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Indledning

Udvalget blev nedsat ved lønnings- og
pensionsministerens sålydende skrivelse af
8. september 1969 til kontorchef S. Chide-
kel, lønnings- og pensionsministeriet:

„I den af Tjenestemandskommissionen af
1965 i december 1968 afgivne 2. delbetænk-
ning, Efterløn, og under behandlingen i fol-
ketinget af de med virkning fra 1. juli 1969
gennemførte forslag til nye tjenestemands-
love er der givet udtryk for, at spørgsmålet
om pensionsforholdene for pensionister, der
oppebærer pension efter den hidtidige tje-
nestemandslovgivning, forudsættes taget op
til efterfølgende selvstændig behandling.

[ overensstemmelse hermed har regerin-
gen besluttet at nedsætte et udvalg bestå-
ende af repræsentanter for folketingets poli-
tiske partier, statstjenestemændenes cen-
tralorganisationer og disses pensionistgrup-
per samt lønnings- og pensionsministeriet
og socialministeriet med den opgave at fo-
retage en undersøgelse og vurdering af de
problemer, der opstår i forbindelse med
gennemførelsen af pensionsordningen efter
lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjeneste-
mandspension for personer, der oppebærer
pension eller ventepenge efter reglerne i
lønnings- og pensionsloven af 1958, eller
hvis pensionsrettigheder er hjemlet i ældre
tjenestemandslovgivning, jfr. herved lov nr.
81 af 21. marts 1959 om pensioner, der er
fastsat i henhold til de før 1. april 1958
gældende lønnings- og pensionslove, samt
at udarbejde forslag om disse persongrup-
pers fremtidige pensionsmæssige stilling.

Det er hensigten på grundlag af den ind-
stilling, der afgives af udvalget, at søge
gennemført en nyordning med virkning fra
i. april 1970.

Under henvisning hertil skal ;eg anmode
Dem om at indtræde som medlem af udval-
get og som formand lede dettes arbejde
samt. når udvalgets arbejde er afsluttet,
foranledige, at der tilstilles mig en redegø-

relse for resultatet af udvalgets overvejel-
ser.

Samtidig har jeg anmodet nedennævnte
om at indtræde som medlemmer af udval-
get:

Konsulent S. Reiermann. lønnings- og pensi-
onsministeriet
Ekspeditionssekretær, frk. Margrethe
Smidt, socialministeriet
Folketingsmand, overtoldassistent Jørgen
Peder Hansen
Folketingsmand, politiassessor Jørgen Lang-
kilde
Folketingsmand, civilingeniør Knud Eng-
gård
Folketingsmand, højskolelærer. Jens Bil-
grav-Nielsen
Folketingsmand, professor, dr. phil. Morten
Lange
Folketingsmand, kommunelærer S. E. Kjær
Rasmussen
Forretningsfører Børge Aanæs og pens.
banenæstformand H. V. Johansen som re-
præsentanter for Statstjenestemændenes
Centralorganisation I
Kontrollør Jens Christensen og pens. post-
kontrollør W. K. Larsen som repræsentan-
ter for Statstjenestemændenes Centralorga-
nisation II
Generalmajor H. C. Engell og stiftamt-
mand Ove Larsen som repræsentanter for
Danske Statsembedsmænds Samråd
Overlærer Jørgen Jensen og pens. viceskole-
inspektør, frk. Anna Bjerregaard som repræ-
sentanter for Danmarks Lærerforening.

Udvalgets sekretærforretninger forestås
af ekspeditionssekretær P. H. Matson. løn-
nings- og pensionsministeriet."

I nærværende betænkning er der i kapitel
1 givet en karakteristik af pensionsordnin-
gerne efter den ældre tjenestemandslovgiv-
ning, og i kapitel 2 indgår en fremstilling
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af, hvilke tilpasningsproblemer der er op-
stået for den ældre pensionsbestand som
følge af den ved tjenestemandspensionslo-
ven af 1969 gennemførte nyordning af pen-
sionsforholdene for personer, der har ansæt-
telse i tjenestemandsstilling i tiden efter 1.
juli 1969.

I kapitel 3 har udvalget som resultat af
sine overvejelser redegjort for. hvilke ret-
ningslinier der findes at burde lægges til
grund for en revision af den pensionsmæs-
sige stilling efter de ældre love. Der er i
udvalget enighed om som grundlag for en
nyordning at foreslå pensionsstrukturen
efter de ældre pensionsordninger omlagt på
en sådan måde. at pensionerne for så vidt

angår regulering i forhold til priser og løn-
ninger og samordning med pensioner efter
den sociale pensionslovgivning fremtidig vil
kunne behandles på linie med pensioner i
henhold til tjenestemandspensionsloven.
Derudover stilles forslag om, at den pensi-
onsretlige status efter den ældre lovgivning
på enkelte punkter bringes i overensstem-
melse med ændrede principper, der er lagt
til grund for reglerne i tjenestemandspensi-
onsloven.

De anførte synspunkter er lagt til grund
ved udarbejdelsen af det udkast til lov om
pensioner efter tidligere tjenestemandslove
m. v., der indgår i betænkningen.

Udvalget har afholdt 6 møder.

Kobenhavn, den 26. november 1969.

Jens Bilgrav-Nielsen Anna Bjerregaard Jens ChristensenS. Chidekel
Formand

H. C. Engell Knud Enggård Jørgen Peder Hansen Jørgen Jensen

H. V. Johansen Morten Lange Jørgen Langkilde Ove Larsen W. K. Larsen

S. E. Kjær Rasmussen Sven Reiermann Margrethe Smidt Borge Aanæs

P. H. Matson



Kapitel 1

Pensionsordningerne efter den ældre tjenestemandslovgivning

For personer, som den 1. juli 1969 har
ansættelse i tjenestemandsstilinger i sta-
ten, folkeskolen eller folkekirken, eller som
efter dette tidspunkt får sådan ansættelse,
er pensionforholdene fastlagt i lov nr. 292
af 18. juni 1969 om tjenestemandspension.

De pensioner, der gøres til genstand for
behandling i udvalget, omfatter herefter
samtlige lovbestemte pension«1, der grun-
der sig på en forud for 1. juli 1969 ophørt
ansættelse inden for de nævnte områder,
staten, folkeskolen og folkekirken. Den per-
sonkreds, hvis pensionsrettigheder hidrører
fra sådan afviklet ansættelse, består dels af
personer, der aktuelt oppebærer egenpen-
sion, enkepension eller børnepension, dels af
personer, som nu har en af ansættelsesfor-
holdet afledet ret til enkepension eller bør-
nepension, der udløses, når en efter den
ældre lovgivning pensioneret tjenestemand
senere afgår ved døden.

Da den pensionsretlige stilling i hvert
enkelt tilfælde baserer sig på den lovgiv-
ning, der var gældende, da vedkommende
ansættelse blev bragt til ophør, er det ved
tilrettelæggelsen af en nyordning nødven-
digt at tage tjenestemandslovgivningens
pensionsmæssige indhold til forskellige tider
i betragtning.

De ældre pensionsordninger er på en del
punkter indbyrdes forskellige, og dette gæl-
der især de regler, der i tidens løb har været
bestemmende ved fastsættelsen af pensions-
størrelsen; men som noget fælles for pensi-
onsordningerne efter tjenestemandslovene
fra 1919 og frem til lønnings- og pensionslo-
ven af 1958 gælder, at de hjem.er egenpen-
sioner og enkepensioner, der hver for sig
afstemmes individuelt i forhold til den pen-
sionsgivende lønningsindtægt under den
aktive tjeneste og på grundlag af ansættel-
sestidens længde, således som den kommer
til udtryk gennem begrebet pensionsalder
eller pensionsanciennitet. Derimod er pensi-

oner for børn til stadighed blevet ydet med
standardbeløb efter bestemte, i lovgivnin-
gen fastlagte satser.

Det er endvidere karakteristisk for pensi-
onerne efter de ældre love taget som helhed,
at de beregnede faste pensionsbeløb under-
gives løbende regulering. Dette sker ved
ydelse af tillæg, der varierer i forhold til
bevægelserne i prisudviklingen og gennem
tillæg, som indvirker på pensionernes real-
værdi. For hver enkelt pensionsydelse er de
pensionsberegningsregler, der i den givne
situation kommer til anvendelse, således i
forening med den anvendte reguleringsord-
ning afgørende for pensionens størrelsesni-
veau.

Bevægelige tillæg er i tidens løb blevet
ydet under vekslende betegnelser — såsom
reguleringstillæg, dyrtidstillæg, konjunktur-
tillæg, midlertidigt og særligt tillæg, over-
enskomsttillæg — ligesom grundlaget for
reguleringsmekanismen har været skiftende
fra periode til periode. I hver af de situatio-
ner, hvor en bestående reguleringsordning-
ved indførelse af ny tjenestemandslovgiv-
ning er blevet afløst af ændrede regler, —
som det eksempelvis var tilfældet ved gen-
nemførelsen af lønnings- og pensionsloven
af 1958 —, er der dog hidtil blevet forholdt
på den måde, at en ny reguleringsordning
ved samtidige eller efterfølgende foranstalt-
ninger har fået virkning også for pensioner,
der er baseret på tidligere gældende lovgiv-
ning. Den kontinuitet i udviklingen, som
der herigennem er skabt grundlag for, gør
det naturligt og hensigtsmæssigt, at man
ved behandlingen af foreliggende problemer
vedrørende pensioner, der hidrører fra an-
sættelse forud for den nugældende tjeneste-
mandspensionslovs ikrafttræden, skelner
imellem to grupper af pensioner.

Til den første gruppe hører de pensioner,
der er tilsikret gennem reglerne i lov nr. 154
af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner
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ix. v. til statens tjenestemænd. Det må herved
bemærkes, at denne lov inden for sin gyl-
dighedstid har været bestemmende for pen-
sionsforholdene for tjenestemænd både i
stat, folkeskole og folkekirke, jfr. herved
henvisningsbestemmelserne i §§ 39 og 30,
stk. 1. i de samtidige love henholdsvis om
lønninger m. m. til folkeskolens lærere og
om folkekirkens lønningsvæsen m. v. Bereg-
ningsmæssigt karakteriseres disse pensioner
ved. at egenpension og enkepension hver
for sig fastsættes under anvendelse af be-
regningsreglerne i lovens §§ 54 og 64 med
udgangspunkt i den lønningsindtægt efter
lovens § 84 og de dertil svarende bestem-
melser i folkeskole- og folkekirkelovene,
som den pågældende tjenestemand havde
opnået senest forud for ansættelsens ophør,
samt på grundlag af erhvervet pensionsal-
der inden for et maksimum af 32 år. Til de
således opgjorte pensionsbeløb, der i givet
fald suppleres med pensionstillæg for børn,
ydes dyrtidstillæg og overenskomsttillæg
efter reglerne i lovens kapitel 5.

Reguleringen med dyrtidstillæg i forhold
til pristalsbevægelser skete i de første år
efter 1958 ved ydelse af tillæg efter be-
stemte i loven indbyggede skalaer for porti-
onsstørrelser. Fra 1963 har reguleringen
været knyttet til bevægelser i regulerings-
pristallet, således at der for hver fulde 3
points udsving udover 100 foretages regule-
ring med 3 pct. af pensionen incl. overen-
komsttillæg og det den 1. april 1963 gæl-
dende dyrtidstillæg. Fra 1. oktober 1969
ydes dette dyrtidstillæg med 33 pct., hvor-
til kommer en forhøjelse med 1 pct. i med-
før af lønnings- og pensionslovens § 87, stk.
3, således at det samlede tillæg nu udgør 34
pct. — Overenskomsttillæg beregnes i for-
hold til pensionens grundbeløb ved anven-
delse af de i lovens §§ 89 og 88 fastlagte ska-
laer for dette tillægs portionsstørrelse. Si-
den 1. april 1968 er der blevet ydet 153 por-
tioner overenskomsttillæg.

Den anden gruppe omfatter under ét
pensionerne i henhold til lov nr. 301 af 6.
juni 1946 om statens tjenestemænd og ifølge
a~ le øvrige tidligere tjenestemandslove.

Disse pensioner består for egenpensioner-
nes og enkepensionernes vedkommende af
et grundbeløb, der beregnes som en i for-
hold til pensionsalderen afstemt brøkdel af
de før i tiden gældende grundlønninger med

opnåede alderstillæg og almindelige pensi-
onsgivende løntillæg efter tjenestemandslo-
ven af 1946. § 99. Hertil kommer regule-
ringstillæg efter reglerne i samme lovs kapi-
tel 5, jfr. herved lov nr. 606 af 21. december
1946, der bl. a. henførte pensionerne i hen-
hold til de før 1. april 1946 gældende love
under de her nævnte reguleringstillægsbe-
stemmelser. Ved siden af reguleringstillæg
indgår som en bestanddel af pensionerne
inden for denne gruppe specielt hjemlede
midlertidige og særlige tillæg, jfr. senest lov
nr. 125 af 25. maj 1956.

Da man efter gennemførelsen af lønnings-
og pensionsloven af 1958 stod overfor at
skulle tilpasse de heromhandlede ældre pen-
sioner efter den nye lovs pensionssystem,
resulterede overvejelserne herom i den ord-
ning, som er lovfæstet ved lov nr. 81 af 21.
marts 1.959 om pensioner, der er fastsat i
henhold til de før 1. april 1958 gældende
lønnings- og pensionslove. Denne lov blev
udarbejdet på grundlag af indstilling afgi-
vet i betænkning nr. 218/1959 af det af fi-
nansministeren i oktober 1958 nedsatte
udvalg til overvejelse af de fremtidige pen-
sionsforhold for pensionister, hvis pension
er beregnet efter regler gældende forud for
1. april 1958.

I loven bestemmes, at allerede løbende
pensioner for tiden efter 1. april 1959 om-
skrives til et månedligt bruttopensionsbeløb
svarende til det pensionsbeløb incl. regule-
ringstillæg, midlertidigt og særligt tillæg,
der kom til udbetaling pr. 1. marts 1959, og
at denne bruttopension fremover undergi-
ves regulering med dyrtidstillæg og overens-
komsttillæg efter reglerne i lønnings- og
pensionslovens § 89.

På tilsvarende måde forholdes der ifølge
loven med de pensioner efter de ældre reg-
ler, som først bliver aktuelle i tiden efter 1.
april 1959, idet bestemmelserne herom går
ud på, at sådan pension fastsættes til det
beløb med reguleringstillæg m. v., der efter
de ældre regler ville være kommet til udbe-
taling for marts måned 1959, og at den såle-
des opgjorte ydelse derefter reguleres i
overensstemmelse med lønnings- og pensi-
onslovens reguleringsordning.

Særligt med hensyn til børnepensionstil-
læg er det bestemt, at reglerne herom i tje-
nestemandsloven af 1946 fremdeles finder
anvendelse for de ældre pensioners vedkom-
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mende. I de tilfælde, hvor der til egenpen-
sion eller enkepension ydes pensionstillæg
for børn efter 1946-lovens satser, indgår
dette tillæg herefter i det beløb, hvoraf der
beregnes reguleringstillæg ni. v. efter reg-
lerne før 1958 samt dyrtids- og overens-
komsttillæg. Ordningen med hensyn til
børnepensionstillæg indebærer, at brutto-
pensionen ved ydelse eller bortfald af tillæg
for børn forhøjes eller nedsættes på tilsva-
rende måde, som tilfældet ville have været
tør 1. april 1958.

Loven af 21. marts 1959 har følgelig den
virkning, at samtlige pensioner efter de for-
skellige pensionsordninger, der falder ind
under loven, fra 1. april 1959 er blevet sam-
let under en fælles struktur, der har gjort
det muligt at foretage en sammenknytning
med pensionsopbygningen efter lønnings-
og pensionsloven af 1958.

Den etablerede ordning for pensioner, der
stammer fra perioden før 1. juli 1969. er
fastholdt indtil videre, idet de:? i § 46 i lov
af 18. juni 1969 om tjenestemandslønninger
og klassificering af tjenestemandsstillinger i
staten, folkeskolen og folkekirken er truffet
bestemmelse om, at disse pensioner ydes
efter de hidtidige regler for tiden indtil 31.
marts 1970. I denne sammenhæng er det
desuden bestemt, at pensionerne forhøjes
fra 1. april 1969 at regne med et tillæg på
2.85 pct. af pensionen incl. dyrtidstillægget
pr. 1. april 1963 og overenskomsttillægget
pr. 31. marts 1969, samt at tillægget på
2,85 pct. indgår i det beløb, hvoraf der i
øvrigt beregnes dyrtidstillæg i medfør af
lønnings- og pensionslovens § 39, jfr. § 87.

- En lignende ordning gælder desuden for
tiden indtil 31. marts 1970 for så vidt angår
ventepenge, der tidligere er opnået i medfør
af lønnings- og pensionslovens § 59.

Den samlede bestand af pensioner, som
udvalget har til opgave at beskæftige sig
med, er, som det fremgår af beskrivelsen i
det foregående, karakteriseret Â ed, at de
enkelte pensioner består af grundydeiser,
der reguleres på ensartet måde. Men der er
med hensyn til pensioner fra tiden før 1.
april 1958 ved loven af 21. marts 1959 ble-
vet indført regler, hvorved disse pensioner i
en bestemt henseende adskillei sig fra pen-
sionerne efter lønnings- og pensionsloven.
Det drejer sig her om bestemmelserne angå-
ende skalafradrag i lovens §§ 2 og 3, der må

ses på baggrund af den ordning, som oprin-
delig var gældende med hensyn til tjeneste-
mandspensionisters stilling for så vidt an-
går adgangen til at oppebære folkepensionens
mindstebeløb.

Da folkepensionsordningen blev gen-
nemført ved lov nr. 258 af 2. oktober 1956
om ændring i lov om folkeforsikring, indgik
der i loven bestemmelse om, at tjeneste-
mænd og tjenestemandspensionister var
undtaget fra retten til at oppebære ikke-
indtægtsbestemt folkepension i form af fol-
kepensionens mindstebeløb fra det fyldte
67. år. Ved tilrettelæggelsen af pensionsord-
ningen ifølge lønnings- og pensionsloven af
1958 blev det imidlertid lagt til grund, at
tjenestemænd og tjenestemandspensionister
efter denne lov skulle være omfattet af ret-
tighederne og pligterne efter folkepensions-
ordningen, herunder retten til mindstebelø-
bet, og denne forudsætning blev realiseret
ved gennemførelse af herpå sigtende æn-
dringer i folkepensionslovgivningen samti-
dig med lønnings- og pensionslovens vedta-
gelse, jfr. herved lov nr. 159 af 7. juni 1958
om ændringer i folkeforsikringslovens regler
for adgang til at oppebære folkepensionens
mindstebeløb.

Under de overvejelser, der gik forud for
gennemførelsen af loven af 21. marts 1959.
var der ligeledes enighed om at sigte imod
en ordning, der ville give pensionisterne
efter de ældre love samme adgang som an-
dre til at oppebære folkepensionens mind-
stebeløb; men da forholdet var det, at pen-
sionerne efter de tidligere regler i det over-
vejende antal tilfælde var højere end tilsva-
rende pensioner efter lønnings- og pensions-
loven, anså man det ikke for rimeligt at
give pensionisterne adgang til i alle tilfælde
uden nogen begrænsning at supplere tje-
nestemandspensionen med folkepensionens
mindstebeløb.

Ud fra disse betragtninger og for ikke at
uddybe eksisterende niveauforskelle mellem
pensionerne efter hvert sæt af pensionsord-
ninger indførtes reglerne om et skalamæs-
sigt fradrag, der kommer til afkortning fra
det tidspunkt, da pensionisten (eller dennes
ægtefælle) opfylder de almindelige betingel-
ser for at opnå folkepensionens mindstebe-
løb, i tjenestemandspension, hvori er ind-
regnet reguleringstillæg som for forsørgere.
Dette fradrag, der er fastlagt i to skalaer



LO

en for egenpensioner og en for enkepensio-
ner —, er udarbejdet således, at det ud fra
gennemsnitsbetragtninger svarer til forskel-
len mellem det samlede pensionsbeløb efter
de ældre regler og den tilsvarende pension
efter lønnings- og pensionsloven.

Fradraget for egenpensioner udgør, når
grundpensionen er under 1.700 kr., et be-
løb, der svarer til grundpensionen, og for så
vidt angår egenpensioner med grundbeløb
over denne grænse falder fradraget efter
skalaen med 100 kr.s intervaller indtil 100
kr. Dette laveste fradrag kommer til anven-
delse for pensioner med grundbeløb i inter-
vallet 8.000 kr.-8.499 kr., og for grundpen-
sioner på 8.500 kr. og derover foretages in-
tet fradrag. — Hvor det drejer sig om enke-
pension, fradrages for grundpensioner un-
der 1.500 kr. et beløb, der svarer til grund-
pensionen. For grundpensioner fra 1.500 kr.
til 2.999 kr. anvendes fradrag efter en
skala, som ligeledes er faldende med 100 kr.
pr. interval til et laveste fradrag på 100 kr.,
der bringes til anvendelse for enkepensioner
med grundbeløb 2.900 kr.-2.999 kr.

Det er i loven bestemt, at fradraget i tje-
nestemandspensionen dog i intet tilfælde
kan overstige det beløb, den pågældende
har krav på at få udbetalt i folkepensionens
mindstebeløb. I loven indgår desuden be-
stemmelse om, at fradrag ikke foretages i
pensioner, i hvis bruttopensionsbeløb der er
indregnet reguleringstillæg som for ikke-
forsørgere eller lavest lønnede samgifte,
uanset om vedkommende pensionist opfyl-
der betingelserne for at opnå folkepensio-
nens mindstebeløb. Undtagne fra skalafra-
dragsordningen er endvidere personer, der
oppebærer tjenestemandspension med fuldt
reguleringstillæg efter de ældre regler, men
med et samlet beløb, der efter de derom
gældende regler i folkepensionslovgivningen
lader sig forene med indtægtsbestemt folke-
pension.

I de oversigter, der er medtaget som bi-
lag 4 og 5, er der for så vidt angår pensioner
efter tjenestemandsloven af 1946 og løn-
nings- og pensionsloven af 1958 givet en
række eksempler på pensionsstørrelser med
de pr. 1. oktober 1969 gældende tillæg. I
bilag 4 er højeste egenpension efter tjene-
stemandsloven af 1946 fra forskellige grup-
per af tjenestemandsstillinger sammenstil-
let med højeste egenpension fra tilsvarende
stillinger efter lønnings- og pensionsloven,
og på tilsvarende måde er der i bilag 5 fore-
taget sammenstilling af enkepensioner efter
de samme to love og fra de samme stillings-
grupper.

Det samlede antal af pensioner, der har
hjemmel i pensionsordningen efter de ældre
lovbestemmelser, andrager efter de for
udvalget foreliggende oplysninger i alt
omkring 34.100, heri medregnet pensioner,
som har deres oprindelse i lovgivningen om
pensionering af civile funktionærer, hånd-
værkere og arbejdere ved hæren og søvær-
net m. v., senest lov nr. 157 af 7. juni 1958.
Denne samlede pensionsbestand omfatter ca.
18.800 egenpensioner og ca. 15.300 enke-
pensioner, jfr. herved bilag 1, der indehol-
der en opgørelse over antallet af de pr. 1.
oktober 1967 udbetalte egenpensioner og
enkepensioner fordelt på stillingsområderne
stat, folkeskole og folkekirke. Ud fra de fo-
religgende oplysninger om disse pensioners
lovmæssige grundlag kan det anslås, at lidt
under halvdelen af egenpensionerne og godt
70 pct. af enkepensionerne er ydet i hen-
hold til regler, der var gældende forud for
1958. Bilag 2 og 3 indeholder opstillinger,
der viser fordelingen pr. 1. oktober 1967 på
lovgrundlag og anvendte pensionskvotien-
ter ved pensionsfastsættelsen for så vidt
angår de egenpensioner og enkepensioner,
som henhører under lønnings- og pensions-
ministeriets anvisningsområde.
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Kapitel 2

Problemstillingen i forbindelse med tilpasning efter nyt pensionssystem

Ved tjenestemandspensionsloven af 1969
er der indført nye og i forhold til den tidli-
gere lovgivning væsentligt ændrede regler
om pensionsforholdet. Den nye pensions-
ordning knytter sig som tidligere nævnt til
ansættelser i tiden fra 1. juli 1969 og må ses
som et led i det tjenestemandsansættelses-
system, hvorom der i øvrigt er givet regler i
lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen
og folkekirken samt i lov om tjeneste-
mandslønninger m. m. og klassificering af
tj enestemandsstillinger.

De ændringer, der har fundet sted inden
for pensionsområdet, angår bl. a. spørgsmå-
let om forudsætningerne for, at nu og frem-
tidigt ansatte tjenestemænd erhverver pen-
sionsret, omfanget af den pensionssikrede
personkreds, pensionsoptjeningens forløb,
vilkårene for at pensionsudbetaling kan
finde sted og beregningsmetode ved fast-
sættelse af pensionsbeløb. Af særlig inte-
resse for udviklingsforløbet i tiden, efter at
pensionering har fundet sted, er, at der er
foretaget omlægning af den hidtidige regu-
leringsordning og er indført bestemmelser,
der fastlægger nye retningslinier for sam-
ordning mellem tjenestemandspension og
sociale pensionsydelser.

De problemer, der opstår på denne bag-
grund for de ældre pensioners vedkom-
mende, angår spørgsmålet om, på hvilken
måde de ældre pensionsregler, der som alle-
rede nævnt er opretholdt for tiden indtil 31.
marts 1970, bør søges bragt i harmoni med
tjenestemandspensionslovens system. Over-
vejelser om en sådan harmonisering giver
anledning til at tage de nyordninger, der er
indført på følgende områder, i betragtning:

1. Regulering i forhold til pris- og lønud-
viklingen

Tjenestemandspensionslovens § 27 inde-
holder bestemmelse om, at pensionerne efter
lovens kapitel 2-5, d. v. s. egenpension,
ægtefælle pension og børnepension, dyrtids-
reguleres på samme måde som tjeneste-
mandslønninger, samt at der ved generel
ændring af tjenestemandslønninger foreta-
ges tilsvarende regulering af pensionerne.

Regler om dyrtidsregulering af tjeneste-
mandslønninger indgår i §§ 7-8 i lønnings-
og klassificeringsloven, hvor det er bestemt,
at regulering finder sted med 3 pct. for
hvert fulde 3 points udsving i regulerings-
pristallet udover 100, samt at regulerings-
pristallet for januar og juli måneder benyt-
tes ved dyrtidsregulering for tidsrummet
henholdsvis 1. april-30.september og 1. ok-
tober-31. marts. I medfør af denne ordning
er dyrtidstillægget til pensioner og lønnin-
ger i perioden 1. juli-30. september 1969
ydet med 30 pct., og for perioden 1. oktober
1969-31. marts 1970 udgør tillægget 33 pct.

Dyrtidsreguleringen foregår således efter
regler, der ikke i princippet adskiller sig fra
den hidtidige ordning. Derimod er løn-
nings- og pensionslovens bestemmelser om
regulering med overenskomsttillæg ophav
vet, idet spørgsmålet om justering af tjene-
stemænds lønvilkår hører til de anliggender,
som fremtidigt afgøres ved aftale mellem
ministeren for statens lønnings- og pensi-
onsvæsen og tjenestemændenes centralorga-
nisationer efter reglerne i §§ 45-46 i lov om
tjenestemænd i staten, folkeskolen og folke-
kirken. I det omfang en sådan løn justering
bliver foretaget i form af generelle realløns-
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ændringer, der fremtidigt vil kunne gen-
nemføres ved ændring af grundlønningerne
med en ensartet procent, får denne regule-
ring også ifølge tjenestemandspensionslo-
vens § 27 virkning for pensioner, der ydes i
medfør af denne lov.

2. Samordning mellem tjenestemandspen-
sion og" sociale pensioner

Under afsnit 1 er det berørt, at pensions-
ordningen efter lønnings- og pensionsloven
af 1958 blev afpasset under hensyntagen til,
at pensionerne skulle kunne suppleres med
folkepensionens mindstebeløb, som tjene-
stemænd og tjenestemandspensionister ind-
til lovens gennemførelse havde været afskå-
ret fra at modtage. Det er endvidere nævnt,
at loven af 21. marts 1959 skabte grundlag
for, at også de tjenestemandspensionister,
hvis pensionsrettigheder grunder sig på
ordninger fra tiden før 1958, fik samme
adgang som andre borgere til at oppebære
folkepensionens mindstebeløb fra det 67. år.

Efterlønnen til tjenestemandspensioni-
ster over 67 år kom herved typisk til at
bestå af den egentlige tjenestemandspen-
sion, suppleret med folkepensionens mind-
stebeløb, idet tjenestemandspension sjæld-
nere lader sig forene med indtægtsbestemt
folkepension. Mindstebeløbet, der reguleres
én gang årlig, udbetales for tiden med 2.760
kr. årlig til ægtepar, når begge ægtefæller er
fyldt 67 år, og med 1.836 kr. til andre be-
rettigede.

I tiden efter 1958 er de sociale pensions-
ordninger blevet væsentligt udbygget. De
vigtigste led i den udvikling, der har fundet
sted, har været, at der ved lov nr. 195 af 4.
juni 1965 er gennemført regler om en almin-
delig, ikke-indkomstreguleret folkepensi-
on, som bliver fuldt ud virksom fra 1. april
1970. Efter dette tidspunkt vil folkepensio-
nens fulde grundbeløb blive udbetalt til
personer, der er fyldt 67 år, uden hensyn til
modtagerens økonomiske forhold. — End-
videre er der ved lov nr. 219 af 4. juni 1965
om invalidepension gennemført bestemmel-
ser om en udbygget invalidepensionsord-
ning. og der er i henhold til lov nr. 46 af 7.
marts 1964 om Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension indført en tillægspensionsordning
omfattende lønmodtagere.

Tjenestemænd og tjenestemandspensioni-

ster har hidtil i flere henseender indtaget en
særstilling, hvor det drejer sig om rettighe-
der efter den sociale pensionslovgivning,
bortset fra retten til folkepensionens mind-
stebeløb. Ved gennemførelsen af lovgivnin-
gen om fuld folkepension fra 1970 blev det
således bestemt i folkepensionsloven, at
tjenestemænd og tjenestemandspensionister
var undtaget fra retten til fuld folkepen-
sion, idet det var forudsat, at spørgsmålet
om disse persongruppers forhold til den
fulde folkepension skulle tages op til selv-
stændig behandling. Desuden er der blevet
opretholdt regler om særlige begrænsninger
i tjenestemænds og tjenestemandspension i -
sters adgang til at opnå indtægtsbestemte
sociale pensionsydelser. Til disse bestem-
melser hører de regler i de sociale pensions-
love, som foreskriver, at fradraget for pen-
sionsindtægt ved beregning af indtægtsre-
gulerede pensioner (indtægtsbestemt folke-
pension, invalidepensionens grundbeløb og
offentlig enkepension) for tjenestemands-
pensionisters vedkommende maksimeres på
et lavere niveau end, hvad der gælder for
pensionsindkomst af anden art, og at den
beregnede indtægtsregulerede pension redu-
ceres med 20 pct. af det beløb, hvormed
tjenestemandspensionen overstiger 2/3 af
det fradragsfri beløb.

Udgangspunktet for den nyordning af
forholdet mellem tjenestemandspension og
sociale pensioner, som der er banet vej for
gennem samordningsregi erne i tjeneste-
mandspensionslovens §§ 28-30. er imidler-
tid, at tjenestemandspensionister forudsæt-
tes ligestillet med andre befolkningsgrupper
hvad angår rettighederne efter den almin-
delige sociale pensionslovgivning, idet tje-
nestemandspensionerne afstemmes beløbs-
mæssigt på en sådan måde, at en kombina-
tion af ydelserne kan finde sted. Denne for-
udsætning er realiseret ved genemførelse af
ændringslovene nr. 351, 352 og 353 af 18.
juni 1969 til lovene om folkepension, om
invalidepension m. v. og om pension og
hjælp til enker m. fl. Ved ændringslovene
ophæves fra 1. april 1970 at regne bestem-
melserne om undtagelse fra retten til fuld
folkepension og om særlige begrænsninger i
adgangen til indtægtsbestemt folkepension,
invalidepension eller offentlig enkepension
med virkning for tjenestemænd, tjeneste-
mandspensionister og dermed sidestillede
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grupper, hvis pensionsrettigheder ikke er
hjemlet i regler, der var gældende forud for
1. juli 1969.

Efter tjenestemandspensionslovens sam-
ordningsregler, der ligeledes får virkning
fra 1. april 1970, gennemføres den beløbstil-
pasning, der finder sted, når en tjeneste-
mandspensionist (eller dennes ægtefælle)
har ret til at få udbetalt folkepension, inva-
lidepension eller offentlig enkepension sam-
tidig med tjenestemandspensionen, ved
indeholdelse af et fradrag i tjenestemands-
pensionen.

Samordningsfradraget er mel henblik på
de tilfælde, hvor tjenestemandspension
kombineres med fuld folkepension, ifølge
lovens § 29 fastsat sådan, at det for hvert
års pensionsalder, som er lagt til grund ved
beregning af tjenestemandspensionen, ud-
gør 2 pct. af folkepensionens grundbeløb.
Efter t j enestemandspensionslo ven kan pensi-
onen ikke overstige den til en pensionsalder
på 37 år svarende pension, og med sådan
fuld optjent pension for 37 tjenesteår vil
fradraget således udgøre 74 pcb. af den fol-
kepension, pensionisten har rei: til, medens
det for pensionister på lavere pensionsalders-
trin vil blive beregnet efter en forholds-
mæssigt mindre procentsats. I alle tilfælde
vil samordningsfradraget være mindre end
den udbetalte folkepension, således at pen-
sionisterne gennem samordningen opnår en
forhøjelse af den efterløn, der er tilsikret i
form af egentlig tjenestemandspension.
Dette svarer til, at tjenestemandspensio-
nerne efter den hidtidige ordning er blevet
suppleret med folkepensionens mindstebeløb.

Folkepensionens fulde grundbeløb udgør
pr. 1. oktober 1969 for ægtepar, når begge
ægtefæller er berettigede, 11.316 kr. årlig,
hvortil kommer et midlertidigt tillæg på
420 kr. årlig. Et samordningsfradrag på 74
pct. af det samlede beløb udgør 8.684 kr.,
således at der ved beregning af største af-
kortning for en folkepension af den nævnte
størrelse vil fremkomme en restydelse på
3.052 kr. — Fuldt grundbeløb for enlige
pensionister samt for ægtepar, når kun den
ene ægtefælle er berettiget til folkepension,
udgør for tiden 7.512 kr. + midlertidigt tillæg
276 kr. Ved afkortning af 74 pct. af denne
folkepension vil der i udbetalingen fragå et
beløb på 5.763 kr., hvorefter restydelsen
vil beløbe sig til 2.025 kr.

Reglerne om samordning imellem tjene-
stemandspension og fuld folkepension er
ifølge t j enestemandspensionslo vens § 30 til-
lige retningsgivende for beregning af sam-
ordningsfradrag ved kombination af tje-
nestemandspension og indtægtsregulerede
sociale pensioner i form af indtægtsbestemt
folkepension, invalidepension og offentlig
enkepension til personer i alderen under 67
år. Det er her lagt til grund, at størrelsen af
den samlede efterløn, der maksimalt kan
udbetales, når tjenestemandspension kom-
bineres med den indtægtsbestemte pensions
grundbeløb, begrænses til den efterløn, der i
alt ville blive udbetalt, dersom pensionisten
var fyldt 67 år og dermed ville være beretti-
get til fuld folkepension. Fremkommer der
ved kombinationen en samlet efterløn over
denne grænse, fradrages det overskydende
beløb i tjenestemandspensionen.

Et særligt fradrag svarende til invalide-
pensionens erhvervsudygtighedsbeløb efter
satsen for enlige foretages efter lovens § 30.
stk. 2, for pensionister, der oppebærer for-
højet tjenestemandspension i form af kvali-
ficeret svagelighedspension eller tilskade-
komstpension, og som samtidig får udbetalt
invalidepension med erhvervsudygtigheds-
beløb.

3. Rettigheder efter tjenestemandspensions-
lovens ægteiællepensionsordning

Medens den af tjenestemandsansættelsen
afledede pensionssikring til fordel for en
tjenestemands efterlevende familiemedlem-
mer ifølge lønnings- og pensionsloven og
tidligere tjenestemandslove består af retten
til enkepension og børnepension, er den
kreds af efterlevende, hvis pensionsadkomst
grunder sig på ægteskab, efter tjeneste-
mandspensionsloven udvidet til også at
omfatte en kvindelig tjenestemands efterle-
vende ægtefælle, således at der inden for
t j enestemandspensionslo vens anvendelses-
område i princippet er skabt pensionsmæs-
sig ligestilling mellem mandlige og kvinde-
lige tjenestemænd.

Retten til ægtefællepension i henhold til
t j enestemandspensionslo ven hviler på reg-
ler, som efter deres indhold er beslægtede
med de bestemmelser i den tidligere lovgiv-
ning, der fastlægger forudsætningerne for
tjenestemandshustruers ret til enkepension.
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Derimod adskiller ægtefællepensionsordnin-
gen sig fra de ældre enkepensionsregler,
hvor det drejer sig om forudsætningerne for
at bevare en erhvervet ægtefællepension,
idet det er lagt til grund, at der ved indgå-
else af nyt ægteskab ikke sker indgreb i ret-
ten til fortsat at oppebære sådan pension.
Det bestemmes dog i lovens § 13, at der i
tilfælde af, at en tjenestemands efterle-
vende ægtefælle måtte være berettiget til
mere end én ægtefællepension hidrørende fra
ansættelse inden for tj enestemandsområdet,
kun sker udbetaling af den ægtefællepen-
sion, som er størst.

I modsætning hertil gælder med hensyn
til enkepension efter tidligere love, at sådan
pension bortfalder, når enken indgår nyt
ægteskab, jfr. lønnings- og pensionslovens §
68, stk. 1 a). En enke, hvis enkepension er
bortfaldet på grund af indgåelse af nyt æg-
teskab, er dog ifølge paragraffens 2. stk.
berettiget til atter at få den samme pen-
sion, når det nye ægteskab ophører ved
dødsfald eller skilsmisse; men har også den
anden ægtefælle været tjenestemand, har
enken alene krav på den enkepension, der
ved beregning viser sig at være størst.

Hvor det drejer sig om samgifte tjeneste-
mænds pensionsmæssige stilling, er der den
forskel mellem ægtefælle- og enkepensions-
reglerne, at bestemmelser svarende til løn-
nings- og pensionslovens § 58 om visse be-
grænsninger i hustruens adgang til at ud-
nytte den ved mandens død sikrede enke-
pension, ikke indgår i tjenestemandspensi-
onsloven.

Efter lønnings- og pensionslovens § 58
kan ingen oppebære lønning som tjeneste-
mand samtidig med pension efter lønnings-
og pensionslovens regler eller samtidig
egenpension og enkepension, og dette gæl-
der, selv om den ene ydelse oppebæres som
løn eller pension fra en stilling i folkeskolen,
folkekirken, Københavns kommunale skole-
væsen eller en stilling, der er forbundet med
adgang til pension fra en statsunderstøttet
pensionskasse. Dog kan en tjenestemands
hustru, der efter mandens død indtræder i
eller forbliver i tjenestemandsstilling, se-
nere til enhver tid vælge at oppebære enke-
pension imod at opgive sin tjenestemands-
stilling uden egenpension.

Den omtalte regel har den virkning, at en
tjenestemands enke, der selv er tjeneste-

mandsansat, eller som selv oppebærer pen-
sion fra tidligere ansættelse inden for tjene-
stemandsområdet, udelukkes fra at få ud-
betalt enkepension, medmindre hun giver
afkald på sin tjenestemandsstilling, resp.
sin erhvervede egenpension. — Heraf følger
desuden, at pensionstillæg for børn efter
lønnings- og pensionslovens regler ikke til-
kommer en tjenestemandsenke, der selv har
ansættelse i tjenestemandsstilling, hvori-
mod der, når den ene af to samgifte tjene-
stemænd afgår ved døden, efter § 58, stk. 2,
haves adgang til, hvis omstændighederne
taler derfor, at tilstå den efterlevende et
løntillæg for efterladte børn, over for hvilke
manden havde forsørgelsespligt. — Derud-
over er forbudet mod udbetaling af kumule-
rede ydelser til hinder for, at en tjeneste-
mands fraskilte hustru, som selv er tjene-
stemandsansat, får udbetalt den børnepen-
sionsydelse, der efter lovens § 67, stk. 12, 2.
pkt., ved mandens død tilkommer en fra-
skilt hustru, som ikke har bevaret ret til
enkepension.

I denne sammenhæng må i øvrigt bemær-
kes, at lønnings- og pensionslovens § 58
ikke entydigt fastlægger den pensionsmæs-
sige stilling efter de ældre regler for sam-
gifte.

For det første giver lovens § 73 inden for
et begrænset område mulighed for, at enke-
pension kan oppebæres samtidig med tjene-
stemandsløn eller egenpension mod en hal-
vering af den ene ydelse, idet det bestem-
mes, at tjenestemænd, der var samgifte
inden 1. juli 1931, bevarer retten til at få
deres pensionsforhold ordnet efter §§ 58 og
65 i tjenestemandsloven af 1927. Ordningen
efter 1927-lovens § 58 går ud på, at den
kvindelige tjenestemand, der enten har
opnået enkepension eller har ret til enke-
pension ved mandens død, oppebærer halv
egenpension, når hun selv pensioneres. Hun
kan dog til enhver tid opnå fuld egenpen-
sion mod at give afkald på enkepension og
børnepension. § 65 bestemmer, at enken
kun har ret til halv enkepension, for så vidt
hun efter mandens død selv er eller bliver
ansat i en stilling, der giver adgang til pen-
sion.

For det andet er forholdet det, at kombi-
nationsforbudet efter lønnings- og pensions-
lovens § 58, der, siden tjenestemandsloven
af 1931 blev gennemført, har været gæl-
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dende for stillingsområderne stat, folke-
skole og folkekirke, successivt er blevet
udvidet til også at omfatte stillinger under
Københavns kommunale skolevæsen og
inden for det statsgaranterede pensionskas-
seområde. Udvidelsen i forhold til bestem-
melsens oprindelige anvendelsesområde
fandt sted for Københavns kommunale sko-
levæsens vedkommende med virkning fra 1.
april 1946, og fra 1. april 1958 blev stillin-
ger, der er forbundet med adgang til pen-
sion fra en statsunderstøttet pensionskasse,
inddraget under reglen.

Under hensyn til dette udviklingsforløb
er det antaget og i administrativ praksis
lagt til grund, at de tjenestemandsenker
med pensionsmæssigt tilhørsforhold inden
for Københavns kommunale skolevæsen og
statsunderstøttede pensionskasser, som. for-
inden de udvidede bestemmelssrs ikrafttræ-
den i 1946, resp. 1958, har oppebåret egen-
pension samtidig med enkepension eller
tjenestemandsløn samtidig med enkepen-
sion, har bevaret retten hertil som en per-
sonlig rettighed uanset det efter ordlyden
ubetingede forbud i lønnings- og pensionslo-
vens § 58.

Som nævnt findes der ikke i tjeneste-
mandspensionsloven af 1969 noget tilsva-
rende forbud, og adgangen "il inden for
denne lovs område at opnå pension, der er
begrundet i ægtefællens ansættelse i tjene-
stemandsstilling, er således uafhængig af,
om den berettigede for sit eget vedkom-
mende har en ansættelsesmæssig status, der
følger tjenestemandsreglerne, eller selv har
erhvervet en fra sådan ansættelse hidrø-
rende pension.

De indbyrdes forskellige regler om sam-
gifte tjenestemænds pensionsmæssige stil-
ling rejser følgelig problemer i de tilfælde,
hvor den ene ægtefælle efter 1. juli 1969 har
ansættelse i tjenestemandsstLling og der-
med omfattes af tjenestemandspensionslo-
ven, medens den anden ægtefælles ansæt-
telse er ophørt ved pensionering eller død
forud for denne dato. Problemstillingen
samler sig om det forhold, at tjeneste-
mandsansættelsen fra tjenestemandspensi-
onslovens ikrafttræden giver rettigheder til
fordel for den anden ægtefælle eller for den
pågældende selv, som er uforenelige med
den pensionsmæssige stilling efter de ældre
regler.

4. Pensionsregler vedrørende børn

Bestemmelserne om børnepension m. v. i
tjenestemandspensionsloven af 1969 adskil-
ler sig på flere måder fra ordningen inden
for dette område efter lønnings- og pensi-
onsloven og tidligere tjenestemandslove.

Tjenestemandspensionsloven sikrer ret til
børnepension i samme udstrækning, som
der består privatretlig forsørgelsespligt over
for børn, d. v. s. forpligtelse i forhold til
barnet til at sørge for dets underhold, op-
dragelse, uddannelse etc, og i denne hense-
ende medfører ordningen i forhold til tidli-
gere den ændring, at børn af tjenestemænd
er pensionsmæssigt ligestillede, hvad enten
der er tale om børn i eller uden for ægte-
skab, og nden at der skelnes mellem børn af
mandlige og kvindelige tjenestemænd.

I loven bestemmes, at en pensioneret tje-
nestemand, der har børn, er berettiget til
børnepensionstillæg med et grundbeløb på
2.150 kr. årlig for hvert barn. Så længe den
pensionerede tjenestemand er i live, ydes
børnepension således i form af tillæg til
egenpensionen. Derimod er det med henblik
på de tilfælde, hvor en tjenestemand eller
pensioneret tjenestemand afgår ved døden,
bestemt, at hans børn selvstændigt er be-
rettigede til en børnepension, hvis grundbe-
løb for hvert barn udgør 2.150 kr. årlig, men
for forældreløse børn dog 4.300 kr. årlig.
Denne børnepension ydes uafhængigt af,
om anden efterlevendepension samtidig
kommer til udbetaling, og efterlevende
børns ret til børnepension virker i det hele
som en rettighed, der er løsrevet fra de
vilkår, som bestemmer den eventuelle efter-
levende 83gtefælles pensionsmæssige stilling.

Retten til børnepensionstillæg og selv-
stændig børnepension vedvarer indtil bar-
nets fyldte 18. år; men hvis barnets uddan-
nelse ikke er afsluttet på dette tidspunkt,
kan ministeren for statens lønnings- og pen-
sionsvæsen, hvor forholdene taler derfor,
tillade, at der ydes hel eller delvis pension,
indtil uddannelsen er afsluttet.

Heroverfor står de bestemmelser om bør-
nepensionsydelser, der finder anvendelse for
pensionister efter lønnings- og pensionslo-
ven og tidligere tjenestemandslove.

Disse bestemmelser vedrører børn, over
for hvem en egenpensionist har eller før sin
død havde forsørgelsespligt, hvorved i prin-
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cippet forstås forsørgelsespligt i forhold til
det offentlige, således som denne forplig-
telse er afgrænset i lov om offentlig forsorg.
Med hensyn til børn af en kvindelig tjene-
stemand gælder dog den begrænsning, at
der, hvor forældremyndigheden efter mode-
rens død overgår til faderen alene, kun kan
tilstås børnepension, for så vidt faderen
ikke er statsansat eller statspensioneret og
er ude af stand til at forsørge de fælles
børn. I øvrigt er børn af en afdød kvindelig
tjenestemand berettigede til børnepension,
dersom moderen ved sin død havde foræl-
dremyndigheden, og denne ikke overgår til
faderen.

Børnepension i henhold til lønnings- og
pensionslovens § 66, stk. 1, ydes i form af et
tillæg til egenpension og enkepension på
1.500 kr. årlig for hvert barn. Derudover
indeholder en række bestemmelser i løn-
nings- og pensionsloven hjemmel for at yde
børnepension efter en afdød tjenestemand
som en selvstændig pension, der enten til-
lægges den efterlevende forsørger eller til-
falder barnet selv.

Ifølge § 67, stk. 12. 2. pkt., tilkommer der
således en tjenestemands fraskilte hustru,
som ikke selv er berettiget til enkepension,
en selvstændig pensionsydelse på 1.500 kr.
årlig for hvert barn, over for hvilket tjene-
stemanden forud for sin død havde forsør-
gelsespligt. — Efter § 68, stk. 3, er der mu-
lighed for at tillade, at pensionstillæg til
umyndige børn bevares eller på ny tilstås,
når enkepension med dertil knyttet børne-
tillæg bortfalder eller er bortfaldet på grund
af nyt ægteskab. Afgørelsen træffes i så-
danne tilfælde ud fra en vurdering af de
økonomiske forhold i det nye ægteskab.

§ 69, stk. 2, indeholder hjemmel for at til-
lægge enken efter en tjenestemand, som
ved sin død ikke havde erhvervet pensions-
alder til opnåelse af enkepension, en selv-
stændig pension med et grundbeløb på
2.400 kr. årlig for hvert barn, over for hvil-
ket manden havde forsørgelsespligt, og
endvidere kan der i medfør af § 58, stk. 2,
når den ene af to samgifte tjenestemænd
afgår ved døden, tilstås den længstlevende
ægtefælle et børnetillæg på 1.500 kr. til løn-
ning eller egenpension for hvert barn, over
for hvilket manden havde forsørgelsespligt.

Bestemmelser, som giver efterlevende
børn en selvstændig pensionsadkomst, er i

lønnings- og pensionsloven optaget under §
66, stk. 2, og § 69, stk. 1, vedrørende børn
af en afdød kvindelig tjenestemand samt
forældreløse børn af tjenestemænd.

Med hensyn til kvindelige tjenestemænds
efterlevende børn gælder som allerede
nævnt, at barnet er berettiget til børnepen-
sion, for så vidt moderen ved dødsfaldet
alene havde forældremyndigheden, og
denne ikke overgår til faderen, medens der
kun kan tilstås børnepension til en afdød
kvindelig tjenestemands børn, dersom fade-
ren ikke er statsansat eller statspensionist
og er ude af stand til at forsørge de fælles
børn. — I tilfælde, hvor der efterlades fa-
der- og moderløse børn, tilkommer der efter
reglerne i § 69, stk. 1, hvert barn en selv-
stændig pensionsydelse med et grundbeløb
på 2.400 kr. årlig.

Børnepensionstillæg m. v. ydes indtil bar-
nets fyldte 18. år, men kan ved dispensation
forlænges indtil barnets fyldte 24. år, hvis
forsørgelsen fortsættes til gennemførelse af
en offentligt godkendt uddannelse, og for-
holdene i øvrigt i særlig grad taler for for-
længet udbetaling.

I lønnings- og pensionsloven er det be-
stemt, at egen- eller enkepension i forbin-
delse med børnepensionstillæg ikke kan
overstige 3/4 af den til grund for pensionens
beregning liggende sidste lønningsindtægt.
— Denne maksimeringsregel er lempet for
børnepension m. v. efter tjenestemands-
pensionsloven, hvor det bestemmes, at bør-
nepensionstillæg i forbindelse med egenpen-
sion og børnepension i forbindelse med æg-
tefællepension ikke kan overstige den pensi-
onsgivende lønningsindtægt. Det samme
gælder børnepensioner til en tjenestemands
efterlevende børn tilsammen.

5. Forudsætninger for at bevare retten
til erhvervet pension

I lønnings- og pensionsloven indgår en
række bestemmelser om bortfald af egen-
pension og enkepension, som ikke er opret-
holdt ved tjenestemandspensionsloven for
så vidt angår pensioner efter denne lov.

Det er allerede under afsnit 3 nævnt, at
erhvervet enkepension (med eventuelt der-
til hørende børnepensionstillæg) bortfalder,
når enken indgår nyt ægteskab. Derudover
er det i §§ 62, stk. 2, og 68. stk. 1, bestemt,
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at egenpension og enkepension bortfalder,
når pensionisten uden vedkommende mini-
sters tilladelse modtager tjeneste for en
fremmed stat eller i et sammenhængende
tidsrum af 3 år ikke har hævet pensionen
uden senere at kunne bevise lovlig forhin-
dring. Egenpension bortfalder desuden, når
pensionisten overbevises om inden sin af-
sked at have gjort sig skyldig i et forhold,
som efter lovens § 60 ville have medført tab
af pensionsretten, og hvor det drejer sig
om enkepension, bortfalder denne, når det
godtgøres, at manden under sin ansættelse
havde gjort sig skyldig i et forhold, der ville
have medført, at pensionsretten for hans
vedkommende var fortabt.

En særlig pensionsretsfortabelsesregel
findes i lovens § 67, stk. 2. Det er her be-
stemt, at en tjenestemands enke er uberet-
tiget til enkepension, såfremt det før eller
efter dødsfaldet godtgøres, at manden un-
der sin ansættelse havde gjort, sig skyldig i
et forhold, der efter § 60 ville have medført
pensionsretsfortabelse. Hvis mandens for-
hold derimod måtte henføres under § 61,
skal der ved bevillingslov træffes bestem-
melse om, hvorvidt enken skal have pension,
og i bekræftende fald af hvilken størrelse.

Endvidere bemærkes, at § 62, stk. 3, fore-
skriver bortfald af pension i tilfælde af, at
en person, der er afskediget med ordinær
svagelighedspension eller tilskadekomst-
pension, men som på ny er tjenstdygtig,
nægter at indtræde i sin tidligere stilling
eller en anden stilling, hvortil tian inden sin
afsked havde været pligtig at modtage for-
flyttelse.

Yderligere er det bestemt, at udbetaling
af pension, der er blevet tillagt efter hel-
bredsforårsaget afskedigelse, kan standses,
for så vidt pensionisten undlader at frem-
skaffe sådanne oplysninger om sin helbreds-
tilstand, som der efter lønnings- og pensi-
onslovens § 62, stk. 3, er hjemmel til at for-
dre. Pensionsinddragelsen vedvarer i så
fald, indtil det er bevist, at utjenstdygtig-
heden fremdeles består.

De sidstnævnte bestemmelser er ved tje-
nesteman dspensionslo ven blevet erstattet
af ordningen efter lovens § 9, der bestem
mer, at en på grund af helbredsbetinget
utjenstdygtighed pensioneret tjenestemand
under 60 år, som atter er tjenstdygtig, har
pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere
stilling eller en anden passende stilling, som
han før sin afsked ville have haft pligt til at
overtage. Hvis pensionisten ikke efterkom-
mer påkrav om sådan genindtræden i tjene-
sten, sker der inddragelse af pensionen, og
den pågældende får i stedet et krav på op-
sat pension efter reglerne i lovens §§ 24-26.
Det samme gælder, dersom en af helbreds-
mæssige årsager pensioneret tjenestemand
undlader at fremskaffe helbredsoplysninger,
der er af kræ vet ham i medfør af lovens § 32.

En særlig forældelsesregel findes i løn-
nings- og pensionslovens § 52. Det er her
bestemt, at når pension eller ventepenge
ikke er hævet i et helt år, hjemfalder belø-
bet for det år. medmindre lovlig forhindring-
senere bevises. — Om forældelse af pensi-
onskrav i henhold til tjenestemandspensi-
onsloven gælder derimod ingen specielle
regler.
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Kapitel 3

Forslag til nyordning

Pensionerne efter tjenestemandspensions-
loven af 1969 knytter sig til et løn- og an-
sættelsessystem, der ligesom pensionssyste-
met er væsensforskelligt fra de forudsætnin-
ger, der har været bestemmende for tjene-
stemandsansættelsesvilkårene under den
ældre lovgivning, og dette er medvirkende
til, at også størrelsesrelationen mellem tje-
nestemandspensioner fra sammenlignelige
stillinger i en række tilfælde er undergået en
forskydning. Man kan da rejse det spørgs-
mål, om sådanne konstaterbare forskydnin-
ger bør medføre, at tjenestemandspensio-
nerne efter de ældre love underkastes en
justering med henblik på at søge fastlagt et
så vidt muligt ensartet pensionsniveau.

Hvis man ville gennemføre en tilpasning
med dette formål, ville dette i sig selv be-
tegne et brud med hidtidige principper,
hvorefter pensionsvilkårene følger de an-
sættelses- og lønvilkår, der har været gæl-
dende under tjenesten, og hertil kommer, at
der ved en sådan justering måtte foretages
indgreb i aktuelle rettigheder i de tilfælde,
hvor det måtte vise sig, at pensionsomreg-
ning fører til en lavere ydelse; men rent
bortset fra det principielt betænkelige ville
det volde i realiteten uoverstigelige prakti-
ske vanskeligheder at gennemføre den ind-
pasning, der ville være nødvendig for pensi-
onisternes vedkommende, i stillingsmønste-
ret, som det fremtræder efter tjeneste-
mandsref or men.

De løn- og pensionsforskydninger, som
har fundet sted, må ses i sammenhæng
med, at de nye tjenestemandsloves bestem-
melser tager sigte på at bringe tjeneste-
mandsansættelsessystemet i balance indad-
til og udadtil, hvilket har givet sig udslag
på nogle områder i forskydninger, der vir-

ker med forskellig vægt fra en stillings-
gruppe til en anden. De stedfundne for-
skydninger kan derimod ikke ses som ud-
tryk for, at den nye lovgivning har medført
et løn- og pensionsniveau, der generelt set
er ændret i opad- eller nedadgående retning
i forhold til tidligere.

Udvalget finder herefter at måtte lægge
til grund, at overvejelserne om, hvorledes
en tilpasning af de ældre pensionsordninger
i forhold til den nye tjenestemandspensi-
onslovs system bør finde sted, må sigte
imod en nyordning, der tager sit udgangs-
punkt i de pensionsstørrelser, der frem-
kommer, når pensionen opgøres efter de
regler i den tidligere lovgivning, som kom-
mer til anvendelse i den givne pensione-
ringssituation og med de pr. 31. marts 1970
gældende tillæg.

Af pensionistrepræsentanter i udvalget er
der peget på, at reguleringstillæg, der ind-
går i pensioner efter tjenestemandsloven af
1946 og tidligere tjenestemandslove, ydes
efter satser, der er forskellige for pensioni-
ster med status som forsørger, ikke-forsør-
ger eller som lavest lønnede samgifte. Ud-
valget har ikke fundet grundlag for at stille
forslag om ændring af denne ordning, der er
taget i betragtning ved udarbejdelsen af de
regler, som indgår i lov nr. 81 af 21. marts
1959.

1. Regulering for tiden fra 1. april 1970

Udvalget finder, at retningslinierne for
fremtidige reguleringer af pensionerne efter
de ældre love i tiden efter 1. april 1970 bør
følge samme ordning, som nu er gældende
for tjenestemandslønninger og pensioner
efter tj enestemandspensionsloven.
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En forudsætning for at kunne anvende
denne reguleringsordning, der er beskrevet
under afsnit 2. punkt 1), for pensionsbe-
standen som helhed er imidlertid, at de
ældre pensioner bliver omsat til ydelser, der
lader sig forene med tillæg efter den nye
ordning. Med henblik herpå foreslår udval-
get, at hvert pensionsbeløb omskrives pr.
31. marts 1970 til en ydelse, hvori indgår
tilsvarende bestanddele, grundbeløb og et
dyrtidstillæg på 33 pct., som aktuelle pensi-
oner efter tjenestemandspensionsloven er
sammensat af.

Efter dette forslag vil fremgangsmåden j
for så vidt angår aktuelle pensioner bestå i, j
at der beregnes en ny grundpsnsion, som !
fremkommer ved at multiplicere pensions- j
beløbet incl. alle pr. 31. marts 1970 gæl- !
de tide tillæg med brøken 100/13?, hvorefter !
der for tiden fra 1. april 1970 sker regule-
ring af det nye grundbeløb i takt med pris-
bevægelser og reallønsjusteringer efter de
herom gældende regler i tjenestemandspen-
sionslovens § 27. På tilsvarende måde inde-
bærer den foreslåede ordning, at pensioner
efter den ældre lovgivning, der kommer til
udbetaling første gang i tiden efter 1. april
1970, opgøres til en omregnet grundydelse
med de på udbetalingstidspunktet gæl-
dende tillæg, og således at opgørelsen af den
omregnede grundydelse basere« på pensi-
onsbeløbet, som det ville have været pr. 31.
marts 1970.

Udvalget har drøftet et forslag fra pensi-
onistside om forhøjelse af de omregnede
grundpensioner med et mindre antal pris-
talsregulerede overenskomsttillæg under hen-
visning til, at de ydelser, der ved lov af
28. maj 1962 blev tillagt tjenestemændene,
var uden virkning for pensionerne. Udvalget
har ikke kunnet tiltræde dette forslag.

Udvalget har nærmere overvejet, hvorle-
des der ved den her foreslåede omregning
bør forholdes med hensyn til skalafradrag
efter bestemmelserne i loven aJ: 21. marts
1959 i de pensioner efter tjenestemandslo-
ven af 1946 og tidligere love, hvori er ind-
regnet reguleringstillæg efter satserne for
forsørgere.

Overvejelserne er resulteret i, at der i
udvalget er enighed om at anbefale, at der i
forbindelse med gennemførelse af den i det
følgende foreslåede ordning a: forholdet

mellem tjenestemandspension og .sociale
pensioner sker ophævelse af skalafradrags-
reglerne i 1959-lovens §§ 2-3 med virkning
fra nyordningens ikrafttræden. Dette vil
indebære, at skalafradrag udelukkende får
betydning ved omregning til nyt grundbe-
løb i de tilfælde, hvor der ved udbetaling af
løbende pensioner pr. 1. marts 1970 faktisk
sker indeholdelse af et sådant fradrag, idet
nyt pensionsgrundbeløb i så fald beregnes
med udgangspunkt i den udbetalte brutto-
pension, som den fremtræder efter afkort-
ning af fradragets beløb. For så vidt angår
løbende pensioner, der udbetales uden ska-
lafradrag, enten fordi pensionisten eller den
eventuelle ægtefælle endnu ikke er fyldt 67
år, eller fordi den pågældende oppebærer
indtægtsbestemt folkepension, vil skalafra-
dragsreglerne derimod ikke influere hverken
på pensionsomregningen i forhold til den
udbetalte ydelse pr. 1. marts 1970 eller på
pensionsberegningen senerehen. Det samme
gælder for pensioner, der kommer til udbeta-
ling første gang i tiden efter 1. april 1970.

Man er opmærksom på, at forslaget vil få
den virkning, at regulering af den til skala-
fradraget svarende del af pensionen frem-
tidig ikke kan foretages i de tilfælde, hvor
omregning baseres på bruttopensionsbeløbet
-f- aktuelt skalafradrag, og at de pensioner,
som berøres heraf, følgelig i et vist omfang
vil blive behandlet anderledes i regulerings-
mæssig henseende end tilsvarende pensioner,
hvori skalafradrag ikke er blevet indeholdt
før nyordningens gennemførelse. Udvalget
har imidlertid ment, at betænkeligheder over
for denne konsekvens af forslaget bør vige
for hensynet til gennem ophævelse af skala-
fradragsreglerne at opnå en i teknisk hense-
ende forenklet løsning af omregningsspørgs-
målet.

I bilag 6 er det i en række taleksempler
belyst, hvorledes egenpensioner fra forskel-
lige tjenestemandsstillinger efter tjeneste-
mandsloven af 1946 og lønnings- og pensi-
onsloven af 1958 sammensættes beløbsmæs-
sigt, når pensionsbeløbene incl. nugældende
tillajg tænkes omregnet efter de foreslåede
retningslinier til ny grundpension med 33
pct. dyrtidstillæg.

Det bemærkes, at enkelte forhenværende
dommere ved kollegiale retter med hjemmel
i ældre ordninger oppeba^rer en pension.
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der svarer til den ved afskedigelsen oppe-
bårne embedsindtægt, jfr. herved tjeneste-
mandsloven af 1931 § 54, stk. 9, smh. med
tjenestemandsloven af 1946 § 428. For den
heromhandlede pensionistgruppes vedkom-
mende forudsættes denne specielle pension
lagt til grund ved omregning.

Hvor der på nuværende tidspunkt eller
senerehen måtte tilkomme en pensionist
børnepensionstillæg efter de ældre regler,
må der omregningsmæssigt tages særligt
hensyn hertil, idet det omregnede grundbe-
løb i disse tilfælde må forudsættes ændret
fremover, efterhånden som der måtte blive
tale om tilgang eller bortfald af børnepensi-
onstillæg. Ordningen på dette område vil
efter udvalgets opfattelse kunne bestå i, at
der i hvert enkelt tilfælde foretages bereg-
ning af. hvorledes børnepensionstillæg efter
de ældre regler i den givne situation indvir-
ker på bruttopensionsbeløbets størrelse pr.
31. marts 1970, og at der løbende foretages
korrektioner i forhold hertil.

Udvalget finder det ønskeligt, at der i
forbindelse med pensionsudbetaling afgives
meddelelse til pensionisten om pensionsbe-
løbets sammensætning og de enkelte be-
standdeles størrelse, således at pensions-
modtagere herigennem får mulighed for
løbende at være orienteret også om bevæ-
gelser i pensionsstørrelserne. Efter hvad der
er oplyst fra de pensionsudbetalende myn-
digheder, vil det være muligt at indføje af-
givelse af sådanne meddelelser i anvisnings-
funktionerne.

2. Forholdet til ydelser efter den sociale
pensionslovgivning

Ved ændringslovene nr. 351, 352 og 353
af 18. juni 1969 er der som omtalt gennem-
ført bestemmelser, der åbner adgag for tje-
nestemænd og tjenestemandspensionister til
at oppebære fuld ikke-indtægtsbestemt fol-
kepension i tiden efter 1. april 1970, og som
samtidig bringer disse persongrupper ind
under de almindelige beregningsregler, der
finder anvendelse efter folkepensionsloven,
invalidepensionsloven og loven om offentlig
enkepension ved beregning af indtægtsbe-
stemte sociale pensioner til personer under
67 år.

Denne ændrede ordning omfatter de tje-

nestemænd, tjenestemandspensionister og
dermed ligestillede persongrupper, som har
pensionsrettigheder efter andre regler end
dem, der var gældende før 1. juli 1969,
hvorimod de hidtidige særlige begrænsnin-
ger i adgangen til folkepension ni. m. fort-
sat er gældende for personer, hvis pensions-
rettigheder fra et ansættelsesforhold i of-
fentlig tjeneste er fastlagt i bestemmelser
forud for denne dato. De sidstnævnte per-
songrupper har fremdeles kun adgang til
indtægtsbestemt folkepension, invalide-
pension eller enkepension, dersom indtæg-
ten opgjort efter de hidtidige særlige regler
ikke afskærer dem fra sådan pension, og
bevarer retten til folkepensionens mindste-
beløb fra det fyldte 67. år. Men samtidig
har ændringerne den virkning, at de pågæl-
dende persongrupper i tiden efter 1. april
1970 vil blive inddraget under rettighe-
derne efter den sociale pensionslovgivning
på lige fod med andre befolkningsgrupper,
såfremt der gennemføres herpå sigtende
ændringer i de regler, hvorpå deres pensi-
onsrettigheder beror.

Det følger heraf, at en lovmæssig nyord-
ning af pensionsforholdene for tjeneste-
mandspensionister efter den ældre lovgiv-
ning vil medføre, at denne pensionistgruppe
automatisk får en status, som vil tillade, at
personer over 67 år kan oppebære fuld fol-
kepension i tiden efter 1. april 1970, og som
samtidig sikrer personer under 67 år en let-
tere adgang end forhen til at få andel i ind-
tægtsbestemte sociale pensionsydelser. Ud
fra dette perspektiv vil det være nødven-
digt, at der, ligesom det er tilfældet for pen-
sioner efter tjenestemandspensionsloven.
sker en beløbsmæssig tilpasning, når tjene-
stemandspension og social pension kombi-
neres, og der er i udvalget enighed om, at
det her må være opgaven at søge tilveje-
bragt en ordning, som gør det muligt at
bringe tjenestemandspensionslovens sam-
ordningsregler i anvendelse for pensioner
efter den ældre lovgivning.

Som tidligere nævnt er det karakteristisk
for det fradrag, der vil blive bragt til af-
kortning i tjenestemandspensioner ved
samordning med fuld folkepension, at fra-
draget aftrappes i forhold til pensionsalde-
ren på en sådan måde, at forskellen mellem
samordningsfradraget på et af pensionsal-
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derstrinene indtil 37 år og på det nærmest
lavere pensionsalderstrin svarer til 2 pct. af
folkepensionens grundbeløb. Denne fra-
dragsstruktur medfører, at der ::or pensioni-
ster med høj pensionsalder og en dertil sva-
rende høj tjenestemandspension sker rela-
tivt større afkortning i den samlede efter-
løn, der ville fremkomme ved umiddelbar
sammenlægning af tjenestemandspension
og folkepension, end for pensionister, som
får beregnet tjenestemandspension i forhold
til pensionsalder på et lavt skalatrin. Efter
tj enestemandspensionslovens samordnings-
system er der således en indre sammenhæng
mellem pensionsstørrelse og fradragsstør-
relse, der giver sig udslag ved, at det sam-
ordningsfradrag, der kommer til anven-
delse for pensioner på forskellige pensions-
alderstrin, varierer i samme grad, som pen-
sionsaldersforskellen medvirker til, at der
fremkommer forskelligt pensionsniveau.

Når det drejer sig om at bringe samord-
ningsmekanismen i anvendelse også for den
ældre pensionsbestand, må ma-n være op-
mærksom på, at tjenestemandspensionslo-
vens samordningsregler knytter sig til et
system, hvorefter højeste pension opnås
med en pensionsalder på 37 år, og hvor
pensionsoptjeningen under tjenestemands-
ansættelse forløber sådan, at den indtjente
pension forøges for hvert af tjenesteårene
efter det fyldte 25. år med 1/37 af stillin-
gens højeste pension. Optjeningsforløbet og
relationen imellem pensionsstørrelserne
med pensionsalder fra 10 år til 37 år illu-
streres i følgende oversigt, hvor højeste
pension, svarende til 37 års pensionsalder,
sættes lig med 100. Oversigten belyser un-
der ét forholdene såvel for egenpension som
for ægtefællepension:

Oversigt 1

Størrelsesrelationen mellem 'pensioner 'på for-
skellige pensionsalderstrin efter tjenestemands-
pensionsloven af 1969

Pensionsalder
Pensionsandel i forhold til

højeste pension

Pensionsaldersskalaerne efter de ældre
love er opbygget på en herfra forskellig
måde, ligesom pensionerne er afstemt væ-
sentligt anderledes i forhold til opnået pen-
sionsalder.

Man kan på tilsvarende måde som i over-
sigt 1 for de ældre pensioners vedkom-
mende belyse pensionsandelenes relative
størrelse på hvert pensionsalderstrin i for-
hold til højeste pension. Det bemærkes her-
ved, at de skalaer for pensionsalder og pen-
sionskvotient, der indgår i tjenestemandslo-
ven af 1946, i sin tid i medfør af lov nr. 606
af 21. december 1946 er blevet anvendt som
grundlag for omregning af pensioner, der er
hjemlet i love før 1946, således at forhol-
dene for disse to grupper af pensioner lader
sig belyse under ét.

Beregningerne vedrørende pensionerne
efter de ældre love giver følgende resultat:
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Oversigt 2

Størrelses relationen mellem 'pensioner på forskellige pensionsalder'strin
efter de ældre tjenestemandslove

Hvis man uden videre førte de ældre pen-
sioner ind under fradragsordningen efter
tjenestemandspensionslovens samordnings-
bestemmelser, ville dette på grund af de
vidtgående forskelle på pensionsopbygnin-
gen efter nugældende og tidligere love give
resultater, som afviger betydeligt fra de

forudsætninger, der knytter sig til tjeneste-
mandspensionslovens ordning. Særlige for-
anstaltninger rettet mod så vidt muligt at
skabe ensartethed i grundlaget for samord-
ning med sociale pensioner vil derfor være
påkrævede, og udvalget finder, at en gene-
rel omregning af pensionsalderen efter de
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ældre ordninger vil være egnet til at løse
problemstillingen på dette punkt.

Fremgangsmåden vil efter udvalgets op-
fattelelse kunne bestå i, at den erhvervede
pensionsalder efter de ældre love for egen-
pensionister og enkepensionister i hvert
enkelt tilfælde omsættes til den pensionsal-
der efter tjenestemandspensionsloven, der
giver nærmest tilsvarende relative pensions-
dækning som pensionsalderen efter de lov-
regler, pensionisten er omfattet af, og såle-
des at denne omregnede pensionsalder dan-
ner basis for fradragsberegning, når tjene-
stemandspension og social pension forenes.

Ved at sammenholde tallene i de kolon-
ner i oversigt 1 og 2, der angiver den pro-
centvise pensionsdækning på forskellige
pensionsalderstrin, når man herefter frem
til følgende omregningsskalaer:

For pensioner efter lønnings- og 'pensions-
loven af 1958

Egenpension

En pensionsalder

For pensioner efter tjenestemandsloven af 1946
og tidligere love

Egenpension

En pensionsalder

Udvalget anser den beskrevne frem-
gangsmåde for velegnet til at tilvejebringe
en ordning, som harmonerer med forudsæt-
ningerne for tjenestemandspensionslovens
samordningsregler, og udvalget foreslår de
opstillede omregningsskalaer lagt til grund
for de ældre pensioners inkorporering i
samordningssystemet.

Udvalget har drøftet et forslag fra pensi-
onistside om lempelse af de foreslåede om-
regninger af pensionsalder efter de ældre
love, fordi disse omregninger alene støtter
sig på de forhold, som er lagt til grund for
bestemmelserne om omregning af pensions-
alder i tjenestemandspensionslovens § 35.
Udvalget har ikke kunnet tiltræde dette
forslag.
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Som det fremgår af beskrivelsen under
afsnit 2, punkt 2), må det forudses, at der
som led i samordningen med social pension
vil fremkomme efterlønsforhøjeiser, der i
hvert enkelt tilfælde er noget højere, end
hvad der svarer til folkepensionens mind-
stebeløb efter nugældende satser. Den ud-
giftsforøgelse, der således vil være forbun-
det med gennemførelse af en nyordning ef-
ter det foreslåede mønster, skønnes for den
ældre pensionsbestand som helhed at ville
andrage 7 a 9 mill. kr. årlig.

Det må dog forudses, at der, såfremt tje-
nestemandspensionerne efter de ældre love
bliver samordnet med sociale pensioner på
det skitserede grundlag, i enkelte tilfælde
vil kunne fremkomme en samlet efterløn,
der er lavere end den aktuelle tjeneste-
mandspension sammenlagt med aktuel ind-
tægtsbestemt social pension efter de nugæl-
dende regler. På tilsvarende måde kan der
forekomme tilfælde, hvor den samordnede
efterlønsydelse. der udbetales første gang i
tiden efter 1. april 1970, er lavere end den
samlede efterløn, som ville være opnået,
hvis tjenestemandspensionen var blevet
udbetalt før 1. april 1970 og var blevet
suppleret med indtægtsbestemt social pen-
sion efter de nugældende regler.

Denne situation vil kunne berøre pensio-
nister, der oppebærer en tjenestemandspen-
sion, som er unormalt lav set i forhold til
det almindelige tjenestemandspensionsni-
veau, og som derfor efter de nugældende
regler lader sig forene før eller efter 67 års-
alderen med indtægtsbestemt social pension
af en størrelsesorden, der nærmer sig den
fulde folkepensions grundbeløb. At der på
enkelte områder forekommer sådanne sær-
ligt lave tjenestemandspensioner kan enten
skyldes, at pensionen er fastsat på grundlag
af en lønningsindtægt, der, som det har
været tilfældet for visse landpostbudtjene-
ster, ligger under lønniveauet for fuld tjene-
ste, eller kan være forårsaget af, at pension
er blevet bevilget efter afsked på grund af
tjenesteforseelse el. lign. med et beløb,
der er fastsat som en brøkdel af fuld pen-
sion.

Eksempelvis kan nævnes, at lønningsind-
tægten for lavest klassificerede landpost-
budtjeneste efter tjenestemandsloven af
1946 udgør 750 kr. årlig. Den hertil svarende
laveste egenpension (pensionsaldersinterval

under 4 år) udgør med tillæg efter nugæl-
dende satser 7.044 kr. årl.
Denne pension kan tænkes

suppleret med indtægts-
bestemt folkepension efter
satserne for ægtepar, an-
slået til 10.934 - -

således at den samlede efter-
løn andrager 17.978 kr. årl.

Hvis den samme pension tænkes saniord-
net med fuld ikke-indtægtsbestemt folke-
pension med dertil hørende midlertidigt til-
læg på i alt 11.736 kr. og på grundlag af en
omregnet pensionsalder på 16 år, nås føl-
gende resultat:
Tjenestemandspension 7.044 kr.
Folkepension 11.736 kr.

-f- samordningsfra-
drag 32 pct 3.756 - 7.980 -

Efterløn i alt 15.024 kr.

Det forekommer på denne baggrund ri-
meligt at overveje indførelse af særregler,
som kan tjene til at hindre indtægtsned-
gang i tilfælde, hvor de påpegede specielle
forhold gør sig gældende.

En sådan særordning vil efter udvalgets
opfattelse passende kunne bestå i, at der
gennem en bemyndigelsesregel gives adgang
til ud fra en konkret vurdering at lade sam-
ordningsfradrag nedsætte eller eventuelt
bortfalde, såfremt den samordnede efterløns-
ydelse viser sig at være lavere end pensio-
nen med tillæg af indtægtsbestemt social
pension efter de regler, der er gældende på
nuværende tidspunkt.

3. Andre spørgsmål
Udvalget har taget i betragtning, at den

nye tjenestemandspensionslovgivning på
flere punkter bryder med principper, der er
blevet lagt til grund for den pensionsretlige
stilling efter de ældre love. Foran under
afsnit 2 er det således omtalt, at hidtil fast-
holdte begrænsninger i samgifte tjeneste-
mænds adgang til at udnytte pensionsret-
tigheder, der er afledet af ægtefællens an-
sættelse i tjenestemandsstilling, er ophæ-
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vet, at nye regler om børnepension giver
efterlevende børn en pensionsmæssig stil-
ling, der er forskellig fra ordningen efter
den ældre lovgivning, samt at adskillige
hidtil opretholdte bestemmelse]* om foræl-
delse, bortfald eller fortabelse af pensions-
rettigheder ikke er videreført i tjeneste- I
mandspensionsloven af 1969.

Fra udvalgets side finder man det ønske-
ligt, at vilkårene efter de ældre pensions- !
ordninger på disse områder søges nærmet
imod de regler, som er gældende, hvor tje- !
nestemandspensionsloven kommer til an- j
vendelse, således at opretholdelse af mere
markante forskelle på den pensionsretlige
stilling så vidt muligt undgås.

Som tidligere nævnt efterlader de indbyr-
des forskelligartede ordninger efter gammel
og ny lovgivning med hensyn til samgifte j
tjenestemænds pensionsforhold tvivl om den
pensionsretlige stilling i de tilfælde hvor
den ene ægtefælle har ansættelse i tjeneste-
mandsstilling i tiden efter tjeaestemands-
pensionslovens ikrafttræden den 1. juli
1969. Denne omstændighed giver behov for,
at spørgsmålet søges behandlet lovmæssigt,
og en nyordning på dette purkt vil efter
udvalgets opfattelse med rimelighed kunne I
bestå i, at der træffes bestemmelse om, at !
reglerne i lønnings- og pensionslovens § 58,
stk. 1 og 3, og tilsvarende bestemmelser i
tjenestemandslove før 1958 ikke bringes i
anvendelse, når den ene af to samgifte tje-
nestemænd har ansættelse inden for tjene-
stemandsområdet efter skæringstidspunktet
den 1. juli 1969.

Når det fastslås, at begrænsningerne i
henhold til § 58 ikke griber ind, vil der ikke
bestå tvivl om, at en kvindelig eller mand-
lig tjenestemand, som er pensioneret før 1.
juli 1969, har ret til samtidig med egenpen-
sion at oppebære ægtefællepension, der hid-
rører fra mandens, henholdsv.s hustruens
ansættelse i tjenestemandsstilling efter 1.
juli 1969, når sådan pension måtte komme
til udbetaling.

Ved den foreslåede ordning fjernes endvi-
dere bestående hindringer for, at enken ef-
ter en tjenestemand, der er afgået ved dø-
den før 1. juli 1969, får udbetalt enkepen-
sion samtidig med lønningsindtægt under
tjenestemandsansættelse i tiden efter 1. juli
1969.

Tilsvarende pensionsmæssige virkninger

vil desuden blive knyttet til tjenestemands-
ansættelse i tiden efter 1. juli 1969 i til-
fælde, hvor tjenestemænd, der er samgifte
inden 1. juli 1931, i medfør af overgangsbe-
stemmelsen i lønnings- og pensionslovens §
73 har bevaret ret til at få deres pensions-
forhold ordnet efter reglerne i §§ 58 og 65 i
tjenestemandsloven af 1927. En tjeneste-
mandsenke, der omfattes af denne regel, og
som selv har ansættelse i tjenestemandsstil-
ling i tiden efter 1. juli 1969, vil efter udval-
gets forslag kunne oppebære fuld enkepen-
sion samtidig med tjenestemandsløn i ste-
det for som efter den hidtidige ordning at
måtte tåle nedslag i enkepensionen til halv-
delen. Er hustruen afskediget før 1. juli
1969 med halv egenpension efter den
nævnte overgangsregel, eller har hun valgt
at få udbetalt fuld egenpension mod at give
afkald på enkepension, vil hun desuagtet
efter gennemførelse af den foreslåede ord-
ning kunne oppebære fuld ægtefællepen-
sion, der grunder sig på mandens ansættelse
i tjenestemandsstilling i tiden efter 1. juli
1969.

På tilsvarende måde foreslår udvalget, at
vilkårene efter den ældre lovgivning med
hensyn til pensionskravs forældelse samt
bortfald og fortabelse af pensionsrettigheder
søges tilpasset efter tjenestemandspensions-
lovens principper.

Med henblik herpå kan man anbefale, at
der som led i revisionen gives tilsagn
om, at den særlige forældelsesregel i løn-
nings- og pensionslovens § 52. pensionsbort-
faldsreglerne i § 62, stk. 2, og § 68, stk. 1
b)-d) og bestemmelsen i lovens § 67, stk. 2,
om fortabelse af retten til pension samt de
dertil svarende regler i tidligere tjeneste-
mandslove - der i øvrigt kun har haft et
yderst begrænset praktisk anvendelsesom-
råde — ikke skal være gældende fremover.
Samme opfattelse har udvalget med hensyn
til de bestemmelser i den ældre lovgivning,
der foreskriver enkepensionens bortfald ved
indgåelse af nyt ægteskab; men hensynet til
på dette punkt at skabe ligestilling med
ordningen efter tjenestemandspensionslo-
vens § 13 tilsiger, at der samtidig må indfø-
res garantier imod, at enkepension og ægte-
fællepension, hidrørende fra ansættelse in-
den for tj enestem andsområdet i tiden efter
1. juli 1969, kan udbetales til samme per-
son.
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Udvalget liar overvejet, hvorvidt reg-
lerne i lønnings- og pensionslovens § 62, stk.
3, der giver hjemmel for pensionsinddra-
gelse og standsning af pensionsudbetaling
under særlige omstændigheder, bør søges
erstattet af en ordning, der bygger på de i
tjenestemandspensionslovens § 9 fastlagte
retningslinier. Da de forudsætninger, der er
lagt til grund for indholdet af tjeneste-
mandspensionslovens bestemmelse imidler-
tid vanskeligt lader sig forene med de almin-
delige pensionsvilkår efter den ældre lov-
givning, har man ikke fundet grundlag for
at stille forslag om ændring på dette punkt.

Udvalget har endvidere drøftet spørgs-
målet om pensionsforholdene for efterle-
vende børn. set på baggrund af tjeneste-
mandspensionslovens herom gældende be-
stemmelser, og har overvejet muligheden af
at bringe denne ordning i anvendelse for
børn, hvis pensionsmæssige stilling beror på
indholdet af de ældre pensionsbestemmel-
ser. Man har i don henseende ment at måtte

lægge vægt på, at man ved at overgå til
tjenestemandspensionslovens ordning i en
del tilfælde — f. eks. ved at konvertere bør-
nepensionstillæg til enkepension til en selv-
stændig børnepension — ville blive udsat for
at skulle gøre indgreb i eksisterende pensi-
onsrettigheder, og på denne baggrund har
man fra udvalgets side fundet det rigtigst,
at de eksisterende ordninger efter den ældre
lovgivning opretholdes uændret. Man vil
dog i denne forbindelse henstille, at den
administrative forvaltning af disse regler og
herunder behandlingen af spørgsmål om

' fortsat pensionsudbetaling i tiden efter
barnets fyldte 18. år tilrettelægges under
hensyntagen til de principper, der på dette
område er nedfældet i den nye lovgivning.

I overensstemmelse med de synspunkter,
der er gjort rede for i det foregående, har

| udvalget udarbejdet omstående udkast til
lov om pensioner efter tidligere tjeneste-
mandslove m. v. med dertil hørende be-
mærkninger.



Udkast til lov om pensioner efter tidligere tjeneste-
mandslove m. v.

§ 1. Denne lov omfatter pensioner og
ventepenge efter lønnings- og pensionsloven
af 1958 og tidligere tjenestemandslove til
personer, hvis pensionsrettigheder eller ret
til ventepenge beror på ansættelse i staten,
folkeskolen eller folkekirken, som er ophørt
før 1. juli 1969.

Stk. 2. Loven gælder tilsvarende for pen-
sioner i henhold til lov nr. 157 af 7. juni
1958 og tidligere love om pensionering af
civile funktionærer, håndværkere og arbej-
dere ved hæren og søværnet m. v.

§ 2. De af denne lov omfattede pensioner
og ventepenge ydes med grundbeløb, der
for personer, som har opnået pension eller
ventepenge forud for lovens ikrafttræden,
udgør det pr. 1. marts 1970 udbetalte pensi-
ons- eller ventepengebeløb multipliceret
med 100/133. For personer, der opnår pen-
sion efter 31. marts 1970, udgør grundbelø-
bet samme brøkdel af det samlede pensions-
beløb efter de ældre regler med tillæg efter
de pr. 1. marts 1970 gældende satser.

Stk. 2. Grundbeløb efter stk. 1 forhøjes
eller nedsættes ved erhvervelse, resp. bort-
fald af børnepensionstillæg efter 31. marts
1970.

§ 3. Grundbeløb efter § 2 reguleres efter
bestemmelserne om regulering af pensioner
i § 27, stk. 1-2, i lov om tjenesfcemandspen-
sion.

§ 4. Bestemmelserne i §§ 52, 62, stk. 2,
67. stk. 2, og 68, stk. 1 b)-d), i lønnings- og

pensionsloven af 1958 og dertil svarende
regler i tidligere tjenestemandslove kommer
ikke til anvendelse for pensioner, der om-
fattes af nærværende lov.

§ 5. Bestemmelserne i § 58, stk. 1 og 3, i
lønnings- og pensionsloven af 1958 og til-
svarende bestemmelser i tidligere tjeneste-
mandslove finder ikke anvendelse, når den
ene af to samgifte tjenestemænd efter 1. juli
1969 har ansættelse, som kan medregnes i
pensionsalder efter § 4 i lov om tjeneste-
mandspension.

§ 6. Bestemmelsen i § 68, stk. 1 a), i løn-
nings- og pensionsloven af 1958 om bortfald
af enkepension ved indgåelse af nyt ægte-
skab og tilsvarende bestemmelser i tidligere
tjenestemandslove finder ikke anvendelse.

Stk. 2. Såfremt en enke, der oppebærer
enkepension, tillige er berettiget til ægtefæl-
lepension på grundlag af ansættelse, som
kan medregnes i pensionsalder efter § 4 i lov
om. tjenestemandspension, sker der kun
udbetaling af den pension, der er størst.

§ 7. Reglerne i kapitel 9 i lov om tjeneste-
mandspension angående samordning med
pensioner efter den sociale pensionslovgiv-
ning finder tilsvarende anvendelse for pensio-
ner, der omfattes af nærværende lov.

§ 8. Fradrag efter § 29 i lov om tjeneste-
mandspension beregnes for de af nærvæ-
rende lov omfattede pensioner på grundlag
af en omregnet pensionsalder.
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Stk. 2. Omregning efter stk. 1 af pensi-
onsalder, der er lagt til grund ved fastsæt-
telse af pensioner i henhold til lønnings- og
pensionsloven af 1958, foretages således:

Egenpension.

En pensionsalder
under 10 år
fra 10-12 år
- 12-14 -
- 14-16 -
- 16-18 -
- 18-20 -
- 20-22 -
- 22-24 -
- 24-26 -
- 26-28 -

28-31 -
- 31 år og derover.

omregnes til 25 år
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
32 -

- 33 -
- 34 -
- 36 -
- 37 -

Enkepension.

En pensionsalder
under 7 år
fra 7-12 år
- 12-16 -
- 16-20 -
- 20-24 -
- 24-28 -
- 28-32 -
- 32 år og derover

omregnes til 24 år
- 25 -
- 28 -
- 29 -
- 31 -
- 33 -
- 35 -
- 37 -

Stk. 3. Omregning efter stk. 1 af pensi-
onsalder, der er lagt til grund ved fastsæt-
telse af pensioner i henhold til tjeneste-
mandsloven af 1946, foretages således:

Egenpension.

En pensionsalder
under 4 år
fra 4- 7 -
- 7-10 -
- 10-12 -
- 12-14 -

En pensionsalder
fra 14-16 -
- 16-18 -
- 18-20 -
- 20-22 -
- 22-24 -
- 24-25 -
- 25-26 -
- 26-27 -
- 27 år og derover.

omregnes til 16 år
- 21 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -

omregnes til 29 år
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -

35 -
- 36 -
- 37 -

Enkepension.

En pensionsalder
på 0 år omregnes til 19 årOår
fra 0- 7 -
- 7-12 -
- 12-16 -
- 16-20 -
- 20-24 -
- 24-26 -
- 26-28 -
- 28 år og derover

25 -
28 -
30 -
31 -
33 -
34 -
36 -
37 -

Stk. 4. Omregning af pensionsalder, der
er lagt til grund ved fastsættelse af pensio-
ner i henhold til tjenestemandslove før
1946, foretages efter reglerne i stk. 3 på
grundlag af den pensionsalder, der er an-
vendt ved beregning af omregningstillæg i
henhold til lov nr. 606 af 21. december 1946.

Stk. o. Ministeren for statens lønnings- og
pensionsvæsen kan tillade, at samordnings-
fradrag nedsættes eller bortfalder, såfremt
den samordnede efterlønsydelse er lavere
end pensionen med tillæg af indtægtsbe-
stemt social pension efter de forud for 1.
april 1970 gældende regler.

§ 9. Denne lov træder i kraft den 1. april
1970. Bestemmelserne i §§ 4-6 har virkning
fra 1. juli 1969.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 2-3 i lov nr.
81 af 21. marts 1959 om pensioner, der er
fastsat i henhold til de før 1. april 1958 gæl-
dende lønnings- og pensionslove, ophæves.
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Bemærkninger til lovforslaget.

Almindelige bemærkninger.

Lovforslaget tilsigter at skabe giundlag for, at
pensionsforholdene for personer, der oppebærer
pension efter den ældre tjenestenmndslovgivning,
vil kunne tilpasses de pensionsregler, der er gennem-
ført som led i tjenestemandsreformen ved lov nr. 292
af 18. juni 1969 om tjenestemandspension. Denne
tilpasning foreslås effektueret ved at omlægge pen-
sionsstrukturen efter de ældre pensionsordninger på
en sådan måde, at de ældre pensioner for så vidt
angår regulering i forhold til pris- og lønudviklingen
og samordning med pensioner efter den sociale
pensionslovgivning fremtidig vil kunne behandles
på linje med pensioner i henhold til tjenestemands-
pensionsloven. Derudover foreslås den pensionsret-
lige status efter den ældre lovgivning på enkelte
punkter bragt i overensstemmelse med ændrede
principper, som er lagt til grund for reglerne i
t j enestemandspension sloven.

Den foreslåede ordning bygger på indstilling af-
givet i betænkning nr. 550/1969 af et den 8. septem-
ber 1969 nedsat udvalg angående pensioner efter
de ældre tjenestemandslove, i hvilket de politiske
partier, tjenestemændenes centralorganisationer og
disses pensionistgrupper, lønnings- og pensions-
ministeriet samt socialministeriet har været repræ-
senteret.

Gennemførelse af de foreslåede regler om samord-
ning med pensioner efter sociale pensionslove vil
være forbundet med en udgiftsforøgelse, der for den
ældre pensionsbest and som helhed skønnes at ville
andrage 7 a 9 mill. kr. årlig.

Bemærkninger til de enkelte paragraffer.

Til § 1.
Personer, som har eller får ansættelse i tjeneste-

mandsstillinger i staten, folkeskolen eller folke-
kirken efter tjenestemandspension slovens ikraft-
træden den 1. juli 1969, behandles i pensionsmæssig
henseende efter denne lovs regler.

I overensstemmelse hermed er anvendelsesområ-
det for nyordningen for de ældre pensioners ved-
kommende i § 1, stk. 1, afgrænset således, at de
foreslåede bestemmelser kommer til anvendelse for
personer, hvis pensionsrettigheder beror på ansæt-
telse i staten, folkeskolen eller folkekirken, som er
ophørt før 1. juli 1969. Heraf følger, at de foreslåede
regler vil gælde både for personer, der ved nyord-
ningens gennemførelse oppebærer egenpension,
enkepension eller børnepension efter den ældre

tjenestemandslovgivning, og for personer, der har
en af et tidligere ansættelsesforhold afledet even-
tuel ret til enkepension eller børnepension, som iid-
løses på et senere tidspunkt.

De pensioner, som lovforslaget vedrører, består
af pensioner, der er hjemlet i lov nr. 154 af 7. juni
1958 om lønninger og pensioner m. v. til statens
tjenestermend og i samtlige tidligere gældende
tjenestemandslove. — Foruden de nævnte grupper
af pensioner omfatter lovforslaget tillige ventepenge,
der ydes i medfør af § 59 i lønnings- og pensions-
loven af 1958.

1 paragraffens 2. stk. bestemmes, at de foreslåede
regler finder tilsvarende anvendelse for så vidt
angår pensioner, der er hjemlet i lovgivningen om
pensionering af civile funktionærer, håndværkere
og arbejdere ved hæren og søværnet m. v., jfr.
lov nr. 157 af 7. juni 1958 og tidligere love. Spørgs-
målet om de fremtidige pensionsforhold for forsva-
rets civile personel i aktiv tjeneste er taget op til
selvstændig behandling, og det er hensigten at
fremsætte særligt lovforslag herom.

Til §§ 2-3.
De pensioner, lovforslaget vedrører, er hjemlet i

love, som, hvad angår de regler, der kommer til
anvendelse ved fastsættelse af pensionsstørrelser, er
indbyrdes forskellige. Endvidere har reguleringen
af pensionernes faste bestanddele i forhold til pris-
og lønudviklingen i tidens løb været baseret på
bestemmelser af forskelligartet indhold.

Pensionerne efter lønnings- og pensionsloven af
1958 er beregningsmæssigt karakteriseret ved, at
egenpension og enkepension hver for sig fastsættes
under anvendelse af reglerne i lovens §§ 54 og 64
med udgangspunkt i den senest opnåede pensions-
givende lønningsindtægt og på grundlag af erhver-
vet pensionsalder indenfor et maksimum af 32 år.
Til de således opgjorte pensionsbeløb, der suppleres
med tillæg for børn under 18 år efter en bestemt i
loven fastlagt sats, ydes dyrtids- og overenskomst-
tillæg i overensstemmelse med reglerne i lovens
kapitel 5.

Med hensyn til pensioner efter tjenestemands-
loven af 1946 og tidligere tjenestemandslove gælder,
at egenpension og enkepension består af grundbeløb,
der beregnes som en i forhold til pensionsalderen af-
stemt brøkdel af de forud for 1958 gældende grund-
lønninger med opnåede alderstillæg og almindelige
pensionsgivende tillæg, og til grundbeløbene med
eventuelt børnepensionstillæg ydes reguleringstil-
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læg, midlertidigt tillæg og særligt tillæg efter de
satser, der var gældende senest forud for lønnings-
og pensionslovens vedtagelse. De således opgjorte
pensionsbeløb ydes som bruttopension, der ifølge
§ 1 i lov nr. 81 af 21. marts 1959 om pensioner, der
er fastsat i henhold til de før 1. april 1958 gældende
lønnings- og pensionslove, danner grundlag for
beregning af dyrtids- og overenskomstillæg efter de
derom gældende bestemmelser i lønnings- og pen-
sionsloven.

1 § 46 i lov af 18. juni 1969 om tjenestemands-
lønninger og klassificering af tjenestemandsstillinger
i staten, folkeskolen og folkekirken er det med virk-
ning for samtlige pensioner i henhold til den ældre
tjenestemandslovgivning bestemt, at pensionerne
ydes efter de hidtidige regler for tiden indtil 31.
marts 1970. Desuden er det bestemt, at pensionerne
forhøjes fra 1. april 1969 at regne med et tillæg på
2,85 pct. af pensionen inklusive dyrtidstillægget pr.
1. april 1963 og overenskomsttilla>gget pr. 31. marts
1969, samt at tillægget på 2,85 pct. indgår i det
beløb, hvoraf der i øvrigt beregnes dyrtidstillæg i
medfør af lønnings- og pensionslovens § 89, jfr.
§ 87. — Tilsvarende ordning gælder for tiden indtil
31. marts 1970 for så vidt angår ventepenge.

Reguleringsordningen med hensyn til pensioner
efter tjenestemandspensionsloven af 1969 er baseret
på de bevægelser i tjenestemandslønninger, der ud-
løses som følge af dyrtidsregulering og generelle
lønændringer, jfr. lovens § 27, stk. 1 og 2.

I overensstemmelse med den i lønnings- og klassi-
ficeringslovens §§ 7-8 lovfæstede ordning, hvorefter
reguleringspristallet anvendes som regulator ved
dyrtidsregulering, er dyrtidstillægget til lønninger
og pensioner i perioden 1. juli—-30. september 1969
blevet ydet med 30 pct., og for perioden 1. oktober
1969—31. marts 1970 udgør dyrtidstillægget 33 pct.
— Spørgsmålet om løn justering indenfor tjeneste-
mandsområdet og herunder om skalalønændringer
af generel karakter hører efter de nye tjenestemands-
loves gennemførelse til de anliggender, der fremti-
digt afgøres ved aftale mellem ministeren for statens
lønnings- og pensionsvæsen og tjenestemændenes
centralorganisationer efter reglerne i §§ 45-46 i lov
om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folke-
kirken.

Med henblik på at tilvejebringe grundlag for, at
regulering af pensionerne efter de ældre love kan
finde sted efter samme retningslinjer, som er gæl-
dende for pensioner i henhold til tjenestemands-
pensionsloven af 1969, stilles der i § 2 forslag om,
at de ældre pensioner fremtidig ydes med et grund-
beløb, der fastsættes ved at multiplicere pensions-
beløbet efter de hidtidige regler med 100/133, og

i § 3 foreslås, at dette grundbeløb danner grundlag
for regulering i overensstemmelse med reglerne om
pensionsregulering i tjenestemandspensionslovens
§ 27, stk. 1-2.

Omregning til nyt grundbeløb foretages efter
forslaget for så vidt angår allerede løbende pen-
sioner med udgangspunkt i den pr. 1. marts 1970
udbetalte pension, d. v. s. pensionen med alle
gældende tillæg og — hvor der i den udbetalte
pension pr. 1. marts 1970 indeholdes skalafradrag
efter bestemmelserne i §§ 2-3 i lov nr. 81 af 21.
marts 1959 — efter afkortning af skalafradragets
beløb.

De nævnte bestemmelser om .skalafradrag, der
vedrører pensioner, hvori der i henhold til tjeneste-
mandsloven af 1946 og tidligere love er indregnet
reguleringstillæg m. v. som forsørger, kommer efter
den gældende ordning til anvendelse fra det tids-
punkt, da pensionisten eller dennes pensionsberet-
tigede ægtefælle fylder 67 år og dermed opfylder
betingelserne for at få udbetalt folkepensionens
mindstebeløb uden samtidig at have adgang til
indtægtsbestemt folkepension. Som led i den fore-
slåede nyordning af forholdet mellem pensioner
efter de ældre tjenestemandslove og pensioner efter
den sociale pensionslovgivning, hvorom henvises til
lovforslagets §§ 7-8 og de dertil hørende bemærk-
ninger, stilles under § 9 forslag om ophævelse af
skalafradragsbestemmelserne i loven af 21. marts
1959.

Hvor der er tale om pensioner, som kommer til
udbetaling første gang i tiden efter 31. marts
1970, er det i forslaget bestemt, at det samlede
pensionsbeløb beregnet pr. 1. marts 1970, d. v. s.
pensionen efter de ældre regler med alle tillæg efter
de nugældende satser, lægges til grund ved fast-
sættelse af et omregnet nyt grundbeløb.

En tilsvarende ordning kommer efter forslaget
til anvendelse for så vidt angår ventepenge, der er
ydet i medfør af lønnings- og pensionslovens § 59.

Det er forudsat, at aktuelle børnepensionstillæg
medregnes i pensionsbeløb, der omsættes til nyt
grundbeløb, og at reglerne i de ældre love om ydelse
af pensionstillæg for børn fremdeles finder anvendel-
se i tiden efter lovens gennemførelse. For at kunne
tilpasse pensionsudbetalingen i forhold til fremtidige
ændringer, der skyldes tilgang eller bortfald af
børnepensionstillæg, må der forudsættes foretaget
herpå sigtende korrektioner af det med udgangs-
punkt i pensionsstørrelsen pr. 1. marts 1970 om-
regnede pensionsgrundbeløb. Under hensyn hertil
er det i forslagets § 2, stk. 3, bestemt, at grundbeløb
forhøjes eller nedsættes ved erhvervelse, resp. bort-
fald af børnepensionstillæg efter 31. marts 1970.
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Det er forudsat, at der fremtidig i forbindelse
med pensionsudbetaling gives pensionisterne speci-
ficeret underretning om pensionsbeløbets sammen-
sætning og de enkelte bestanddeles størrelse, således
af pensionsmodtagere bliver løbende orienteret om
bevægelser i pensionsstørrelsen.

Til § 4.
I den ældre tjenestemandslovgivning indgår en

række bestemmelser om forældelse af pensionskrav
samt om bortfald og fortabelse af pensionsrettig-
heder, som ikke er videreført i tjenestemandspen-
sionsloven af 1969.

Til disse regler hører lønnings- og pensionslovens
§ 52, hvori bestemmes, at når pension eller vente-
penge ikke er hævet i et helt år, hjemfalder beløbet
for det år, medmindre lovlig forhindring senere
bevises.

Lovens §§ 62, stk. 2, og 68, stk. 1 b)-d), fore-
skiiver, at egenpension og enkepension bortfalder,
når pensionisten uden vedkommende ministers til-
ladelse modtager tjeneste for en ::remmed stat
eller i et sammenhængende tidsrum af 3 år ikke har
hævet pensionen uden senere at kunne bevise lov-
lig forhindring. Egenpensionen bortfalder desuden,
nåi" pensionisten overbevises om inden sin afsked
at have gjort sig skyldig i et forhold, som efter
lovens § 60 ville have medført tab af pensionsretten,
og hvor det drejer sig om enkepension, bortfalder
denne, når det godtgøres, at manden under sin
ansættelse havde gjort sig skyldig i et forhold, der
ville have medført, at pensionsretten for hans ved-
kommende var fortabt.

1 forlængelse af pensionsretsfortabelsesreglerne i
lovens §§ 60-61 indgår desuden i § 67, stk. 2, bestem-
melse om, at en tjenestemands enke er uberettiget
til enkepension, såfremt det før eller efter dødsfaldet
godtgøres, at manden under sin ansættelse havde
gjort sig skyldig i et forhold, der efter § 60 ville
have medført pensionsrettens fortabelse. Hvis
mandens forhold derimod måtte henføres under
§ 61, skal der ved bevillingslov træffes bestemmelse
om, hvorvidt enken skal have pension, og i bekræf-
tende fald af hvilken størrelse.

Da det findes rimeligt, at personer, der er om-
fattet af pensionsreglerne i den ældre lovgivning,
på disse områder får samme vilkår, efter at pen-
sionering har fundet sted, som er gældende for pen-
sionister efter tjenestemandspensionsloven af 1969,
stilles der under § 4 forslag om, at de heromhandlede
bestemmelser i lønnings- og pensionsloven og til-
svarende regler i tidligere tjenestemandslove ikke
fremtidig bringes i anvendelse.

Angående bestemmelsen i lønnings- og pensions-
lovens § 68, stk. 1 a), om bortfald af enkepension
ved nyt ægteskabs indgåelse henvises til lovforsla-
gets § 6 og dertil hørende bemærkninger.

Til § 5.
Efter lønnings- og pensionslovens § 58, stk. 1,

kan ingen oppebære lønning som tjenestemand
samtidig med pension efter lønnings- og pensions-
lovens regler eller samtidig egenpension og enke-
pension, og dette gælder ifølge paragraffens 3. stk.,
selv om den ene ydelse oppebæres som løn eller
pension fra en stilling i folkeskolen, folkekirken,
Københavns kommunale skolevæsen eller en stil-
ling, der er forbundet med adgang til pension fra
en statsunderstøttet pensionskasse. Dersom en
tjenestemands hustru efter mandens død indtræder
eller forbliver i tjenestemandsstilling, kan hun dog
senere til enhver tid vælge at oppebære enkepension
imod at opgive sin tjenestemandsstilling uden egen-
pension.

Af denne regel følger, at en tjenestemands enke,
der selv er tjenestemandsansat eller selv oppebærer
pension fra tidligere ansættelse inden for tjeneste-
mandsområdet, udelukkes fra at få udbetalt enke-
pension, medmindre hun giver afkald på sin tjene-
stemandsstilling, resp. sin erhvervede egenpension.
— Derimod er der efter bestemmelserne om ægte-
fællepension i tjenestemandspensionsloven af 1969
intet til hinder for udbetaling af ægtefællepension i
tilfælde, hvor den berettigede har en ansættelses-
mæssig status, der følger tjenestemandsreglerne,
eller selv har erhvervet en fra en sådan ansættelse
hidrørende pension.

Disse indbyrdes forskelligartede ordninger med
hensyn til samgifte tjenestemænds pensionsforhold
efterlader tvivl om den pensionsretlige stilling, hvor
den ene ægtefælle har ansættelse i tjenestemands-
stilling i tiden efter 1. juli 1969, idet denne ansæt-
telse, der pensionsmæssigt behandles efter tjeneste-
mandspensionslovens regler, giver rettigheder til
fordel for den anden ægtefælle eller for den pågæl-
dende selv, som er uforenelige med begrænsningerne
i den ældre lovgivning.

Under hensyn hertil er det i lovforslagets § 5
bestemt, at lønnings- og pensionslovens § 58, stk. 1
og 3, og tilsvarende regler i tidligere tjenestemands-
love ikke kommer til anvendelse, når den ene af to
samgifte tjenestemænd efter 1. juli 1969 har ansæt-
telse af en sådan art, at ansættelsen i medfør af
tjenestemandspensionslovens § 4 kan medregnes
som pensionsalder.

Når det fastslås, at begrænsningerne i henhold til
§ 58 ikke griber ind, vil der ikke bestå tvivl om, at
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en kvindelig eller mandlig tjenestemand, som er
pensioneret før 1. juli 1969, har ret til samtidig med
sin egenpension at oppebære ægtefællepension, der
hidrører fra mandens, henholdsvis hustruens ansæt-
telse i tjenestemandsstilling efter 1. juli 1969, når
sådan pension kommer til udbetaling.

Ved den foreslåede ordning fjernes endvidere med
virkning fra lovens ikrafttræden bestående hindrin-
ger for, at enken efter en tjenestemand, der er af-
gået ved døden før 1. juli 1969, får udbetalt enke-
pension samtidig med lønningsindtægt under tjene-
stemandsansættelse i tiden efter 1. juli 1969.

Tilsvarende pensionsmæssige virkninger vil des-
uden være knyttet til tjenestemandsansættelse i
tiden efter 1. juli 1969 i tilfælde, hvor tjenestemænd,
der er samgifte inden 1. juli 1931, i medfør af over-
gangsbestemmelsen i lønnings- og pensionslovens
§ 73 har bevaret ret til at få deres pensionsforhold
ordnet efter reglerne i §§ 58 og 65 i tjenestemands-
loven af 1927. Efter den foreslåede ordning vil en
tjenestemandsenke, der omfattes af denne regel,
og som selv har ansættelse i tjenestemandsstilling,
i tiden efter 1. juli 1969 kunne oppebære fuld enke-
pension samtidig med tjenestemandsløn i stedet
for som efter den hidtidige ordning at måtte tåle
nedslag i enkepensionen til halvdelen. Er hustruen
afskediget før 1. juli 1969 med halv egenpension
efter den nævnte overgangsregel, eller har hun valgt
at få udbetalt fuld egenpension mod at give afkald
på enkepension, vil hun desuagtet efter forslagets
gennemførelse kunne oppebære fuld ægtefællepen-
sion, der grunder sig på mandens ansættelse i
tjenestemandsstilling i tiden efter 1. juli 1969.

Til § 6.
1 lønnings- og pensionslovens § 68, stk. 1 a),

er det bestemt, at enkepension bortfalder, når
enken indgår nyt ægteskab. En enke, hvis enke-
pension er bortfaldet på grund af nyt ægteskabs
indgåelse, er dog ifølge paragraffens 2. stk. beretti-
get til atter at få den samme pension, når det nye
ægteskab ophører ved dødsfald eller skilsmisse;
men har også den anden ægtefælle været tjeneste-
mand, har enken alene krav på den enkepension,
der ved beregning viser sig at være størst.

Efter ægtefællepensionsreglerne i tjenestemands-
pensionsloven af 1969 er det derimod forudsat, at
der ved indgåelse af nyt ægteskab ikke sker ind-
greb i retten til fortsat at oppebære en erhvervet
ægtefællepension. Det bestemmes dog i lovens § 13,
at der i tilfælde, hvor en tjenestemands efterlevende
ægtefælle måtte være berettiget til mere end én
ægtefællepension, der hidrører fra ansættelse inden

for tjenestemandsområdet, kun sker udbetaling af
den ægtefællepension, som er størst.

For at nærme vilkårene efter gammel og ny ord-
ning på dette punkt mod hinanden foreslås der
under § 6, stk. 1, tilvejebragt hjemmel for, at be-
stemmelsen i lønnings- og pensionslovens § 68,
stk. 1 a), og tilsvarende bestemmelser i tidligere
tjenestemandslove ikke bringes i anvendelse i de
tilfælde, hvor en pensionsberettiget enke måtte
indgå nyt ægteskab.

Som stk. 2 foreslås i lighed med ordningen efter
tjenestemandspensionslovens § 13 medtaget be-
stemmelse om, at en tjenestemands enke, der måtte
være berettiget såvel til enkepension efter de ældre
regler som til ægtefællepension, der hidrører fra
ansættelse inden for tjenestemandsområdet i tiden
efter 1. juli 1969, kun får udbetalt den af pensioner-
ne, der er størst.

Til § 7.
Efter den gældende ordning har personer, der

oppebærer pension efter den ældre tjenestemands -
lovgivning, adgang til at få udbetalt folkepensio-
nens mindstebeløb fra det fyldte 67. år. Som et
alternativ hertil gælder, at tjenestemandspensionen,
hvis indkomstforholdene tillader det, kan suppleres
med indtægtsbestemt folkepension, invalidepension
eller offentlig enkepension efter de derom gældende
regler i den sociale pensionslovgivning.

I forbindelse med gennemførelsen i 1964 af lov-
givningen om fuld folkepension blev der truffet
bestemmelse om, at tjenestemandspensionister og
dermed ligestillede grupper skulle være undtaget
fra retten til fuld, ikke-indtægtsbestemt folkepension
i tiden fra 1. april 1970. Desuden indgår der i den
sociale pensionslovgivning regler om særlige be-
grænsninger i tjenestemandspensionisters adgang til
indtægtsbestemte pensionsydelser.

Samtidig med vedtagelsen af tjenestemandspen-
sionsloven af 1969, der bl. a. indeholder regler om
samordning mellem tjenestemandspensioner efter
denne lov og sociale pensioner, er der imidlertid ved
ændringslovene nr. 351, 352 og 353 af 18. juni 1969
til lovene om folkepension, om invalidepension og
om pension og hjælp til enker m. m. skabt forud-
sætning for, at tjenestemandspensionister opnår
ligestilling med andre befolkningsgrupper for så
vidt angår rettighederne efter den almindelige
sociale pensionslovgivning, idet ordningen efter de
nævnte ændringslove går ud på, at bestemmelserne
om undtagelse fra retten til fuld folkepension og om
særlige begrænsninger i adgangen til indtægts-
bestemte sociale pensioner ophæves fra 1. april 1970
med virkning for tjenestemænd, tjenestemands-
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pensionister og dermed sidestillede grupper, hvis
pensionsrettigheder ikke er hjemlet i regler, der var
gældende før 1. juli 1969.

En nyordning af pensionsforholdene for pensioni-
ster efter den ældre lovgivning vil derfor medføre,
at disse pensionistgrupper får en status, som vil til-
lade, at personer over 67 år kan oppebære fuld folke-
pension i tiden efter 1. april 1970, og som samtidig
vil sikre personer under 67 år adgang til indtajgts-
bestemte sociale pensionsydelser i overensstemmelse
med de herom gældende almindelige regler, alt på
linje med hvad der allerede gælder for personer, der
oppebærer pension i henhold til tjenestemandspen-
sionsloven af 1969.

Det er herefter lagt til grund, at efterlønsforhol-
dene for pensionister efter de ældre love må afpasses
under hensyntagen til rettighederne efter de sociale
pensionsordninger, og at dette bør ske ved, at
pensionerne inddrages under tjenestemandspen-
sionslovens samordningsregler. I overensstemmelse
hermed er det i forslagets § 7 bestenro, at reglerne i
tjenestemandspensionslovens kapitel 9 finder til-
svarende anvendelse for de pensioner, lovforslaget
vedrører.

Til § 8.
Den beløbstilpasning, der finder sted, når en

tjenestemandspensionist (eller dennes pensions-
berettigede ægtefælle) har ret til at få udbetalt
folkepension, invalidepension eller offentlig enke-
pension, gennemføres efter tj enestem andspensions -
loven ved indeholdelse af et fradrag i tjenestemands-
pensionen. Dette samordningsfradrag er med hen-
blik på de tilfælde, hvor tjenestemandspension kom-
bineres med fuld folkepension, ifølge lovens § 29
fastsat sådan, at det for hvert års pensionsalder,
som er lagt til grund ved beregning af tjeneste-
mandspensionen, udgør 2 pct. af folkepensionens
grundbeløb. Da tjenestemandspensionen ikke kan
overstige den pension, der svarer til en pensions-
alder på 37 år, vil samordningsfradraget med fuld
optjent pension for 37 tjenesteår således udgøre
74 pct. af folkepensionen, medens det for pensioni-
ster på lavere pensionsalderstrin vil blive beregnet
efter en forholdsmæssigt mindre procentsats. I alle
tilfælde vil samordningsfradraget være mindre end
den udbetalte folkepension, således at pensionisterne
gennem samordningen opnår en forhøjelse af den
efterløn, der er tilsikret i form af egentlig tjeneste-
mandspension, hvilket svarer til, at tjenestemands-
pensionerne efter den hidtidige ordning er blevet
suppleret med folkepensionens mindst sbeløb.

Reglerne om samordning imellem tjenestemands -
pension og fuld folkepension er ifølge tjeneste-
mandspensionslovens § 30 tillige retningsgivende for

beregning af samordningsfradrag ved kombination
af tjenestemandspension og indtægtsregulerede
sociale pensioner i form af indtægtsbestemt folke-
pension, invalidepension og offentlig enkepension
til personer i alderen under 67 år. Det er her lagt
til grund, at størrelsen af den samlede efterløn, der
maksimalt kan udbetales, når tjenestemandspen-
sion kombineres med den indtægtsbestemte pen-
sions grundbeløb, begrænses til den efterløn, der i
alt ville blive udbetalt, dersom pensionisten var
fyldt 67 år og dermed ville være berettiget til fuld
folkepension. Fremkommer der ved kombinationen
en samlet efterløn over denne grænse, fradrages det
overskydende beløb i tjenestemandspensionen.

Ved tilrettelæggelse af en nyordning omkring for-
holdet mellem pensioner efter den ældre tjeneste-
mandslovgivning og sociale pensioner på grundlag
af tjenestemandspensionslovens samordningsregler
er det imidlertid af betydning, at samordningssyste-
met er baseret på et pensionsoptjeningsforløb, som
er karakteriseret ved, at den indtjente pension for
hvert af tjenesteårene efter det fyldte 25. år forøges
med 1/37 af stillingens højeste pension, hvorimod
pensionsoptjeningen efter de ældre tjenestemands-
love er foregået efter indbyrdes forskellige regler,
der adskiller sig væsentligt fra tjenestemandspen-
sionslovens ordning.

For at skabe ensartethed i grundlaget for sam-
ordning stilles der i § 8, stk. 1, forslag om, at bereg-
ning af samordningsfradrag i henhold til tjeneste-
mandspensionslovens § 29 for de ældre pensioners
vedkommende foretages med udgangspunkt i en
omregnet pensionsalder, og i paragraffens 2.-4. stk.
er angivet, hvorledes pensionsaldersskalaerne for
henholdsvis egenpension og enkepension efter den
ældre lovgivning i denne henseende foreslås omreg-
net til pensionsalder inden for et maksimum af
37 år. De foreslåede omregningsskalaer, der vedrø-
rer pensionsalder, som er lagt til grund ved bereg-
ning af pensioner efter lønnings- og pensionsloven
af 1958 og efter tjenestemandsloven af 1946, er
udarbejdet således, at pensionsalder på hvert enkelt
trin efter den ældre lovgivning er omsat til den
pensionsalder efter tjenestemandspensionsloven,
der giver nærmest tilsvarende relative pensionsdæk-
ning som pensionsalderen efter de ældre lovregler,
vedkommende pensionist er omfattet af. For så vidt
angår pensioner i henhold til tjenestemandslove
før 1946 foreslås anvendt samme omregningsregler
som for pensioner efter tjenestemandsloven af 1946,
således at omregningen baseres på den pensions-
alder, der er anvendt ved fastsættelse af omregnings-
tillæg i henhold til lov nr. 606 af 21. december 1946.

Ved afkortning af samordningsfradrag efter de
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foreslåede regler vil der i enkelte tilfælde, hvor
tjenestemandspensionen efter de ældre love er
unormalt lav set i forhold til det almindelige tjene-
stemandspensionsniveau, kunne fremkomme en
samlet efterløn, der er lavere end den aktuelle tje-
nestemandspension sammenlagt med indtægts-
bestemt social pension efter de på nuværende tids-
punkt gældende regler, og på tilsvarende måde kan
der forekomme tilfælde, hvor den samordnede efter-
lønsydelse, der udbetales første gang i tiden efter
1. april 1970, er lavere end den samlede efterløn,
som ville være opnået, hvis tjenestemandspensionen
var blevet udbetalt før 1. april 1970 og var blevet
suppleret med indtægtsbestemt social pension efter
de nugældende regler.

Under hensyn hertil foreslås som stk. 5 indført
en bemyndigelsesregel, hvorefter ministeren for
statens lønnings- og pensionsvæsen kan tillade, at
samordningsfradrag nedsættes eller bortfalder, så-

fremt den samordnede efterlønsydelse er lavere end
pensionen med tillæg af indtægtsbestemt social
pension efter de forud for 1. april 1970 gældende
regler.

Til § 9.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april

1970, således at ikrafttrædelsen sker samtidig med,
at reglerne i folkepensionslovgivningen om fuld
folkepension bliver alment gældende, og fra samme
tidspunkt, som gælder for iværksættelse af samord-
ning efter tjenestemandspensionslovens kapitel 9,
jfr. denne lovs § 34, stk. 1. Af hensyn til ligestillin-
gen med pensionister efter tjenestemandspensions-
loven af 1969 foreslås det dog, at reglerne i lovfor-
slagets §§ 4-6 får virkning fra 1. juli 1969.

Efter forslaget i paragraffens 2. stk. ophæves
reglerne om skalafradrag i lov nr. 81 af 21. marts
1959 §§ 2 og 3. Herom henvises til bemærkningerne
til lovforslagets §§ 2-3.
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Bilag I

Udbetalte egen- og enkepensioner pr. 1. oktober 1967 inden for stilling sområderne stat,
folkeskole og folkekirke

Egenpensioner Enkepensioner

Staten
Udbetalt af lønnings- og pensionsministeriet 6.718 5.446
Udbetalt af generaldirektoratet for statsbanerne . 4.974 5.076
Udbetalt af generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 3.113 2.377
Udbetalt af Københavns universitets kurator . 129 98
Folkeskolen 3.484 1.881
Folkekirken 400 500

18.818 15.378

I alt 34.196
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Bilas II
Egenpension udbetalt af lønnings- og pens ions ministeriet
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Bilag IV

Højeste egenpension pr. 1. oktober 1969 fra forskellige tjenestemandsstillinger

Efter tjmdl. 1946.
Grundløn 2.400 kr.

Grimdpension 2.352 kr.
Bruttopension pr. 1/3-59 9.262 -
Overensk.sats 36 kr.

bruttopens. pr. 1/10-69 22.143 -
-f- skalafradrag 1.100 -

21.043 kr.

Grundløn. 2550 kr.

Grundpension 2.457 kr.
Bruttopens. pr. 1/3-59 9.368 -
Overensk.sats 36 kr.

bruttopens. pr. 1/10-69 22.288 -
-H skalafradrag 1.000 -

21.288 kr.

Grundløn, 2.850 kr.

Grundpension 2.667 -
Bruttopens. pr. 1/3-59 9.577 -
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69 22.775 -
-?- skalafradrag 1.000 -

21.775 kr.

Grundløn 3.300 kr.

Grundpension 3.066 kr.
Bruttopens. pr. 1/3-59 10.179 -
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69 23.604 -
-^ skalafradrag 1.000 -

22.604 kr.

Efter VpL. 1958.

3. Ikl. 12.780 kr.

Bruttopens. pr. 1/3-59. .
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69.

8.839 kr.

21.559 kr.

3. Ikl. 12.780 h

Bruttopens. pr. 1/10-69 21.559 kr.

3. Ikl. 12.780 kr

Bruttopens. pr. 1/10-69 21.559 kr.

7. Ikl. 13.920 kr.

Bruttopens. pr. 1/3-59.
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69

9.480 kr.

22.442 kr.
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Grundløn 4.860 hr.

Grundpension 4.242 kr.
Bruttopens, pr. 1/3-59 11.550 -
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 25.890 -
-r skalafradrag 500 -

25.390 kr.

Grundløn 6.600 hr.

Grundpension 5.628 kr.
Bruttopens, pr. 1/3-59 14.239 -
Overensk.sats 48 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 32.524 -
-r skalafradrag 500 -

32.024 kr.

Grundløn 9.000 kr.

Grundpension 7.560 kr.
Bruttopens, pr. 1/3-59 18.193 -
Overensk.sats 60 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 41.297 -
-r skalafradrag 200 -

41.097 kr.

Grundløn 13.200 kr.

Grundpension 10.668 kr.
Bruttopens, pr. 1/3-59 24.391 -
Overensk.sats 84 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 56.091 -

15. IM. 18.180 kr

Bruttopens, pr. 1/3-59. .
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69.

11.794 kr.

26.226 kr.

21. IM. 23.940 kr.

Bruttopens, pr. 1/3-59.
Overensk.sats 48 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69

14.818 kr.

33.520 kr.

26. IM. 32.100 kr.

Bruttopens, pr. 1/3-59.
Overensk.sats 72 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69.

19.102 kr.

45.279 kr.

29. Ikl. 42.600 kr.

Bruttopens, pr. 1/3-59.
Overensk.sats 84 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69

24.615 kr.

56.598 kr.
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Bilag V

Enkepension pr. 1. oktober 1969 fra forskellige tjenestemandsstillinger

Efter tjmdl. 1946.
Grundløn 2.400 kr

L6-20 år Kvt. 20/60
Grundpension
Bruttopens. pr. 1/3-59. .
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69.
~ skalafradrag

28 år — Kvt. 24/60
Grundpension
Bruttopens. pr. 1/3-59. .
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69.
-f- skalafradrag

Grundløn 2.550 kr,

16-20 år Kvt. 20/60
Grundpension
Bruttopens. pr. 1/3-59.
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69
~ skalafradrag

Grundløn 2.550 kr,

28 år — Kvt. 24/60
Grundpension
Bruttopens. pr. 1/3-59
Overensk.sats 30 kr.
Biuttopens. pr. 1/10-69
— skalafradrag

1.120 kr.
6.280 -

16.171 -
1.120 -

15.051 kr.

1.344 kr.
7.536 -

18.299 -
1.344 -

16.955 kr.

1.170 kr.
6.560 -

16.757 -
1.170 -

15.587 kr.

1.404 kr.
7.873 -

18.764 -
1.404 -

17.360 kr.

Efter Ipl. 1958.
3. Ikl. 12.780 kr

16-20 år — 44 pct.

Bruttopens. pr. 1/3-59. .
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69

32 år — 56 pct.

Bruttopens. pr. 1/3-59. .
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69

Bruttopens. pr. 1/10-69.

3. Ikl 12.780 h

32 år — 56 pct.

Bruttopens. pr. 1/10-69.

5.423 kr

14.792 -

6.901 kr.

17.226 kr.

3. Ikl. 12.780 kr

16-20 år — 44 pct.

14.798 kr.

17.226 kr.
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Grundløn 2.850 kr.

16-20 år — Kvt. 20/60
Grundpension 1.270 kr.
Brattopens, pr. 1/3-59 7.121 -
Overensk.sats 30 kr.
Brattopens, pr. 1/10-69 17.529 -
^ skalafradrag 1.270 -

16.259 kr.

Grundløn 2.850 kr.

28 år — Kvt. 24/60
Grundpension 1.524 kr.
Bruttopens, pr. 1/3-59 8.435 -
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 19.539 -
~ skalafradrag 1.500 -

18.039 kr.

Grundløn 3.300 kr.

16-20 år — Kvt. 20/60
Grundpension 1.460 kr.
Bruttopens, pr. 1/3-59 8.187 -
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 19.197 -
'- skalafradrag 1.460 -

17.737 kr.

Grundløn 3.300 kr.

28 år — Kvt. 24/60
Grundpension 1.752 kr.
Brattopens, pr. 1/3-59 8.663 -
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69 21.317 -
•f- skalafradrag 1.300 -

20.017 kr.

3. Ikl. 12.780 kr.

16-20 år — 44 pct.

Bruttopens. pr. 1/10-69 14.792 kr.

3. Ikl. 12.780 kr.

32 år — 56 pct.

Bruttopens. pr. 1/10-69 17.226 kr.

7. Ikl. 13.920 kr.

16-20 år — 44 pct.

Bruttopens. pr. 1/3-59 5.824 kr.
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69 15.543 kr.

32 år

7. Ikl 13.920 kr.

56 pct.

Bruttopens. pr. 1/3-59 7.412 kr.
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens. pr. 1/10-69 17.931 kr.
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Grundløn 4.860 h

16-20 år — Kvt. 20/60
Grundpension
Bruttopens, pr. 1/3-59.
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69.
•f- skalafradrag

Grundløn 4.860 kr.

28 år — Kvt. 24/60
Grundpension
Bruttopens, pr. 1/3-59
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69
4- skalafradrag

Grundpension
Bruttopens, pr. 1/3-59.
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69
-r skalafradrag

Grundløn 6.600 kr

28 år — Kvt. 24/60
Grundpension
Bruttopens, pr. 1/3-59.
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69
-i- skalafradrag

Grundløn 9.000 kr

16-20 år - Kvt. 20/60
Grundpension
Bruttopens, pr. 1/3-59.
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69

2.020 kr.
8.931 -

21.685 -
1.000 -

20.685 kr.

2.424 kr.
9.335 -

22.243 -
600 -

21.643 kr.

Grundløn 6.600 kr.

16-20 år -- Kvt. 20/60
2.680 kr.
9.591 -

22.793 -
400 -

22.393 kr.

3.216 kr.
10.330 -

23.812 -
0 -

23.812 kr.

3.600 kr.
10.714 -

24.539 kr.

16-20 år

15. Ikl. 18.180 kr.

44 pct.

Bruttopens, pr. 1/3-59 7.304 kr.
Overensk.sats 30 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 17.782 kr.

15. Ikl. 18. 180 kr.

32 år — 56 pct.

Bruttopens, pr. 1/3-59 9.295 kr.
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 22.188 kr.

21. Ikl. 23.940 kr.

16-20 år — 44 pct.

Bruttopens, pr. 1/3-59
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69

32 år

21. Ikl. 23.940 kr.

56 pct.

Bruttopens, pr. 1/3-59.
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69

16-20 år

26. Ikl. 32.100 kr.

44 pct.

Bruttopens, pr. 1/3-59.
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. J/10-69

8.697 kr.

21.364 kr.

11.069 kr.

25.030 kr.

10.672 kr.

24.482 kr.
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Grundløn 9.000 kr.
28 år - Kvt. 24/60
Grundpension 4.320 kr.
Bruttopens, pr. 1/3-59 11.628 -
Overensk.sats 36 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 25.999 kr.

Grundløn 13.200 kr.
16-20 år — Kvt. 24/60
Grundpension 5.080 kr.
Bruttopens, pr. 1/3-59 13.386 -
Overensk.sats 48 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 31.150 kr.

Grundløn 13.200 kr.
28 år — Kvt. 24/60
Grundpension 6.096 kr.
Bruttopens, pr. 1/3-59 15.291 -
Overensk.sats 48 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 34.173 kr.

26. IM. 32.100 kr.

32 år — 56 pet.

Bruttopens, pr. 1/3-59 13.583 kr.
Overensk.sats 48 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 31.620 kr.

29. IM. 42.600 kr.

16-20 år — 44 pet.

Bruttopens, pr. 1/3-59 13.213 kr.
Overensk.sats 48 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 30.911 kr.

29. IM. 42.600 kr.

32 år — 56 pet.

Bruttopens, pr. 1/3-59 16.817 kr.
Overensk.sats 60 kr.
Bruttopens, pr. 1/10-69 39.203 kr.
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Bilag VI

Højeste egenpension pr. 1. oktober 1969 fra forskellige tjmd. stillinger
efter omregning til nyt grundbeløb med dyrtidstillæg 33 pct.



Grundløn 6.600 kr.
Udbetalt bruttopens.
Grundpension
-f 33 pct

Grundløn 9.000 kr.
Udbetalt bruttopens.
Grundpension
-t 33 pct

Grundløn 13.200 kr.
Udbetalt bruttopens.
Grundpension
+ 33 pct

pr. 1/10-69 32.024 kr.
24.078 kr.
7.946 ••

32.024 kr.

pr. 1/10-69 41.097 kr.
30.900 kr.
10.197 ••
41.097 kr.

pr. 1/10-69 56.091 kr.
42.174 kr.
13.917 -
56.091 kr.

21. lkl. 23.940 kr.
Udbetalt bruttopens.
Grundpension
+ 33 pct

26. lkl. 32.100 kr.
Udbetalt bruttopens.
Grundpension
+ 33 pct

29. lkl. 42.600 kr.
Udbetalt bruttopens.
Grundpension
+ 33 pct

pr. 1/10-69 33.520 kr
25.203 kr.
8.317 -

33.520 kr.

pr. 1/10-69 45.279 kr.
34.044 kr.
11.235 -
45.279 kr.

pr. 1/10-69 56.598 kr.
42.555 kr.
14.043 -
56.598 kr.








































