indkaldelsen til
det første forhør gøres bekendt hermed.
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Stk. 2. Som bisidder kan anvendes en re-
præsentant for vedkommende centralorganisa-
tion, en tjenestemand i vedkommende ministe-
rium eller institution eller en advokat.

Stk. 3. Sluttes undersøgelsen uden ikendelse
af disciplinærstraf, godtgøres tjenestemandens
udgift til bisidder. I andre tilfælde afgør ved-
kommende minister under hensyntagen til sa-
gens udfald og omstændighederne i øvrigt,
om udgiften til bisidder skal godtgøres helt
eller delvis.

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 3 ydes kun,
såfremt det må anses for rimeligt, at tjeneste-
manden har afholdt udgift til bisidder, og
godtgørelsen kan ikke overstige, hvad der for
et tilsvarende arbejde ville være blevet til-
kendt en beskikket forsvarer i en straffesag.
Forhørslederen afgiver efter begæring en ud-
talelse herom.

Stk. 5. Har en tjenestemand under en disci-
plinærsag på egen hånd fremskaffet beviser,
godtgøres udgifterne herved ham helt eller del-
vis, når han må anses for at have haft rimelig
grund til at fremskaffe beviserne. Forhørs-
lederen afgiver efter begæring en udtalelse
herom.

Bemærkninger til § 17, stk. 3.

Ved gennemgangen af denne bestemmelse
har udvalget behandlet spørgsmålet om en
nærmere afgrænsning af den kreds, der kan
virke som bisiddere i tjenestemandssager, og
spørgsmålet om refusion af bisidderudgifter.

Med hensyn til valget af bisidder har styrel-
sesrepræsentanterne anført, at anvendelsen af
organisationsrepræsentanter som bisidder i
det store antal sager gennem årene har virket
fuldt ud efter sin hensigt, idet man herved
kan yde tjenestemanden støtte gennem bistand
fra en person, der som regel vil være godt
kendt med forholdene i vedkommende styrelse,
ligesom ønskelige diskretionshensyn varetages
på passende måde. Herved har disciplinær-
sager også kunnet afvikles, uden at der på-
løber særlige udgifter. Bisidderens medvirken
betragtes som tjenstlig opgave, således at der
ikke sker lønafkortning, og eventuelle befor-
dringsudgifter dækkes. Der har i udvalget væ-
ret fuld enighed om, at denne ordning også
fremtidig bør fastholdes i videst muligt om-
fang som værende i både styrelsernes og tje-
nestemændenes interesse.

Den i de gældende bestemmelser indeholdte
adgang til at benytte en advokat bør som hid-
til stå åben i sager, hvor tjenestemanden eller
hans organisation ønsker at gøre brug af juri-
disk bistand.

Udvalget har overvejet, om andre end en
repræsentant: for vedkommende organisation
eller en advokat bør kunne optræde som bi-
sidder. Der tænkes herved særlig på tilfælde,
hvor tjenestemanden ikke ønsker at gøre brug
af en organisationsbisidder, men hvor sagen
på den anden side ikke gør advokatbistand
nødvendig. Udvalget anser ikke behovet for
anvendelse af andre bisiddere end de nævnte
for stort og ville i hvert fald være betænkelig
ved en bestemmelse, der f. eks. åbnede mulig-
hed for anvendelse som bisidder af tjeneste-
mandens ægtefælle, nære slægtninge eller ven-
ner. For imidlertid at imødekomme det behov,
der måtte være for i sjældne tilfælde at an-
vende andre personer som bisiddere, foreslår
udvalget, at også en tjenestemand i vedkom-
mende ministerium eller institution kan an-
vendes som bisidder. Det sikres herved også
i disse tilfælde, at bisidderhvervet bliver va-
retaget af en person, der har fornøden indsigt
til at udføre hvervet.

Ved behandlingen af spørgsmålet om refu-
sion af bisidderudgifter har udvalget måttet
lægge til grund, at der efter den gældende be-
stemmelse er adgang til ved frifindelse at få
rimelige udgifter godtgjort. Bestemmelsen og
bemærkningerne i betænkningen fra lønnings-
kommissionen af 1954, som foreslog bestem-
melsen, indeholder ikke nærmere bidrag til be-
lysning af spørgsmålet om, hvad der kan anses
for rimelige udgifter. I økonomiministeriets
praksis er man gået ud fra, at bestemmelsen
måtte forstås således, at det i sager om benyt-
telse af advokatbisidder, som navnlig har givet
anledning til refusionsproblemer, dels måtte
være en forudsætning, at sagen efter sin be-
skaffenhed havde gjort det rimeligt at be-
nytte advokatbistand, og dels at den pådragne
udgift stod i et rimeligt forhold til sagens gen-
stand og det arbejde, bisidderen havde måttet
udføre. En tydeliggørelse af bestemmelsen er
ønskelig, og da der endvidere i enkelte sager
er fremsat krav om refusion af betydelige ud-
gifter til bisidder, uden at det offentlige har
haft nogen indflydelse på valget af bisidder,
har man i udvalget anset det for rigtigt at un-
derkaste de gældende refusionsbestemmelser
en nærmere vurdering.
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Under overvejelserne har man drøftet mu-
ligheden af at anvende en fast advokat, der
kunne beskikkes i tjenestemandssager, hvor
advokatbistand skønnes nødvendig. En sådan
fastlåsning af bisidderforholdene anses dog
ikke for heldig. Man kunne dernæst tænke sig
en ordning, hvorefter forhørslederen beskikker
advokatbisidderen og fastsætter dennes salær
ud fra det synspunkt, at advokatbisidder hyp-
pigst vil blive brugt i sager, hvor dommere er
forhørsledere. En sådan ordning ville være
meget lig den i straffesager gældende, og den
af justitsministeriet beskikkede kreds af for-
svarere kunne her komme i betragtning. Ud-
valget finder det dog ikke tilrådeligt at fast-
sætte regler af et sådant indhold. Der ville her-
ved opstå risiko for at miste den bistand, som
fra organisationernes side udøves i disse sager,
hvor som tidligere nævnt brug af bisidder fra
organisationen som regel vil være fuldt til-
strækkelig. Hertil kommer, at organisationer-
ne hyppigt yder tjenestemanden økonomisk
støtte, hvor advokatbistand skønnes fornøden,
og derfor kan have rimeligt krav på at være
medbestemmende ved valget af advokat.

Som resultat af overvejelserne er udvalget
nået frem til, at de principper, som følges ved
fastsættelse af salær til beskikkede forsvarere
i straffesager, også bør lægges til grund i di-
sciplinærsager, men at styrelsen og forhørs-
lederen ikke bør have indflydelse på valget af
bisidder. Forhørslederen bør på begæring af-
give en udtalelse om, hvorvidt det har været
rimeligt, at tjenestemanden har pådraget sig
udgift til bisidder, og om størrelsen af det sa-
lær, som efter de anførte principper bør ydes.
Det må normalt være styrelsen, der indhenter
en udtalelse, men en anmodning fra tjeneste-
manden om, at dette sker, bør ikke afvises.

I tilfælde, hvor sagen slutter med ikendelse
af en disciplinærstraf, er der i de gældende
bestemmelser adgang til at yde hel eller delvis
dækning af bisidderudgifter, hvis disse ellers
ville komme til at stå i åbenbart misforhold til
tjenestemandens forseelse. Denne ordning fin-
der udvalget principielt ingen anledning til at
ændre, men i tilslutning til forslaget om refu-
sion efter samme retningslinier som i straffe-
sager foreslås bestemmelsen affattet således, at
afgørelsen træffes under hensyn til discipli-
nærsagens udfald og omstændighederne i øv-
rigt.

Gammel lovtekst:

§ 17.

Stk. 4. Under forhørene har tjenesteman-
den ret til at lade føre vidner og kan afgive
skriftlige indlæg, til brug ved udfærdigelsen
af hvilke han kan kræve udskrift af forhørs-
protokollen samt afskrift af samtlige til denne
knyttede bilag eller adgang til at gennemgå
disse. Bisidderen har ret til at yde tjeneste-
manden bistand under forhørene samt gen-
nem udfærdigelsen af skriftlige indlæg. Ved
henvendelse til pågældende styrelse har ved-
kommende forhandlingsberettigede organisa-
tion ret til at blive gjort bekendt med den af-
gørelse, der af styrelsen er truffet på grundlag
af det ved den tjenstlige undersøgelse tilveje-
bragte materiale.

Stk. 5. Enhver tjenestemand inden for ved-
kommende styrelsesgren er pligtig til på for-
langende at lade sig afhøre, og forhørslederen
vil kunne forlange udtalelser af en som vidne
ført tjenestemand afgivet på ære og samvittig-
hed. Vidnesbyrd kan dog nægtes, når besva-
relsen af det stillede spørgsmål må forudsæt-
tes at ville udsætte vidnet selv for tab af bor-
gerlig agtelse eller velfærd.

Ny lovtekst:

Forhørslederen træffer bestemmelse om vid-
neførsel og om tilvejebringelse af andre be-
visligheder.

Stk. 2. Enhver, der er ansat i statens tjene-
ste, har pligt til at give møde under forhørene
og afgive forklaring. Den, som afgiver urigtig
forklaring som vidne, straffes med bøde eller
hæfte. Hvis et vidne undlader at give møde
eller vægrer sig ved at afgive forklaring, kan
forhørslederen lade ham afhøre som vidne for
underretten på det sted, hvor forhørene af-
holdes eller den pågældende bor.

Stk. 3. Tjenestemanden har adgang til at
afgive skriftlige indlæg, også efter forhørenes
afslutning.

Stk 4. Forhørslederen afgiver efter sagens
afslutning en beretning. Hvis ministeren an-
moder derom, skal forhørslederen tillige af-
give en indstilling om sagens afgørelse.

Stk. 5. Tjenestemandsforhør og retsmøder,
der afholdes under sagen, er ikke offentlige.
Dog kan vedkommende minister bestemme, at
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offentligheden skal have adgang til at over-
være sagens behandling, hvis tjenestemanden
med tilslutning af vedkommende centralorga-
nisation fremsætter begæring derom.

Stk. 6. Offentlig gengivelse af, hvad der er
passeret under forhør og retsmøder, der ikke
er offentlige, straffes med bøde.

Bemærkninger til § 17, stk. 4 og 5.

Udvalget foreslår visse ændringer af be-
stemmelsen i § 17, stk. 4, bl. a. under hensyn
til den foreslåede adgang til i visse tilfælde at
beskikke en person til at repræsentere styrel-
sen. Efter forslaget overlades det til forhørs-
lederen at træffe bestemmelse om vidneførsel
og om tilvejebringelse af andre bevisligheder.

Efter den i 1964 gennemførte partsoffentlig-
hedslov er det en selvfølge, at tjenestemanden
kan kræve udskrift af forhørsprotokollen samt
afskrift af samtlige til denne knyttede bilag
eller adgang til at gennemgå disse. En særlig
bestemmelse herom i tjenestemandsloven må
herefter anses for upåkrævet. Den ændrede
formulering tilsigter ikke nogen begrænsning
af den adgang, som bisidderen efter gældende
ret har til at afgive skriftlige indlæg på tjene-
stemandens vegne.

Spørgsmålet om vidnepligt er gjort til gen-
stand for vurdering i udvalget på baggrund
af henvendelser fra forhørslederside om util-
strækkeligheden af de gældende bestemmelser.
Efter de nugældende regler er kun tjeneste-
mænd pligtige at afgive vidneforklaring, og
der gælder ikke vidneansvar som i retsplejen
i øvrigt, men kun beføjelse til at fordre vidne-
udsagn afgivet på ære og samvittighed. Der
kan således ikke stilles krav om vidneforkla-
ring af løst ansat personale og af personer
uden for statstj enesten, hvilket har givet an-
ledning til vanskeligheder med opklaring af
visse sager. Der er ganske vist i retsplejelovens
§ 1018 adgang til i visse tilfælde at begære
vidneforklaring optaget i retten, men denne
bestemmelse er kun anvendt i undtagelsestil-
fælde. I en del tilfælde har man anmodet per-
soner, som ikke var pligtige dertil, om at af-
give forklaring under disciplinærforhør, uden
at vedkommende har modsat sig dette, men
man finder, at der er behov for fastere regler
i tjenestemandsloven om spørgsmålet.

Udvalget er herefter kommet til det resultat,
at man i højere grad bør søge tjenestemands-
lovens vidneregler bragt på linie med reglerne

i den almindelige retspleje. Det anses for øn-
skeligt at fastsætte pligt for alle ansatte, hvad
enten de er tjenestemænd eller løst ansatte, til
at afgive forklaring under ansvar om spørgs-
mål, der har berøring med det tjenstlige for-
hold, der er til undersøgelse. Udenforstående
bør ikke pålægges pligt til at give møde og af-
give forklaring, men hvis de efterkommer en
opfordring til at møde og udtale sig, bør for-
klaringen afgives under sædvanligt ansvar.
Retsforfølgning i anledning af afgivelse af
urigtig forklaring må foregå under en på sæd-
vanlig måde rejst straffesag.

Såfremt ansatte under staten eller udenfor-
stående undlader at efterkomme en vidneind-
kaldelse eller vægrer sig ved at afgive forkla-
ring, bør forhørslederen have adgang til at be-
gære den pågældende afhørt ved underretten
på det sted, hvor tjenestemandsforhørene af-
holdes, eller den pågældende bor.

Udvalget har overvejet, hvilke regler der
bør fastsættes om udlevering af forhørslede-
rens beretning og eventuelle indstilling. Ved
tidligere kommissionsbehandlinger af dette
spørgsmål har man taget afstand fra udleve-
ring såvel til bisidder som til vedkommende
organisation. Efter forslag fra lønningskom-
missionen af 1943 blev der i stedet optaget en
bestemmelse i 1946-lovens § 17, stk. 6, om, at
den forhandlingsberettigede organisation i til-
fælde, hvor alvorligere sanktioner overvejes,
har krav på at få meddelelse om sagens stil-
ling og lejlighed til en drøftelse med styrelsens
chef, inden endelig afgørelse i strafspørgsmå-
let træffes.

Loven om partsoffentlighed har gjort det
nødvendigt at: overveje spørgsmålet på ny.
Efter denne nyere lov må det stille sig som
tvivlsomt, om der er hjemmel til at modsætte
sig udlevering af forhørslederens beretning og
indstilling, hvis en sådan måtte foreligge.

Fra de i udvalget repræsenterede etaters og
organisationers side er der givet udtryk for, at
den i lønnings- og pensionsloven fastlagte ord-
ning stort set har virket tilfredsstillende, og
det vil kunne være betænkeligt at foretage æn-
dringer, som kan have til følge, at der ind-
føres procedure under tjenestemandsforhør el-
ler opstår mulighed for polemik efter forhø-
renes afslutning.

Udvalget har overvejet, om der ved behand-
lingen af spørgsmålet om udlevering kunne
sondres mellem forhørslederens beretning og
eventuelle indstilling. Praksis med hensyn til
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udarbejdelse af indstilling fra forhørslederens
side synes at være noget forskellig inden for
de enkelte styrelser, og udvalget foreslår på
dette punkt, at det fastsættes som retnings-
linie, at forhørslederens beretning kun bør led-
sages af en indstilling om sagens afgørelse, så-
fremt styrelsen fremsætter begæring herom.
En sådan indstilling vil imidlertid ikke være
bindende for styrelsen, idet denne må anses
for beføjet til også at tage tjenestemandens
forhold i øvrigt i betragtning ved sagens af-
gørelse, hvad enten de virker i formildende
eller skærpende retning. På denne baggrund
er det anført, at hensynet til tjenestemanden
selv kan tale for, at han ikke får adgang til at
gøre sig bekendt med indstillingen, ligesom
det er fremhævet, at forhørslederen kan føle
sig i en ubehagelig situation, hvis der efter
hans afgivelse af indstilling opstår yderligere
meningsudvekslinger.

Hvad angår forhørslederens beretning, som
indeholder en sammenfattende redegørelse for
det under forhørene passerede, gør der sig
ikke tilsvarende betænkeligheder gældende.

Indvendingerne mod udlevering af indstil-
lingen synes imidlertid — alt taget i betragt-
ning — ikke at være fuldt tilstrækkelige til at
begrunde en afvigelse fra det almindelige prin-
cip om partsoffentlighed, som i øvrigt gælder
såvel inden for forvaltningen som i retsplejen.
I de tilfælde, hvor styrelsen måtte være be-
tænkelig ved, at tjenestemanden får kendskab
til en indstilling om sagens afgørelse, bør den
afholde sig fra at anmode forhørslederen om
en sådan.

Efter udvalgets forslag vil herefter tjeneste-
manden og hans bisidder have fuld adgang til
indsigt i samtlige dokumenter, som danner
grundlag for styrelsens afgørelse i disciplinær-
sagen.

Spørgsmålet om offentlighed under discipli-
nærforhør og om offentliggørelse af det ved
undersøgelsen fremkomne materiale har været
drøftet i udvalget. De gældende lovbestemmel-
ser indeholder ikke regler om dette spørgsmål,
men ved tidligere behandling af spørgsmålet
er man gået ud fra, at kun forhørslederen, på-
gældende tjenestemand og hans eventuelle bi-
sidder samt de til de enkelte møder indkaldte
vidner kan overvære forhørene. Spørgsmålet
om offentliggørelse synes der ikke at være ta-
get stilling til, men i praksis er det som hoved-
regel anset for mindre stemmende med tjene-
stemandsforhørenes interne karakter at offent-

liggøre det tilvejebragte materiale. I sager af
interesse for offentligheden, f. eks. ved trafik-
ulykker, er det skik at udsende en kort med-
delelse om undersøgelsens resultat.

Det er udvalgets opfattelse, at der er behov
for faste regler om spørgsmålet, således at be-
stående uklarhed ryddes af vejen, og man
foreslår derfor optaget en bestemmelse om, at
tjenestemandsforhør som hovedregel ikke er
offentlige.

Udvalget har overvejet, om der i særlige si-
tuationer kan være behov for at lade tjeneste-
mandsforhør være offentlige. Dette synes at
have været tilfældet i enkelte sager i de seneste
år, hvor såvel tjenestemanden som vedkom-
mende styrelse har næret ønske om, at de på-
gældende sager, der i forvejen havde været
genstand for omfattende offentlig omtale, blev
behandlet i fuld offentlighed. Dette resultat
har man under den hidtil gældende lovgivning
kun ment at kunne nå ved at lade tjeneste-
mandsundersøgelsen foregå for en ekstraordi-
nær ret, nedsat i henhold til retsplejelovens
§ 21.

Udvalget, der anser det for betydningsfuldt,
at reglerne om disciplinærsager i tjeneste-
mandsloven er således udformet, at de er an-
vendelige så vidt muligt i alle foreliggende sa-
ger, og som derfor finder det lidet ønskeligt,
at enkelte sager skal behandles ved ekstraordi-
nære retter, foreslår for at imødekomme det
behov for offentlighed, som således kan fore-
komme i sjældne tilfælde, åbnet mulighed her-
for ved en undtagelsesbestemmelse, hvorefter
vedkommende minister kan bestemme, at of-
fentligheden skal have adgang til at overvære
sagens behandling, hvis tjenestemanden med
tilslutning af vedkommende centralorganisa-
tion fremsætter begæring derom.

Hvad angår spørgsmålet om offentliggørelse
er der i udvalget enighed om, at det under
lukkede forhør passerede ikke må offentlig-
gøres, og at der for overtrædelse bør fastsæt-
tes bødestraf. Tilsvarende må gælde retsmø-
der, der afholdes i henhold til den af udvalget
foreslåede adgang til at afhøre vidner ved un-
derretten.

Bestemmelsen om forbud mod offentliggø-
relse vil ikke være til hinder for, at der af de
enkelte styrelser, hvor der er rimelig grund til
det, efter sagens afslutning udsendes en med-
delelse til offentligheden om undersøgelsens
udfald, om fornødent med en kort begrundelse
for den trufne afgørelse.

27
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Gammel lovtekst:

§ 17.

Stk. 6. Såfremt det må antages, at sagen
slutter med forflyttelse, degradation eller af-
skedigelse, påhviler det pågældende styrelses
chef, forinden ikendelse af en disciplinærstraf
af ovennævnte art finder sted, at give vedkom-
mende forhandlingsberettigede organisation
meddelelse om sagens stilling, således at der
kan gives en repræsentant fra organisationen
lejlighed til en mundtlig drøftelse af sagen
med styrelsens chef, forinden endelig afgørelse
i strafspørgsmålet træffes.

Ny lovtekst:

§ .

Må det antages, at sagen slutter med over-
førelse til andet arbejdssted eller til anden stil-
ling inden eller uden for ansættelsesområdet,
degradation eller afskedigelse, skal der gives
vedkommende centralorganisation meddelelse
om sagens stilling, således at denne kan få lej-
lighed til at udtale sig i sagen, inden denne
afgøres.

Stk. 2. Vedkommende centralorganisation
har efter begæring krav på at blive gjort be-
kendt med den afgørelse, som er truffet på
grundlag af det ved den tjenstlige undersø-
gelse tilvejebragte materiale.

Bemærkninger til % 17, stk. 6.

Efter de for udvalget foreliggende oplysnin-
ger har bestemmelsen virket efter sin hensigt,
og den foreslås opretholdt, således at den kom-
bineres med den hidtil i § 17, stk. 4, inde-
holdte bestemmelse om organisationens ad-
gang til at blive gjort bekendt med den afgø-
relse, som styrelsen har truffet på grundlag af
det ved en tjenstlig undersøgelse tilvejebragte
materiale. Bestemmelserne må ses i sammen-
hæng med tjenestemandens adgang til efter be-
gæring at få udleveret en genpart af forhørs-
lederens beretning.

Da forflyttelse som disciplinærstraf efter
§ 18 er foreslået ændret til overførelse til an-
det arbejdssted eller anden stilling inden eller
uden for ansættelsesområdet, er der foreslået
tilsvarende ændring på dette sted. Der henvi-
ses nærmere til bemærkningerne til § 18.

Gammel lovtekst:

§ 17.

Stk. 7. Hvis tjenestemanden er mistænkt for
et forhold, der antages at falde ind under
straffelovgivningen, kan han forlange under-
søgelsen henvist til retten.

Stk. 8. En tjenestemand, hvem der er tildelt
en disciplinærstraf uden forudgående tjenstligt
forhør, jfr. § 18, kan anmode pågældende mi-
nister om iværksættelse af en tjenstlig under-
søgelse; en sådan anmodning vil dog kun
kunne imødekommes, såfremt den er anbefalet
af vedkommende forhandlingsberettigede or-
ganisation.

Stk. 9. Med hensyn til dommere har det sit
forblivende ved bestemmelserne i §§ 48 og 49
i lov om rettens pleje.

Ny lovtekst:

§ .

Hvis tjenestemanden er mistænkt for et
strafbart forhold, kan han forlange sagen be-
handlet som straffesag. Dette er ikke til hinder
for, at der efter straffesagens afslutning iværk-
sættes tjenstligt forhør mod tjenestemanden.

Stk. 2. En tjenestemand, hvem der er tildelt
en disciplinær straf uden forudgående tjenst-
ligt forhør, jfr. § , kan anmode om iværk-
sættelse af en tjenstlig undersøgelse. Der er
dog kun pligt til at imødekomme anmodnin-
gen, såfremt den er anbefalet af vedkommende
centralorganisation.

Bemærkninger til § i 7, stk. 7—9.

Adgangen for en tjenestemand, der mistæn-
kes for forhold, der antages at falde ind under
straffelovgivningen, til at forlange undersøgel-
sen henvist til retten, bør efter udvalgets op-
fattelse bevares. Der foreslås en redaktionel
ændring for at tydeliggøre, at bestemmelsen
omfatter ethvert efter den almindelige lovgiv-
ning strafbart forhold.

Da der i praksis har været nogen tvivl om,
hvorvidt disciplinærundersøgelse kan iværk-
sættes efter en straffesags afslutning, finder
udvalget det hensigtsmæssigt, at det udtrykke-
ligt bestemmes, at denne adgang består. Der
lægges herved vægt på, at tjenestemandens ad-
færd kan berøre forhold, som udelukkende an-



211

går hans pligter som tjenestemand, og som
derfor ikke har været behandlet under straffe-
sagen. I tilfælde af, at tjenestemanden inden
tjenestemandsforhørenes påbegyndelse frem-
sætter begæring om behandling i retten, må
disciplinærundersøgelsen udsættes, medens
retssagen verserer.

Bestemmelsen i § 17, stk. 8, hvorefter en
tjenestemand, hvem der er tildelt en mindre
disciplinær straf (advarsel, irettesættelse eller
bøde indtil 10 kr.) uden forudgående tjenst-
ligt forhør, kan anmode om iværksættelse af
en tjenstlig undersøgelse, har i enkelte tilfæl-
de givet anledning til tvivl med hensyn til de
nærmere betingelser for iværksættelse af en
tjenstlig undersøgelse. Efter stk. 8, 2. pkt.,
kan anmodningen kun imødekommes, såfremt
den er anbefalet af vedkommende forhand-
lingsberettigede organisation. Visse styrelser
har forstået bestemmelsen sådan, at organisa-
tionens anbefaling er en nødvendig, men ikke
tilstrækkelig betingelse for at iværksætte en
tjenstlig undersøgelse, således at styrelsen
uanset anbefalingen har kunnet bestemme, at
en undersøgelse ikke skulle foretages.

Udvalget finder ikke en sådan restriktiv
fortolkning rimelig, og man har tillige over-
vejet, om den i loven indeholdte betingelse
for iværksættelse af en tjenstlig undersøgelse
eventuelt helt bør udgå, således at en tjeneste-
mand, der har fået tildelt en disciplinærstraf,
og som ikke kan erkende sig skyldig eller fin-
der disciplinærstraffen for streng, kan forlan-
ge en tjenstlig undersøgelse iværksat. Til støtte
herfor kunne anføres, at hensynet til tjeneste-
mandens retsbeskyttelse taler for, at discipli-
nærstraf alene kan pålægges efter en under-
søgelse i de foreskrevne former, når han ikke
selv kan acceptere en uformel afgørelses-
måde.

Imod en regel, der således giver tjeneste-
manden krav på en tjenstlig undersøgelse, kan
anføres, at der her alene er tale om beskedne
sanktioner. Ofte drejer det sig om sanktioner
som følge af, at tjenestemanden gentagne
gange kommer for sent, og håndhævelsen af
den nødvendige disciplin ville blive for be-
sværlig, hvis forhør skulle kunne forlanges i
alle tilfælde. Endvidere kan anføres, at er-
faringerne har vist, at afvisning af tjeneste-
mandens anmodning om undersøgelse stort
set kun finder sted i oplagte tilfælde.

Efter en afvej else af de således modstående
hensyn er udvalget nået til det resultat, at tje-

nestemanden i disse bagatelsager ikke bør
have ubetinget krav på iværksættelse af tjenst-
lig undersøgelse. Bestemmelsen bør dog i over-
ensstemmelse med det tidligere anførte affat-
tes således, at styrelsen har pligt til at efter-
komme tjenestemandens anmodning, såfremt
den er anbefalet af vedkommende centralor-
ganisation. I andre tilfælde vil anmodningen
kunne afslås af vedkommende myndighed,
men tjenestemanden vil i så fald ved henven-
delse til folketingets ombudsmand kunne på-
klage afgørelsen, ligesom han under et aner-
kendelsessøgsmål ved domstolene vil kunne
søge fastslået, at disciplinærstraffen er med-
delt ham med urette.

Bestemmelsen om dommere foreslås sam-
men med andre særregler i lønningsloven om
dommeres forhold optaget i én paragraf. Der
foreslås ingen ændring af reglens indhold.

Gammel lovtekst:

§ 18.

Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse
vil der af vedkommende styrelse kunne anven-
des advarsel eller irettesættelse, bøde, der dog
ikke må overstige Va måneds løn, forsættelse
til anden tjeneste, forflyttelse, degradation el-
ler afskedigelse, jfr. dog grundlovens §§27
og 64. Bøde over 10 kr. og forsættelse vil,
hvis der ikke foreligger en uforbeholden
skriftlig tilståelse, i hvilken tjenestemanden
vedgår de faktiske momenter i det påsigtede
forhold og erkender sig skyldig i en tjeneste-
forseelse, ikke kunne anvendes, forinden for-
hør er afholdt i overensstemmelse med § 17.
Forflyttelse, degradation — herunder nedryk-
ning med ét eller flere alderstillæg inden for
samme lønklasse — eller afsked for de i §§ 60
og 61 nævnte forhold eller i øvrigt som straf
for tjenesteforseelser kan, når forholdet ikke
er fastslået ved dom, aldrig finde sted uden
efter forudgået tjenstligt forhør. Ikendte bø-
der kan indeholdes i lønnen.

Ny lovtekst:

§ .

Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse
kan anvendes advarsel eller irettesættelse,
bøde, der dog ikke må overstige V2 måneds
løn, overførelse til andet arbejde eller andet
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arbejdssted eller til anden stilling inden eller
uden for ansættelsesområdet, degradation —
herunder nedrykning med ét eller flere løn-
trin inden for samme løngrad — eller afske-
digelse. Bøde over V25 af månedslønnen og
overførelse til andet arbejde kan ikke anven-
des, inden forhør er afholdt i overensstem-
melse med § , medmindre der foreligger
en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken
tjenestemanden vedgår de faktiske omstæn-
digheder i det påsigtede forhold og erkender
sig skyldig i en tjenesteforseelse. Overførelse
til andet arbejdssted eller til anden stilling
inden eller uden for ansættelsesområdet, de-
gradation eller afsked som straf for tjeneste-
forseelser kan, når forholdet ikke er fastslået
ved dom, aldrig finde sted uden efter afholdt
tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan indehol-
des i lønnen.

Bemærkninger til § 18.

Udvalget har ikke fundet anledning til at
fremsætte forslag om væsentlige ændringer af
reglerne om disciplinærstraffe, men under
hensyn til udviklingen og til de ændringer,
der efter foreliggende oplysninger kan ventes
foreslået som resultat af tjenestemandskom-
missionens arbejde, bør der finde en tilpas-
ning af reglerne sted.

Afgrænsning af begreberne forsættelse og
forflyttelse har i enkelte tilfælde voldt van-
skeligheder, hvilket antagelig hænger sam-
men med, at der ikke foreligger en klar defi-
nition af begreberne. Forsættelse antages at
dække overførelse til andet arbejde på samme
eller andet tjenestested, men uden at det reelt
har karakter af ansættelse i en ny stilling. For-
flyttelse foreligger herefter, hvor ændringen
må karakteriseres som ansættelse i en ny stil-
ling, hvorved tjenestemanden stiltiende afske-
diges fra den hidtidige stilling. I udvalget er
der givet udtryk for, at der fremdeles er behov
for sanktioner af begge typer, og for at opnå
harmoni mellem disse regler og udkastet til
nye bestemmelser om ansættelsesområder fore-
slås det, at bestemmelserne affattes uden brug
af ordene forsættelse og forflyttelse. Herefter
kan sanktionsmulighederne i denne relation
angives som overførelse til andet arbejde eller
andet arbejdssted eller til anden stilling inden
eller uden for ansættelsesområdet.

Den i § 18 indeholdte henvisning til grund-
lovens § 27 forekommer det ikke nødvendigt

at opretholde, og henvisningen til grundlovens
§ 64, der angår dommere, kan udgå på dette
sted, da der som tidligere nævnt påregnes op-
taget en samlet bestemmelse om de for dom-
mere gældende særregler i relation til tjene-
stemandsloven.

Regler svarende til de i den nugældende
lønningslovs §§ 60 og 61 indeholdte er ikke
foreslået medtaget i den nye lovgivning, og
henvisningen til disse regler bør derfor lige-
ledes udgå i § 18.

Størrelsen af den bøde, der kan ikendes en
tjenestemand, uden at der foreligger en ufor-
beholden skriftlig tilståelse eller forhør er af-
holdt, har siden 1919 uændret været fastsat
til 10 kr. Udviklingen har omtrent gjort be-
stemmelsen illusorisk, og en ajourføring af
beløbet må anses for påkrævet. For at undgå
senere lovændringer som følge af pris- og løn-
udviklingen foreslås beløbet i loven fastsat til
V25 af månedslønnen.

Andre af udvalget behandlede spørgsmål.

Undersøgelser, hvor der ikke foreligger sig-
telse mod bestemte tjenestemænd.

Under udvalgets drøftelser med repræsen-
tanter for dommerstanden er der fremsat øn-
ske om, at tjenestemandslovens regler om
tjenstlige forhør suppleres med en bestem-
melse om, at reglerne også finder anvendelse
på undersøgelser, der efter bestemmelse af
vedkommende minister iværksættes af forhold
i en styrelse eller institution med henblik på
at fastslå ansvaret for en tjenesteforseelse, selv
om undersøgelsen ikke straks rettes mod no-
gen bestemt tjenestemand som mistænkt for
at være ansvarlig for forseelsen. Baggrunden
for ønsket er, at de gældende regler forudsæt-
ter, at der foreligger en tjenstlig indberetning
til overordnet myndighed angående en begået
tjenesteforseelse. I praksis har der imidlertid
vist sig at opstå tilfælde af vanskelig karakter,
som ikke i første omgang er vendt mod be-
stemte tjenestemænd, men hvor de regler og
de retlige garantier, som tjenestemandslovens
regler indeholder, ville kunne bruges med for-
del. I modsat fald kunne man tvinges til at
foretage politiundersøgelse, etablere en særlig
undersøgelsesret efter reglerne i retsplejelo-
vens § 21 eller kræve injuriesøgsmål anlagt,
og ingen af disse fremgangsmåder vil i almin-
delighed være særlig hensigtsmæssige. Til
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støtte for standpunktet er endvidere anført, at
det vil være betænkeligt, om styrelser tvinges
til at konstruere sigtelser mod enkelte tjene-
stemænd for at få disciplinærreglerne bragt i
anvendelse.

Justitsministeriets repræsentant, der er enig
i de af repræsentanterne for dommerstanden
fremførte synspunkter, har anført, at disse kan
imødekommes ved indføjelse af en bestem-
melse herom efter de øvrige regler om tjene-
stemandsforhør, således at den fik følgende
affattelse:

»Bestemmelserne om tjenestemandsforhør
finder anvendelse på undersøgelser, der efter
vedkommende ministers bestemmelse iværk-
sættes af forhold i en styrelse eller en derun-
der hørende institution med henblik på at
fastslå ansvaret for en formodet tjenestefor-
seelse, selv om undersøgelsen ikke straks ret-
tes imod nogen bestemt tjenestemand som mis-
tænkt for at være ansvarlig for forseelsen.«

Hvis beføjelsen til at iværksætte undersø-
gelse efter bestemmelsen — som antydet — til-
lægges ministeren, skulle der være opnået ri-
melig sikkerhed for, at bestemmelsen kun an-
vendes i særlige tilfælde, hvor en almindelig
af styrelsen selv foretaget undersøgelse ikke
antages at være tilstrækkelig til belysning af
sagen.

Fra etaternes side har man ikke fundet en
bestemmelse som den foreslåede nødvendig,
idet man har henvist til, at det må være en-
hver styrelses naturlige pligt at iværksætte en
administrativ undersøgelse, såfremt der opstår
spørgsmål om uregelmæssigheder under udfø-
relsen af tjenstlige opgaver, uden at det kan
være påkrævet, at mistanke mod enkelte tje-
nestemænd foreligger. Disse synspunkter har
fået støtte fra centralorganisationerne, som vil
finde det betænkeligt at tilvejebringe en be-
stemmelse, som giver grundlag for at starte
undersøgelser efter disciplin ær regler på mere
tilfældigt grundlag. Man er enig i, at styrelses-
chefernes ansvar ikke bør forfladiges, og man
henviser til, at der fra organisationernes side
har været udvist tolerance over for styrelser,
som i enkelte tilfælde havde behov for anven-
delse af reglerne om tjenestemandsforhør,
uden at der forelå konkret sigtelse.

Udvalget har noteret sig, at styrelser og or-
ganisationer i tilfælde, hvor særligt behov
herfor har foreligget, er enedes om at anvende
de gældende lovbestemmelser, uden at forud-

sætningerne direkte har været opfyldt. Der
kan navnlig i mindre styrelser uden det til-
strækkelige administrative apparat være brug
for dette hjælpemiddel, og da kritik om over-
fladisk behandling bør forebygges, lægger
etaternes og centralorganisationernes repræ-
sentanter i udvalget vægt på, at denne praksis
opretholdes i dertil egnede tilfælde, men har
ikke fundet fuldt tilstrækkelig grund til at
fremsætte forslag om en bestemmelse for disse
særlige tilfælde.

Der stilles herefter ikke af udvalget forslag
om optagelse af en sådan bestemmelse i den
nye tjenestemandslov.

Løst ansat personales forhold i forbindelse
med disciplinærforseelser.

De bestående disciplinærregler har efter
deres indhold kun taget sigte på personer an-
sat i tjenestemandsstilling. For løst ansat per-
sonale råder man ikke over et tilsvarende fler-
strenget sanktionssystem, og som hovedregel
må en styrelse derfor skride til afskedigelse af
en person, hvis ansættelsesforhold hører under
arbejdsmarkedets kollektive overenskomster
eller funktionærlovens regler, når der konsta-
teres alvorligere tilsidesættelse af tjenstlige
pligter. På en række overenskomstområder er
der dog etableret en særlig procedure ved be-
handling af påstået usaglige afskedigelser.

Disse forskelle med hensyn til sanktionsmu-
ligheder kan således føre til, at mindre for-
seelser, som ikke skønnes at være så graveren-
de, at afskedigelse bør finde sted, passerer
upåtalt for løst ansat personales vedkommen-
de, medens tjenestemandsansatte må påregne
at blive underkastet en af de bestående mindre
vidtgående sanktioner. Det er over for udval-
get oplyst, at visse styrelser uden indvendin-
ger fra organisationsside i enkelte tilfælde har
anvendt reglerne om tjenstlige forhør ved be-
handlingen af løst ansattes forhold og under-
tiden har ikendt mindre bøder.

I løbet af de senere år er der på en række
områder antaget personale på kontraktsmæs-
sige vilkår til længerevarende beskæftigelse,
og det er udvalgets opfattelse, at der bør til-
stræbes en koordination af reglerne om be-
handling af tjenesteforseelser begået af for-
skellige personalegrupper. Udvalget er bekendt
med, at tjenestemandskommissionen af 1965
efter sit kommissorium ikke skal tage stilling
til spørgsmålet om omfanget af tjenestemands-
ansættelser i forbindelse med revisionen af
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tjenestemændenes løn- og ansættelsesvilkår, så-
ledes at relationen til de betydelige grupper af
løst ansatte ikke behandles i denne sammen-
hæng. Udvalget finder det herefter ikke rig-
tigt at fremkomme med konkrete forslag til
gennemførelse af en ønskelig koordination, og
man har indskrænket sig til at foreslå den un-
der vidnereglerne nævnte udvidede bestem-
melse om, at også løst ansat personale er plig-
tigt at afgive vidneforklaring under tjeneste-
mandsforhør under sædvanligt vidneansvar.

Udvalget har således ikke ment at burde
foreslå en bestemmelse i tjenestemandsloven
om, at løst ansat personales tjenstlige forseel-
ser skal behandles efter samme regler som tje-
nestemænds, men man peger på, at det på et
senere tidspunkt kan blive nødvendigt at over-
veje, om der i de respektive overenskomster
bør optages bestemmelser om, at dette perso-
nales tjenstlige forseelser behandles på tilsva-
rende måde som angivet i tjenestemandsloven
for tjenestemandsansat personales vedkom-
mende. Behovet for sådanne regler vil være
afhængigt af, i hvilket omfang der fremtidig
ansættes personale på overenskomstmæssige
vilkår til beskæftigelse af længere varighed.

Forholdet mellem tjenesteforseelser begået af
civile og militære tjenestemænd.

Efter anmodning fra centralorganisation II
har udvalget behandlet spørgsmålet om, hvor-
vidt der i praksis er forskel på den fremgangs-
måde, der følges ved afgørelsen af tjenestefor-
seelser, alt efter om de er begået af civile eller
militære tjenestemænd.

Efter bestemmelsen i normerings- og klassi-
ficeringslovens § 274, stk. 8, finder for mili-
tærets tjenestemænds vedkommende reglerne
i lønnings- og pensionslovens § 17, stk. 2—8,
og § 18 kun anvendelse, når forseelsen ikke
henhører under de sager, der efter de til en-
hver tid gældende regler bliver at behandle
som militære straffesager.

Centralorganisationen har rejst det spørgs-
mål, om de militære rettergangschefer i prak-
sis næsten undtagelsesfrit behandler forseel-
ser som militære straffesager, hvorved de i
§ 17 indeholdte beskyttelsesregler gøres illu-
soriske for de militære tjenestemænds ved-
kommende. Der kunne derfor være grund til
at overveje, om det bør sikres, at beslægtede
tjenesteforseelser begået af militære og civile
tjenestemænd behandles efter ensartede regler.

Forud for 1952 kunne forseelser begået af
militære tjenestemænd ikke i noget tilfælde
behandles efter reglerne i lønnings- og pen-
sionslovens §§ 17 og 18. Ved en ændring, der
gennemførtes på normeringsloven for finans-
året 1952/53., blev der imidlertid tilvejebragt
lovhjemmel for, at §§ 17 og 18 fremtidig også
skulle omfatte militære tjenestemænd, men
kun i det omfang det var foreneligt med den
militære strafferetsplejelovgivning. Efter an-
modning har forsvarsministeriet undersøgt,
hvorledes relationen i praksis er mellem de
to regelsæt. Det har herved vist sig, at den i
den militære straffelov indeholdte definition
af overtrædelser er så vid, at i praksis ingen
forseelser begået af militære tjenestemænd er
blevet behandlet efter lønnings- og pensions-
lovens regler. Der vil reelt kun blive tale om
at anvende lønnings- og pensionslovens be-
stemmelser i sjældne tilfælde, hvor der fore-
ligger forseelser begået af militære tjeneste-
mænd uden for tjenesten, som ikke henføres
til straffelovgivningen, men hvor tjenstlige
konsekvenser dog ikke kan udelukkes.

Det må således konstateres, at det i praksis
hidtil ingen betydning har haft, at der i 1952
blev åbnet mulighed for at behandle visse for-
seelser begået af militære tjenestemænd efter
lønnings- og pensionslovens disciplinærregler.
Udvalget er blevet gjort bekendt med, at den
i 1952 gennemførte lovændring var resultat af
et kompromis, hvori også indgik hensynet til,
at forseelser begået i samme sag af militære
tjenestemænd, reserveofficerer og værneplig-
tige så vidt muligt skulle behandles efter ens-
artede regler. Udvalget er endvidere opmærk-
som på, at § 274, stk. 8, giver militære tjene-
stemænd adgang til at forlange de fleste sager
under den militære straffelovs område henvist
til de almindelige domstole, og det er oplyst,
at personaleorganisationerne som regel råder
deres medlemmer til at begære almindelig
retssag, når der fremsættes Ønske om, at den
militære retsplejelovgivning ikke skal anven-
des.

Som konklusion af overvejelserne mener
udvalget at kunne konstatere, at forskellen i
regelsæt for behandling af militære og civile
tjenestemænds forseelser ikke kan antages at
have givet militære tjenestemænd en ringere
retlig beskyttelse end tilsigtet, og da der efter
foreliggende oplysninger er mulighed for, at
der i forsvarsministeriet vil finde overvejel-
ser sted om dette spørgsmål i en større sam-
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menhæng, har udvalget ikke fundet anledning
til at fremsætte forslag om spørgsmålet.

Lønnings- og pensionslovens disciplinærregler
i forhold til ombudsmandsloven.

Et forslag om ændring af ombudsmands-
loven, som økonomiministeriet modtog gen-
nem folketingets ombudsmandsudvalg og ju-
stitsministeriet, har været forelagt udvalget.

I relation til lønnings- og pensionslovens
disciplinærregler var det navnlig et forslag
om ændring af ombudsmandslovens § 7, stk.
3, der gav anledning til overvejelse. Efter den
nugældende bestemmelse kan den indklagede,
hvis han er statstjenestemand, til enhver tid
forlange, at sagen overgår til behandling efter
reglerne i lønnings- og pensionslovens §§17
og 18. Ændringsforslaget gik ud på en be-
grænsning af denne adgang, således at en sag
mod en indklaget statstjenestemand kun skulle
overgå til behandling efter reglerne i §§ 17
og 18, såfremt tjenestemanden fremsætter be-
gæring herom straks efter, at han har fået
klagen forelagt, og sagen angår et forhold,
der må antages at kunne medføre ikendelse af
disciplinær straf.

På grundlag af udvalgets drøftelser har
ændringsforslaget og de øvrige i det mod-
tagne materiale indeholdte forslag om æn-
dring af den gældende ombudsmandslov været
genstand for forhandling mellem på den ene
side justitsministeriet og økonomiministeriet
og på den anden side statstjenestemændenes
centralorganisationer og Danmarks lærerfor-
ening. Der er herefter afgivet en udtalelse af
økonomiministeriet, i hvilken bl. a. gives ud-
tryk for, at relationen mellem visse bestem-
melser i ombudsmandsloven og i lønnings-
og pensionslovens § 17 kan give anledning til
problemer, men at man under hensyn til den
stedfindende revision af tjenestemandslovgiv-
ningen ikke finder, at der på nuværende tids-
punkt bør gennemføres ændringer af ombuds-
mandsloven, som berører retsstillingen for de
under staten ansatte. Under forhandlingerne
er der af organisationerne lagt stærkt vægt på,
at der ikke ved ændring af ombudsmandsloven
sker nogen forringelse af tjenestemændenes
retlige beskyttelse, og der er fremsat begæ-
ring om foretræde for folketingets ombuds-
mandsudvalg, såfremt der fremsættes lovfor-
slag om ændring af ombudsmandsloven.

København, den 8. januar 1968.

H. C. Engell. S. Bruun Hansen. Aage Nieben.

D. B. Olsen. Frank Poulsen.

F. Primdahl. Egon Rasmussen. Erik Svendsen.

Bodil Andersen.
Formand.

Stinus Nielsen.

I. Egeberg.
Sekretær.



216

Underbilag.

Skitse til ny opdeling af reglerne om diciplinær forfølgning og straf.

§ 00. En tjenestemand, der tjenstligt ind-
berettes for en tjenesteforseelse eller et straf-
bart forhold, skal have udleveret en fremstil-
ling af sagens faktiske omstændigheder og
have adgang til at afgive en skriftlig udtalelse
om fremstillingen. Han skal samtidig gøres
bekendt med, at han ikke har pligt til at ud-
tale sig om fremstillingen.

Stk. 2. Når disciplinær undersøgelse indle-
des mod en tjenestemand for tjenstlig for-
seelse, udpeger ministeren, eller den han be-
myndiger dertil, en forhørsleder. Såfremt det
efter sagens karakter skønnes påkrævet, kan
ministeren anmode præsidenten for en af de
kollegiale retter om at udpege forhørslederen.

Stk. 3. Såfremt det i særlige tilfælde findes
påkrævet, kan vedkommende minister efter
forhørslederens indstilling og efter indhentet
udtalelse fra vedkommende centralorganisa-
tion beskikke en person til at repræsentere
administrationen.

§ 00. Tjenestemanden er berettiget til at
give møde med en bisidder og skal ved ind-
kaldelsen til det første forhør gøres bekendt
hermed.

Stk. 2. Som bisidder kan anvendes en re-
præsentant for vedkommende centralorgani-
sation, en tjenestemand i vedkommende mini-
sterium eller institution eller en advokat.

Stk. 3. Forhørslederen træffer bestemmelse
om vidneførsel og om tilvejebringelse af an-
dre bevisligheder.

Stk. 4. Enhver, der er ansat i statens tjene-
ste, har pligt til at give møde under forhørene
og afgive forklaring. Den, som afgiver urigtig
forklaring som vidne, straffes med bøde eller
hæfte. Hvis et vidne undlader at give møde
eller vægrer sig ved at afgive forklaring, kan
forhørslederen lade ham afhøre ved under-
retten på det sted, hvor forhørene afholdes
eller den pågældende bor.

Stk. 5. Tjenestemanden har adgang til at
afgive skriftlige indlæg, også efter forhørenes
afslutning.

Stk. 6. Forhørslederen afgiver efter sagens
afslutning en beretning. Hvis ministeren an-
moder derom., skal forhørslederen tillige af-
give en indstilling om sagens afgørelse.

Stk. 7. Tjenestemandsforhør og retsmøder,
der afholdes under sagen, er ikke offentlige.
Dog kan vedkommende minister bestemme,
at offentligheden skal have adgang til at over-
være sagens behandling, hvis tjenestemanden
med tilslutning af vedkommende centralorga-
nisation fremsætter begæring derom.

Stk. 8. Offentlig gengivelse af, hvad der er
passeret under forhør og retsmøder, der ikke
er offentlige, straffes med bøde.

§ 00. Må det antages, at sagen slutter med
overførelse til andet arbejdssted eller til an-
den stilling inden eller uden for ansættelses-
området, degradation eller afskedigelse, skal
der gives vedkommende centralorganisation
meddelelse om sagens stilling, således at denne
kan få lejlighed til at udtale sig i sagen, inden
denne afgøres.

Stk. 2. Vedkommende centralorganisation
har efter begæring krav på at blive bekendt
med den afgørelse, som er truffet på grundlag
af det ved den tjenstlige undersøgelse tilveje-
bragte materiale.

Stk. 3. Hvis tjenestemanden er mistænkt for
et strafbart forhold, kan han forlange sagen
behandlet som straffesag. Dette er ikke til hin-
der for, at der efter straffesagens afslutning
iværksættes tjenstligt forhør imod tjeneste-
manden.

Stk. 4. En tjenestemand, hvem der er tildelt
en disciplinær straf uden forudgående tjenst-
ligt forhør, jfr.. § 00, kan anmode om iværk-
sættelse af en tjenstlig undersøgelse. Der er
dog kun pligt til at imødekomme anmodnin-
gen, såfremt den er anbefalet af vedkommende
centralorganisation.

§ 00. Sluttes undersøgelsen uden ikendelse
af disciplinærstraf, godtgøres tjenestemandens
udgift til bisidder. I andre tilfælde afgør ved-
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kommende minister under hensyntagen til sa-
gens udfald og omstændighederne i øvrigt, om
udgiften til bisidder skal godtgøres helt eller
delvis.

Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 ydes kun,
såfremt det må anses for rimeligt, at tjeneste-
manden har afholdt udgifter til bisidder, og
godtgørelsen kan ikke overstige, hvad der for
et tilsvarende arbejde ville være blevet til-
kendt en beskikket forsvarer i en straffesag.
Forhørslederen afgiver efter begæring en ud-
talelse herom.

Stk. 3. Har en tjenestemand under en disci-
plinærsag på egen hånd fremskaffet beviser,
godtgøres udgifter herved ham helt eller del-
vis, når han må anses for at have haft rime-
lig grund til at fremskaffe beviserne. Forhørs-
lederen afgiver efter begæring en udtalelse
herom.

§ 00. Som disciplinær straf for tjenstlig
forseelse kan anvendes advarsel eller irette-

sættelse, bøde, der dog ikke må overstige i/z
måneds løn, overførelse til andet arbejde eller
andet arbejdssted eller til anden stilling inden
eller uden for ansættelsesområdet, degradation
— herunder nedrykning med ét eller flere
løntrin inden for samme løngrad — eller af-
skedigelse. Bøde over V25 af månedslønnen og
overførelse til andet arbejde kan ikke anven-
des, inden forhør er afholdt i overensstem-
melse med §§ 00—00, medmindre der forelig-
ger en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvil-
ken tjenestemanden vedgår de faktiske om-
stændigheder i det påsigtede forhold og er-
kender sig skyldig i en tjenesteforseelse. Over-
førelse til andet arbejdssted eller til anden
stilling inden eller uden for ansættelsesområ-
det, degradation eller afsked som straf for tje-
nesteforseelser kan, når forholdet ikke er fast-
slået ved dom, aldrig finde sted uden efter
afholdt tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan
indeholdes i lønnen.

28
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Bilag 4.

Geografiske løn- og leveomkostningsforskelle.

1. Beskrivelse og kritik af beregnings-
grundlaget for stedtillægsordningen.

1. Ved tjenestemandsloven af 1919 indfør-
tes en fælles stedtillægsordning for alle stats-
tjenestemænd med de i hosstående tabel an-
givne satser. Til sammenligning er anført de
nugældende satser:

Stedtillægssats 1919 kr. 1968 kr.
a 450 1.356
b 330 924
c 240 708
d — 540
e 240

Endvidere er i nedenstående oversigt vist
stedtillægget efter sats a udtrykt i procent af
bruttoslutlønnen i de to år for udvalgte løn-
ningsklasser:

1919
kr.

Lønramme
1958
kr.

Typisk Stedtillæg efter sats a i pct. af
stillings- bruttoslutløn for forsørgere

betegnelse 1. oktober 1919 1. oktober 1968

2. Siden 1919 er klassificeringen af kom-
munerne og eventuelt dele af sådanne sket på
basis af indhentede oplysninger om husleje
og kommunale skatter. Lønningskommissio-
nen af 1917 begrundede i sin 1. betænkning
valget af beregningsgrundlag således:

»Kommissionen er . . . af den opfattelse,
at det er udgifterne til husleje og til skat,
som i væsentlig grad frembyder forskellig-
heder, omend man er klar over, at én vare
her og en anden vare dér kan være dyrere
eller billigere end almindeligt, men som
helhed er der, hvad der også synes at frem-
gå af prisstatistikken, kun mindre betyde-
lige forskelligheder i prisniveauet for lev-
nedsmidler, beklædning, brændsel o. s. v.,
og rent lokale ujævnheder i priserne kan
der næppe tages noget hensyn til ved løn-
ningsansættelser.«
3. De kommuner, der henføres til sats a,

er opregnet i lønnings- og pensionsloven. I
øvrigt foregår klassificeringen, der i alle årene
er sket på principielt samme måde, i praksis
ved opstilling af en række index for købstads-
kommuner, forstæder, bymæssige bebyggelser
og landkommuner.

Ved klassificeringen på satserne b—d an-
vendes til bedømmelse af kommunale skatter

oplysninger for samtlige kommuner om op-
holdskommuneskat og kirkelige afgifter for
to typiske forsørgerindkomster. (Ved den se-
neste klassificering, der fandt sted pr. 1. april
1964, anvendtes skattepligtige indtægter på
12.000 kr. og 15.000 kr.) Skatteindexet frem-
kommer som et treårigt gennemsnit af summen
af de to skattebeløb. For så vidt angår hus-
leje anvendes oplysninger fra samtlige køb-
stæder og bymæssige bebyggelser om den
gennemsnitlige husleje i to- og treværelses-
lejligheder ved den senest foreliggende bolig-
tælling. Huslejeindexet i de enkelte områder
udgøres af summen af den gennemsnitlige hus-
leje i de to lejlighedstyper. Talmaterialet til
beregning af disse index er hidtil tilvejebragt
af det statistiske departement.

Ved den endelige fastsættelse af stedtillægs-
satsen opstilles til opfyldelse af lovens bestem-
melse om fortrinsstilling for de større køb-
stæder m. v. en skala for pointtillæg og -fra-
drag efter købstædernes og de bymæssige be-
byggelsers og landkommunernes indbygger-
antal.

Ved afgørelsen af, i hvilket omfang land-
kommuner bør optages på sats e, foretages
ud fra samme synspunkter, som er anlagt ved
beregningen af index for købstæder m. v.,
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korrektion i skatteindex ved hjælp af index
for befolkningstæthed og index for lignings-
forholdet (d. v. s. forholdet mellem de enkelte
kommuners udskrivning af ejendomsskatter
og udskrivningen af person- samt ejendoms-
skatter i alt).

4. Lønningskommissionen af 1917 opstille-
de i 1. betænkning en oversigt over de gen-

nemsnitlige udgifter til husleje og kommunal
skat. Det hedder herom:

»Den samlede udgift til husleje og til
kommunal skat vil efter forholdene i 1916,
og idet huslejen for landdistrikterne ansæt-
tes efter skøn, stille sig omtrent på følgende
måde for en indtægt af henholdsvis 2.000,
3.000 og 4.000 kr.:

I hovedstaden indgik huslejen således med
fra 16 pct. for de laveste indkomster til 14,5
pct. for de højeste. I Danmarks statistiks for-
brugsundersøgelse i 1966 udgjorde huslejen
8,1 pct. af de gennemsnitlige forbrugsudgifter.

I ovenstående oversigt udgør de kommunale
skatter i hovedstaden 3,5—4,5 pct. af indtæg-
ten. Det kan anslås, at af de personlige skatters
andel i forbrugsudgifterne i henhold til 1966-
undersøgelsen — 18,7 pct. for samtlige løn-
modtagere —- udgjorde de kommunale skatter
ca. syv procent eller godt en trediedel af de
samlede forbrugsudgifter.

Det kan herefter anslås, at basismaterialet
fra at angå 19—20 pct. af indtægten i hoved-
staden nu kun vedrører ca. 15 pct. af indtæg-
ten, mens samtidig de foretagne forbrugsun-
dersøgelser viser en betydelig indtægtsforskel
mellem hovedstadsområdet og landets øvrige
dele, uden at dette forhold synes at have spillet
større rolle ved stedtillægsrevisionerne.

Dertil kommer, at de kommunale skatter ved
stedtillægsrevisionerne er beregnede ud fra
lige store skattepligtige indkomster i alle dele
af landet, således at beregningen ensidigt be-
lyser forholdene for forflyttede tjenestemænd
med uændret indkomst. Ellers udtrykker be-
regningsgrundlaget hovedsageligt kun, at ind-

tægter af de størrelser, der er undersøgt, i
hovedstaden, hvor de måske har været om-
kring den gennemsnitlige, er beskattet relativt
lempeligt, mens de i andre dele af landet, hvor
de er anset for at være forholdsvis høje, er be-
skattet væsentligt hårdere. — Ved denne op-
gørelsesmåde er således modvirket, at de ten-
denser, der synes at være til højere leveomkost-
ninger i hovedstadsområdet, giver sig udslag i
stedtillægget.

5. I henhold til § 94, stk. 3—5, skal de
store købstæder henføres til sats b, de mellem-
store til sats c og de øvrige købstæder til sats
d. »For at give praktisk udtryk for disse syns-
punkter«, hedder det i en af lønningsrådets
daværende formand, departementschef K. H.
Kofoed, i 1941 udarbejdet redegørelse, »har
lønningsrådet suppleret tallene for husleje og
skat med tillægs- eller fradragspoint«. I hvert
fald fra 1929 til 1947 så skalaen således ud:

Indbyggertal Korrektion i points

— 2.000 ~ 50

2.000— 4.000 0

4.000— 8.000 + 50

8.000—15.000 +100

15.000— +250
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I redegørelsen anføres det videre: »Disse
tal er naturligvis på en måde vilkårligt valgt,
men det har vist sig, at det er praktisk at
bruge dem . . . « .

De 250 points udgjorde i årene fra revisio-
nen i 1929 (som er den første stedtillægs-
revision, fra hvilken der er bevaret detaljerede
oplysninger) til 1947 15—17 pct. af det kom-
binerede skatte- og huslejeindex for de største
købstæder. Siden da har tillæg og fradrag fået
voksende betydning; det største tillæg udgjor-
de ved revisionen i 1964 knap 30 pct. af gen-
nemsnitstallet i det ukorrigerede index for de
største byer.

Den ovenfor nævnte skala er fastholdt for
så vidt angår opdelingen efter indbyggertal.
Dette har i sig selv bevirket, at voksende byer
m. v. lettere har kunnet oprykkes til højere
stedtillægssats.

I denne forbindelse kan anføres følgende
om fordelingen på satser:

Der er bortset fra sats e, der ikke fandtes
i 1929.

Det er undersøgt, hvorvidt der er nogen
sammenhæng mellem højden af skatteindex
og huslejeindex. Det har her vist sig, at et
højt skatteindex gennemgående modsvares af
et lavt huslejeindex og omvendt. En markant
undtagelse udgøres af hovedstadens forstads-
kommuner og enkelte andre kommuner i stærk
vækst; i disse kommuner synes der at være
en tydelig ligefrem korrelation: jo højere hus-
lejeindex, des højere vil skatteindex gennem-
gående være. Derimod synes der ikke at være
nogen entydig sammenhæng mellem byernes
størrelse og summen af skatte- og huslejein-
dex. — En undersøgelse af den ukorrigerede
indexsums variation i forhold til gennemsnit-
tet viser for årene 1929, 1949 og 1964 en
kraftig tendens til voksende normalisering af
fordelingen og ophobning omkring gennem-
snittet.

Den voksende betydning af tillæg og fra-
drag har bevirket, at ændringer i skatte- og/
eller huslejeindex ved de senere stedtillægs-

klassificeringer vanskeligere har kunnet slå
igennem. Specielt gælder det siden 1958, at
sognekommuner, for hvilke der kun i få til-
fælde beregnes huslejeindex, og som ikke får
del i tillæg (eller fradrag), kun sjældent har
kunnet opnå stedtillæg efter sats b—d; dette
har kun kunnet ske, når skatteindex alene
oversteg den grænse, som opstilledes for sum-
men af skatte- og huslejeindex. (Indtil gen-
indførelsen af sats e i 1962 gjaldt dog visse
lempelser for mindre øer.)

For så vidt angår den i 1962 genindførte
sats e bemærkes, at beregningsgrundlaget for
sognekommurierne formentlig er behæftet med
væsentligt større usikkerhed end købstadsma-
terialet. Dertil kommer, at der i praksis ikke
har kunnet etableres overgang fra sats e til
højere sats som følge af de forskellige bereg-
ningsformer.

6. Sammenfattende bemærkes, at stedtillæg-
get gennem en lang årrække har haft aftagen-
de betydning, uden at der er tilvejebragt et
materiale, som kan begrunde denne udvikling.
Dertil kommer, at grundlaget for klassifice-
ringerne er blevet mere spinkelt end ved ind-
førelsen i 1919, og at også dette forhold til-
syneladende har bevirket en voksende usikker-
hed med hensyn til opnåelsen af de mål, der er
opstillet for stedtillægget, jfr. kap. 4, afsnit 3.

Som underbilag 1 er vist klassificeringen
af de enkelte kommuner i henseende til sted-
tillæg. I underbilag 2 er angivet stedtillægs-
satserne, som finder anvendelse i de 113 kom-
muner, for hvilke der er fastsat to eller tre
satser.

2. Geografiske lønforskelle uden for
tjenestemandsområdet.

i. Arbejderlønninger.

Dansk arbejdsgiverforenings materiale.
1. For samtlige mandlige arbejdere, der er

beskæftigede hos medlemmer af Dansk ar-
bejdsgiverforening, udgjorde den gennemsnit-
lige timeløn i provinsen i 1967 82 pct. af den
gennemsnitlige timeløn i hovedstaden.

Ud over en egentlig geografisk lønforskel
kan det tænkes, at en del af forskellen hænger
sammen med, at en række højtlønnede specia-
ler overvejende findes i hovedstaden, således
at forskellen mellem lønningerne i hovedsta-
den og det øvrige land ikke er fuldt så stor
for så vidt angår arbejdere af samme kate-
gori.
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I de fleste år siden 1917 har den gennem-
snitlige timeløn i provinsen for samtlige mand-
lige arbejdere under ét udgjort omkring 85
pct. af hovedstadslønnen. Eneste større afvi-
gelse er årene under og lige efter den anden
verdenskrig, da særlige forhold bevirkede en
tilnærmelse mellem lønnen i hovedstad og det
øvrige land.

Det fremgår af talmaterialet, at forholdet
hovedstads—provinsløn var nogenlunde ufor-
andret for faglærte arbejdere i alle mellem-
krigsårene, og at forholdet fra slutningen af
1940-tallet har fundet et nyt, nogenlunde fast
leje med ca. fem pct. mindre spillerum mel-
lem lønningerne i hovedstad og det Øvrige
land.

For de ikke-faglærte arbejderes vedkom-
mende var der i mellemkrigsårene en svag
tendens til forbedring af provinslønnen i for-
hold til hovedstadslønnen, mens der i efter-
krigsårene omvendt er sket en forringelse af
provinslønnen målt i forhold til hovedstads-
lønnen. Denne udvikling må formentlig ses i
forbindelse med de senere års ret omfattende
udflytning af industrivirksomheder fra hoved-
stadsområdet. Denne udflytning synes i særlig
grad at have omfattet industrigrene, i hvilke
lønnen er relativt lav. Et andet moment, som
kan virke i samme retning, er de seneste års
relativt store aktivitet i hovedstadsområdet.

2. På grundlag af arbejdsgiverforeningens
offentliggjorte lønstatistik for kalenderåret
1965 er det undersøgt, om der kan påvises
nogen sammenhæng mellem lønhøjden i ho-
vedstaden og den procentdel, som provinsløn-
nen udgør af hovedstadslønnen. Undersøgel-
sen bygger på den forudsætning, at lønnin-
gerne i de enkelte fag fordeler sig normalt
omkring gennemsnittet. Det fremgår imidler-
tid af nogle spredningsanalyser, som arbejds-
giverforeningen har foretaget, at denne for-
udsætning kun er holdbar med modifikationer,
uden at det er muligt at angive, hvorledes af-
vigelserne fra normalfordelingen påvirker un-
dersøgelsens resultater. — Det er endvidere
forudsat, at en eventuel sammenhæng er li-
neær.

Undersøgelsen er gennemført for såvel fag-
lærte som ikke-faglærte arbejdere og for så
vidt angår akkord- og tidløn. Hovedresultatet
er, at den relative lønhøjde i provinsen for de
fire grupper af arbejdere ved stigende løn-
højde synes at udgøre en faldende del af løn-
nen i hovedstadsområdet.

For akkordlønnede faglærte synes denne
sammenhæng mellem lønhøjden i hovedstaden
og den relative lønhøjde i provinsen at frem-
gå ret klart af materialet. Sammenhængen er
væsentligt mindre fremtrædende for tidlønne-
de faglærte. For akkordlønnede ikke-faglærte
er sammenhængen i bedste fald svagere end
for de tilsvarende faglærte, men den ser dog
ud til at være mere udpræget end for tidløn-
nede ikke-faglærte.

Når sammenhængen mellem lønhøjden i
hovedstaden og den relative lønhøjde i pro-
vinsen ikke på grundlag af det foreliggende
materiale har kunnet præciseres nærmere, kan
dette skyldes, at fordelingen på alders- og fag-
grupper ikke er ensartet i hovedstaden og pro-
vinsen; der foreligger imidlertid intet mate-
riale, ved hjælp af hvilket disse forhold med
nogen betydende sikkerhed kan inddrages i
undersøgelsen.

Det ovennævnte materiale, der som nævnt
er tilvejebragt af Dansk arbejdsgiverforening,
publiceres af det statistiske departement (nu:
Danmarks statistik).

3. Den i arbejdsgiverforeningens materiale
anvendte opdeling på »hovedstad« og »pro-
vinsen« er ingenlunde nogen fast defineret
sondring. Afgrænsningen mellem hovedstaden
og provinsen er noget forskellig i de enkelte
overenskomster. I nogle få overenskomster
henregnes kun de tre hovedstadskommuner til
hovedstaden, mens andre overenskomster er
uden sondring mellem hovedstad og provins
(hvilket dog ikke udelukker geografisk betin-
gede lønforskelle inden for sådanne overens-
komsters område). I byggefagenes overens-
komster er fastlagt en opdeling af landet i tre
zoner. Zone I adskiller sig fra det område, der
henføres til statens stedtillægssats a, på føl-
gende punkter: Zone I omfatter ikke Høje-
Tåstrup kommune og kun en del af Ballerup-
Måløv og Værløse kommuner; til gengæld
medregnes Farum kommune samt en del af
Lynge-Uggeløse, Blovstrød og Karlebo kom-
muner.

Zone II omfatter hele Frederiksborg amt
(bortset fra de dele, der er henført til zone I)
og af Københavns amt Ledøje-Smørum, Sen-
geløse, Høje-Tåstrup, Torslunde-Ishøj samt
Greve-Kildebrønde kommuner og desuden en
del af Ballerup-Måløv, Værløse, Reerslev-Vin-
dinge samt Karlslunde-Karlstrup kommuner.

Resten af landet henregnes til zone III.
Det er imidlertid ikke blot således, at af-
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grænsnlngen mellem hovedstad og provins er
forskellig i de gældende overenskomster, men
på en del overenskomstområder har sondrin-
gen ikke ligget fast gennem årene, idet der
efter det foreliggende er sket en udvidelse af
det område, der betegnes som hovedstaden.
I arbejdsgiverforeningen er man af den op-
fattelse, at »hovedstaden« nu omfatter en del
mere end de tre hovedstadskommuner og ofte
vil være identisk med det såkaldte hovedstads-
område (København, Frederiksberg og Gen-
tofte plus 19 forstadskommuner). Da der er
sket en gradvis udvidelse af hovedstadsom-
rådet, dækker den nævnte stabilitet i forholdet
mellem hovedstads- og provinsløn (provins-
lønnen lig ca. 85 pct. af hovedstadslønnen)
formentlig over en stadig udvidelse af lønfor-
skellen. Endvidere bør det bemærkes, at ar-
bejdsgiverforeningens medlemmer altover-
vejende er bosat i byer og større bymæssige
bebyggelser, således at arbejderlønningerne i
de mindre bymæssige bebyggelser samt i land-
distrikterne kun i meget begrænset omfang
indgår i arbejdsgiverforeningens lønstatistik.

4. Det af arbejdsgiverforeningen tilveje-
bragte materiale er af denne forsøgsvis opdelt
på landsdele og større byer. En sådan opde-
ling foreligger foreløbig kun for april og juli
kvartaler 1965 samt januar kvartal 1966.
Disse tre kvartaler er i det følgende behandlet
under ét. For de større byer er den gennem-
snitlige timeløn for henholdsvis faglærte og
ikke-faglærte arbejdere i de enkelte byer om-
regnet til procent af landsgennemsnittet og
grupperet i forhold til afvigelsen fra dette
gennemsnit. Det viser sig da, at for såvel fag-
lærte som ikke-faglærte lå kun timelønnen i
hovedstadsområdet og Frederikssund væsent-
ligt over gennemsnittet. De ikke-faglærtes gen-
nemsnitlige timeløn lå desuden væsentligt over
landsgennemsnittet i Helsingør, Hillerød, Ros-
kilde, Køge, Frederiksværk og Korsør. I Her-
ning og Fredericia lå de ikke-faglærtes gen-
nemsnitlige timeløn omkring landsgennemsnit-
tet. I Roskilde lå de faglærtes lønninger væ-
sentligt over gennemsnittet, og i Helsingør,
Hillerød, Køge og Odense lå de omkring lands-
gennemsnittet. De laveste gennemsnitslønnin-
ger — ca. 25 pct. under landsgennemsnittet
— var for ikke-faglærte i Rødby, Grindsted,
Ringkøbing, Brande, Løgstør og Hadsund.
Det må understreges, at de angivne lønstør-
relser alene vedrører de nævnte byer og i visse
tilfælde deres nærmeste opland.

Da der kun foreligger oplysninger vedrø-
rende tre kvartaler, må der tages forbehold
over for såvel sæsonmæssige udsving som ud-
sving af mere tilfældig karakter. Dertil kom-
mer, at de anførte gennemsnit er summariske,
således at tilstedeværelsen i en by af forholds-
vis mange eller få arbejdere med gennemsnits-
lønninger afvigende fra landsgennemsnittet vil
påvirke gennemsnitslønnen i vedkommende
by. Eksempelvis kan det anføres, at der efter
det oplyste traditionelt er forholdsvis mange
byggearbejdere beskæftigede hos arbejdsgi-
vere i Frederikssund, hvorfor gennemsnitsløn-
nen i denne by bliver høj. Videre bemærkes,
at materialet ikke omfatter hjælpearbejdere
samt arbejdere beskæftiget hos medlemmer af
Entreprenørforeningen; den sidstnævnte ude-
ladelse skyldes, at entreprenørfirmaerne ofte
udfører arbejde spredt over store dele af lan-
det, uden at deres lønninger i større udstræk-
ning påvirkes af de lokale lønniveauer. Disse
undtagelser synes dog ikke at gøre det betæn-
keligt som landsgennemsnit at anvende de of-
fentliggjorte tal for samtlige henholdsvis fag-
lærte og ikke-faglærte arbejdere.

Materiale fra smede- og maskinarbejder for-
bundet.

1. En del af svaghederne ved den forelig-
gende by vise statistik fra arbejdsgiverforenin-
gen er undgået i en undersøgelse, der er fore-
taget på grundlag af smede- og maskinarbej-
derforbundets lønstatistik for kalenderåret
1965: (a) sæsonmæssige svingninger skulle i
det store og hele være eliminerede; (b) denne
statistik omfatter alle forbundets medlemmer,
herunder også sådanne, der er beskæftigede
hos arbejdsgivere, som ikke er medlemmer af
arbejdsgiverforeningen; (c) smede og ma-
skinarbejdere udgør en forholdsvis homogen
gruppe med et løngennemsnit omkring løn-
gennemsnittet for faglærte arbejdere som hel-
hed.

Efter samme retningslinier som anvendt ved
arbejdsgiverforeningens materiale er de gen-
nemsnitlige lønninger for smede- og maskin-
arbejderforbundets medlemmer fordelt i for-
hold til landsgennemsnittet. Det viser sig da,
at denne opdeling i det store og hele fører til
samme resultater som opdelingen for samtlige
faglærte arbejdere. Blandt undtagelserne kan
nævnes Fredericia og Ringkøbing. Et for-
holdsvis højt gennemsnit i Fredericia hænger
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imidlertid saramen med størrelsen af de løn-
ninger, der udbetaltes af det entreprenørfirma,
som opførte et olieraffinaderi ved byen; bort-
ses herfra, falder gennemsnitslønnen med godt
en krone, og afvigelsen fra landsgennemsnittet
ændres fra -f- 10 til -i- 5 pct. I Ringkøbing
skyldes et højt gennemsnit, at en enkelt virk-
somhed, der beskæftiger en væsentlig del af
de omkring hundrede smede og maskinarbej-
dere i byen, i tre kvartaler for hundrede pro-
cents akkordarbejde har udbetalt en timeløn,
som lå knap fem kroner over hovedstadsløn-
nen.

2. Således som smede- og maskinarbejder-
forbundets materiale er opgjort, er det mu-
ligt at foretage en fordeling af løngennem-
snittene på statens stedtillægsområder. Neden-
for vises en sådan fordeling for private virk-
somheder:

Stedtillægssats

a b o d e o

Løn-
gennem-
snit øre: 1.098 982 920 910 965 940

Det vil heraf ses, at der er betydelig for-
skel mellem løngennemsnittene i a- og b-om-
råderne, og at der er en noget mindre forskel
mellem b-områderne og den resterende del af
landet. Som eksempel på årsager til variatio-
nerne mellem stedtillægsområderne c, d, e og
0 kan anføres, at en enkelt større virksom-
hed, der er henført til sats e, og som beskæf-
tiger mere end en femtedel af samtlige smede
og maskinarbejdere i området, har et løngen-
nemsnit, som er højere end hovedstadsområ-
dets. Endvidere bemærkes, at fordelingen af
praktiske grunde er foretaget ud fra de af
smede- og maskinarbejderforbundet anførte
adresser for arbejdsgiverne. Dette har bl. a.
bevirket, at en enkelt virksomhed med mange
beskæftigede og høje gennemsnitslønninger
er henført til sats e, skønt den er beliggende
1 et d-område; som følge heraf bliver e-gen-
nemsnittet noget for højt og d-gennemsnittet
noget for lavt. Tages sådanne forhold i be-
tragtning, var gennemsnitslønnen for smede
og maskinarbejdere i den del af provinsen,
som ligger uden for byerne i hovedstadens
købstadsring samt de største byer og disses
nærmeste opland, i 1965 nogenlunde ensartet
uden hensyn til, om virksomhederne er belig-
gende i stedtillægsområderne b, c, d eller e
eller i områder uden stedtillæg. Det må dog

understreges, at der kan noteres en række
markante lokale lønforskelle.

3. Den usikkerhed, der kan hidrøre fra for-
skellig sammensætning af arbejderstyrken i
de enkelte byer, er for skibsværftsarbejdere
søgt mindsket gennem beregning af den gen-
nemsnitlige timeløn for forskellige grupper af
skibsværftsarbejdere taget hver for sig.

Helhedsbilledet er her nogenlunde det sam-
me som beregnet for smede og maskinarbej-
dere under ét. Eneste større forskel fremkom-
mer for et provinsværft, der betaler højere
gennemsnitslønninger end hovedstadsværfter-
ne. Det pågældende værft er imidlertid ret nyt,
hvilket kan begrunde, at det har måttet betale
forholdsvis høje lønninger for at tiltrække den
fornødne arbejderstyrke; dertil kommer, at en
stor del af arbejderne bor i nyopførte, for-
holdsvis dyre lejligheder, samt at værftet lig-
ger i nogen afstand fra større bymæssige be-
byggelser, og at mange af arbejderne derfor
påføres forholdsvis høje udgifter til trans-
port.

2. T jenestemandslønninger og tjenestemands-
lignende lønninger uden for staten.

1. Mange kommuner, koncessionerede sel-
skaber og institutioner, som oppebærer tilskud
fra staten, følger statens lønrammer og sted-
tillægssatser. For sådanne kommuner m. v. vil
en afvigelse fra det statslige system derfor kun
kunne forekomme, såfremt de følger en anden
praksis for stillingernes klassificering end
statens.

2. Københavns kommune fastsætter egne
lønrammer og tillægsordninger, og disse løn-
rammer m. v. samt praksis med hensyn til stil-
lingsklassifikation følges på de væsentligste
punkter af Frederiksberg og Gentofte kom-
muner samt af kommunerne i Københavns
amtsrådskreds, af Birkerød, Farum og Hørs-
holm kommuner i Frederiksborg amt samt af
Greve-Kildebrønde og Karlslunde-Karlstrup
kommuner i Roskilde amtsrådskreds.

3. En mellemløsning repræsenteres af kom-
muner m. v., der vel i det væsentlige bygger
på statens lønrammer og stedtillægsklassifice-
ring, men som har udbygget nogle af lønram-
merne eller — som tilfældet i vid udstræk-
ning er for kontorgruppen — har opnået en
afvigelse fra den statslige lønordning gennem
udligningstillæg.
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3. Funktionærlønninger.
1. På funktionærområdet findes der i en

del overenskomster geografisk bestemte løn-
forskelle. En talstærk gruppe er kontorfunktio-
nærerne, for hvem lønnen såvel i statens over-
enskomster som i visse andre overenskomster
er afhængig af arbejdsstedets beliggenhed. I
statens overenskomster er indeholdt en opde-
ling i tre zoner. Af disse svarer zone I til sted-
tillæggets sats a, zone II til stedtillægssatserne
b samt c og zone III til det øvrige land.

2. På en række funktionærområder — her-
under statens overenskomster med teknikere,
akademikere m. v. — findes derimod ingen
bestemmelser om geografisk begrundede løn-
forskelle.

3. Arbejdsgiverforeningen har siden 1966
offentliggjort en funktionærlønstatistik. I hen-
hold til denne er den gennemsnitlige lønforskel
mellem hovedstad og provins i henholdsvis no-
vember måned 1965 samt oktober måned 1966
og 1967 opgjort således:

Afgrænsningen mellem hovedstad og pro-
vins er nogenlunde den samme som i arbej-
derlønstatistikken, omend der formentlig her
er noget hyppigere anvendelse af hovedstads-
området i betydningen København, Frederiks-
berg og Gentofte samt de 19 forstadskommu-
ner.

Det fremgår af den foranstående tabel, at
provinslønnen i de tre år har ligget en halv
snes procent under hovedstadslønnen, og at
andelen har været vigende.

Det må her gælde i ret udpræget grad, at
forskelle i fordeling på faggrupper, alder og
geografisk placering kan påvirke de udfundne
gennemsnit. For så vidt angår det sidstnævnte
moment er af arbejdsgiverforeningen foretaget
en opdeling af funktionærlønningerne på
landsdele. Det viser sig da, at lønningerne i
Nord- og Midtjylland var lavest i forhold til
hovedstadslønnen. Materialet gør det imidler-
tid ikke muligt at vurdere, i hvor høj grad
denne forskel er påvirket af forskelle i grup-
pernes sammensætning.

På lignende måde som for arbejderlønnin-
gerne er det for 1965-tallene undersøgt, hvor-
vidt der kan påvises en sammenhæng mellem
lønhøjden i hovedstaden og den procentdel,
som provinslønnen udgør af hovedstadsløn-

nen. Under de samme forudsætninger som an-
vendt ved arbejderlønningerne er beregnet
korrelationskoefficienter, der for mænd og
kvinder fordelt på kvartiler udgør 0.96—0.98.

De meget høje korrelationskoefficienter gør
det sandsynligt, at der for alle seks grupper
er tale om en klar afhængighed i retning af,
at provinslønnen udgjorde en faldende pro-
centdel af hovedstadslønnen ved stigende løn-
højde i hovedstaden, men således at gennem-
snitslønningerne i provinsen asymptotisk nær-
mede sig 85—90 pct. af de tilsvarende hoved-
stads lønninger. Blandt de mulige årsager til
denne karakteristiske ensartethed er det nær-
liggende at pege på en tilsyneladende tendens
til, at personale, som har været i samme virk-
somhed i nogle år, ikke altid fuldt ud følger
reallønsudviklingen for yngre, samt på en for-
mentlig noget mindre mobilitet i provinsen end
i hovedstaden — især for de ikke helt unge.

I denne forbindelse kan der være grund til
at notere, at en fordeling af mandlige funk-
tionærer efter uddannelse og ansættelsesste-
dets beliggenhed i hovedstad eller provins
giver et ret varieret billede af provinslønnen
målt i forhold til hovedstadslønnen, jfr. de i
nedenstående tabel anførte eksempler:
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Det vil ses, at der for de tre undersøgte år
er tale om ret store udsving, og at der i en-
kelte tilfælde er tale om provinslønninger, som
lå over hovedstadslønnen, mens provinslønnen
som hovedregel var lavest. Forskellen i de tre
år afviger ikke væsentligt fra tallene for funk-
tionærerne under ét. For de med stjerne mær-
kede stillingsgrupper er lønnen ved statsan-
sættelse på overenskomstbasis uafhængig af
arbejdsstedets geografiske beliggenhed.

3. Geografiske forskelle i leveomkostninger.

I. Danmarks statistiks forbrugsundersøgelse i
1966.

Det seneste materiale til belysning af for-
brugets sammensætning indeholdes i Dan-
marks statistiks forbrugsundersøgelse fra
1966. Hovedresultaterne, der er offentliggjort
i Statistiske Efterretninger 1968, nr. 52, er op-
delt på hovedstadsområdet (defineret som Kø-
benhavn, Frederiksberg, Gentofte samt hoved-
stadens ni forstadskommuner og ti omegns-
kommuner), provinsbyer med forstæder (til-
syneladende defineret på praktisk taget samme
måde, som det er gjort ved stedtillægsklassifi-
ceringerne) og landkommuner med en sam-
menhængende bebyggelse med mindst 250 ind-
byggere. Rene landdistrikter er således ikke
medtaget, og definitionen af landkommuner,
der er inddraget i undersøgelsen, adskiller sig
en del fra den i huslejestatistikken m. v. an-
vendte definition på bymæssig bebyggelse.

Undersøgelsen omfatter lønmodtagerhus-
stande, således at en forskel mellem forbrugs-
udgiftsniveauerne i de forskellige geografiske
områder afspejler ikke alene forskelle i de
prisbestemte leveomkostninger samt eventuelle

lønforskelle, der ikke er begrundet i afvigende
leveomkostninger, men f. eks. også eventuelle
forskelle i lønmodtagergruppernes sammensæt-
ning i de enkelte dele af landet.

Man kunne også tænke sig, at der var for-
skelle i det omfang, i hvilket andre af husstan-
dens medlemmer end dennes hovedperson har
lønnet beskæftigelse. Det er imidlertid oplyst,
at der ikke er tale om store forskelle i så hen-
seende mellem de tre områder.

Undersøgelsens hovedresultat kan for så
vidt angår geografiske forskelle i forbrugsud-
gifternes størrelse sammenfattes således:

Samlede udgifter.
(Incl. personlige skatter men excl. opsparing)

Hovedstads- ^ 3 ^ " ^un^Te'd
orarädet , , bymæssig

bebyggelse
forstæder

kr.
De samlede ud-
gifter i procent
af (1)

(i)
41.830

100,0

(2)

34.568

82,6

(3)

30.838

73,7

Det vil ses, at der er betydelig forskel i ud-
giftsniveauet mellem hovedstadsområdet og
provinsen og noget mindre forskel mellem
provinsbyer med forstæder og landkommuner
med bymæssig bebyggelse.

2. Forsøg på videregående opdeling efter for-
brugsudgiftsniveau.

1. Fra Danmarks statistik er modtaget en
mere detaljeret geografisk opdeling af løn-
modtagergrupperne. På grundlag heraf kan
foretages følgende opstilling:
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Samlede udgifter for samtlige lønmodtagere.
(Incl. personlige skatter men excl. opsparing)

Der kan være grund til at gøre opmærk-
som på, at den del af husstandsindkomsten,
der skyldes andre husstandsmedlemmer end
hovedpersonen, svinger mellem 13 pct. af den
samlede husstandsindkomst i Jyllands mindre
byer til 18,7 pct. i landkommuner med by-
mæssig bebyggelse på øerne.

Det vil af den foranstående tabel ses, at
forbrugsudgifterne er størst i Københavns
omegnskommuner, en hel del lavere i de tre
egentlige hovedstadskommuner, atter en hel
del lavere i de mindre byer på øerne; derefter
er der nogenlunde jævnt fald i forbrugsudgif-
terne fra område til område, dog at de sam-
lede forbrugsudgifter i landkommuner med
bymæssig bebyggelse i Jylland er væsentligt
lavere end de øvrige. Dette sidste forhold kan
i nogen grad hænge sammen med det oven for
nævnte: at der i dette område er konstateret
forholdsvis lave indtægter hos andre hus-
standsmedlemmer end dennes hovedperson.

2. På grundlag af det nedenfor nærmere
omtalte supplerende materiale er udarbejdet et
index for leveomkostningsniveauet i en række
provinsbyer m. v.

3. For så vidt angår priser på føde- og drik-
kevarer samt enkelte andre varer og tjeneste-
ydelser har Danmarks statistik indtil januar
1967 forud for reguleringspristallets beregning
indsamlet oplysninger i knap 200 kommuner
over hele landet. Disse oplysninger er offent-
liggjort kvartalsvis af Danmarks statistik; det
må understreges, at prisoplysningerne tilveje-
bringes med det formål at belyse forskydnin-
ger i priserne og ikke de faktiske prisforhold i
de enkelte kommuner. På grundlag af de om-
handlede prisoplysninger i de fire kvartals-
måneder i finansåret 1966-67 har Danmarks

LO har i begyndelsen af 1968 indledt en undersøgelse
af fødevarepriser i 33 systematisk udvalgte byer. De offent-
liggjorte foreløbige resultater af undersøgelserne i februar-
april 1968 synes at tegne et billede af ret nøje overens-
stemmelse med den ovenfor omtalte undersøgelses resultater.

statistik udarbejdet et materiale, der på sam-
me måde som anført for arbejderlønningerne,
jfr. ovenfor, gør det muligt at beregne de en-
kelte kommuners prisniveau på fødevarer m. v.
i forhold til landsgennemsnittet. Det viser sig,
at der for føde- og drikkevarer m. v. er betyde-
ligt større ophobning omkring gennemsnittet
end for løn oplysningerne, mens fordelingen
ligesom for lønoplysningernes vedkommende
— omend i stærkt afdæmpet form — er skæv.
I 62 pct. af kommunerne afveg gennemsnittet
mindre end 2V2 pct. fra landsgennemsnittet,
og i 99 pct. af kommunerne var afvigelsen
mindre end 7V2 pct. fra landsgennemsnittet.
Knap 57 pct. af kommunerne lå under gennem-
snittet.

Prismaterialet dækker et forbrugsudsnit, der
i 1966-undersøgelsen udgjorde i alt omkring
en fjerdedel af de samlede husstandsudgifter.

4. For så vidt angår boligudgiften findes
ikke tilsvarende oplysninger af ny dato, men
til brug ved den sidste stedtillægsrevision pr.
1. april 1964 foretog det statistiske departe-
ment en beregning af den gennemsnitlige hus-
leje i to- og treværelseslejligheder i hovedsta-
den, provinsbyer og bymæssige bebyggelser
med mere end 1400 indbyggere. Foretages
også for dette materiale en beregning af de
procentvise afvigelser i forhold til et lands-
gennemsnit, konstateres stor spredning om-
kring dette gennemsnit: Kun fire kommuner
lå lige omkring gennemsnittet; hovedstads-
kommunerne og tre andre kommuner lå ca.
fem pct. over; hovedstadens forstadskommu-
ner samt Nordborg, Humlebæk og Lillerød lå
10—70 pct. over gennemsnittet. Provinsbyerne
og de bymæssige bebyggelser lå spredt ned til
50 pct. under gennemsnittet; de største ophob-
ninger (i alt 40 byer og bebyggelser) konsta-
teres for huslejer 30—35 pct. under landsgen-
nemsnittet.

5. Som mål for de personlige skatter har
man som omtalt tidligere hidtil anvendt
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beregninger af personlig kommuneskat for
gennemsnittet af to nærmere angivne forsør-
gerindkomster. En sådan beregning giver som
anført ikke noget synderlig relevant bidrag
til vurdering af skattebyrden i de enkelte dele
af landet. Skattedepartementets økonomisk-
statistiske konsulent har imidlertid foretaget
en beregning af den samlede personskat (lige-
vægtsskat) i en række købstæder m. v. for en
bruttoindkomststørrelse, der udgør den gen-
nemsnitlige årsløn for fuldt beskæftigede, ikke-
faglærte arbejdere i vedkommende by. Bereg-
ningen er foretaget for samtlige de købstæder
m. v., for hvilke der foreligger oplysninger så-
vel i arbejdsgiverforeningens tidligere om-
talte, ikke offentliggjorte byvise statistik, som
i den af Danmarks statistik udarbejdede, for-
an omtalte prisstatistik for fødevarer m. v.

Da der kun foreligger lønoplysninger for
tre kvartaler — april og juli kvartaler 1965
samt januar kvartal 1966 — er gennemsnit-
tene forhøjede med den procent, med hvilken
provinsgennemsnittet i arbejdsgiverforenin-
gens offentliggjorte lønstatistik for de fire
kvartaler april 1965 — januar 1966 overstiger
det tilsvarende gennemsnit for de tre kvarta-
ler, for hvilke oplysninger foreligger. Der er
endvidere regnet med, at gennemsnittene ikke
påvirkes af andre løntillæg end feriegodtgørel-
sen, at hustruen ikke oppebærer selvstændig
indtægt, at der for husstanden som helhed
ikke er tale om ekstraindtægter, og at der kun
sker fradrag for betalte skatter og sygekasse-
kontingent (det sidstnævnte er som et gen-
nemsnit for hele landet sat til 336 kr.). Ved
beregningerne er skattesatserne for skatteåret
1966-67 anvendt, og som ved de hidtidige sted-
tillægsrevisioner er beregningerne gennemført

under den forudsætning, at skatteyderen har
forsørgerpligt i forhold til to børn, for hvem
der oppebæres børnetilskud.

På grundlag af de således tilvejebragte skat-
teoplysninger er -— efter de tidligere anvendte
retningslinier — beregnet et index, som viser
en betydelig spredning omkring den beregnede
gennemsnitlige skat for en ikke-faglært arbej-
ders årsløn. Ud over hovedstaden samt de
medtagne kommuner inden for ringen af ho-
vedstadens nabokøbstæder (der alle har skat-
teniveau 20—40 pct. over gennemsnittet) lig-
ger kun Korsør, Sæby, Nykøbing M., Esbjerg,
Fredericia, Kerteminde og Varde væsentligt
over gennemsnittet, mens en snes, gennemgå-
ende mindre købstæder har gennemsnit, der
ligger mere end 10 pct. under gennemsnittet.

Der indgår i dette materiale ikke oplysnin-
ger fra forstads- og landkommuner (bortset
fra visse københavnske forstadskommuner).
Det bemærkes i denne forbindelse, at den be-
tydelige forskel i de samlede kommunale skat-
ters fordeling på personlige skatter og ejen-
domsskatter, som (især i landdistrikterne) fo-
rekommer fra kommune til kommune, i ikke
ringe grad udjævnes, når husleje- og skatte-
oplysninger sammenholdes, jfr. det ovenfor
herom anførte. Endvidere bemærkes, at da
progressionen er mindre i de kommunale per-
sonskatter end i personskatterne til staten,
mindskes skattepostens betydning som begrun-
delse for geografisk betingede lønforskelle
med stigende indkomst.

6. I den nedenstående oversigt er gengivet
forbrugsudgifternes procentvise fordeling in-
den for hvert af de otte geografiske områder,
der er anvendt i Danmarks statistiks under-
søgelse :
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Det vil ses, at vægtfordelingen mellem de
enkelte udgiftsgrupper er noget afvigende in-
den for de otte områder. Yderpunkterne dan-
nes af hovedstadens forstadskommuner og
landkommuner med bymæssige bebyggelser i
Jylland, idet hovedstadens forstadskommuner
havde de forholdsvis højeste udgifter til hus-
leje og skat, mens fødevareudgiften vejede
relativt mindst; omvendt vejede fødevareud-
giften tungest og skatteposten mindst i land-
kommuner med bymæssige bebyggelser i Jyl-
land.

De undersøgte lønmodtagerhusstandes ud-
gifter til fødevarer m. v., husleje og skat an-
drog i alt lidt over halvdelen af de samlede
husstandsudgifter. For så vidt angår den re-
sterende del af udgifterne er der ikke fore-
taget nogen anvendelig geografisk prisunder-
søgelse. Det kan imidlertid i den foreliggende
sammenhæng være af interesse at opdele rest-
udgifterne i (a) udgifter, for hvilke priserne
er de samme overalt i landet, (b) udgifter,
der som nærmere omtalt i det statistiske de-
partements oplandsundersøgelse fra 1960 er
nogenlunde ens inden for de enkelte handels-
områder (eller -distrikter), samt (c) udgifter
— hovedsagelig til serviceydelser — som i
det væsentlige er bestemte af lønniveauet på
egnen. Grænsen mellem disse tre grupper må
naturligt være noget flydende. Som typiske
eksempler på ydelser, for hvilke prisen er
praktisk taget den samme over hele landet,
kan nævnes tobaksvarer, bøger, aviser (i den
forstand, at samme avis koster nogenlunde det
samme overalt i landet, hvorimod der er be-
tydelig prisforskel for aviser, som udgives i
de enkelte byer), telefon, porto m. v., radio-
og fjernsynslicenser, medicin samt benzin, olie
m. v.

På en række varer findes vejledende priser,
der ofte fastsættes for landet som helhed, og
den lokale konkurrence vil da være bestem-
mende for, hvorvidt og i så fald i hvilket om-
fang der sker afvigelse fra listeprisen. Kæde-
forretninger, der i stigende grad trænger frem
i provinsen, samt brugsforeningerne holder i
vid udstrækning ens priser over hele landet.
Det fremgår af nogle af monopoltilsynet i
1964 foretagne undersøgelser af priserne på
radio- og TV-modtagere samt på køleskabe,
vaskemaskiner ni. v. (de såkaldte hårde hvide-
varer), at der fra forretning til forretning kan
være betydelige prisforskelle, men at det er

vanskeligt at udlede noget mønster for pris-
variationerne. Kædeforretningerne — især i
radiobranchen — synes dog gennemgående at
fastsætte priser (ens for alle udsalg) i under-
kanten af de øvrige forhandleres priser. Der
synes ej heller at være større forskel i finan-
sieringsomkostningerne ved afbetalingskøb.
For visse varer, f. eks. brugte motorkøretøjer,
ligger priserne i provinsen gennemgående
højere end priserne på de tilsvarende varer i
hovedstaden. Det kan i denne forbindelse be-
mærkes, at i bilbranchen er finansieringsom-
kostninger ved afbetalingskøb gennemgående
lavere i provinsen end i hovedstaden.

Som typiske ydelser, der koster nogenlunde
det samme for samme kvaliteter inden for de
enkelte handelsområder (-distrikter), kan næv-
nes møbler, sengeudstyr m. v., service, læge- og
tandlægekonsultation, husholdningsredskaber,
beklædning, fodtøj, motorkøretøjer samt per-
son- og indboforsikringer.

Som typiske ydelser, hvis pris er bestemt af
lønniveauet på egnen, kan nævnes rengøring
og hushjælp i øvrigt samt størstedelen af den
personlige pleje.

På grundlag af forbrugsundersøgelsen i
1966 forekommer det rimeligt at skønne, at
20—25 pct. af de samlede forbrugsudgifter
kan henføres til gruppen af varer, hvis pris-
niveau i det væsentlige er ens over hele landet.

Varer med »handelsområdebestemte« priser
er noget vanskeligere at afgrænse på grundlag
af forbrugsundersøgelsens tal, idet grupperin-
gens enkelte poster også omfatter f. eks. repa-
rationsudgifter og andre udgifter, der er over-
vejende lønbestemte. Afgrænsningen kan der-
for kun foretages rent skønsmæssigt; gruppen
må antages at omfatte noget under 20 pct. af
samtlige forbrugsudgifter.

Endelig kan omkring 8 pct. af udgifterne
karakteriseres som altovervejende lønbestemte.

Da der ikke foreligger fornødne oplysninger
om de »handelsområdebestemte« priser, er det
i de følgende beregninger forudsat, at de på
det nærmeste er ens over hele landet.

7. Der er herefter opstillet et index for de
samlede leveomkostninger i de købstæder
m. v., for hvilke der foreligger oplysninger om
såvel lønninger som priser på fødevarer m. v.,
husleje og personlige skatter. Oplysningerne
er vejede sammen ved hjælp af den skønnede
vægtfordeling i København, Frederiksberg.
Gentofte:
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pet.

Fødevarer m. v 24,1
Husleje 7,0
Personlige skatter 19,2
Varer m. v. med ensartede priser over

hele landet 41,7
Ydelser med lønbestemte priser 8,0

100,0

Det bemærkes, at der kun fremkommer af-
vigelser på omkring en procent fra de i un-
derbilag 3 gengivne indextal, såfremt man i
stedet for vægtfordelingen i hovedstaden an-
vendte en af de to yderfordelinger: Fordelin-
gen i hovedstadens forstadskommuner eller
fordelingen i landkommuner med bymæssige
bebyggelser i Jylland.

Af praktiske grunde er oplysningerne om

fødevarepriser m. v., husleje og personlige
skatter for Københavns kommune sat lig 100,
og de enkelte byers niveau er sat i forhold
hertil.

I underbilag 3 er til sammenligning anført
lønindex for såvel faglærte som ikke-faglærte
arbejdere; ved beregningen af disse er løn-
oplysningerne for hovedstadsområdet sat lig
100.

Som hovedresultater af indexberegningerne
synes det at kunne fastslås, dels at det ikke
i væsentlig grad påvirker opstillingen af leve-
omkostningsindex, hvilken af de foreliggende
vægtfordelinger der anvendes, delo at der er
ret nøje overensstemmelse mellem leveomkost-
ningsindex og lønindex, dog således at udsvin-
gene i leveomkostningsindex er en del mindre
end i lønindex.
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Underbilag 2.

Fortegnelse over de 113 sognekommuner med mere end
een stedtillægssats.
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Århus amtsrådskreds. Anvendte satser
Brabrand-Sdr. Årslev b - e
Holme-Tranbjerg b - c
Odder de

Randers amtsrådskreds.

Galten-Vissing d - e
Hjortshøj-Egå d - e
Kristrup b - e
Mariager landsogn d - e

Ålborg amtsrådskreds.

Hadsund d - e
Strandby-Farsø d - e
Øls-Hørby-Døstrup c - e
Års d - e

Hjørring amtsrådskreds.

Børglum-Furreby d - e
Horne-Asdal d - e
Skt. Hans-Skt. Olai b - d - e
Volstrup c - d - e

Thisted amtsrådskreds.

Fjerritslev d - e
Thisted landsogn c - e
Tilsted d - e

Viborg amtsrådskreds.

Asmild-Tapdrup b - e
Bjerringbro d - e
Funder b - e
Hornbæk-Tånum b - e
Kjelleru"/» d - e
Langå-Torup-Sdr. V'.nge d - e

Ringkøbing amtsrådskreds.

Egvad d - e
Gellerup d - o

Anvendte satser

Gimsing c - e
Ikast c - o
Måbjerg c - o
Nørlem d - o
Nr. Vium-Herborg d - e
Rindum d - o

Ribe amtsrådskreds.

Bramminge d - e
Brørup d - e
Folding d - e
Grindsted d - o
Guldager b - e
Seest b - e
Vamdrup d - e
Vejen d - e
Ølgod d - o

Haderslev amtsrådskreds.

GI. Haderslev c - o
Toftlund d - e
Tyrstrup d - e
Vojens d - e

Åbenrå amtsrådskreds.

Bov d - o
Gråsten d - e
Rise d - e

Sønderborg amtsrådskreds.

Dybbøl c - e
Havnbjerg d - e
Pøl c - e

Tønder amtsrådskreds.

Højer landsogn d - e
Skærbæk d - e
Tinglev d - e
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Underbilag 3.
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Bilag 5.

Undervisningsministeriets udkast til særbestemmelser
om tjenestemænd i folkeskolen i forbindelse med denne tjenestemands-

gruppes inddragelse under samme lov som statens tjenestemænd,
jfr. betænkningens kapitel 9, afsnit 1.

Særbestemmelser om tjenestemænd
i folkeskolen.

§ 00. Det fastsættes ved lov, hvilke
tjenestemænd i folkeskolen der udnævnes
af de kommunale myndigheder, og i hvilke
tilfælde afsked kan meddeles disse tjeneste-
mænd af de kommunale myndigheder.

Stk. 2. For folkeskolens tjenestemænd
fastsætter undervisningsministeren de nær-
mere regler eller træffer endelig afgørelse
vedrørende de forhold, som omhandles i
§ 5, stk. 6, § 6, stk. 2 og 3, og § 8, stk. 2.
Endvidere fastsætter undervisningsministe-
ren regler vedrørende tjenestefrihed og
nedsat tjenestetid i anledning af folkeskole-
læreres videre uddannelse, jfr. § 48, stk. 2
og 4.

Stk. 3. Under forhør i forbindelse med
disciplinær undersøgelse mod en tjeneste-
mand i folkeskolen har enhver lærer, der
er ansat i folkeskolen, samt kommunal-

bestyrelsens, skolekommissionens, skolenæv-
nets og skoledirektionens medlemmer pligt
til at give møde under forhørene og afgive
forklaring.

Stk. 4. Undervisningsministeren er be-
myndiget til at godkende, at de på enkelte
kommuners skoleplaner optagne bestem-
melser om kommunale løntillæg til folke-
skolens tjenestemænd opretholdes indtil
videre.

Stk. 5. En kommune kan med undervis-
ningsministerens tilslutning bestemme, at
der skal knyttes tjenestebolig til en skole-
lederstilling i tilfælde, hvor dette ville være
i overensstemmelse med de inden for stats-
tjenestemandsområdet gældende regler for
tildeling af tjenestebolig.

Stk. 6. Lærere, der ved denne lovs ikraft-
træden har tjenestebolig, bevarer retten
hertil, så længe de er ansat i den stilling,
hvortil boligen er knyttet.

Bemærkninger til forslag om særbestemmelser om tjenestemænd i folkeskolen.

Tjenestemandskommissionens udvalg IV ved-
rorende tjenestemænd i folkeskolen har i den i
betænkningen gengivne redegørelse stillet forslag
om, at den hidtidige ordning, hvorefter ansættelses-
vilkårene for lærere i folkeskolen er fastsat i en
saM'lig lærerlønningslov, ændres, således at bestem-
melserne om løn- og ovrige ansættelsesvilkår samles
i en fælles lov, gældende for tjenestemænd både i
staten og i folkeskolen. Det har dog herved været
en forudsætning for udvalget, at der i tjeneste-
mandsloven optages sådanne særbestemmelser
vedrorende folkeskolens lærere, som må anses for

nødvendige under hensyn til lærernes særlige
ansættelsesforhold, ligesom udvalget har anført,
at der samtidig bør ske en overførelse til folke-
skoleloven af visse bestemmelser i lærerlønnings-
loven, der ikke vedrører lærernes ansættelsesvilkår,
men som det fortsat vil være nødvendigt at opret-
holde som lovbestemmelser.

I overensstemmelse hermed stilles der forslag
om, at der i udkastet til tjenestemandslov optages
de nedenfor omtalte særbestemmelser for tjeneste-
mænd i folkeskolen.



235

Til stk. 1.
Ifølge bestemmelserne i § 18, stk. 4, og § 38,

stk. 5, i lovbekendtgørelse af 22. februar 1962 om
det kommunale skolevæsens styrelse og tilsyn
(skoletilsynsloven) er ansættelsesretten til lærer-
stillinger i folkeskolen — bortset fra stillinger, der
besættes af kongen — henlagt til skoledirektio-
nerne for landkommunernes vedkommende og til
kommunalbestyrelserne for købstæderne og de
hermed i henseende til skolestyret ligestillede kom-
muners vedkommende, for de sidstnævnte dog
efter godkendelse af undervisningsministeren.

Beføjelsen til at afskedige lærere er efter skole-
tilsynslovens § 40 henlagt til den ansættende myn-
dighed. Undervisningsministeren foretager dog efter
denne lovbestemmelse afskedigelse efter ansøgning
med pension af en lærer på grund af svagelighed og
uansøgt afskedigelse med eller uden pension af en
lærer, der ikke gør fyldest i sin stilling.

Uanset om denne kompetencefordeling ændres i
forbindelse med de forestående ændringer i kommu-
nestrukturen, bør kompetencen på dette område
som hidtil være reguleret ved lov, idet man finder,
at så væsentlige beføjelser for kommunerne som
retten til ansættelse og afskedigelse af tjeneste-
mænd i folkeskolen som den kommunale skole ikke
bør udledes af administrativt fastsatte bestem-
melser, der udstedes i henhold til lovudkastets
§§ 3 og 26, stk. 2. Ved den foreslåede bestemmelse
opretholdes således gyldigheden af de ovenfor
nævnte regler i skoletilsynsloven.

Til stk. 2.
De gældende bestemmelser om opslag af folke-

skolens stillinger, der er fastsat såvel i lærerlønnings-
lovens § 4, stk. 1-2, som i skoletilsynslovens §§ 38
og 39, indeholder udførlige regler om fremgangs-
måden og giver undervisningsministeren bemyn-
digelse til at dispensere fra kravet om opslag.
Under hensyn til folkeskolens særlige forhold fore-
kommer det mest hensigtsmæssigt, at de nærmere
regler om fremgangsmåden ved opslag, der ifølge
lovudkastets § 5, stk. 6, skal fastsættes af ministeren
for statens lønnings- og pensionsvæsen, for folke-
skolens vedkommende fortsat fastsættes af under-
visningsministeren.

I lærerlønningslovens § 42 er fastsat særlige be-
tingelser for ansættelse i visse lærerstillinger samt
regler om undervisningsvirksomhed, der efter
undervisningsministerens bestemmelse kan træde
i stedet for aspiranttjeneste.

Regler herom må fremtidig fastsættes administra-
tivt, og beføjelsen hertil foreslås henlagt til under-
visningsministeren, således at bestemmelserne i lov-

udkastets § 6, stk. 2 og 3, ikke bringes til anven-
delse på folkeskolens tjenestemænd.

I henhold til skoletilsynslovens §§ 6, stk. 9, og 12,
pkt. 12, fremsendes ansøgninger fra en lærer om
stillinger gennem skolekommissionen (eller skole-
nævnet) og kommunalbestyrelsen — for købstad-
ordnede skolers vedkommende med påtegning af
skoleinspektøren, eventuelt tillige stadsskoleinspek-
tøren eller skoledirektøren. Læreren har ret til
gennem en afskrift at blive gjort bekendt med de
af skoleinspektøren, stadsskoleinspektøren, skole-
direktøren, skolekommissionen (eller skolenævnet)
og kommunalbestyrelsen givne påtegninger.

Under hensyn til folkeskolens karakter som
kommunal skole finder man det rigtigst, at admini-
strative regler om forfremmelsessagers behandling
kan fastsættes af undervisningsministeren uden den
i lovudkastets § 8, stk. 2, foreskrevne forhandling
med ministeren for statens lønnings- og pensions-
væsen.

For så vidt angår lovudkastets § 48, stk. 2 og 4,
bemærkes, at undervisningsministeren i henhold
til lov af 8. juni 1966 om uddannelse af lærere til
folkeskolen §§ 22-25 er bemyndiget til at fastsætte
regler om ydelse af fri vikar under en lærers fravær
som følge af videre uddannelse samt regler om ned-
sat tjenestetid uden lønafkortning under videre
ilddannelse. For at undgå konflikt med disse be-
stemmelser foreslås det, at beføjelsen til at fast-
sætte bestemmelser om tjenestefrihed og nedsat
tjenestetid i anledning af folkeskolelæreres videre
uddannelse henlægges til undervisningsministeren.

Til stk. 3.
Under tjenstligt forhør imod en lærer i folke-

skolen er efter lærerlønningslovens § 13, stk. 5,
andre lærere, kommunalbestyrelsens, skolekom-
missionens og skoledirektionens medlemmer plig-
tige på forlangende at lade sig afhore.

Da man ikke finder tilstrækkelig anledning til
at fastslå en vidnepligt for personer ansat i statens
tjeneste i sager mod folkeskolelærere, foreslås det
at undtage folkeskolens lærere fra bestemmelsen i
lovudkastets § 21, stk. 4, 1. pkt., således at man i
stedet i en særbestemmelse opretholder de ovenfor
nævnte regler. Samtidig finder man det rigtigst
at udvide vidnepligten til at omfatte medlemmer af
skolenævn.

Til stk. 4.
1 henhold til lærerlønningslovens § 36 kan

undervisningsministeren efter indstilling fra kom-
munalbestyrelsen for en kommunes hele skole-
væsen eller dele deraf godkende højere lønninger
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end de i lærerlønningsloven fastsatte (kommunale
løntillæg). Disse tillæg kan dog ikke medføre nogen
forhøjelse af statens udgifter til lærerlønninger,
ligesom de ikke kommer i betragtning ved pensions-
beregningen.

Godkendelser i henhold til denne bestemmelse er
meddelt til Frederiksberg kommune, til største-
delen af kommunerne i Københavns amtsrådskreds
samt til 3 kommuner i Frederiksborg amt eller
til i alt 21 kommuner. Gennem ydelse af disse
kommunale tillæg er den samlede lønning til
lærerne som hovedregel blevet af samme størrelse
som den for Københavns skolevæsen gældende.

Kommissionens udvalg IV har givet udtryk for,
at der principielt bør gælde samme lønordning for
alle la>rere i folkeskolen, således at der ydes ens-
artede lønninger til lærerne; inden for samme gruppe
uanset ansættelsessted alene med den undtagelse,
.som følger af stedtillægsordningen. Da udvalget
endvidere finder, at der bør gælde samme principper
for lønfastsættelse og lønregulering inden for folke-
skolens område som inden for statstjenestemands-
området, og da den i så henseende foreslåede ny-
ordning bygger på den forudsætning, at en tjeneste-
mand for varetagelsen af sin stilling kun kan oppe-
bære sådan lønning, som er fastsat ved aftale,
linder udvalget det ikke uden betænkelighed at
opretholde en ordning, hvorefter der uden for den
aftalte løn ydes visse af folkeskolens lærere særligt
tillæg for det med deres stillinger forbundne
arbejde.

På denne baggrund har udvalget overvejet mulig-
heden af at ophæve adgangen til ydelse af de om-
handlede kommunale løntillæg, men har dog ikke
fundet det rimeligt at udelukke denne adgang, så
længe Københavns kommunes lærere oppebærer
højere løn end lærerne i tilsvarende stillinger i
folkeskolen.

Udvalget har imidlertid fremhævet, at den om-
handlede ordning ikke bør udvides til at omfatte
andre kommuner end dem, der nu yder kommunale
løntillæg med undervisningsministeriets godken-
delse, samt at der bør påbegyndes en tilnærmelse
mellem lærerlønningerne i de kommuner, der for
tiden yder kommunale tillæg, og i folkeskolen i
øvrigt.

Under hensyn hertil stilles der forslag om, at
undervisningsministeren bemyndiges til at god-
kende, at de nuværende skoleplansbestemmelser
om kommunale løntillæg opretholdes indtil videre.

Det er herved forudsat, at der som foreslået i
udvalgets redegørelse foretages en revision af disse
tillæg i forbindelse med den nye lønordnings gen-
nemførelse, og at aftrapning og eventuelt bortfald

af tillæggene finder sted i det omfang, der ved
| fremtidig lønregulering måtte vise sig mulighed

herfor, eller såfremt lønniveauet for lærere i
Københavns kommune måtte tilsige en nedsættelse
eller bortfald af tillæggene.

Til stk. 5 og 6.
Ifølge lærerlønningslovens § 25 tillægges der

lærere ved landsbyordnede skoler tjenestebolig,
medens der for andre lærere kan indrettes tjeneste-
bolig. Endvidere kan undervisningsministeren med
tilslutning fra pågældende kommunalbestyrelse be-
stemme, at der ved nyopførte skoler i købstad-
kommuner indrettes tjenestebolig for lederen.
Bestående tjenesteboliger ved købstadskoler må
kun nedlægges, når det er nødvendigt af hensyn til
skolens tarv, og undervisningsministeren giver sam-
tykke hertil. Endelig kan undervisningsministeren
dispensere fra kravet om indretning af tjeneste-
bolig, når tilvejebringelse af bolig er forbundet med
særlige vanskeligheder.

Som anført i den af udvalg IV afgivne rede-
i gørelse blev der ved lov nr. 167 af 11. maj 1966
i om ændring af lærerlønningsloven gennemført en
! lønmæssig ligestilling af lærerne ved de landsby-
j ordnede skoler og lærerne ved de købstadordnede
! skoler. Ved forelæggelsen af forslaget til denne lov

udtalte undervisningsministeren, at en væsentlig
forudsætning for at kræve tjenesteboliger stillet til
rådighed for landsbylærerne ville bortfalde med
gennemførelsen af den nævnte lønmæssige lige-

' stilling, man at det måtte anses for rigtigst, at
problemet blev taget op til behandling i tjeneste-
mandskommissionen under hensjTitagen til de
regler, der gælder for tjenesteboliger til statens
tjenestemænd.

I den af folketingets lønningsudvalg afgivne be-
tænkning over lovforslaget udtaltes det, at tjeneste-
boligordningen for landsbylærere efter udvalgets
opfattelse burde revideres, men udvalget fandt ikke
tilstrækkelig anledning til at søge gennemført en
ændring på daværende tidspunkt, idet man kunne
tilslutte sig det synspunkt, at spørgsmålet burde
tages op til behandling i tjenestemandskommis-
sionen.

Udvalg IV har i sin redegørelse anført, at de
regler, der gælder, og som forventes fremtidig at
ville komme til at gælde for tildeling af tjeneste-
boliger til statstjenestemænd, ikke kan begrunde
opretholdelsen af pligten for kommunerne til at
stille tjenesteboliger til rådighed for lærerne ved
de landsbyordnede skoler, ligesom reglerne efter
udvalgets opfattelse heller ikke som overvejende
hovedregel kan begrunde, at der pålægges samtlige
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lærere ved landsbyordnede skoler pligt til at bebo
tjenestebolig. Udvalget har derfor foreslået bestem-
melsen, hvorefter der skal tillægges lærere ved
landsbyordnede skoler tjenestebolig, ophævet og
erstattet af en bestemmelse om, at der med under-
visningsministeriets tilslutning kan tildeles lærere
tjenestebolig i tilfælde, hvor dette ville være i over-
ensstemmelse med de inden for statstjenestemands-
området gældende regler for tildeling af tjeneste-
bolig. Udvalget har dog forudsat, at de lærere, der
ved ændringens gennemførelse har fået tildelt
tjenesteboliger, bevarer disse på tjenesteboligvilkår,
så længe de forbliver i den stilling, hvortil boligen
hidtil har været knyttet.

I overensstemmelse med de synspunkter, som
udvalg IV har givet udtryk for, foreslås der optaget

en regel om, at en kommune med undervisnings-
ministerens tilslutning kan træffe bestemmelse om
indretning af tjenestebolig til en skoleleder, for så
vidt tjenestebolig ville blive oprettet efter den for
statstjenestemandsområdet gældende praksis. Her-
efter vil tilladelse til indretning af tjenestebolig
kun kunne forventes meddelt, når hensynet til
tjenestens udførelse gør det nødvendigt, at skole-
lederen også uden for skoletiden skal føre et effek-
tivt tilsyn med skolen, eller når hensynet til tjene-
stens tarv i andre særlige tilfælde gør tjenestebolig
påkrævet.

Der stilles samtidig forslag om, at de lærere,
der ved gennemførelsen af nyordningen har tjeneste-
bolig, bevarer retten hertil, så længe de er ansat i
den stilling, hvortil boligen er knyttet.
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Bilag 6.

Kirkeministeriets udkast til særbestemmelser for folkekirkens tjeneste-
mand i forbindelse med denne tjenestemandsgruppes inddragelse under

samme lov som statens tjenestemænd, jfr. betænkningens
kapitel 9, afsnit 1.

K<ift. X. Særbestemmelser for folkekirkens
tjenestemænd.

§ au. Bestemmelserne i § 11, § 12, stk. 1
og § 14, stk. 2. 1. pkt. gælder ikke for folke-
kirkens tjenestemænd.

Stk. 2. For folkekirkens tjenestemænd
fastsætter kirkeministeren de nærmere reg-
len- eller træffer endelig afgørelse vedrørende
de forhold, som omhandles i § 5, stk. 6, og
$ 6, stk. 2.

Stk. 3. Kirkeministeren fastsætter, i hvil-
ket omfang bestämmelsen i § 8, stk. 1. finder
anvendelse i folkekirken.

§ ah. En tjenestemand i folkekirken er
pligtig i stedet for eller i forbindelse med
sin egen stilling at gore midlertidig tjeneste
i en stilling, der er sideordnet med eller
højere end hans egen.

Stk. 2. Kirkeministeren kan bestemme, at
en præst, der udnævnes til andet embede,
skal forblive i sit hidtidige embede, indtil
genbesættelse kan ske, dog højst i 6 må-
neder såfremt embedets beliggenhed van-
skeliggør betjening ved nabopræster.

§ ae. En tjenestemand i folkekirken har
pligt til at underkaste sig sådanne foran-
dringer i hans tjenesteforretningers og an-
sættelsesområdes omfang og beskaffenhed,
der ikke ændrer tjenestens karakter, og
som ikke medfører, at stillingen ikke længere
kan anses for passende for ham.

Stk. 2. Hvis betingelserne for i medfør af
§ 12. stk. 2 eller stk. 3, at pålægge en præst
at overtage en anden præstestilling forelig-
ger, kan den pågældende præst tages i be-
tragtning ved besættelsen af de i lov om

menighedsråd § 36 omhandlede embeder,
uanset om han i øvrigt opfylder de i denne
lovbestemmelse fastsatte særlige betingelser.

§ ad. Efter indstilling fra provst og biskop
kan der meddeles en præst afsked, såfremt
der mellem præsten og menigheden gennem
en årrække har bestået en dybtgående
uoverensstemmelse, som betyder en væ-
sentlig hindring for det kirkelige livs trivsel
på det pågældende sted.

Stk. 2. En efter stk. 1 afskediget præst
er berettiget til at søge andet embede, her-
under tillige de i menighedsrådslovens § 36
omhandlede embeder, uanset om han i
øvrigt opfylder de i denne lovbestemmelse
fastsatte særlige betingelser.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 12, stk. 2, jfr.
§ 13, og § 32 finder tilsvarende anvendelse
på præster afskediget efter stk. 1.

§ ae. Adgangen til at indbringe discipli-
nærsager for de gejstlige domstole berøres
ikke af reglerne i denne lov.

Stk. 2. En præst, imod hvem disciplinær
undersøgelse er indledet i medfør af § 20,
har ret til at forlange undersøgelsen hen-
vist til provsteretten, jfr. herved bestem-
melsen i lov om rettens pleje § 21, stk. 2.

Stk. 3. En tjenestemand, hvis sag er ind-
bragt for provsteretten, er berettiget til at
møde med forsvarer ved retten. Såfremt
han ikke selv antager en forsvarer, træffer
retten bestemmelse om, hvorvidt en sådan
skal beskikkes. Med hensyn til tjeneste-
mandens udgifter til forsvarer forholdes
efter tilsvarende regler som angivet i § 23.
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Bemærkninger til lovforslaget.

Til § aa.
Det foreslås, at bestemmelserne i lovforslagets

§ 11 om konstitution og § 12, stk. 1, om en tjeneste-
mands pligt til at underkaste sig forandringer i
hans tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed
ikke skal gælde for folkekirkens tjenestemænd, for
hvilke tjenestemænd bestemmelserne i § ab, stk. 1,
og § ae, stk. 1, træder i stedet. Om begrundelsen
herfor henvises til bemærkningerne til disse be-
stemmelser.

Endvidere foreslås det, at bestemmelsen i lov-
forslagets § 14, stk. 2, 1. pkt., hvorefter regler om
indretning og vedligeholdelse m. v. af tjeneste-
boliger fastsættes af ministeren for statens lønnings-
og pensionsvæsen efter indhentet udtalelse fra løn-
ningsrådet, ikke skal have virkning for folkekirken.
Den alt overvejende del af folkekirkens tjeneste-
boliger, nemlig præstegårdene og tjenesteboliger for
kirkefunktionærer, hvor sådanne tjenesteboliger
forefindes, bestyres af menighedsrådene i henhold
til bestemmelser i den kirkelige lovgivning, i hvil-
ken forbindelse bemærkes, at også udgifterne ved-
rørende disse tjenesteboliger afholdes af den lokale
menighed.

Det er derfor fundet naturligt at bevare beføjel-
sen til at fastsætte nærmere regler for vedligehol-
delse og indretning af folkekirkens tjenesteboliger
hos kirkeministeren som højeste tilsynsmyndighed
med menighedsrådenes virksomhed. Forslag om
sådan hjemmel vil blive optaget i det forslag til
ændring af lov om folkekirkens lønningsvæsen m.v.,
som fremsættelsen af nærværende lovforslag vil
medføre. Bestemmelsen hører naturligt sammen
med de øvrige regler om bestyrelsen af præste-
embedernes hjemmemidler.

De gældende bestemmelser om opslag af præste-
embeder er givet i menighedsrådslovens § 33 i for-
bindelse med de særlige regler om besættelse af
præsteembeder, som på grund af menighedsrådenes
medvirken traditionelt har været optaget i og bør
forblive i nævnte lov. Under hensyn hertil foreslås
det fastsat, at de nærmere regler om fremgangs-
måden ved opslag, der ifølge lovforslagets § 5,
stk. (5, skal fastsættes af ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen, for folkekirkens ved-
kommende skal fastsættes af kirkeministeren. Det
er meningen for kirkefunktionærstillinger og i øvrigt
i det omfang, det er muligt, at lægge de i medfør
af § 5, stk. 6, fastsatte regler til grund. Provste-
stillinger tænkes dog som hidtil undtaget fra opslag.

Det foreslås endvidere, at kompetencen til at

fastsætte undtagelser for folkekirkens vedkommende
fra reglen i § 6, stk. 1, tillægges kirkeministeren.
Efter nævnte bestemmelse kan første varige an-
sættelse i en tjenestemandsstilling først ske efter
ansættelse på prøve. Undtagelser fra denne bestem-
melse vil inden for folkekirken i højere grad være
begrundet i den folkekirkelige ordning end i almin-
delige tjenestemandsprincipper. Det vil således være
nødvendigt som hidtil at undtage samtlige præste-
stillinger, provstestillinger og bispestillinger fra reg-
len. For præstestillingernes vedkommende er dette
begrundet i, at præsterne i deres embedsførelse er
uafhængige af menighedsrådene, jfr. menighedsråds-
lovens § 26, stk. 2, og at menighedsrådene derfor
ikke kan føre tilsyn med præsten under prøve-
ansættelsen eller bør bedømme udfaldet af denne.
En sådan bedømmelse vil ej heller kunne foretages
af en højere kirkelig myndighed, idet denne vil
savne mulighed for det fornødne daglige tilsyn,
ligesom en sådan ordning vil indebære konflikt-
muligheder med bestemmelserne om menigheds-
rådenes medvirken ved embedernes besættelse og
princippet om præsternes forkyndelsesfrihed.

Varig ansættelse som tjenestemand i andre stil-
linger i folkekirken skal derimod almindeligvis kun
kunne ske efter forudgående ansættelse på prøve.

De foran nævnte særlige vanskeligheder ved be-
dømmelsen af præstegerningen motiverer tillige for-
slaget om, at det overlades til kirkeministeren at
fastsætte, i hvilket omfang § 8, stk. 1, skal finde
anvendelse i folkekirken.

Til § ab.
Den foreslåede bestemmelse, der i princippet sva-

rer til reglerne i den nugældende præstelønningslov
§ 6, adskiller sig fra den almindelige regel om kon-

i stitution i § 11 særligt ved, at folkekirkens tjeneste-
mænd skal være pligtige midlertidigt at varetage
stillinger også uden for deres ansættelsesområde.
Bestemmelse herom nødvendiggøres af, at den hid-
tidige ordning, hvorefter en tjenestemand i folke-

j kirken udnævnes til et bestemt embede, må påreg-
i nes bevaret. Bestemmelsen i § 11 ville ikke åbne

mulighed for f. eks. et pmosteembedes betjening ved
nabopræster.

En principiel ændring af ansa>ttelsesområderne
for folkekirkens tjenestemænd vil medføre ændring

| af lov om menighedsråd og har ikke grundlag i den
gældende folkekirkelige ordning.

Den i stk. 2 foreslåede bestemmelse svarer til
den nugældende præstelønningslovs § 6, stk. 5.
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Til g ae.
Bestemmelserne svarer i princippet til lovforsla-

gets § 12, men den foreslåede særregel for folke-
kirkens tjenestemænd, der er i overensstemmelse
med den i henhold til den nugældende præsteløn -
ningslovs § 1 fulgte praksis, nødvendiggøres af den
særlige karakter, som ansættelsesområderne har
inden for folkekirken, jfr. bemærkningerne foran
til § ab. Folkekirkens tjenestemænd bør derfor være
pligtige at tåle ikke blot en ændring af tjeneste-
forretningernes omfang og beskaffenhed, men også
en rimelig udvidelse af ansættelsesområdet, sålænge
forandringen ikke ændrer tjenestens karakter og
ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses
for passende for den pågældende.

Bestemmelsen i stk. 2 tilsigter at skabe bedre
mulighed for genansættelse af en præst, hvis stilling
måtte blive nedlagt på grund af ændring af den
kirkelige inddeling, eller som af helbredsmæssige
grunde bliver uegnet til at varetage tjenesten i sin
hidtidige stilling.

Til § ad.
Efter den nugældende præstelønningslov § 14 kan

en præst afskediges efter indstilling fra provst og
biskop, såfremt der gennem en årrække mellem
præsten og menigheden har bestået en dybtgående
uoverensstemmelse, som betyder en væsentlig hin-
dring for det kirkelige livs trivsel det pågældende
sted.

En bestemmelse af dette indhold indførtes første
gang i præstelonningsloven af 1946. Bestemmelsen,
der forudsætter, at skylden for uoverensstemmelsen

ikke ensidigt kan placeres hos præsten, og at hans
forhold i hvert fald ikke kan medføre afsked i med-
før af reglerne om disciplinærforfølgning, har virket
efter sin hensigt og foreslås videreført uændret.

En præst, som afskediges efter denne bestem-
melse, og som efter den nugældende regel er beret-
tiget til ventepenge, foreslås tillagt ret til embedets
lønning i 3 år efter afskedigelsen efter lovforslagets
§ 32.

Endvidere foreslås det, at en efter stk. 1 afske-
diget præst, der vil være berettiget til at søge
andet præsteembede, også skal kunne søge de i
menighedsrådslovens § 36 omhandlede embeder,
uanset om han i øvrigt opfylder de i denne bestem-
melse fastsatte betingelser, og at han skal være
forpligtet til at lade sig udnævne til en anden
passende præstestilling, efter at spørgsmålet herom
har været behandlet i det i henhold til § 13 ned-
satte nævn.

Til § ae.
Det foreslås fastsat, at lovforslagets bestemmel-

ser, herunder navnlig bestemmelserne i kap. 4 om
disciplinærforfølgning, ikke skal berøre adgangen
til at indbringe disciplinærsager for de gejstlige
domstole efter de derom gældende regler, som
ønskes opretholdt.

Bestemmelsens stk. 1 og stk. 2 svarer til bestem-
melsen i den nugældende præstelønningslov § 10,
stk. 1, idet det dog er fundet naturligt at tilføje
en henvisning til lovforslagets § 23 med hensyn
til afholdelse af udgifter til forsvarer.


