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KAPITEL 1

Indledning

A. Udvalgets kommissorium

Den 3. november 1977 skrev arbejdsministeren
således til direktør Geert Drachmann:

"I forbindelse med statsministerens skriftlige
redegørelse i folketinget den 22. august 1977 om
regeringens økonomisk-politiske forslag blev det
tilkendegivet, at formålet med regeringens be-
skæftigelsesplan er igennem fremme af erhvervs-
livet, støtte til investeringer på energiområdet,
en aktiv arbejdsmarkedspolitik og forbedringer
af samfundets service over for borgerne at skabe
nye arbejdspladser.

I en situation præget af stor ledighed og et
stort underskud på betalingsbalancen er der imid-
lertid snævre grænser for omfanget af en sådan
politik. Derfor finder regeringen det naturligt
at supplere erhvervs- og beskæftigelsespolitikken
med ordninger, der sikrer en bedre fordeling af
det eksisterende arbejde, således at flere kommer
i arbejde, og således at arbejdsstyrken får en
bedre aldersmæssig sammensætning.

På denne baggrund har regeringen besluttet at
nedsætte et snævert udvalg med repræsentanter
for arbejdsmarkedets parter med henblik på snar-
lig fremsættelse af forslag til sådanne ordninger.

Udvalget skal som sin første opgave udarbejde
forslag til en efterlønsordning for ældre arbejds-
løshedskassemedlemmer udformet som en ud-
bygning af den eksisterende arbejdsløshedsfor-
sikringsordning. Ordningen skal i videst muligt
omfang finansieres gennem forøgede bidrag til
arbejdsløshedsforsikringen samt ved besparelser
på arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Udvalgets indstilling om etablering af en ef-
terlønsordning skal så vidt muligt afgives inden
udgangen af februar måned 1978.

Udvalget skal herefter udarbejde forslag med
henblik på begrænsning af det eksisterende over-
arbejde og indførelse af obligatorisk afspadse-
ring af overarbejde i videst muligt omfang.

Endelig påhviler det udvalget at overveje an-
dre forslag til en bedre fordeling af den eksiste-

rende arbejdsmængde med det dobbelte formål
at sætte flere i arbejde, samtidig med at den en-
kelte får tilbudt bedre trivsels- og uddannelses-
muligheder.

Under henvisning hertil skal man anmode
Dem om at ville indtræde i udvalget og som for-
mand lede udvalgets arbejde.

Arbejdsministeriet har samtidig anmodet ne-
dennævnte organisationer og offentlige myndig-
heder om at udpege medlemmer og tilforordne-
de således:

Medlemmer:
Landsorganisationen i Danmark 3

Fællesrådet for danske Tjenestemands-

og Funktionærorganisationer 1

Akademikernes Centralorganisation 1

Dansk Arbejdsgiverforening 2
Sammenslutningen af Landbrugets
Arbejdsgiverforeninger 1

Finansministeriet som offentlig
arbejdsgiver 1

Amtsrådsforeningen, Kommunernes Lands-
forening, Foreningen af Kommuner i
Københavns amt, Københavns kommune og
Frederiksberg kommune i fællesskab 1

Tilforordnede:
Finansministeriet 1
Socialministeriet 1
Økonomiministeriet 1

Herudover udpeges 2 tilforordnede fra ar-
bejdsministeriet, og kredsen af tilforordnede
kan udvides til drøftelse af særlige spørgsmål.

Til støtte for udvalget nedsættes et sekreta-
riat."
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B. Udvalgets sammensætning

Udvalget har følgende sammensætning:

Formand:
Direktør Geert Drachmann

Medlemmer:
Udpeget af Landsorganisationen i Danmark:
Forbundsformand Paulus Andersen
Forbundsformand Erik Bording
Økonom Poul Nyrup Rasmussen

Udpeget af Fællesrådet for danske Tjeneste-
mands- og Funktionærorganisationer:
Eva Munck

Udpeget af Akademikernes Centralorganisation:
Direktør Jakob Kristian Lomholt

Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening:
Direktør P. Schade-Poulsen
Afdelingschef Hans Skov Christensen

Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets
Arbejdsgiverforeninger:
Formand, forpagter Børge Hansen

Udpeget af finansministeriet som offentlig ar-
bejdsgiver:
Afdelingschef Bodil Andersen

Udpeget af Amtsrådsforeningen, Kommunernes
Landsforening, Foreningen af Kommuner i Kø-
benhavns amt, Københavns kommune og Fre-
deriksberg kommune i fællesskab:
Kontorchef Herluf Ibsen, Kommunernes Lands-

forening.

Tilforordnede:
Udpeget af arbejdsministeriet:
Fuldmægtig Povl Holm, arbejdsministeriet
Ekspeditionssekretær Vagn Åge Jensen, arbejds-

direktoratet

Udpeget af finansministeriet:
Fuldmægtig Finn Høirup Mortensen

Udpeget af socialministeriet:
Afdelingschef Adam Trier

Udpeget af økonomiministeriet:
Fuldmægtig Mikael Trier.

Udvalgets sekretariatsforretninger varetages
af fuldmægtig Povl Holm med bistand af fuld-
mægtig Hans Hækkerup og sekretær Vibeke Dal-
bro, arbejdsministeriet.

C. Redegørelse for udvalgsarbejdet og
oversigt over betænkningens indhold

Efter udvalgets kommissorium, der er aftrykt
foran under punkt A, har det påhvilet udvalget
som dets første opgave at udarbejde forslag til
en efterlønsordning for ældre arbejdsløshedskas-
semedlemmer, udformet som en udbygning af
den eksisterende arbejdsløshedsforsikringsord-
ning. I overenesstemmelse hermed besluttede
man på udvalgets første møde den 1. december
1977 at koncentrere udvalgsarbejdet omkring
dette spørgsmål og udskyde behandlingen af
udvalgets øvrige opgaver, indtil forhandlingerne
om etablering af en efterlønsordning var afslut-
tet. Udvalget, der har holdt 8 møder, har heref-
ter udarbejdet nærværende betænkning, der bl.a.
omfatter et udkast til lovregler om en efterløns-
ordning, udformet som et udkast til lov om æn-
dring af arbejdsløshedsforsikringsloven.

Det blev på et tidligt tidspunkt under udval-
gets forhandlinger klart, at de medlemmer i ud-
valget, der repræsenterer Dansk Arbejdsgiverfor-
ening og Sammenslutningen af Landbrugets Ar-
bejdsgiverforeninger, ikke kunne medvirke ved
udarbejdelsen af forslag til en efterlønsordning
efter de i kommissoriet givne retningslinier. Dis-
se medlemmer har afgivet en mindretalsudtalel-
se, der er optaget i kapitel 9. I dette kapitel er
endvidere indeholdt en særudtalelse fra repræ-
sentanterne for lønmodtagerorganisationerne.
Kommunernes repræsentant i udvalget har til-
kendegivet, at der ikke fra kommunernes side
er taget stilling til kommissoriet.

I kapitel 2 beskrives i hovedtræk dagpenge-
reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven.

I kapitlerne 3-5 er redegjort for udvalgsfler-
tallets overvejelser om udformningen af en efter-
lønsordning. Overvejelserne har resulteret i et
forslag om etablering af en efterlønsordning til
ikrafttræden pr. 1. januar 1979 omfattende så-
vel fuldtids- som deltidsforsikrede medlemmer
af anerkendte arbejdsløshedskasser i alderen 60-
66 år. Ordningen er udformet således, at over-
gang til efterløn kan ske både fra beskæftigelse
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og fra ledighed. I forbindelse med indførelsen af
efterløn som en nyordning er for denne alders-
gruppe foreslået en tilbagevenden til hovedrege-
len i arbejdsløshedsforsikringslovens § 55 om
26 ugers beskæftigelse inden for de sidste 3 år,
som betingelse for ret til dagpenge.

I kapitel 6 er redegjort for ordningens øko-
nomiske konsekvenser.

I kapitel 7 er behandlet spørgsmålet om ord-
ningens finansiering. Det understreges, at ud-

valgsflertallet har ment ikke at burde stille for-
slag om, hvilken regel der skal gælde med hen-
syn til finansieringen gennem forøgelse af bidra-
gene til arbejdsløshedsforsikringen.

Endelig er i kapitel 8 indeholdt udkast med
bemærkninger til lovregler om efterløn.

Med afgivelsen af nærværende betænkning
anser udvalget sit arbejde for afsluttet for så
vidt angår kommissoriets 1. del om udarbejdelse
af forslag til en efterlønsordning.

Marts 1978

Bodil Andersen

Erik Bording

Geert Drachmann
(formand)

Herluf Ibsen

Eva Munck

P. Schade-Poulsen

Paulus Andersen

Hans Skov Christensen

Børge Hansen

Jakob Kristian Lomholt

Poul Nyrup Rasmussen

Povl Holm

Hans Hækkerup

Vibeke Dalbro

9



KAPITEL 2

Dagpengereglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven
A. Anerkendte arbejdsløshedskasser

Der er i dag 58 anerkendte arbejdsløshedskasser
samt et mindre antal ikke anerkendte kasser.

Arbejdsministeren meddeler efter begæring
anerkendelse til arbejdsløshedskasser, der opta-
ger medlemmer fra et eller flere bestemte fag el-
ler erhvervsområder, som har mindst 1000 med-
lemmer, og hvis vedtægter er i overensstemmel-
se med en standardvedtægt.

Arbejdsministeren kan nægte at anerkende en
ny arbejdsløshedskasse inden for et fag, hvor der
allerede findes en anerkendt arbejdsløshedskasse.

B. Betingelser for medlemskab ( § 4 1 )

1. Ret til optagelse som medlem har personer,
1) som har bopæl her i riget, bortset fra Fær-

øerne og Grønland.
2) som er mellem 16 og 65 år, og
3) som enten

a) er beskæftiget som lønmodtager inden
for kassens faglige område med en gen-
nemsnitlig arbejdstid på over 30 timer
ugentlig, jfr. dog kapitel 11, og som har
haft sådan beskæftigelse i mindst 5 uger
umiddelbart før begæring om optagelse
eller

b) dokumenterer at kunne få og faktisk
får sådan beskæftigelse som nævnt i
litra a umiddelbart før optagelsen eller

c) har gennemført en erhvervsmæssig ud-
dannelse til kassens faglige område af
mindst 18 måneders varighed, når be-
gæring om optagelse fremsættes inden 2
uger efter uddannelsens afslutning,eller

d) mere end midlertidigt udøver selvstæn-
dig erhvervsvirksomhed eller

e) aftjener værnepligt.

Lærlinge, der er omfattet af lærlingelovens
§ 1, har ikke ret til optagelse.

Det er ingen betingelse for optagelse i en
arbejdsløshedskasse, at pågældende er med-
lem af en fagforening.

Særregler for deltidsarbejde
Personer, hvis arbejdstid — beregnet i gen-
nemsnit for en måned — er mindst 15 og
højst 30 timer om ugen, og som ikke øn-
sker eller evner at have arbejde i fagets ful-
de , sædvanlige arbejdstid, kan optages som
deltidsforsikrede medlemmer af en ar-
bejdsløshedskasse .
De deltidsforsikrede omfattes stort set af
de samme regler som de fuldtidsforsikrede.
Særreglerne for de deltidsforsikrede er in-
deholdt i lovens §11.

2 Bevarelse af medlemskab
Medlemmer, som ikke har deres væsentligste
livsophold ved erhvervsarbejde, eller som
ikke kan anses for arbejdssøgende til regel-
mæssigt erhvervsarbejde, skal udtræde af kas-
sen. Medlemmer, der er holdt op med at ar-
bejde for at gennemgå en uddannelse, eller
som af anden grund midlertidigt ikke er ar-
bejdssøgende, kan dog bevare medlemsret-
ten, hvilket bevirker, at de ved ledighed efter
afsluttet eller afbrudt uddannelse eller efter
en periode, hvor de af anden grund midler-
tidigt ikke har været arbejdssøgende, straks
er dagpengeberettiget, hvis de iøvrigt opfyl-
der de under punkt C nævnte betingelser
herfor.
Også medlemmer, som må anses for uegnet
til regelmæssigt arbejde eller til samarbejde
med arbejdsledere eller arbejdskammerater,
skal udtræde af kassen.
Endelig kan medlemsretten fortabes på grund
af restance med medlemsbidrag eller som
følge af forseelse mod kassen (§§ 78, 86 og
87).
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C. Dagpengeretten

1. Medlemskabets varighed
Lønmodtagere opnår ret til dagpenge efter 6
måneders medlemskab af en anerkendt ar-
bejdsløshedskasse, selvstændige erhvervsdri-
vende efter 1 års medlemskab, lærlinge, som
efter § 41, stk. 4, har været afskåret fra med-
lemskab , og nyuddannede, som har gennem-
ført en erhvervsmæssig uddannelse af mere
end 18 måneders varighed, jfr. § 41, stk. I,
nr. 3, opnår ret til dagpenge umiddelbart ef-
ter optagelse som medlem.

2. Arbejdsmæssige betingelser
Dagpengeretten er endvidere betinget af, at
medlemmet forud for hver udbetaling af dag-
penge har haft arbejde eller har udøvet selv-
stændig erhvervsvirksomhed i 26 uger inden
for de sidste 3 år (§ 55). 3-års perioden blev
ved lovændring af 10. juni 1976 forlænget
til 4 år for tiden indtil 1. januar 1978, og ved
lovændring af 14. december 1977 yderligere
indtil 1. januar 1980. Ved den seneste æn-
dring blev desuden gennemført en morato-
rieordning, der indebærer, dels at medlem-
mer, der ellers ville miste dagpengeretten i
1978, bevarer denne til 1. januar 1979, dels
at medlemmer, der havde mistet retten til
dagpenge i perioden 15. november — 31. de-
cember 1977, kunne genindtræde i retten
fra 1. januar 1978 til 1. januar 1979.
Dagpengeretten for deltidsforsikrede er be-
tinget af, at medlemmet før hver udbetaling
af dagpenge har haft arbejde i en tid, som
sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde,
sædvanlige omfang i mindst 17 uger inden
for de sidste 3 år (§ 72). Indtil 1 .januar 1980
dog inden for de sidste 4 år.
Medlemmer, som under ledighed har bibe-
skæftigelse ved selvstændig virksomhed, eller
hvis ægtefælle driver selvstændig erhvervs-
virksomhed, kan kun oppebære dagpenge,
hvis de har haft arbejde i 130 dage inden for
de sidste 18 måneder.
Undtagelser fra 130-dages reglen gøres, når
medlemmets egen eller ægtefællens selvstæn-
dige virksomhed er af meget ringe omfang,
nemlig jordbrugere, hvis landejendoms grund-
værdi ifølge den 15. alm. vurderingerunder

15.000 kr., og andre selvstændige nærings-
drivende, hvis gennemsnitlige nettoindtægt
er under 30 kr. pr. dag. For sådanne medlem-
mer gælder den almindelige 26-ugers regel.
Endvidere vil medlemmer, hvis ægtefælle dri-
ver en selvstændig virksomhed, kunne frita-
ges for det skærpede arbejdskrav, såfremt
det efter virksomhedens art og medlemmets
forudsætninger samt omstændighederne iøv-
rigt må anses for godtgjort, at medlemmet
ikke kan deltage i ægtefællens bedrift eller
virksomhed.

D.Udbetaling af dagpenge

1. Almindelige betingelser
Dagpenge kan kun udbetales til medlemmer,
der er ledige, og som har henvendt sig til ar-
bejdsformidlingen for at søge arbejde. I le-
dighedsperioden skal medlemmer "være til
rådighed for arbejdsmarkedet" (§ 57).

2. Specielle betingelser
I lovens §§ 61-63 er opregnet en række til-
fælde, hvor dagpenge ikke må udbetales.
Det gælder, hvor medlemmet
a) er omfattet af konflikt,
b) er syg eller i øvrigt uarbejdsdygtig,
c) aftjener værnepligt eller unddrager sig

denne.
d) er frihedsberøvet eller forsørget på an-

stalt,
e) uberettiget vægrer sig ved at overtage pas-

sende, anvist arbejde, for hvilket lønnen
ikke er lavere end den overenskomstmæs-
sige løn på området, eller

f) uden fyldestgørende grund forlader sit ar-
bejde, eller hvis ledighed skyldes utilbør-
lig adfærd på arbejdspladsen.

3. Sociale pensioners indflydelse på dagpenge-
retten
Til medlemmer, som modtager pension i
henhold til de sociale pensionslove, eller
som er fyldt 67 år, kan dagpenge i løbet af
12 måneder i træk ikke udbetales med be-
løb, som sammenlagt svarer til dagpenge for
mere end 78 dage (§ 64).
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E. Ydelsen

1. Ydelsens størrelse
Dagpengenes generelle maksimum er pr. 1.
april 1978 225 kr. pr. dag for heltidsforsikre-
de og 150 kr. pr.dag for deltidsforsikrede. Sat-
sen for nyuddannede er 181 kr. pr. dag. Dag-
penge udbetales for indtil 6 dage om ugen. Det
individuelle maksimum beregnes som 90% af
medlemmets hidtidige løn og beløb,hvormed
arbejdsfortjenesten inden for vedkommende
fag er ændret i kraft af pristalsreguleringen.
Første gang et medlem begærer dagpenge, be-
regnes arbejdsfortjenesten på grundlag af de
sidste 5 ugers beskæftigelse. Ny beregning fo-
retages efter enhver uafbrudt arbejdsperiode
af mindst 13 ugers varighed.
Forekommer der i en iøvrigt uafbrudt arbejds-
periode søgnehelligdage, sygedage, vejrligsle-
dighedsdage, feriedage samt ledighedsdage i
forbindelse med virksomhedslukning på grund
af ferie, forlænges 5-ugers, henholdsvis 13-
ugers perioden med antallet af sådanne dage.
Ny beregning af arbejdsfortjenesten skal i så-
danne tilfælde foretages, når der foreligger
en samlet arbejdsperiode på mindst 13 uger.
Et medlem, som er overgået fra deltidsarbej-
de til fuldtidsarbejde, betragtes efter 5 ugers
fuldtidsarbejde som fuldtidsforsikret (§ 68,
stk. 4). Ved indtrædende ledighed beregnes
ny dagpengesats på grundlag af arbejdsfor-
tjenesten i de sidste 5 uger, uanset om med-
lemmet ikke har været beskæftiget i 13 uger
som fuldtidsforsikret.

2. Regulering af dagpenge
Den maksimale dagpengesats reguleres pr. 1.
april og 1. oktober på grundlag af den gen-
nemsnitlige timefortjeneste for alle arbejdere
inden for håndværk og industri i hele landet
i henholdsvis nærmest forudgående april og
oktober kvartal. Der er således tale om en
velstandsregulering, hvori indgår såvel pris-
talsregulering, overenskomstmæssige lønfor-
højelser og lønglidning (§ 47).
Den individuelle dagpengesats reguleres ude-

lukkende i kraft af pristalsregulering, således
at medlemmets arbejdsfortjeneste, som dan-
ner grundlag for beregning af dagpengesat-
sen, pristalsreguleres i overensstemmelse med
pristalsreguleringen inden for vedkommendes
fag ( § 5 1 , stk. 1).

3. Fradrag i dagpenge
Hvis et medlem i anledning af ledighed mod-
tager ydelser, som ikke er omfattet af arbejds-
løshedsloven, som f.eks. en privat arbejdsløs-
hedsforsikringsydelse, nedsættes dagpengene,
således at den samlede hjælp ikke overstiger
det beløb, som medlemmet kunne få udbe-
talt i dagpenge.
Endvidere sker der som hovedregel fradrag
for arbejdsindtægter, ligesom der sker fra-
drag for de timer, der medgår til udførelsen
af ikke-indtægtsgivende arbejde.
Arbejdsfri indtægter medfører derimod som
hovedregel ikke fradrag i dagpengene. Dette
gælder dog ikke med hensyn til indtægter, der
normalt træder i stedet for en mistet arbejds-
indtægt, som f.eks. en egenpension. For med-
lemmer, der ikke har adgang til at oppebære
folkepension, fradrages kun den del af pen-
sionen, der overstiger folkepensionens grund-
beløb.

F. Finansiering

Arbejdsløshedsforsikringen finansieres gennem
medlemsbidrag, arbejdsgiverbidrag samt ved re-
fusion fra staten.

Medlemsbidraget udgør årlig et beløb svaren-
de til 2,25 gange dagpengenes størrelse. Arbejds-
giverbidraget andrager årligt 135 kr. pr. forsik-
ret heltidsarbejder.

For de første 2 arbejdere i hvert foretagende
dog 67,50 kr. pr. helårsarbejder.

For land- og skovbrugsarbejdere samt for fi-
skere 27 kr. pr. helårsarbejder.

Visse lønmodtagergrupper ydes der ikke ar-
bejdsgiverbidrag for (§ 84).
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KAPITEL 3

Betingelser for ret til efterløn
A. Aldersbetingelser

Efter udvalgets kommissorium skal forslaget til
en efterlønsordning tage sigte på "ældre arbejds-
løshedskassemedlemmer". Udvalgets overvejelser
om, hvilken aldersgruppe, der herefter skal væ-
re omfattet af ordningen, har resulteret i, at et
flertal har ment, at ordningen bør stå åben for
medlemmer i alderen 60-66 år. I overvejelserne
har indgået, at den almindelige folkepensionsal-
der er 67 år, for enlige kvinder dog 62 år, således
at medlemmer, der modtager efterløn, kan over-
gå til at oppebære folkepension umiddelbart ef-
ter ophøret af udbetaling af efterløn. Dette hen-
syn kunne tale for at begrænse enlige kvinders
adgang til efterløn til tiden før det fyldte 62. år,
men flertallet er af den opfattelse, at det ud fra
en lighedsbetragtning er rigtigst, at kvinder og
mænd får samme adgang til efterløn.

B. Krav om medlemskab af anerkendt ar-
bejdsløshedskasse

Et hovedformål med en efterlønsordning er at
opnå en beskæftigelsesmæssig virkning ved at
søge at trække de 60-66-årige ud af arbejdsmar-
kedet.

Det kan derfor diskuteres, om efterlønsmod-
tagere bør udtræde af arbejdsløshedskasserne,
da de ikke længere opfylder kravet i arbejds-
løshedslovens § 43 om at stå til rådighed for
arbejdsmarkedet, eller om de arbejdsløsheds-
kassemedlemmer, der overgår til efterløn, skal
forblive stående som medlemmer af arbejdsløs-
hedskasserne uden pligt til at stå til rådighed.

Ordningens administration forudsættes over-
taget af arbejdsløshedskasserne, jfr. kapitel 4,
og det er derfor nødvendigt, at kasserne er ud-
styret med myndighed til at foretage bindende
dispositioner i forhold til efterlønsmodtagerne
på linie med forvaltningsakter fra en offentlig
myndighed. Da det er fundet uakceptabelt, at

arbejdsløshedskasserne, der er private foreninger,
men hvis virksomhed er lovreguleret, bliver ud-
styret med beføjelser i forhold til borgere uden
for kassernes medlemskreds, har flertallet ment,
at efterlønsmodtagerne bør blive stående som
medlemmer af kasserne med de af medlemskabet
flydende rettigheder og forpligtelser over for ar-
bejdsløshedskassen. Også det forhold, at efter-
lønsordningen ifølge kommissoriet etableres som
en udbygning af den eksisterende arbejdsløs-
hedsforsikringsordning, taler for at fastholde
kravet om medlemskab.

Som en konsekvens af medlemskabets fort-
sættelse og efterlønnens karakter af en forsik-
ringsydelse i forlængelse af dagpengeforsikrin-
gen har flertallet ment, at medlemmer, der mod-
tager efterløn, bør betale medlemsbidrag på
lige fod med dagpengeberettigede medlemmer.
Det vil sige, at det enkelte medlem efter over-
gangen til efterløn fortsætter med at betale bi-
drag, som om medlemmet var forblevet på dag-
pengeordningen.

Efter flertallets opfattelse bør adgangen til
efterløn begrænses til medlemmer af anerkend-
te arbejdsløshedskasser. Begrundelsen herfor er,
at kun de anerkendte arbejdsløshedskasserer un-
givet arbejdsdirektørens kontrol, at deres ved-
tægt er i overensstemmelse med en af arbejds-
ministeren godkendt standardvedtægt, og at de
ikke-anerkendte kasser frit kan fastsætte dag-
pengenes størrelse.

C. Medlemsanciennitet, herunder særlige
regler for deltidsforsikrede

1. Det har i udvalget været fremhævet, at kun
medlemmer med længere tids tilknytning til
arbejdsmarkedet bør kunne overgå til efter-
løn. Der har i denne forbindelse været peget
på længere tids medlemskab af Arbejdsmar-
kedets Tillægspension som indikation for
tilknytning til arbejdsmarkedet, medens et
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flertal af udvalget har anset en løsning, hvor-
efter tilknytningen til arbejdsmarkedet do-
kumenteres gennem medlemskab af en ar-
bejdsløshedskasse for bedst stemmende med
ordningens formål. Flertallet har herved taget
hensyn til, at en ordning, der knytter betin-
gelsen til medlemskab af Arbejdsmarkedets
Tillægspension, typisk vil involvere, at selv-
stændige erhvervsdrivende ikke får mulighed
for at komme ind under ordningen.

2. Ved afgørelsen af, hvilket krav til medlems-
anciennitetens længde der bør fastsættes, har
flertallet lagt vægt på, at der sikres en rimelig
tilknytning til arbejdsmarkedet samtidig med,
at der tages et rimeligt hensyn til de erhvervs-
aktive, som først på et sent tidspunkt har haft
mulighed for eller har følt sig foranlediget til
at indmelde sig i en arbejdsløshedskasse. Fler-
tallet har herefter ment, at anciennitetskra-
vet bør fastsættes til sammenlagt 5 års med-
lemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse
inden for de sidste 10 år. 10-års perioden, in-
den for hvilken ancienniteten kan optjenes,
er fundet hensigtsmæssig, dels fordi der bør
være tale om en aktuel tilknytning til arbejds-
markedet, dels fordi det ville være et urime-
ligt krav til både arbejdsløshedskasserne og
til det enkelte medlem at forlange dokumen-
tation for en anciennitet, der ligger længere
tilbage.

3. For så vidt angår medlemmer af arbejdsløs-
hedskasser, der først er blevet anerkendt in-
den for de seneste år, og medlemmer af ikke-
anerkendte kasser, som fremtidig opnår aner-
kendelse, har flertallet fundet, at sådanne
medlemmer bør have adgang til at medregne
deres medlemsanciennitet fra tiden før aner-
kendelsen. Også forsikringsperioder, der er
optjent i andre lande inden for Det europæ-
iske Fællesskab, vil kunne medregnes ved op-
fyldelsen af 5-års kravet,jfr. bemærkningerne
under punkt E om foreneligheden mellem
kravet om bopæl i Danmark som betingelse
for ret til efterløn og Danmarks internationale
forpligtelser.

4. Som nævnt i kapitel 1, punkt C, har et fler-
tal af udvalget ment, at efterlønsordningen bør
omfatte såvel fuldtidsforsikrede som deltids-

forsikrede arbejdsløshedsmedlemmer, men så-
ledes at efterløn til deltidsforsikrede medlem-
mer ydes med et lavere beløb, jfr. bemærknin-
gerne herom i kapitel 5.
Etablering af en ordning med 2 ydelsesniveau-
er har givet anledning til overvejelser om fast-
sættelse af forskellige regler for fuldtidsfor-
sikrede og deltidsforsikrede medlemmer med
hensyn til opfyldelsen af det generelle ancien-
nitetskrav på 5 år, der efter forslaget skal gæl-
de for begge grupper.
Udvalget har herved været opmærksom på
det særlige problem, der ligger i adgangen til
at overgå fra deltidsforsikring til fuldtidsfor-
sikring, jfr. arbejdsløshedsforsikringslovens
§ 68, stk. 4, efter kun 5 ugers arbejde af
større omfang end deltidsarbejde. Ved ind-
trædende ledighed beregnes nye dagpenge
på grundlag af arbejdsfortjenesten i de sidste
5 uger, og ved overgang til efterløn vil et
medlem således kunne få efterløn over en
7-års periode efter niveauet for en fuldtids-
forsikret med kun 5 ugers fuldtidsbeskæf-
tigelse.
En sådan brug af ordningen er fundet uak-
ceptabel. Når der oprettes en ordning med 2
forskellige ydelsesniveauer, synes det rigtigt
at forbeholde adgangen til fuldtidsefterløn
til de arbejdsløshedskassemedlemmer, der
har haft en længere tids tilknytning til ar-
bejdsmarkedet som fuldtidsforsikrede med-
lemmer, og som derfor har indstillet sig på et
indtægtsniveau efter fuld normal arbejdstid.
Dette synspunkt, der nødvendiggør en præ-
cisering af anciennitetskravet til 5 års ancien-
nitet som fuldtidsforsikret medlem, gør det
på samme måde rimeligt, at der også stilles
krav om en aktuel tilknytning til arbejdsmar-
kedet som fuldtidsforsikret. Flertallet har
herefter ment, at efterløn beregnet efter dag-
pengesatsen for fuldtidsforsikrede bør forbe-
holdes medlemmer, der inden for de sidste
10 år har været fuldtidsforsikret i sammen-
lagt mindst 5 år, deraf mindst 26 uger umid-
delbart før overgangen til efterløn, således at
fuldtidsforsikrede medlemmer, der ikke op-
fylder dette anciennitetskrav, får efterløn be-
regnet efter samme dagpengesats som de del-
tidsforsikrede, eventuelt efter at have mod-
taget dagpenge som fuldtidsforsikret i en pe-
riode inden overgangen til efterløn.
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D. Aktuel dagpengeret

1. Retten til dagpenge
Da et af efterlønsordningens hovedformål er
at opnå en beskæftigelsesmæssig virkning,har
et flertal i udvalget fundet det rigtigt, at kun
personer, der har en aktuel tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, bør have adgang til efterløn.
Flertallet foreslår derfor, at der stilles krav
om, at medlemmerne på tidspunktet for over-
gang til efterløn skal opfylde betingelserne
for ret til dagpenge.
Dette betyder i overensstemmelse med ord-
ningens formål, at ordningen også omfatter
medlemmer i beskæftigelse, der ved indtræ-
dende ledighed ville opfylde betingelserne for
ret til dagpenge.
Det har i udvalget været overvejet, om der
burde være adgang til at overgå til efterløn
for personer, der modtager sygedagpenge.
Det følger af arbejdsløshedsforsikringslovens
§ 62, at medlemmer, som er syge eller arbejds-
udygtige, ikke kan få udbetalt arbejdsløsheds-
dagpenge. Disse medlemmer får under syg-
domsperioder udbetalt sygedagpenge på lige
fod med personer som bliver syge i en beskæf-
tigelsesperiode.
Da efterlønsordningen efter flertallets opfat-
telse kun bør omfatter personer med tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, måttet det i "givet
fald være rimeligt kun at give adgang til efter-
løn til medlemmer på sygedagpenge, hvis de
ved raskmelding ville opfylde betingelserne
for ret til dagpenge efter arbejdsløshedsfor-
sikringsloven.
En sådan regel ville imidlertid være umulig
for kasserne at administrere, idet den ville
forudsætte, at kasserne under medlemmets
sygdomsperiode kunne gå ind i en lægelig
vurdering af, om medlemmet på et senere
tidspunkt ville kunne raskmeldes.
Sygdomsperioder i en dagpengeperiode regnes
som "død periode", hvilket vil sige,at den pe-
riode, inden for hvilken der skal dokumente-
res arbejde i 26 uger, forlænges med et tids-
rum, der svarer til varigheden af sygdommen.
Medlemmet stilles derfor ikke økonomisk rin-
gere ved at vente med at overgå til efterløn,
indtil medlemmet igen opfylder betingelserne
for ret til dagpenge. Et flertal i udvalget har
herefter været enige om også i forhold til den-

ne gruppe at fastholde kravet om en aktuel
dagpengeret som betingelse for ret til efterløn.

2. Tilbagevenden til hovedregelen i § 55, stk. 1
I forbindelse med indførelse af efterløn som
en nyordning har et flertal i udvalget fundet,
at der for medlemmer i alderen 60-66 år bør
ske en tilbagevenden til hovedregelen i ar-
bejdsløshedsforsikringslovens § 55, stk. 1,
hvorefter ret til dagpenge er betinget af, at
medlemmet forud for hver udbetaling af dag-
penge har haft arbejde, som sammenlagt sva-
rer til fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i
mindst 26 uger inden for de sidste 3 år, for
deltidsforsikrede dog 17 uger inden for de
sidste 3 år, jfr. § 72, stk. 1.
En sådan tilbagevenden til lovens hovedregel
samtidig med ordningens indførelse pr. 1. ja-
nuar 1979 vil medføre, at en del langtidsledi-
ge medlemmer udover, hvad der vil følge af
moratorieordningens udløb, vil falde for 26-
ugers regelen straks ved ordningens start, lige-
som en del medlemmer vil falde for 26-ugers
regelen den dag, de fylder 60 år.
Efterløn ydes efter begæring, som forudsæt-
tes indgivet til arbejdsløshedskassen et stykke
tid før den ønskede overgang til efterløn, så-
ledes at kassen kan nå at ekspedere sagen in-
den det ønskede overgangstidspunkt. Indgives
begæringen senest den dag, dagpengeretten
ophører efter § 55, stk. 1, henholdsvis § 72,
stk. 1, anses medlemmet som overgået til ef-
terløn fra begæringens indgivelse, selv om sa-
gen først måtte blive behandlet i kassen på et
senere tidspunkt.
De medlemmer, der falder for 26-ugers rege-
len på grund af tilbagevenden til hovedregelen
i § 55,stk. 1 -herunder også medlemmer, der
er omfattet af den såkaldte moratorieordning
- glider således umiddelbart over i efterløns-
ordningen fra deres dagpengeperiode, hvis de
indgiver begæring om efterløn senest den dag,
de fylder 60 år, eller, hvis de er fyldt 60 år in-
den udgangen af 1978, senest den dag, efter-
lønsordningen træder i kraft.

E. Krav om bopæl

1. Som det fremgår af bemærkningerne under
punkt D foreslås retten til efterløn gjort be-
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tinget af, at medlemmet ved overgangen til
efterløn opfylder betingelserne for ret til ar-
bejdsløshedsdagpenge .
For at være dagpengeberettiget skal medlem-
met normalt have bopæl i Danmark, og det
følger umiddelbart heraf, at medlemmet må
have bopæl her i landet på det tidspunkt, da
medlemmet overgår til efterløn.
Spørgsmålet er herefter, om medlemmet og-
så fortsat skal bevare sin bopæl her i landet i
hele efterlønsperioden, eller om medlemmet
omvendt skal kunne beholde efterlønnen, selv
om medlemmet senere flytter til udlandet. I
arbejdsløshedsforsikringsloven stilles der krav
om fortsat bopæl i Danmark som betingelse
for ret til at modtage arbejdsløshedsdagpenge.
For dagpengenes vedkommende er kravet
særligt begrundet, fordi det står i forbindelse
med, at modtageren skal være arbejdssøgende
og stå til rådighed for arbejdsmarkedet her i
landet. Bortset fra den særlige ferieordning,
jfr. arbejdsdirektoratets cirkulære af 22. juli
1976, har den, der modtager arbejdsløsheds-
dagpenge, derfor end ikke ret til midlertidigt
at opholde sig i udlandet. Den, der modtager
efterløn, skal ikke stå til rådighed for arbejds-
markedet, og det kan derfor synes nærliggen-
de at overveje en lempeligere regel for grup-
pen af efterlønsmodtagere.
Med henblik på at undgå, at der uretmæssigt
sker udbetaling af efterløn, bør der være ri-
melig mulighed for at føre kontrol med med-
lemmernes arbejds- og indtægtsforhold i ef-
terlønsperioden. En sådan kontrol vil i prak-
sis ikke kunne udøves under længere tids op-
hold i udlandet, og udvalgets flertal har der-
for ment, at både retten til at overgå til efter-
løn og retten til fortsat udbetaling af efterløn
bør være betinget af bopæl her i landet. Bo-
pælskravet skal efter flertallets opfattelse ikke
være til hinder for, at der kan ske udbetaling
af efterløn til medlemmer, der tager kortva-
rigt ophold i udlandet under ferie eller lig-
nende. Nærmere regler for efterlønsmodta-
gernes adgang til i kortere perioder at få ud-
betalt efterløn i udlandet bør efter flertallets
opfattelse fastsættes administrativt.

2. Bopælskravet har i udvalget været overvejet
i sammenhæng med spørgsmålet om, hvor-
vidt der efter internationale regler må være

ret til efterløn for personer med bopæl i ud-
landet.
a. For så vidt angår forholdet til De europæ-

iske Fællesskaber, kan der ikke være tvivl
om, at efterlønnen må betragtes som en
social sikringsydelse, der er omfattet af
Rådets forordning nr. 1408/71 om anven-
delse af de sociale sikringsordninger på ar-
bejdstagere og deres familier, der flytter
inden for Fællesskabet.
Der har i udvalget været peget på, at efter-
løn må sidestilles med pension, således at
der umiddelbart vil være ret til at flytte
med ydelsen hvorsomhelst inden for med-
lemsstaternes område. Betragtes efterløn-
nen som pension, vil der endvidere blive
spørgsmål om at medregne forsikringsperi-
oder efter anden medlemsstats lovgivning
til opfyldelse af kravet om 5 års medlem-
skab i arbejdsløshedskassen. Hvis sådanne
"fremmede "forsikringsperioder er nødven-
dige, kan ydelsen efter dansk lovgivning
dog nedsættes forholdsmæssigt, således at
der f.eks. efter 2 års medlemskab ville
kunne opnås ret til 2/5 af efterlønnens
normale beløb.
Et flertal af udvalget har ikke kunnet til-
slutte sig dette synspunkt, men har ment,
at efterlønnen er af en så speciel karakter,
at den ikke uden videre kan indpasses i
forordningens system. Under hensyn til ef-
terlønnens særlige karakter, herunder ord-
ningens opbygning som en fortsættelse af
arbejdsløshedsforsikringen, har flertallet
været mest tilbøjeligt til at betragte efter-
lønnen som en ydelse ved arbejdsløshed i
forordningens forstand. Efter forordning
1408/71 er — bortset fra de særlige regler
i forordningen om grænsegængere, jfr. ar-
tikel 71, og om arbejdstagere, der rejser til
et andet medlemsland for at søge beskæf-
tigelse dér, jfr. artikel 69 — udbetaling af
ydelser ved arbejdsløshed knyttet til bo-
pælskriteriet, og der er således efter for-
ordningen ikke nogen almindelig adgang
til at medtage ydelsen ved flytning til et
andet land inden for Fællesskabet. Flertal-
let har været opmærksom på, at der kan
blive spørgsmål om at medregne forsik-
ringsperioder i andre lande inden for Fæl-
lesskabet til opfyldelse af 5-års kravet,
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uden at der bliver tale om nogen forholds-
mæssig reduktion af ydelsen. Der bør for-
mentlig søges optaget en bestemmelse i bi-
lag til forordningen om indpasning af ef-
terlønnen i forordningens regler,

b. I forhold til de øvrige nordiske lande gæl-
der den nordiske konvention om social
tryghed, der omfatter sociale ydelser ef-
ter den til enhver tid gældende sociale lov-
givning, herunder ydelser ved alderdom,
nedsat erhvervsevne og arbejdsløshed.
Efterlønnen passer ikke umiddelbart i kon-
ventionens system.
Som nævnt foran har det været fremført i
udvalget at efterløn må betragtes som pen-
sion.
Antages det, at efterlønnen er en grund-
pension, giver konventionen ret til i 3 år
efter flytning til et andet nordisk land
fortsat at modtage efterløn, som er til-
lagt inden flytningen, og muligvis også ret
til at få tillagt efterløn efter flytningen for
resten af 3-års perioden. Betragtes efter-
lønnen som tillægspension, kan efterløn-
nen medtages ved flytning til et andet nor-
disk land uden begrænsninger.
Sidestilles efterlønnen med en ydelse ved
arbejdsløshed, er der efter den nordiske
konvention ikke adgang til at medtage ef-
terlønnen ved flytning til et andet nordisk
land. Derimod kunne der eventuelt blive
spørgsmål om at anvende reglerne i den
nordiske overenskomst om godskrivning af
kvalifikationsperioder m.m. i forbindelse
med ret til dagpenge for arbejdsløshedsfor-
sikrede. Overenskomsten er indgået med
hjemmel i tryghedskonventionen, og over-
enskomstens principper kunne føre til, at
forsikringsperioder i arbejdsløshedsforsik-
ringen i et andet nordisk land skulle med-
regnes til opfyldelse af kravet om 5 års an-
ciennitet i en dansk arbejdsløshedskasse
som betingelse for at overgå til efterløn.
Spørgsmålet om anvendelse af konventi-
onens bestemmelser på efterlønnen har
næppe nogen varig betydning, fordi det
må anses for nødvendigt, at der indføjes
udtrykkelige bestemmelser i konventionen
om denne specielle ydelse. Der findes i
slutprotokollen til konventionen bestem-
melser, der afskærer fra udbetaling i et an-

det nordisk land af ydelser, som nærmest
må sidestilles med efterlønnen.
Det gælder således for Finlands vedkom-
mende for de såkaldte arbejdsløshedspen-
sioner efter folkepensionloven, for Sveri-
ges vedkommende for førtidspension af ar-
bejdsmæssige grunde og for Danmarks ved-
kommende for førtidig folkepension på
grund af arbejdsløshed eller lignende mang-
lende mulighed for at opnå beskæftigelse.
Efter det for udvalget oplyste vil der næp-
pe fra de andre nordiske lande blive rejst
indsigelser imod en udtrykkelig bestem-
melse i konventionen om, at efterlønnen
kun udbetales til den, der har bopæl i Dan-
mark. Der arbejdes for tiden i et nordisk
udvalg med en almindelig revision af kon-
ventionen, og en sådan bestemmelse vil ef-
ter det oplyste kunne påregnes indføjet til
ikrafttræden om ca. 1-2 år.

c. Med hensyn til øvrige socialforsikrings-
overenskomster bør det efter flertallets
opfattelse på linie med standpunktet til
forordning 1408/71 og til den nordiske
konvention præciseres, at efterlønnen ikke
skal kunne medtages ved fraflytning til ud-
landet. Det bør endvidere præciseres, at
fremmede forsikringsperioder ikke skal
kunne medregnes til opfyldelse af kravet
om 5 års medlemsanciennitet.

F. Udelukkelse fra efterlønsordningen som
følge af sociale pensionsydelser

Et flertal i udvalget har været enige om, at med-
lemmer, der modtager ydelser efter den sociale
pensionslovgivning, ikke samtidig skal kunne
modtage efterløn.

Typisk vil personer, der modtager sådanne
ydelser, ikke være dagpengeberettigede, idet dis-
se ydelser overvejende ydes til personer, der ikke
har tilknytning til arbejdsmarkedet, jfr. bilag 2,
oversigt over pensionsordninger efter den sociale
lovgivning for personer under 67 år.

Endvidere har det ikke for udvalgets flertal
været hensigten, at en efterlønsordning skal
være en erstatning for de sociale pensionsord-
ninger, men at ordningen tværtimod skal sigte
på en personkreds, der ikke typisk vil modtage
ydelser efter de sociale pensionslove.

Endelig har det ikke været tanken, at nog-
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le medlemmer skulle have mulighed for dobbelt-
forsorgelse gennem en kombination af efterløn
og sociale pensionsydelser, jfr. hertil også over-
vejelserne under kapitel 5. punkt D, om fradrag
i efterlønnen for anden indtægt.

G. Arbejde i efterlonsperioden

Et hovedsigte med etablering af en efterlønsord-
ning er at give ældre arbejdsloshedskassemed-
lemmer, der ønsker at trække sig tilbage fra ar-
bejdslivet, en økonomisk ydelse, der kan træde
i stedet for deres hidtidige indtægt ved erhvervs-
arbejde. Skal der ske udbetaling af efterløn, ma
tilknytningen til arbejdsmarkedet derfor i prin-
cippet være ophort, saledes at personer, der efter
at være overgået til efterløn patager sig arbejde

i hvert fald af større omfang — ikke længere
kan siges at høre hjemme i den kategori, som ef-
terlønsordningen tager sigte pa.

Da ordningen tilsigtes tilrettelagt som et til-
bud til de pågældende, kunne i konsekvens her-
af anlægges det synspunkt, at alt arbejde — uan-
set arbejdets omfang — som en efterlønsmodta-
ger patager sig, skal have til følge, at den pågæl-
dende ma forlade efterlønsordningen. De 60-66
arige, som ikke har ønske om helt at opgive at
arbejde, måtte i sa fald være henvist til at søge
førtidig folkepension, der under hensyntagen til
reglerne om indtægtsregulering kan oppebæres
sideløbende med anden indtægt.

Heroverfor kan anføres, at menneskelige hen-
syn, herunder ønsket om at undgå isolation og
ensomhed blandt personer, der trækker sig til-
bage fra arbejdslivet og overgår til efterløn, ta-
ler for, at der i hvert fald i et vist omfang gives
efterlønsmodtagere adgang til at arbejde. Også
vanskelighederne ved at sikre overholdelsen af et
totalt arbejdsforbud, som af mange efterløns-
modtagere kan opfattes som en urimelighed, ta-
ler for en sådan ordning.

Pa baggrund heraf har udvalgsflertallet ment,
at der bør åbnes adgang til beskæftigelse i efter-
lønsperioden i sammenlagt 5 uger om året. Det
betyder, at medlemmer, der modtager efterløn,
ma udtræde af ordningen, hvis de inden for de
sidste 12 maneder har haft arbejde af større om-
fang end sammenlagt 200 timer ( 5 x 1 arbejds-
uge pa 40 timer). Regelen foreslås at skulle gælde
for hele gruppen af efterlønsmodtagere, hvad-

enten medlemmet er overgået til efterløn fra
fuldtidsforsikring eller deltidsforsikring.

I det omfang en efterlønsmodtager benytter
sin adgang til at tage beskæftigelse i efterlønspe-
rioden, og der derved etableres et lønmodtager-
forhold, opstår der et særligt problem som følge
af, at efterlønsmodtageren bliver omfattet af
sygedagpengeordningen, jfr. lovbekendtgørelse
nr. 66 af 21. februar 1978.

Uanset at dagpengelovens bestemmelser ma
anses for mindre hensigtsmæssige, når det drejer
sig om efterlønsmodtagere, vil det som følge af
sygedagpengeordningens generelle karakter for-
mentlig være principielt uheldigt igennem lov-
givningen at søge en bestemt gruppe undtaget
fra ordningen. Det er på den anden side uakcep-
tabelt. om en efterlønsmodtager ved en stadig
skiften mellem arbejdsperioder og sygedagspe-
rioder kan opnå en samlet højere indtægt end
efterlønsmodtageren, der alene supplerer efter-
lønnen med 5 ugers arbejdsindtægt. Efter ud-
valgsflertallets opfattelse bør derfor perioder
med sygedagpenge sidestilles med arbejdsperi-
oder ved optællingen af 5-ugers perioden. Det
foreslås, at sygedagpengeperioder pr. uge indgår
med et timetal, svarende til det gennemsnitlige
ugentlige antal arbejdstimer i den periode, der
danner grundlag for fastsættelsen af dagpenge
efter dagpengeloven.

Efter regelen i dagpengelovens § 3, stk. 1, op-
nås ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 5
uger pa grundlag af 40 timers beskæftigelse inden
for de sidste 4 uger. Lønmodtageren kan ikke ef-
ter loven give afkald på denne ret, og det har der-
for i udvalget været undersøgt, om regelen kun-
ne bevirke,at en efterlønsmodtager utilsigtet måt-
te forlade ordningen som følge af sygedagpenge-
periodens sidestilling med en arbejdsperiode.

Reglerne i dagpengeloven om udbetaling af
sygedagpenge skal imidlertid ses i sammenhæng
med lovens § 1, hvorefter dagpenge ydes som er-
statning for et indtægtstab. Da efterlønsmodta-
geren må arbejde maksimalt 5 uger og derfor
ikke lider noget indtægtstab efter forløbet af de
5 uger, vil efterlønsmodtageren således ikke kun-
ne få sygedagpenge, hverken fra arbejdsgiveren
eller det offentlige, ud over den periode, i hvil-
ken efterlønsmodtageren må arbejde uden at
falde ud af efterlønsordningen.

Efter dagpengelovens § 3, stk. 3, sikrings-
styrelsen fastsætte regler, hvorefter arbejdsgive-
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ren fritages for pligten til at udbetale dagpenge
i hele arbejdsgiverperioden, når der foreligger
ganske særlige omstændigheder. Bestemmelsen
vil eventuelt kunne benyttes med henblik på en
præcisering af, at efterlønsmodtagere, der øn-
sker at forblive på efterlønsordningen, ikke har
ret til dagpenge fra arbejdsgiveren ud over den
arbejdsperiode på 5 uger, som efterlønsmodta-
geren har ret til efter forslaget.

Det følger af foranstående bemærkninger, at
den efterlønsmodtager, der ønsker at forlade ef-
terlønsordningen, vil kunne få sygedagpenge ud
over en periode, der sammenlagt med arbejdspe-
rioden udgør i alt 5 uger inden for et år.

Det har været drøftet, om forslaget om udtræ-
delse af efterlønsordningen ved arbejde i mere
end 5 uger inden for 1 år bør modificeres for vis-
se typer af arbejde.

Spørgsmålet om, hvor langt man skal gå i ret-
ning af at tillade arbejde ud over de 5 uger, er
imidlertid knyttet nøje sammen med hensynet
til at undgå misbrug af ordningen. Det vil også
af dagpengemodtagere kunne føles som en uret-
færdig forskelsbehandling og give anledning til
kritik, hvis medlemmer på efterløn fik væsent-
lig friere regler end dagpengegruppen.

En afvejning af de her nævnte hensyn peger
efter udvalgsflertallets opfattelse nærmest mod
en løsning, hvorefter der tages udgangspunkt i
de samme regler, som gælder for dagpengemod-
tagere, men således at der åbnes for en lempeli-
gere praksis i behandlingen af sager, der angår
efterlønsmodtagere. Som eksempel på en lem-
pelse af praksis kan der peges på situationer,
hvor efterlønsmodtageren ved at påtage sig ar-
bejde, ikke udelukker lønnet arbejdskraft; ty-
pisk på områder, der traditionelt betjener sig af
frivillig arbejdskraft (forskellige humanitære for-
mål o.lign.). Der har eksempelvis også været pe-
get på, at arbejde som kommunalbestyrelses-
medlem i mange tilfælde ikke vil kunne udføres
af en efterlønsmodtager, hvis der ikke gives mu-
lighed for at overskride loftet på 5 ugers arbejde.
Udvalgsflertallet har derfor fundet, at der admi-
nistrativt bør kunne gives tilladelse til at udføre
sådanne typer af arbejde i et vist større omfang
end 5 uger.

For så vidt angår værdiskabende virksomhed
er betænkelighederne ved en lempelse fundet
større, hvorved bemærkes, at det menneskelige
hensyn, der taler for at give efterlønsmodtager-

ne friere adgang til aktivitet, ikke specielt gør
sig gældende for denne gruppe.

H.Spørgsmålet om adgang til genindtræ-
delse i ordningen og om dagpengeret
ved udtræden

1. Adgang til genindtræden
Der har blandt et flertal i udvalget været enig-
hed om, at overgang til efterløn skal være et
engangstilbud,hvilket betyder,at en efterløns-
modtager efter en periode på efterløn skal
kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, men
derefter være afskåret fra påny at overgå til
efterløn. Dette gælder, hvad enten efterløns-
modtageren har valgt at forlade ordningen
for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eller
medlemmet er blevet udelukket fra ordnin-
gen, fordi medlemmet har påtaget sig arbejde
af større omfang end 200 timer inden for en
12 månders periode, jfr. punkt G, eller er ble-
vet støttet som medlem af kassen efter § 87
i arbejdsløshedsforsikringsloven.
Begrænsningen må ses i sammenhæng med,
at et af ordningens hovedformål er at opnå
en beskæftigelsesmæssig virkning og ud fra
ønsket om at undgå spekulation i ordningen.

2. Dagpengeret efter udtræden af efterlønsord-
ningen
Da efterlønsmodtagere er medlemmer af en
arbejdsløshedskasse, vil de ved udtræden af
ordningen være berettiget til dagpenge efter
reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovens §§
55 og 72. Heraf følger, at en periode, i hvil-
ken medlemmet har modtaget efterløn i den-
ne relation sidestilles med en ledighedsperi-
ode, således at efterlønsmodtagere, der ven-
der tilbage til arbejdsmarkedet, stilles på sam-
me måde, som hvis de i efterlønsperioden
havde været ledige.
Det har i udvalget været overvejet, om arbejds-
perioder i efterlønsperioden skal kunne med-
regnes ved optjening af dagpengeret. En be-
stemmelse om, at eventuelle arbejdsperioder
ikke kan medregnes ved optjening af dagpenge-
ret, vil med den foreslåede adgang til 5 ugers
beskæftigelse inden for de sidste 12 måneder,
jfr. under punkt G, være uden praktisk betyd-
ning. Der er derfor ikke fundet tilstrækkeligt
grundlag for at foreslå en sådan bestemmelse.
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KAPITEL 4

Udbetaling og administration

Efterlønsordningen er tænkt som en fortsættel-
se af arbejdsløshedsdagpengesystemet for med-
lemmer af kasserne. Det er derfor naturligt, at
også administrationen af efterlønsordningen va-
retages af kasserne.

A. Udbetalingsterminer

Et flertal i udvalget har fundet det hensigtsmæs-
sigt, at der pa lignende måde som for udbetaling
af dagpenge fastsættes en regel om udbetaling af
efterløn.

For at opna en administrativ lettelse for kas-
serne og samtidig sikre rimelige udbetalingstermi-
ner i forhold til efterlønsmodtageren har flertal-
let ment, at efterlønnen passende kan udbetales
for 4, henholdsvis 5 uger bagud, saledes at hver
udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i
en måned.

I praksis kunne man tænke sig, at efterløn-
nen enten overføres til medlemmets bankkonto
eller fremsendes pr. check, saledes at efterløns-
modtagerne ikke behøver at møde frem i kas-
serne for at fa ydelsen udbetalt.

Der har i et flertal af udvalget været enighed
om at give efterlønsmodtageren ret til at have be-
skæftigelse i sammenlagt 5 uger svarende til 200
timer inden for de sidste 12 maneder. Påtager ef-
terlønsmodtageren sig arbejde af større omfang,
anses han som udtradt af ordningen. Til kontrol
heraf er det nærliggende — pa samme måde som
ved udbetaling af dagpenge — at stille krav om, at
medlemmet forud for hver udbetaling af efterløn
afgiver en erklæring pa tro og love pa en af ar-
beidsdirektøren godkendt blanket om, hvorvidt
og i bekræftende fald, i hvilket omfang medlem-
met har haft beskæftigelse i den forløbne måned.

Da efterlønnen udbetales månedsvis bagud,
kan fradrag i efterlønnen på grund af beskæfti-
gelse, jfr. kapitel 5, punkt D, mest hensigtsmæs-
sigt foretages i ydelsen for den periode, i hvil-
ken arbejdsperioden har ligget.

B. Udbetaling af efterløn under sygdom

Efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 62 må
dagpenge ikke udbetales til et medlem, som
er syg eller iøvrigt arbejdsudygtig.

Begrundelsen for bestemmelsen er, at med-
lemmet i sygdomstilfælde ikke står til rådighed
for arbejdsmarkedet, og begrundelsen gælder
derfor ikke for efterlønsmodtageren i den typi-
ske situation.

Under udvalgets overvejelser om tilvejebrin-
gelse af regler for efterløn har det på baggrund
af ordningens tilknytning til dagpengesystemet
været anset for betydningsfuldt, at der længst
muligt sker sammenfald af reglerne for arbejds-
løshedsdagpenge og efterløn.

I den normale situation, hvor efterlønsmod-
tageren befinder sig uden for arbejdsmarkedet,
er efterlønsmodtageren ikke omfattet af syge-
dagpengeordningen, der alene vedrører den er-
hvervsaktive del af befolkningen. Standsning af
udbetaling af efterløn i sygeperioder ville derfor
betyde, at den pågældende i stedet måtte hen-
vende sig pa bistandskontoret. Da der iøvrigt
ikke er mulighed for at kontrollere, hvornår
sygdom indtræder, har flertallet fundet det rig-
tigt her at fravige reglerne for udbetaling af ar-
bejdsløshedsdagpenge og tillade fortsat udbeta-
ling af efterløn.

C. Udbetaling af efterløn til efterløns-
modtagere, der opholder sig på syge-
huse, plejehjem, særforsorgsinstitutio-
ner eller i beskyttede boliger

Der har i et flertal af udvalget været enighed om,
at reglerne for udbetaling af efterløn bør tilret-
telægges således, at "dobbeltforsørgelse" søges
undgået i tilfælde, hvor efterlønsmodtageren
har ophold pa institution.

Efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 62
kan dagpenge ikke udbetales til medlemmer, som
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"forsørges på anstalt", men begrundelsen for
denne regel har først og fremmest været, at så-
danne medlemmer ikke står til rådighed for ar-
bejdsmarkedet.

1. Ophold på sygehuse
Ophold på somatiske sygehuse er gratis for alle
borgere, men der er typisk kun tale om midler-
tidige ophold, hvorunder patienten stadig vil
have økonomiske forpligtelser uden for sygehu-
set.

Efter en ændring af sygehusloven i foraret
1978 skal der fra 1. april 1978 ikke længere ske
inddragning af indtægter for personer under 67
år, der opholder sig på psykiatriske sygehuse,
idet det er fundet rigtigt, at der med hensyn til
pensions- og indtægtsinddragelse sker en side-
stilling af somatiske og psykiatriske sygehuse.

Da der på de psykiatriske sygehuse perma-
nent opholder sig et betydeligt antal plejepati-
enter, og det derfor kan være vanskeligt at fore-
tage en skarp opdeling mellem sygehuspatienter
og plejepatienter, har folketinget valgt generelt
kun at betragte patienter over 67 år som pleje-
patienter. Udvalgsflertallet finder derfor, at og-
så efterlønsmodtagere, der måtte få ophold på
psykiatriske sygehuse, fortsat skal have ret til
udbetaling af efterløn.

2. Ophold på plejehjem, særforsorgsinstitutio-
ner og i beskyttede boliger

For ophold på såvel særforsorgsinstitutioner som
plejehjem gælder regelen i bistandslovens § 84,
stk. 3, hvorefter der for personer, der ikke mod-
tager pension efter den sociale lovgivning, fast-
sættes en betaling inden for en af socialministe-
ren fastsat grænse (prisen for en plejehjemsplads,
ca. 130.000 kr.), således at pågældende bevarer
samme beløb til personlige fornødenheder som
en pensionist i samme alder (lommepengebeløb
pr. 1. april 1978 305 kr. månedlig). Betalingen
for ophold på særforsorgsinstitution indtræder
dog først efter 6 måneders ophold. På pleje-
hjemmene ydes betalingen først fra udgangen af
den måned, der følger efter indlæggelsesmåne-
den. Er der rimelig udsigt til, at pågældende kan
udskrives efter ca. 3 måneder efter indlæggelsen,
kan betalingen nedsættes.

Betalingen for ophold i beskyttet bolig ud-
gør 25 pct. af husstandsindkomsten opgjort efter
særlige regler.

Da efterlønsmodtageren efter gældende beta-
lingsregler må betale for opholdet på de nævnte
institutioner, har et flertal i udvalget ment, at
efterløn bør udbetales under sådanne ophold.

D. Midlertidig standsning af udbetalingen
af efterløn

1. Ophold i udlandet i længere tid
Som det fremgår af bemærkningerne i kapitel
3 under punkt E, har der i udvalget været enig-
hed om, at retten til efterløn bør være betinget
af bopæl her i landet, hvilket ikke er til hinder
for, at efterlønnen kan udbetales under kortere
ophold i udlandet.

Flertallet har ment, at nærmere regler for,
hvorledes en sådan bestemmelse skal admini-
streres, bør fastsættes administrativt.

Det må forventes, at nogle efterlønsmodtage-
re vil ønske at tage ophold i udlandet i længere
perioder.

Et flertal i udvalget har ment, at disse med-
lemmer bør kunne forblive på ordningen, men
at udbetalingen af ydelsen skal indstilles, når
opholdet har været af længere varighed, end der
administrativt åbnes adgang til. Udbetaling af
ydelsen genoptages, når medlemmet igen tager
ophold her i landet.

2. Frihedsberøvelse ved domstols- eller admini-
strativ afgørelse

Et flertal i udvalget har været enige om, at det
for efterlønsmodtagere, der frihedsberøves,er ri-
meligt at bruge samme regel som ved udbetaling
af dagpenge, således at udbetaling af efterlønnen
standses i den periode, frihedsberøvelsen varer.
Efterlønsmodtagere sidestilles således med per-
soner, der mister en arbejdsindtægt eller sine ar-
bejdsløshedsdagpenge .

Efter gældende betalingsregler betaler indsat-
te i fængsler, hvis de har økonomisk mulighed
derfor, 25 kr. i døgnet til forplejning, underhold
og hjemsendelse. Hvis udbetaling af efterløn ikke
blev standset under fængselsophold, ville en ef-
terlønsmodtager under indsættelsen kunne ak-
kumulere en mindre formue, hvilket næppe vil
anses for rimeligt. Fra socialministeriet er det
oplyst, at bistandskontorerne kan yde hjælp til,
at indsatte kan bevare deres bolig.

Videre har man fra direktoratet for kriminal-
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forsorgen peget på det uheldige i, at nogle ind- hedsforsikringslovens § 87 være muligt at ude-
satte har større økonomiske midler til rådighed. lukke et medlem fra ret til efterløn i et bestemt

tidsrum.
Det har været flertallets opfattelse, at disse

3. Standsning af udbetalingen pågrund af forse- medlemmer efter forløbet af det fastsatte tids-
eiser mod kassen rum igen skal kunne få udbetalt efterløn.

Et flertal i udvalget har fundet det rigtigt ved Udelukkelse i en periode indebærer efter fler-
forseelser mod kassen at anvende samme regler tallets opfattelse ikke en udvidelse af adgangen
for alle medlemmer, hvad enten de har ret til til arbejde i efterlønsperioden, hvorved bemær-
dagpenge eller efterløn. kes, at der i praksis typisk kun sker udelukkelse

I konsekvens heraf vil det efter arbejdsløs- fra ret til dagpenge for kortere tidsrum.
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KAPITEL 5

Efterlønnens størrelse
A. 26-ugers regelen

I tiden til 1 .januar 1980 er retten til arbejdsløs-
hedsdagpenge betinget af, at medlemmet har
haft arbejde i mindst 26 uger inden for de sidste
4 år eller i tilsvarende omfang har udøvet selv-
stændig virksomhed, jfr. arbejdsløshedsforsik-
ringslovens § 55 a.

I forbindelse med indførelsen af efterløn som
en nyordning for arbejdsløshedskassemedlem-
mer i alderen 60-66 år har udvalgsflertallet ment,
at der bør ske en tilbagevenden til hovedregelen
i arbejdsløshedsforsikringslovens § 55,stk. 1 ,om
26 ugers beskæftigelseskrav inden for de sidste
3 år.

B. Ydelsesniveauet

Udvalget har i sine overvejelser om efterlønnens
størrelse taget sit udgangspunkt i den snævre
sammenhæng, der eksisterer mellem 26-ugers
regelen og efterlønnens størrelse. For at sikre,
at ledige, der ikke længere ønsker at stå til rå-
dighed for arbejdsmarkedet, ikke af økonomi-
ske grunde undlader at overgå til efterløn, må
den periode, i hvilken der ydes en efterløn af
samme størrelse som arbejdsløshedsdagpengene,
også være 21/2år.

1. Fuldtidsforsikrede
Ved indtræden i ordningen får medlemmet en
efterløn, som svarer til den dagpengesats, på-
gældende vil være berettiget til i tilfælde af le-
dighed.

Efterlønnen kan maksimalt udgøre:

Første 2XÅ år
næste 2 år
derefter

dagpengesats
pr. 1. april 1978

225 kr.
180 kr.
135 kr.

årlig efterløn
pr. 1. april 1978

70.425 kr.
56.340 kr.
42.255 kr.

De 3 satser udgør henholdsvis 100, 80 og
60 pct. af højeste dagpenge efter § 47.

Ledige medlemmer, der er berettiget til mak-
simale dagpenge, indplaceres i skalaen på første
trin og forbliver der indtil det tidspunkt, hvor
medlemmets dagpengeret ville være ophørt efter
§ 55, stk. 1, hvorefter efterlønnen udbetales
med skalaens næste trin i de angivne perioder.

Er efterlønsmodtageren berettiget til en dag-
pengesats, der ligger under den maksimale, ud-
betales den individuelle sats i efterløn, indtil
den i efterlønsskalaen angivne maksimale efter-
løn på et trin bliver lavere end den individuelle
dagpengesats.

Det betyder eksempelvis, at et medlem, som
har haft uafbrudt beskæftigelse med en løn, der
berettiger til maksimal dagpengesats, og som
indtræder i ordningen ved sit fyldte 60 år, er
berettiget til efterløn over en 7 års periode med
de i skalaen anførte beløb. Hvis det samme med-
lem venter med at overgå til efterløn, til med-
lemmet fylder 62V2 år, og medlemmets forhold i
øvrigt er de samme,ydes der efterløn med70.425
kr.. årlig, indtil medlemmet fylder 65 år, hvoref-
ter der i de sidste 2 år udbetales efterløn med
56.340 kr. årlig.

Er der f.eks. tale om et medlem, som på tids-
punktet for overgangen til efterløn er ledig, og
som har ret til maksimale dagpenge i endnu Vi
år, før den pågældende ville falde for 26-ugers
regelen, får medlemmet 70.425 kr. årlig i det
første halve år, hvorefter nedtrapningen begyn-
der i overensstemmelse med skalaens beløb. Hvis
dette medlem eksempelvis indtræder i ordnin-
gen ved sit fyldte 62. år, vil medlemmet således
være berettiget til efterløn i en fem års periode
med følgende beløb på årsbasis: 70.425 kr. det
første halve år, 56.340 kr. i de næste 2 år og
42.255 kr. i de sidste 2XA år.

Har et medlem med uafbrudt beskæftigelse
haft en løn, der berettiger til en dagpengesats
på f.eks. 174 kr. svarende til 54.462 kr. årlig,
vil medlemmet få 54.462 kr. de første 4V/2 år,
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hvorefter medlemmet glider ind på skalaen og
får udbetalt en årlig efterløn på 42.255 kr.

2. Deltidsforsikrede
Udvalget har ment at kunne lægge arbejdsløs-
hedsforsikringslovens almindelige regler om dag-
penge for deltidsforsikrede til grund ved fastsæt-
telsen af efterlønnens størrelse, således at mak-
simumssatsen for deltidsforsikrede er 2/3 af sat-
sen for fuldtidsforsikrede. Den særlige skala for
deltidsforsikrede er:

Første 2 tø år
næste 2 år
derefter

dagpengesats
pr. 1. april 1978

150 kr.
120 kr.
90 kr.

årlig efterløn
pr. 1. april 1978

46.950 kr.
37.560 kr.
28.170 kr.

De 3 satser udgør henholdsvis 100, 80 og 60
pct. af højeste dagpenge efter § 70.

Indplaceringen i skalaen sker efter samme
regler som for fuldtidsforsikrede.

3. Der har i udvalget været rejst spørgsmål om
rimeligheden af, at efterlønnens størrelse bereg-
nes på samme måde som arbejdsløshedsdagpen-
ge, d.v.s. på grundlag af de sidste 5 ugers arbejds-
indtægt. For personer med svingende indtægter
kunne det være rimeligt i stedet at beregne ef-
terlønnen ud fra indtægten over en længere pe-
riode, f.eks. 3 måneder, hvorved det kunne und-
gås, at indtægten i så kort en periode som 5 uger
blev afgørende for størrelsen af efterlønnen over
7 år.

Som fremhævet foran side 23 er der en sam-
menhæng mellem 26-ugers regelen og efterløn-
nens størrelse, idet begyndelsesefterlønnen må
svare til medlemmets individuelle dagpengesats.
Også ved beregningen af ordningens økonomi-
ske konsekvenser i kapitel 6 er det lagt til grund,
at det beløb, som den ledige kan få udbetalt i
efterløn, skal være det samme og ydes lige så
længe som det dagpengebeløb, medlemmet vil-
le kunne modtage, hvis medlemmet forblev i
dagpengeordningen.

En særregel for beregning af efterløn, der be-
virker, at efterlønnen kan ydes med et andet be-
løb end dagpengebeløbet, vil betyde, at ledige i
valget mellem at gå på dagpenge eller overgå til
efterløn, vil foretage sådanne økonomiske over-

vejelser, som netop er søgt undgået ved forsla-
get om, at efterlønnen skal være af samme stør-
relse som dagpengene i hele dagpengeperioden.
Udvalgsflertallet har herefter ikke anset det for
muligt at opstille en regel om beregning af efter-
lønnen på grundlag af indtægten over en længere
periode end den, der gælder for beregning af ar-
bejdsløshedsdagpenge .

C. Regulering af efterløn

Den individuelle dagpengesats kan udelukkende
stige i kraft af pristalsregulering, mens den mak-
simale dagpengesats velstandsreguleres pågrund-
lag af den gennemsnitlige time fortjeneste. D.v.s.,
at den maksimale dagpengesats stiger i kraft af
såvel pristalsregulering, overenskomstmæssige
lønforhøjelser og lønglidning. Imidlertid sker
denne regulering med et års forsinkelse.

Der vil derfor normalt være tendens til, at
den maksimale dagpengesats stiger hurtigere
end den individuelle dagpengesats.

I praksis er dette ikke af større betydning for
så vidt angår arbejdsløshedsdagpengene, dels for-
di den maksimale dagpengesats reguleres med et
års forsinkelse, dels fordi dagpengeperioden ty-
pisk kun omfatter en enkelt overenskomstind-
gåelse og er af begrænset varighed.

Ved at anvende de reguleringsbestemmelser,
som er gældende for arbejdsløshedsdagpenge,
på efterlønssatserne over en 7-årig periode, for-
stærkes problemet. Imidlertid modvirkes dette
af den nedtrapning, der sker af efterlønnen, hvor-
for udvalgsflertallet ikke finder grundlag for at
anvende andre reguleringsbestemmelser end
dem, der allerede findes i arbejdsløshedsforsik-
ringsloven.

D. Fradrag

Efter dagpengereglerne medfører som hovedre-
gel alle arbejdsindtægter fradrag i dagpengene.

Efter de gældende regler for nedsættelse af
arbejdsløshedsdagpengene ved overtagelse af be-
skæftigelse af kortere varighed (reglerne som
"supplerende dagpenge") i arbejdsløshedsforsik-
ringslovens § 59 sker der en forholdsmæssig
nedsættelse efter beskæftigelse i tidsmæssigt
omfang i forhold til normal arbejdstid, eller —
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hvor den faktiske arbejdstid ikke eller kun van-
skeligt lader sig kontrollere — efter forholdet
mellem arbejdslønnen og den beregnede gennem-
snitsløn inden for det faglige område.

For deltidsforsikrede sker nedsættelsen efter
regelen i arbejdsløshedsforsikringslovens § 73 ef-
ter forholdet mellem medlemmets arbejdsfortje-
neste og hidtidig arbejdsfortjeneste, d.v.s. den
arbejdsfortjeneste, der har dannet grundlag for
beregningen af den seneste dagpengesats.

I betragtning af, at efterlønsperioden kan vare
op til 7 år, vil dette altså sige, at en af de fakto-
rer, der bestemmer fradragets størrelse, nemlig
"hidtidig arbejdsfortjeneste" kan være temme-
lig gammel.

Som en mere hensigtsmæssig løsning kunne
derfor overvejes at anvende den fremgangsmå-
de, at "hidtidig arbejdsfortjeneste" blev erstat-
tet af den for det faglige område gældende "om-
regningssats" for fuldtidsforsikrede, men dog
reduceret svarende til medlemmets gennemsnit-
lige ugentlige arbejdstid inden ledigheden. Var
medlemmets arbejdstid før ledigheden (eller
overgang til efterløn) 20 timer pr. uge, vil alt-
så i stedet for "hidtidig arbejdsfortjeneste" skul-
le anvendes lh "omregningssats" for fuldtidsfor-
sikrede, nemlig 20/40, idet omregningssatsen er
baseret på en 40 timers uge.

Arbejdsfri indtægter medfører som hovedre-
gel ikke fradrag i dagpengene; eksempelvis kan
nævnes: Arv, renter, gaver, underholdsbidrag,
lotterigevinster, indtæger ved bortforpagtning
af jordbrug eller ved udlejning af værelser, kapi-
talerstatning eller erstatning i form af månedlig
rente i henhold til ulykkesforsikringsloven, fol-
ke- og invalidepension, invaliditetsydelse, hæ-
dersgaver, krigsskadeerstatninger og renteudbe-
talinger til besættelsestidens ofre.

Denne sidstnævnte regel gælder dog ikke med
hensyn til indtægter, der normalt træder i stedet
for en mistet arbejdsindtægt, som f.eks. egen-
pension.

Sådan pension vil således medføre fradrag i
dagpenge, men for medlemmer, der ikke har ad-
gang til at oppebære folkepension, dog kun for
den del af pensionsbeløbet, der overstiger folke-
pensionens grundbeløb.

Disse regler vil efter udvalgets opfattelse kun-
ne anvendes uændret på efterløn med den mo-
difikation, der følger af, at udbetaling af efter-
løn forudsættes at udelukke adgang til samtidig

at oppebære pension efter de sociale pensions-
ordninger. Det betyder med hensyn til egenpen-
sion og lignende indtægter, der normalt træder
i stedet for en mistet arbejdsindtægt, at de vil
indgå ved nedsættelsen af efterlønnen med de-
res fulde beløb på den måde, at nedsættelsen
sker efter forholdet mellem pensionsindtægten
og "omregningssatsen".

I kasser, hvor "supplerende dagpenge" ved
delvis beskæftigelse beregnes efter forholdet
mellem den faktiske arbejdstid og fagets norma-
le arbejdstid — og det vil sige hovedparten af
kasserne — "omsættes" pensionsindtægten til
timer efter følgende formel:

ugeindtægt

kassens omregningssats (timesats)

Til belysning af regelens virkemåde kan anfø-
res nedenstående eksempler på beregning af fra-
drag ved pensionsindtægter. Der er anvendt pen-
sionsbeløb fra Juristernes og Økonomernes Pen-
sionskasse pr. 1. oktober 1977, og "omregnings-
satsen" er den for Juristernes og Økonomernes
Arbejdsløshedskasse gældende pr. 1. oktober
1977.

Eksempel 1

Pension 40.050,00
+ 30% tillæg 12.015,00

pr. uge
52.065,00
1.001,25 : 49 = 20,34336 timer

i fradrag pr. uge,
20

hvilket vil sige, at der skal fradrages —af den
ugentlige efterløn.

Eksempel 2

Pension 21.298,00
+ 30% tillæg 6.389,00

40

pr. uge
27.687,00

532,44 : 49 = 10,8661 timer
i fradrag pr. uge,

11
hvilket vil sige, at der skal fradrages — af den
ugentlige efterløn. 40
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De tidsrammer, der er lagt for udvalgets arbej- valgsflertallet ment, at det vil være mest hensigts-
de, har ikke tilladt den nødvendige undersøgelse mæssigt, at der i loven indføjes en bemyndigelses-
af spørgsmålet om betydningen af arbejde og ind- bestemmelse, således at reglerne kan fastsættes i
tægt i efterlønsperioden, som er påkrævet for snævert samarbejde med arbejdsmarkedets par-
udarbejdelse af rimelige og håndterlige regler på ter i landsarbejdsnævnet. Det understreges, at
dette område. Da også erfaringerne efter ordnin- der ved udformningen af disse regler efter fler-
gens ikrafttræden vil være bestemmende for en tallets opfattelse længst muligt bør ske sammen-
hensigtsmæssig udformning af reglerne, har ud- fald mellem reglerne for dagpenge og efterløn.
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KAPITEL 6

De økonomiske konsekvenser

A. De 60-66 åriges beskæftigelsessituation

60-64 år
65-66 år

60-66 år

Antail
personer

268.700
102.100

370.000

Kilde:Beskæftigelsesundersøgelsen oktober 1976

60-64 år
65-66 år

60-66 år

Arbejdsløsheds-
forsikrede

60.800
18.100

78.900

Erhvervs-
frekvens

54,9
40,5

50,9

Arbejdsstyrken
Antal

147.500
41.300

188.800

(Statistiske Efterretninger 1977 A 16).

Ledige
i pct.

19,2
31,8

22,1

Antal
ledige

11.670
5.760

17.430

Kilde: Arbejdsløsheden januar 1977 (Statistiske Efterretninger 1977, B 28).

B. Tilgangen til ordningen

Med henblik på at danne sig et indtryk af udgif-
terne og besparelserne, der er forbundet med en
efterlønsordning, har udvalget forsøgt at opstille
nogle forudsætninger som grundlag for en bereg-
ning.

De arbejdsløshedskassemedlemmer, der kan
tænkes at ville benytte sig af tilbuddet om en
efterlønsordning, kan opdeles i 4 grupper:

(a) beskæftigede arbejdsløshedskassemedlem-
mer, der ønsker at forlade arbejdsstyrken
før det fyldte 67. år som følge af efterløns-
ordningen.

(b) arbejdsløshedskassemedlemmer, der også i
tider med gode beskæftigelsesmuligheder
ville have søgt førtidig folkepension, samt

(c)

enlige kvinder i alderen 62-66 år, der ellers
ville oppebære indtægtsbestemt folkepen-
sion,

de langtidsledige, der forventer at falde for
26-ugers regelen,

(d) andre ledige.

Ad (a). Efterlønnens størrelse og aftrapningspe-
riodens længde vil være bestemmende for, hvor
stor en del af de beskæftigede arbejdsløshedskas-
semedlemmer i alderen 60-66 år, der vil benytte
sig af tilbuddet om at overgå til efterløn.

Udvalget mener ikke, det er muligt på forhånd
at skønne over, hvor mange beskæftigede, der
rent faktisk vil overgå til efterløn.

Som et regneeksempel forudsættes,at 10 pct.
af de ca. 50.000 beskæftigede arbejdsløshedskas-
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semedlemmer i alderen 60-66 år med mindst 5
års medlemsanciennitet, svarende til ca. 5.000
personer, vil benytte sig af tilbuddet om at over-
gå til efterløn, således at der sker en forskyd-
ning i tilbagetrækningsmønstret gennem et fald
i de 60-66 åriges erhvervsfrekvenser.

Ad (b). Hvert år tildeles førtidig folkepension
til 6-7.000 lønmodtagere. Det anslås, at omkring
halvdelen er medlemmer af en arbejdsløsheds-
kasse. En del af disse må formodes at oppebæ-
re sygedagpenge før tilkendelsen. Hertil kom-
mer en tilgang af enlige kvinder i alderen 62-66
år, der ellers ville oppebære indtægtsbestemt
folkepension. Det forudsættes, at i alt ca. 4.000
er berettigede til arbejdsløshedsdagpenge og har
5 års medlemsanciennitet.

Ad (c). På grundlag af en undersøgelse foretaget
af Arbejdsløshedskassernes Samvirke, jfr. bilag
5 og 6, kan det anslås, at ca. 18.000 langtidsle-
dige vil falde for 26-ugers regelen ved udløbet
af moratorieordningen den 1. januar 1979, så-
fremt de ikke opnår beskæftigelse forinden. Be-
regningerne er foretaget ud fra en forsigtig for-
udsætning om, at ca. 15.000 falder pr. 1. janu-
ar 1979 og derefter ca. 20.000 på årsbasis. Af
disse langtidsledige kan det anslås, at ca. 15 pct.
er over 60 år, og at ca. 85 pct. af disse opfylder
kravet om 5 års medlemsanciennitet. Ved ud-
formningen af efterlønsordningen er det lagt til
grund, at der for medlemmer i alderen 60-66
år sker en tilbagevenden til hovedregelen i ar-
bejdsløshedsforsikringslovens § 55, stk. 1, om

26 ugers beskæftigelse inden for de sidste 3 år.
Der regnes således med en tilgang på ca. 4.500
langtidsledige over 60 år pr. 1. januar 1979, ca.
2.500 i løbet af 1979 og hvert af de følgende år.

Ad(d). Udover de langtidsledige, der falder for
26-ugers regelen, må det forventes, at et antal
andre ledige vil overgå til efterlønsordningen.
Udvalget finder det umuligt at skønne over, hvor
mange der vil benytte sig af denne mulighed.
Forudsættes det som et regneeksempel, at de
ledige, der har mulighed for at overgå til efter-
løn, benytter sig af tilbuddet et år før de falder
for 26-ugers regelen, vil der i hele perioden være
ca. 2.500 andre ledige, som modtager efterløn.
Hvis alle ledige f.eks. gik over til efterløn, med
det samme de blev arbejdsløse, ville der i stedet
være ca. 6.300 andre ledige efterlønsmodtagere.

Ved opstillingen af ovennævnte skøn over til-
gangen til en efterlønsordning har udvalget for-
udsat en uændret beskæftigelsessituation.

Der er ikke ved beregningen taget hensyn til
den stigning, der i de seneste år har været i an-
tallet af arbejdsløshedskassemedlemmer, da det-
te kun i begrænset omfang vil påvirke det sam-
lede antal modtagere og dermed udgifterne til
efterlønsordningen. Desuden vil en øget tilgang
til arbejdsløshedskasserne betyde, at det sam-
lede provenu af medlemsbidragene vil blive
større.

Der er ligeledes ikke taget hensyn til, at efter-
lønsordningen kan medføre en øget tilgang af
medlemmer til arbejdsløshedskasserne, som fra
1983 kan påvirke tilgangen til efterlønsordningen.

Udviklingen i det samlede antal modtagere af efterløn 1979-86, jfr. bilag 7

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Beskæftigede

A-kassemedl. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Førtidspension 4000 7400 10400 12800 14600 15800 16400 16400

Langtidsledige 5700 7300 8700 9700 10400 10700 10700 10300

Øvrige ledige 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

17200 22200 26600 30000 32500 34000 34600 34200
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Udvalget er af den opfattelse, at tilgangen fra
grupperne (b) og (c) under de ovenstående for-
udsætninger må betragtes som maksimumsskøn,
mens tilgangen fra gruppe (a) formodentlig vil
være stigende med tiden. Man har imidlertid
valgt at beregne de økonomiske konsekvenser
på grundlag af den i tabellen viste udvikling i an-
tal efterlønsmodtagere.

C. Beskæftigelsesvirkningen

Efterlønsordningen skal blandt andet ses som
en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning, der
sigter mod en omfordeling af arbejdet, idet æl-
dre lønmodtageres tilbagetrækning fra arbejds-
styrken giver mulighed for beskæftigelse af yng-
re arbejdsløse.

Da de yngre arbejdstagere formodentlig som
en gennemsnitsbetragtning er mere effektive
end de 60-66 årige, de afløser, vil afgangen af
ældre beskæftigede ikke resultere i en tilsva-
rende tilgang af yngre.

Det har ikke været muligt at skønne over
denne beskæftigelsesfaktor, men udvalget har
som en beregningsforudsætning valgt at bruge
en beskæftigelsesfaktor på 3/4.

Det kan under disse forudsætninger anslås,
at hvis f.eks. ca. 5.000 beskæftigede arbejdsløs-
hedskassemedlemmer i alderen 60-66 år overgår
til efterløn, vil ca. 3.800 arbejdsløse komme i
arbejde.

Benytter f.eks. ca. 10.000 beskæftigede sig
af tilbuddet om at overgå til efterløn, vil ca.
7.500 arbejdsløse komme i arbejde.

Da der er tale om en permanent forskyd-
ning i tilbagetrækningsmønsteret opstået ved et
varigt fald i de 60-66-åriges erhvervsfrekvens, vil
der være tale om en engangsforskydning i ni-
veauet for arbejdsløsheden.

Det må formodes, at denne omfördelingsvirk-
ning vil slå hurtigt igennem og holde sig på sam-
me niveau, så længe arbejdsløshedssituationen
er nogenlunde uændret.

Ligeledes er det meget vanskeligt at vurdere,
hvilken virkning en efterlønsordning vil have på
den registrerede ledighed. Virkningen vil blandt
andet være afhængig af, i hvor lang tid de lang-
tidsledige, der falder for 26-ugers regelen, ville
have været tilmeldt arbejdsformidlingen som ar-

bejdssøgende, samt af hvor mange beskæftigede
der overgår til efterløn. Virkningen er endvidere
betinget af, om de ledige overgår til efterløn,
straks de bliver ledige, eller venter, til de falder
for 26-ugers regelen.

Forudsættes det, at de langtidsledige er ar-
bejdssøgende gennemsnitligt i 2 år efter, at de
er faldet for 26-ugers regelen, at 10 pct. af de
beskæftigede overgår til efterløn, og at de ledi-
ge benytter sig af tilbuddet et år, før de falder
for 26-ugers regelen, vil den registrerede ledig-
hed blive ca. 12.000 mindre i 1979 og de føl-
gende år.

Forudsættes alternativt, at 20 pct. af de be-
skæftigede overgår til efterløn, og at de ledige
overgår straks, de bliver arbejdsløse, vil den regi-
strerede ledighed blive reduceret med ca.20.000
arbejdssøgende.

Udvalget har diskuteret forudsætningerne for
ovennævnte beregninger, men har ikke ment at
kunne tage stilling til, hvor stort faldet i den re-
gistrerede ledighed vil blive. Man har været op-
mærksom på, at en ændring i den generelle be-
skæftigelsessituation på arbejdsmarkedet vil på-
virke beregningerne.

D. Beregning af udgifter og besparelser

Bruttoudgifterne er opført som de skønnede
samlede udgifter til udbetaling af efterløn. Be-
sparelserne er de beregnede offentlige mindre-
udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse, bi-
standshjælp og førtidspension som følge af ef-
terlønnens indførelse. Disse mindreudgifter er
beregnet under bestemte forudsætninger om,
hvilke kontantydelser efterlønsmodtagerne samt
de, der bringes i beskæftigelse, ellers ville have
været berettiget til.

Ved beregningen af bruttoudgiften til efter-
løn er det forudsat, at den individuelle dagpen-
gesats gennemsnitligt svarer til ca. 65.000 kr.
årlig.

Omstående er angivet udgifterne i efterløns-
ordningens første år 1979 samt i 1986,hvor ord-
ningens virkninger er slået fuldt igennem, jfr. bi-
lag 7:
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Beskæftigede
arbejdsløsheds-
kasse me dl.

Førtidspensio-
nister af enlige
kvinder

Langtidsledige

Øvrige ledige

Brutto-
udgift

325

260

320

165

1070

1979

Bespa-
relse

^220

* 80

^260

- 165

-725

Netto-
udgift

mill

105

180

60

0

345

Brutto-
udgift

kr

270

970

495

165

1900

1986

Bespa-
relse

* 220

* 330

- 365

•f 1 6 5

- 1080

Netto-
udgift

50

640

130

0

820

Ad (a). Beskæftigede arbejdsløshedskassemed-
lemmer.

Ved beregningen er forudsat, at ca. 3.800 ar-
bejdsløse kommer i arbejde. Af disse anslås det,
at ca. 3.200 ellers ville have modtaget arbejds-
løshedsdagpenge, ca. 300 forbigående hjælp ef-
ter bistandsloven, mens ca. 300 ikke modtager
nogen af delene. Der regnes med, at niveauet for
den forbigående hjælp svarer til ca. 40.000 kr.
på årsbasis.

Ad (b). Førtidspensionister og enlige kvinder.
Besparelsen er beregnet under forudsætning af,
at de pågældende ellers ville have fået førtids-
pension, svarende til ca. 20.000 kr. på årsbasis.

Ad (c). Langtidsledige.
Besparelsen vedrørende de langtidsledige er be-
regnet under forudsætning af, at 3/4 af dem, der
falder for 26-ugers regelen,det første år får forbi-
gående hjælp efter bistandsloven, svarende til ca.
40.000 kr. på årsbasis, og derefter førtidig folke-
pension, svarende til ca. 20.000 kr. på årsbasis.

Hertil kommer imidlertid, at der for medlem-

mer i alderen 60-66 år sker en tilbagevenden til
hovedregelen i arbejdsforsikringslovens § 55 om
26 ugers beskæftigelse inden for de sidste 3 år.
Dette betyder, at efterlønsordningen får en til-
gang, der er ca. 2.500 personer større, end den el-
lers ville have været, og der opnås derfor en yder-
ligere besparelse, der svarer til forskellen mellem
arbejdsløshedsdagpenge og bistandshjælp det
første år og forskellen mellem bistandshjælp og
førtidig folkepension det andet år. Ud over de
2.500, der kan komme ind under efterlønsord-
ningen, kan det anslås, at ca. 500 personer, der
nok er berettigede til arbejdsløshedsdagpenge,
men ikke har anciennitet til at få efterløn, vil bli-
ve ramt af stramningen. Besparelsen kan anslås
til ca. 90 mill. kr. i 1979 og ca. 135 mill. kr. i
1980 og de følgende år.

Ad (d). Øvrige ledige.
Da disse vil modtage samme dagpengesats, uan-
set om de overgår til efterløn eller ej, vil denne
gruppe nok indgå i antallet af efterlønsmodta-
gere og påvirke bruttoudgiften til efterløn, men
være neutral i forhold til nettoudgiften.
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Udviklingen i udgifterne til efterlønsordningen 1979-1986

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

E. Virkningerne på provenuet af indkomst-
skatten

Skønnene over virkningerne på provenuet af
indkomstskatten er foretaget på grundlag af de
for indkomståret 1978 gældende udskrivnings-
regler for indkomstskat i en gennemsnitskom-
mune til stat, kommune, amt og kirke.

Indkomstskatten til staten udskrives i 1978
efter følgende skala:

Afde første 71.000 kr.
Af de næste 56.800 kr.
Af resten

svares 14,4 pct.
svares 28,8 pct.
svares 39,6 pct,

De sociale bidrag udskrives med 4,2 pct. (for
skatteydere over 67 år dog kun med 2,2 pct.).

Den gennemsnitlige udskrivningsprocent for
skat til kommune, amt og kirke udgør i 1978
22,9.

Det almindelige personfradrag i 1978 udgør
13.300 kr., medens det forhøjede personfradrag
til enlige pensionister er på 24.700 kr. (det for-
højede personfradrag til enlige pensionister gives
til enlige, der opfylder aldersbetingelserne for
at oppebære folkepension (d.v.s. 67 år, for en-
lige kvinder dog 62 år), eller modtager folkepen-
sion, enkepension eller invalidepension eller in-
validitetsyde Ise med bistands- eller plejetillæg).

Det er ved udarbejdelsen afde nedenfor anfør-
te skøn forudsat, at enlige personer, der efter de
gældende regler ville have modtaget førtidspen-
sion og dermed også ville være blevet berettiget
til det forhøjede personfradrag til enlige pensio-
nister, ved overgang til en efterlønsordning kun
får ret til det almindelige personfradrag.

Der er ikke foretaget nogen opdeling af æn-
dringerne i provenuet af indkomstskatten på
stat og kommuner.
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Skøn over ændringer i provenuet af indkomstskatten

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

mill. kr.

Beskæftigede arbejds-
løshedsmedl., der
overgår til efterløn - 75 - 75 ^ 8 0 ^ 8 5 ^ 9 5 ^ 9 5 ^ 9 5 - 95

Førtidspensionister og
enlige kvinder i alderen
62-66 år

Langtidsledige, der
overgår til efterløn

Arbejdsløse, der kommer
i arbejde

Genindførelse af en 3-års
regel for de 60-66 årige

Samlet stigning i prove-
nuet af indkomstskatten

70

95

50

+ 55

85

130

115

50

v 55

165

180

110

50

- 55

205

215

120

50

- 55

245

235

125

50

•f 5 5

260

245

125

50

+ 55

270

250

130

50

* 55

280

250

125

50

- 55

275
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KAPITEL 7

Finansiering
Efterlønsordningen forudsættes finansieret af ar-
bejdsmarkedets parter ved en forhøjelse af bidra-
gene til arbejdsløshedsforsikringen samt ved be-
sparelser på arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Arbejdsgiverbidraget har siden 1 .maj 1976 ud-
gjort 135 kr. pr. beskæftiget. Medlemsbidraget er
fastsat til 2,25 gange dagpengesatsen, svarende til
506kr.pr.heltidsforsikretomåretpr. 1 .april 1978.

Nedenfor er skønnet over merindtægten for
staten ved at forhøje det årlige arbejdsgiver- og
medlemsbidrag.

Da bidragene kan fratrækkes ved opgørelsen
af den skattepligtige indtægt, er der desuden

skønnet over det provenutab på indkomstskat-
ten, der følger af en forhøjelse.

Ved beregningen af provenutabet ved en for-
højelse af medlemsbidraget er forudsat, at kun
knap 1/4 af medlemmerne ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst kan fradrage de faktiske
udgifter til arbejdsløshedsforsikringen (lønmod-
tagerfradrag B), medens de øvrige medlemmer
forudsættes at have det faste lønmodtagerfradrag
på 20 pct. af lønindkomsten, dog højst 2.000 kr.

Ved at sætte arbejdsgiverbidraget i et bestemt
forhold til medlemsbidraget fås følgende mer-
provenu i april 1978-priser:

En forhøjelse af medlemsbidraget vil give følgende merprovenu i april 1978-priser:

Der er ikke ved beregningen af provenutabet på indkomstskatten foretaget nogen opdeling mellem
stat og kommuner.
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KAPITEL 8

Udkast til lovregler om efterløn med bemærkninger

A. Udkast til lovregler om efterløn

§ 1.
I lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsfor-
sikring m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 455 af 1.
september 1977, som ændret ved § 6 i lov nr.
566 af 16. november 1977 og lov nr. 614 af 14.
december 1977, foretages følgende ændringer:

1. 1 § 34, stk. 1, nr. 6, indsættes efter "dagpen-
ge": "eller efterløn".

2. I § 43 indsættes som stk. 4: "Efterlønsmod-
tagere bevarer medlemskab af kassen uanset be-
stemmelserne i stk. 1 og stk. 2."

3. I § 55 a, stk. 1, indsættes efter "retten til
dagpenge": "for medlemmer under 60 år".

4. I § 55 a, stk. 2, indsættes efter "deltidsfor-
sikret,": "og som er under 60 år,".

5. Efter kapitel 11 indsættes et nyt kapitel l l a ,
som affattes således:

"Kapitel 11 a. Efterløn

§ 75 a. Efterløn ydes efter begæring til ældre
medlemmer, der forlader arbejdslivet før det 67.
år, hvad enten tilbagetrædelsen sker fra beskæf-
tigelse eller ledighed.

§ 75 b. Ret til efterløn har medlemmer af aner-
kendte arbejdsløshedskasser,

1. som er i alderen 60-66 år,
2. som inden for de sidste 10 år sammenlagt

har været medlem i mindst 5 år,
3. som ved overgang til efterløn opfylder be-

tingelserne for ret til dagpenge, og
4. som har bopæl her i riget, bortset fra Fær-

øerne og Grønland.

ter den sociale pensionslovgivning, kan ikke sam-
tidig modtage efterløn.

Stk. 3. Medlemmer, der er udtrådt af efter-
lønsordningen, kan ikke påny overgå til efterløn.

§ 75 c. Det er en betingelse for at bevare ret til
efterløn, at medlemmet i efterlønsperioden ikke
har haft erhvervsarbejde,herunder ikke-indtægts-
givende arbejde, af større omfang end sammen-
lagt 200 timer inden for de sidste 12 måneder.
Arbejdsdirektøren fastsætter nærmere regler her-
om efter forhandling med landsarbejdsnævnet.

Stk. 2. Perioder, i hvilke medlemmet mod-
tager dagpenge efter dagpengeloven, medregnes
som arbejdsperioder efter forholdet mellem det
gennemsnitlige ugentlige timetal i den periode,
der danner grundlag for fastsættelsen af dagpen-
gene efter dagpengeloven, og en 40 timers ar-
bejdsuge. Perioder med løn under sygdom med-
regnes tilsvarende.

Stk. 3. Arbejdsdirektøren kan give tilladelse
til, at et medlem, der har haft arbejde i større
omfang end angivet i stk. 1, kan forblive i efter-
lønsordningen, såfremt ganske særlige omstæn-
digheder taler derfor. Til tilladelsen kan knyttes
økonomiske vilkår.

§ 75 d. Til medlemmer, der inden for de sidste
10 år sammenlagt har været fuldtidsforsikret i
mindst 5 år, deraf mindst 26 uger umiddelbart
før overgangen til efterløn, ydes efterløn med
et beløb, der svarer til medlemmets dagpenge
beregnet efter § 51, stk. 1, jfr. § 47.

Stk. 2. Fra det tidspunkt, da medlemmets
dagpengeret ville være ophørt efter § 55, stk. 1,
kan efterlønnen de første 2 år dog højst udgøre
80 pct. af højeste dagpenge efter § 47 og deref-
ter højst 60 pct. heraf.

Stk. 3. Efterløn, der fra overgangen til de i
stk. 2 nævnte perioder ydes med 80 henholdsvis
60 pct. af højeste dagpenge, reguleres efter § 47.

Stk. 2. Medlemmer, der modtager ydelser ef- § 75 e. Til deltidsforsikrede medlemmer og til
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fuldtidsforsikrede medlemmer, der ikke opfyl-
der anciennitetskravet i § 75 d, stk. 1, ydes ef-
terløn med et beløb, der svarer til medlemmets
dagpenge beregnet efter § 51, stk. 1, jfr. § 70.

Stk. 2. Fra det tidspunkt, da medlemmets
dagpengeret ville være ophørt efter § 72, stk. 1,
kan efterlønnen de første 2 år dog højst udgøre
80 pct. af højeste dagpenge efter § 70 og deref-
ter højst 60 pct. heraf.

Stk. 3. Efterløn, der fra overgangen til de i
stk. 2 nævnte perioder ydes med 80 henholdsvis
60 pct. af højeste dagpenge, reguleres efter § 70.

§ 75 f. Efterløn udbetales bagud for 4, hehold,s-
vis 5 uger, således at hver udbetalingsperiode
slutter næstsidste søndag i en måned.

Stk. 2. Efterløn kan ikke udbetales til med-
lemmer, der i længere tid opholder sig i udlan-
det. Nærmere regler fastsættes af arbejdsdirek-
tøren.

Stk. 3. Efterløn kan ikke udbetales til et med-
lem, som ved domstols- eller administrativ afgø-
relse er berøvet sin frihed.

§ 75 g. Arbejdsministeren fastsætter efter ind-
stilling fra arbejdsdirektøren, der har forhand-
let med landsarbejdsnævnet, regler om betyd-
ningen af arbejde og indtægt i efterlønsperioden
for størrelsen af efterlønnen."

6. I § 76, stk. 2. 2. pkt, indsættes efter "dag-
penge": "eller efterløn", og efter "dagpengene":
"eller efterlønnen".

7. I § 79, stk. 1, indsættes efter "kapitel 9":
"og kapitel 11 a,".

8. I § 81, stk. 1, nr. 3, indsættes efter "kapitel
9": "og kapitel 11 a,".

9. § 86, stk. 1, affattes således: "Har et medlem
givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet om-
stændigheder, der er af betydning for retten til
dagpenge eller efterløn, skal dagpenge- eller ef-
terlønsbeløbet, som er modtaget med urette,
tilbagebetales af medlemmet".

10. § 86, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. I tilfælde, hvor der er udbetalt dag-

penge eller efterløn med urette, men hvor med-
lemmet ikke er pligtig at betale beløbet tilbage

i medfør af stk. 1, har kassen kun krav på refu-
sion fra statskassen, såfremt det godtgøres, at
den fejlagtige udbetaling ikke kunne være for-
hindret ved almindelig agtpågivenhed. Kassen
kan bestemme, at dagpenge- eller efterlønsbeløb,
som kassen herefter ikke får refunderet, endeligt
skal afholdes af vedkommende tillidsmand eller
afdeling af kassen, såfremt den fejlagtige udbe-
taling kan tilregnes tillidsmanden eller afdelin-
gen."

11. I § 86, stk. 3, ændres "dagpengebeløb" til:
"dagpenge- eller efterlønsbeløb".

12. I § 87., stk. 1, indsættes efter "dagpenge":
"eller efterløn".

13. I § 87, stk. 2, indsættes efter "dagpenge":
"eller efterløn".

14. I § 90 ændres "dagpengebestemmelserne"
til: "dagpenge- og efterlønsbestemmelserne."

15. I § 92 indsættes efter "arbejdsløshedsfor-
sikringen": "og om efterløn."

16. § 98, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Klage over en kasses afgørelse om

medlemsret, medlemsbidrag, dagpengeret, ret til
efterløn og tilbagebetaling af dagpenge eller ef-
terløn kan af den,.afgørelsen vedrører, inden 4
uger indbringes for arbejdsdirektøren."

x 2.
Loven træder i kraft den 1. januar 1979.

B. Bemærkninger til udkastets enkelte be-
stemmelser

Til nr. 1.
I lighed med, hvad der gælder for udbetaling af
dagpenge, foreslås det, at arbejdsløshedskassens
vedtægt skal indeholde regler om den dokumen-
tation, der skal foreligge, før der kan ske udbe-
taling af efterløn. Der henvises iøvrigt til be-
mærkningerne side 20-22 om udbetaling.

Til nr. 2.
Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens
af, at ret til efterløn foreslås gjort betinget af
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medlemskab af en arbejdsløshedskasse, jfr. be-
mærkningerne side 13 under punkt B.

Til nr. 3 og 4.
Det foreslas, at der i forbindelse med indførelse
af efterlønsordningen som en nyordning for
medlemmer i alderen 60-66 är sker en tilbage-
venden til hovedregelen i lovens § 55 om 26
ugers beskæftigelse inden for de sidste 3 år som
betingelse for ret til dagpenge.

Tilnr. 5 (kapitel 11 a).
Det er fundet bedst stemmende med lovens op-
bygning at foreslå de særlige bestemmelser om
efterløn indføjet i loven som et nyt kapitel 11 a.

Til § 75 a.
I overensstemmelse med ordningens karakter af
frivillighed foreslas det, at efterløn ydes efter be-
gæring, og det præciseres, at såvel medlemmer
i beskæftigelse som ledige medlemmer kan over-
gå til efterløn. Der henvises iøvrigt til bemærk-
ningerne side 14-15 under punkt D.

Til § 75 b.
Bestemmelserne angiver, hvilke betingelser der
skal være opfyldt både for at få tillagt efterløn
og bevare retten til efterløn. Adgangen til at be-
vare ret til efterløn er yderligere betinget af be-
stemmelserne i § 75 c.

Til kravet om medlemskab af en anerkendt ar-
bejdsløshedskasse henvises til bemærkningerne
under punkt B, side 13.

Til stk. 1, nr. 1, henvises til bemærkningerne
s. 13 om aldersbetingelser.

Til stk. 1, nr. 2, henvises til bemærkningerne
s. 13-14 om medlemsanciennitet.

Til stk. 1, nr. 3, henvises til bemærkningerne
s. 14-15 om aktuel dagpengeret.

Til stk. 1, nr. 4, henvises til bemærkningerne
s. 15-17 vedrørende krav om bopæl.

Til stk. 2 henvises til bemærkningerne s. I7

om udelukkelse fra efterlønsordningen som følge
af sociale pensionsydelser.

Til stk. 3 henvises til bemærkningerne s. 19 om
adgang til genindtræden i efterlønsordningen.

Til § 75 c.
Til stk. 1 henvises til bemærkningerne s. 17-19
om arbejde i efterlønsperioden.

Til stk. 2 henvises til bemærkningerne s. 18

vedrørende perioder med sygedagpenge med
hensyn til sammentælling af beskæftigelsesperi-
oder.

Til stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 om obligato-
risk udelukkelse af efterlønsordningen ved over-
skridelse af arbejdsperioden på 5 uger vil kunne
virke uheldig i tilfælde, hvor et medlem uagt-
somt har arbejdet ud over den tilladte tid. Der
tænkes her specielt på den situation, hvor der
kan være tvivl om, hvorvidt et ikke-indtægtsgi-
vende arbejde skal betragtes som erhvervsarbejde
eller hobbybetonet arbejde, og hvor afgørelsen
falder ud til, at arbejdet skal medregnes i 5 ugers
perioden. Det foreslås derfor, at medlemmer i
sådanne situationer skal kunne forblive i efter-
lønsordningen efter arbejdsdirektørens bestem-
melse.

Bestemmelsen åbner endvidere mulighed for,
at arbejdsdirektøren kan give tilladelse til over-
skridelse af loftet på 5 ugers arbejde i særlige
tilfælde, jfr. bemærkningerne s. 18-19. Forsla-
get om, at tilladelsen kan gøres betinget af øko-
nomiske vilkår, muliggør eksempelvis, at der kan
ske fradrag i efterlønnen under hensyn til det
timetal, der er medgået til arbejdets udførelse
på samme måde, som der kan foretages fradrag
i arbejdsløshedsdagpenge for timer, der er med-
gået til ikke lønnet arbejde.

Til § 75 d.
Forslaget, der for så vidt angår bestemmelsen i
stk. 1 skal ses i sammenhæng med forslaget til
§ 75 e, stk. 1, indeholder regler om efterlønnens
størrelse til medlemmer, der opfylder kravet om
5 års anciennitet ved inden for de sidste 10 år at
have været fuldtidsforsikret i mindst 5 år, deraf
mindst 26 uger umiddelbart før overgangen til
efterløn.

Efter de foreslåede bestemmelser i stk. 1 og
stk. 2 er efterlønnen af samme størrelse som med-
lemmets individuelle dagpengesats lige sålænge,
som medlemmet ville have været berettiget til
dagpenge. Derefter kan efterlønnen i de næste 2
år højst udgøre 80 pct. og i resten af efterløns-
perioden, indtil medlemmet fylder 67 år, højst
60 pct. af den til enhver tid gældende højeste
dagpengesats efter lovens § 47.

Forslaget i stk. 3 indebærer, at der fra det
tidspunkt, medlemmet ved overgangen til en af
de i stk. 2 nævnte perioder er berettiget til 80
pct., henholdsvis 60 pct. af højeste dagpengesats,
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ses helt bort fra medlemmets individuelle dag-
pengesats, idet efterlønnen i resten af efter-
lønsperioden udelukkende er sat i forhold til
højeste dagpengesats efter lovens § 47 med
den regulering, der følger af velstandsstignin-
gen.

Til belysning af forslagets virkninger for fast-
sættelsen af efterlønnens størrelse i nogle typi-
ske situationer henvises til de side 23-24 anførte
eksempler.

Der henvises iøvrigt om forslaget til bemærk-
ningerne i kapitel 5 om efterlønnens størrelse.

Til § 75 e.
Forslaget indeholder regler for fastsættelsen af
efterlønnens størrelse til deltidsforsikrede med-
lemmer, som opfylder betingelserne i § 75 b
om ret til efterløn. Reglerne tager desuden sigte
på de fuldtidsforsikrede medlemmer, der i med-
før af § 68, stk. 4, efter kun 5 ugers arbejde af
større omfang end deltidsarbejde overgår fra del-
tidsforsikring til fuldtidsforsikring, og som efter
udvalgsflertallets opfattelse ikke bør have ret til
efterløn efter § 75 d.

Efterlønnen til de af forslaget omfattede
medlemmer foreslås fastsat på grundlag af dag-
pengesatsen for deltidsforsikrede. Da fastsæt-
telsen iøvrigt sker efter samme regler som efter
forslaget til § 75 d, henvises desuden til de til
dette forslag knyttede bemærkninger.

Til§ 75 f.
Til stk. 1. Der henvises til bemærkningerne s. 20-
22 om udbetaling af efterløn.

Til stk. 2. Efter forslaget, der skal ses i sam-
menhæng med forslagets § 75 b, stk. 1, nr. 4,
kan efterløn ikke udbetales under længere tids
ophold i udlandet. Efter flertallets opfattelse
bør der ved udformningen af de nærmere regler
herom, som efter forslaget skal fastsættes af ar-
bejdsdirektøren, ske en begrænsning i forhold
til, hvad der umiddelbart følger af kravet om
bopæl her i landet.

Til stk. 3. Der henvises til bemærkningerne
s. 21-22 om midlertidig standsning af udbetaling
af efterløn under frihedsberøvelse ved domstols-
eller administrativ afgørelse.

Til§ 75 g.
Der henvises til bemærkningerne s. 24-26 om
fradrag i efterlønnen.

Til nr. 6.
Som det fremgår af bemærkningerne side 13,
punkt B, har udvalgsflertallet ment, at medlem-
mer, der modtager efterløn, bør betale medlems-
bidrag på lige fod med dagpengeberettigede
medlemmer. Det betyder bl.a., at bestemmel-
serne i lovens § 76, stk. 2 ,2. punktum, om fri-
tagelse for betaling af medlemsbidrag i visse si-
tuationer efter flertallets opfattelse også bør
finde anvendelse for efterlønsmodtagere. For-
slaget indebærer, at de begrænsninger der efter
bestemmelsen gælder for dagpengeberettigede
medlemmers fritagelse for bidragsbetaling, også
finder anvendelse for medlemmer, der modtager
efterløn.

Til nr. 7.
Ordningen skal i videst muligt omfang finansie-
res gennem forøgede bidrag til arbejdsløsheds-
forsikringen samt ved besparelser på arbejdsløs-
hedsdagpenge m.v. Udgifter til efterløn indgår i
den enkelte kasses økonomi på samme måde
som udgifterne til dagpenge, og det foreslås der-
for, at regelen om statens refusion af udgifterne
til dagpenge udvides til også at omfatte kassens
udgifter til efterløn.

Til nr. 8.
Ved den foreslåede ændring skabes der hjemmel
til at forlange særskilt opgørelse over udgifterne
til efterløn og for tilvejebringelse af oplysninger,
der er nødvendige bl.a. med henblik på udarbej-
delsen af statistisk materiale som grundlag for
en løbende vurdering af ordningens virkning på
beskæftigelsessituationen.

Til nr. 9,10,11, 12 og 13.
Ændringerne vedrører bestemmelser i lovens ka-
pitel 13 om foreseeiser mod kassen, som ud-
valgsflertallet foreslår overført på gruppen af ef-
terlønsmodtagere. Der henvises herved til be-
mærkningerne side 13 under punkt B, hvor
spørgsmålet om krav om medlemskab af en aner-
kendt arbejdsløshedskasse er behandlet, samt til
bemærkningerne side 22 under punkt B om
standsning af udbetaling af efterløn på grund af
forseelser mod kassen.

Tilnr. 14.
Efter bestemmelsen i lovens § 90 kan arbejdsdi-
rektøren, nåir forholdene inden for en kasse gør
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det påkrævet, efter forhandling med landsabejds- den foreslåede ændring gøres landsarbejds-
nævnet fastsætte særlige regler, som kassen skal nævnet tillige rådgivende i almindelige spørgs-
iagttage med henblik på at forhindre misbrug af mål om efterløn,
dagpengebestemmelserne. De t foreslås, at arbejds-
direktøren får samme bemyndigelse med henblik Til nr. 16.
på at forhindre misbrug af bestemmelserne om Efter den foreslåede ændring får medlemmer,
efterløn. der modtager efterløn, samme adgang som kas-

sens øvrige medlemmer til at indbringe klager
Til nr. 15. over kassens afgørelser for arbejdsdirektøren,
I lovens § 92 er fastsat, at landsarbejdsnævnet er hvis afgørelse kan efterprøves af ankenævnet
rådgivende for arbejdsdirektøren i almindelige for arbejdsløshedsforsikringen,
spørgsmål om arbejdsløshedsforsikringen. Ved
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KAPITEL 9

Mindretals- og særudtalelser

A. Repræsentanterne for Dansk Arbejds-
giverforening og Sammenslutningen af
Landbrugets Arbejdsgiverforeninger
udtaler:

Spørgsmålet om en efterlønsordning blev oprin-
delig rejst af Specialarbejderforbundet i Dan-
mark med det formål at gøre det muligt for æl-
dre personer, der var nedslidte på grund af sær-
lig arbejdsmæssige belastninger, at opnå en ef-
terløn.

Det foreliggende forslag lægger ikke vægt på
dette sociale kriterium, men derimod alene på,
om man som 60-årig har været medlem i 5 år
af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.

Uanset at man taler om efterløn, synes ho-
vedformålet med det nu udarbejdede forslag til-
syneladende at være en særlig førtidspensions-
ordning, idet det forventes, at de ældre arbejds-
tagere, der måtte benytte sig at ordningen, ikke
påny vender tilbage til arbejdsstyrken, men ef-
ter det 67. år fortsætter pensionstilværeisen.

Såfremt forslaget gennemføres, vil der ske et
afgørende brud med de hidtidige principper for
pensionstildeling, idet alle borgere indtil nu har
haft lige muligheder for at opnå pensionsudbeta-
linger fra det offentlige. Med dette forslagbegun-
stiges godt halvdelen af den samlede arbejdsstyr-
ke mellem 60 og 67 år, uden at det kriterium, ud
fra hvilket begunstigelsen foretages, forekommer
objektivt begrundet. Med forslaget om, at 5 års
medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskas-
se kvalificerer til indtræden i efterlønsordnin-
gen, udelukkes såvel de lønmodtagere, der fuldt
og helt tilhører arbejdsstyrken, men ikke er le-
dighedsforsikrede, som de selvstændige nærings-
drivende og medhjælpende hustruer, som, hvad
enten de måtte have ønsket det eller ej, ikke har
haft mulighed for at blive arbejdsløshedsforsik-
rede forud for 1977 og derfor under ingen om-
stændigheder før tidligst i 1982 er i stand til at
indtræde i den foreslåede ordning.

Netop for at tilpasse de sociale pensioner

mest muligt til en varierende tilbagetræknings-
alder fra arbejdsmarkedet blev pensionsreform-
arbejdsgruppen af socialministeren anmodet om
særligt at overveje disse spørgsmål, og på bag-
grund af pensionsreformarbejdsgruppens be-
tænkning fremsatte socialministeren i folketin-
get forslag om ændrede førtidspensionsregler.
Disse blev vedtaget af folketinget i 1977.

I kraft af de nugældende regler kan der der-
for ydes førtidspension til personer mellem 60
og 67 år, nåi svigtende helbred eller sociale og
arbejdsmæssige grunde taler herfor. Førtidspen-
sion tildeles efter en individuel behandling, og
det er oplyst, at ordningen ikke har været rigo-
ristisk administreret.

En meget stor del af de, der forventes at vil-
le søge efterløn efter den nu foreslåede ordning,
ville allerede i dag efter gældende regler være
berettiget til førtidspension, hvilket da også
fremgår af de opstillede regneeksempler over
virkningen af ordningen.

Hovedtanken bag den her foreslåede ordning
er derfor tilsyneladende ikke at udvide kredsen
af personer, der kan opnå førtidspension, men
at begunstige en persongruppe ved at tilbyde et
væsentligt højere ydelsesniveau end det i dag
gældende. Arbejdsgiverrepræsentanterne kan
ikke anbefale, at de ældre medborgere i arbejds-
styrken i ydelsesmæssig henseende af det offent-
lige behandles ulige.

Dette synspunkt har Socialministeriet hidtil
været enig i, idet man med de ovennævnte be-
grundelser da også tidligere har afvist et tilsva-
rende efterlønsforslag.

Det er måske af denne grund, den nu foreslå-
ede ordning er tænkt placeret under Arbejdsmi-
nisteriet som en arbejdsmarkedspolitisk foran-
staltning, men da den samtidig er udformet som
en helt frivillig ordning, hvor alder og A-kasse-
medlemskab er eneste kriterium for opnåelse af
efterløn, gives der ingen mulighed for at anven-
de den som sådan.

Det fremlagte forslag tager udgangspunkt i
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arbejdsløshedsforsikringssystemet, uanset at en
fremtidig efterlønsmodtager ikke er arbejdsløs,
idet det forudsættes, at han trækker sig tilbage
fra arbejdsmarkedet og således ikke længere er
til rådighed for anvisning. Det hidtidige arbejds-
løshedsbegreb har været begrænset til at omfat-
te personer, der stillede sig til rådighed for ar-
bejdsmarkedet, men ikke kunne opnå beskæfti-
gelse. iMed det foreliggende forslag udvides ar-
bejdsløshedsforsikringssystemets personkreds
med en gruppe, der ikke længere tilhører ar-
bejdsmarkedet, og der pålægges arbejdsløsheds-
kasserne opgaver, som intet har med forsikring
at gøre og ej heller direkte vedrører arbejdsløs-
hedssituationer. Derimod skal A-kasserne løse
en rent social opgave som førtidspension, der
hidtil har været hjemmehørende i offentligt
regie.

Ved principielt at sidestille personer, der har
forladt arbejdsstyrken, med arbejdsløse, frem-
kommer en række uhensigtsmæssige situationer.
Det er således et brud på alle hidtidige princip-
per at udbetale pensionsbeløb på det høje dag-
pengeniveau. Dagpengeniveauet er nemlig et ud-
tryk for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,
og det er fastsat under hensyntagen til, at det
er en ydelse i en begrænset overgangsperiode,
indtil personen påny opnår beskæftigelse. Pen-
sioner er derimod normalt udtryk for en varig
ydelse til personer, der ikke står til rådighed for
arbejdsmarkedet, hvorfor der ved fastsættel-
sen af ydelsesniveauet for førtidspensionsord-
ninger hidtil har været taget udgangspunkt i det
almindelige folkepensionsydelsesniveau. Ved at
benytte arbejdsløshedsdagpengeregleme frem-
kommer yderligere den situation, at lønniveauet
umiddelbart forud for overgangen til den fore-
slåede efterlønsordning bliver bestemmende for
den såkaldte efterlønstildeling i en årrække. Det
bliver overordentligt tilfældigt, hvilken efterløn
den enkelte i givet fald vil være berettiget til at
modtage.

Eftersom ordningen ikke har noget med ar-
bejdsløshedsforsikring at gøre, forekommer det
heller ikke rimeligt eller hensigtsmæssigt at be-
nytte arbejdsløshedsforsikringssystemets finan-
sieringsmodel i forbindelse med den foreslåede
efterlønsordning, idet pensionsudgifter hidtil
har været offentligt finansierede.

I det omfang man forestiller sig de af denne
ordning medfølgende merudgifter finansieret

gennem forøgede arbejdsgiverbidrag til arbejds-
løshedsforsikringen, henleder arbejdsgiverrepræ-
sentanterne opmærksomheden på, at yderligere
omkostningsstigninger for erhvervslivet afgøren-
de strider mod de flerårige bestræbelser af om-
kostningsdæmpende art, som folketinget har
vedtaget i 1976 og 1977.

Som det fremgår af betænkningen, har det
ikke været muligt at fastslå, hvor store udgifter
den foreslåede ordning vil medføre, hvorfor der
alene er tale om regneeksempler. Hvis det anfør-
te regneeksempel viser sig at være realistisk, vil
der i det første år - 1979 — være 17.200 perso-
ner, der modtager efterløn, medens alene 3.700
ledige jobs vil blive besat. De resterende perso-
ner vil således blot skifte fra en økonomisk over-
førelsesordning til en anden.

I det hele er afsnittene om den beskæftigel-
sesmæssige effekt og finansieringen meget løse,
idet de hviler på en række af hinanden uafhæn-
gigt opstillede forudsætninger, hvoraf nogle er
direkte forkerte. Det gælder således antagelsen
om, at arbejdsgiverbidraget til arbejdsløsheds-
forsikringen står i et bestemt forhold til de for-
sikredes medlemsbidrag. Disse størrelser har in-
tet med hinanden at gøre.

Det kunne have været ønskværdigt, om det
havde været muligt at fremstille en beregning
over den henholdsvis forventede minimale og
maksimale effekt for såvel udgifter som beskæf-
tigelse. Herved ville det være muligt at vurdere,
hvordan udsvingene ville være, såfremt forud-
sætningerne blev ændret. Det kunne således væ-
re af interesse at vide, hvorledes ordningens
eventuelle indførelse måtte formodes at påvirke
de 50-60 åriges indmeldelse i arbejdsløshedsfor-
sikringssystemet, og hvilke merudgifter dette vil-
le medføre.

Det er også et savn i udvalgets flertalsindstil-
ling, at det ikke tidsmæssigt har været muligt
at belyse øvrige lovgivningsmæssige konsekven-
ser af efterlønsordningens indførelse. Som ek-
sempel herpå kan nævnes, at der ikke er taget
stilling til, hvorvidt funktionærer, der ville væ-
re berettigede til at modtage fratrædelsesgodt-
gørelse efter funktionærlovens § 2 a, er beretti-
gede til såvel denne type efterløn som den i ord-
ningen foreslåede efterløn.

Som det fremgår af disse bemærkninger, kan
dette forslag ikke anvendes som led i en aktiv
arbejdsmarkedspolitik, og betragtet som en so-
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cial foranstaltning er det i afgørende modstrid af besparelser i arbejdsløshedsdagpenge m.v. —
med mangeårige danske traditioner. Arbejdsgi- ønsker de i udvalget repræsenterede lønmodta-
verrepræsentanterne må derfor kraftigt anbefa- gerorganisationer at tilkendegive, at en forhøjel-
le, at forslaget ikke gennemføres. se af lønmodtagernes medlemsbidrag kan tiltræ-

des som en del af finansieringen, såfremt denne
forhøjelse holdes inden for en snæver ramme.

B. Repræsentanterne for de i udvalget re- Lønmodtagerorganisationerne forudsætter
præsenterende lønmodtagerorganisati- iøvrigt, at udgiftsfordelingen mellem parterne
oner udtaler: på arbejdsmarkedet sammensættes således, som

det kendes fra andre ordninger, der helt eller
Da udvalget ikke har fundet det hensigtsmæssigt delvis finansieres af arbejdsmarkedets parter,
i enkeltheder at tage stilling til finanseringen - d.v.s. arbejdsgiversiden bidrager med 2/3 og
bortset fra det meget væsentlige bidrag i form lønmodtagernes medlemsbidrag dækker 1/3.
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BILAG 1

Uddrag af lov om arbejdsformidling og
arbejdsløshedsforsikring m.v., jfr. lovbekendtgørelse
nr. 455 af 1. september 1977

Afsnit III. Arbejdsløshedsforsikring.
Kapitel 7. Anerkendte arbejdsløshedskasser.

Anerkendelse.
§ 30. Ved en arbejdsløshedskasse forstås i

denne lov en forening enten af lønmodtagere
eller af selvstændige erhvervsdrivende, der
har sluttet sig sammen alene med det formål
at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af
ledighed.

§ 31. Arbejdsministeren meddeler efter
begæring anerkendelse til arbejdsløsheds-
kasser, der opfylder betingelserne i § 32.

Stk. 2. Findes der en anerkendt arbejds-
løshedskasse for et fag, jfr. § 32, kan ar-
bejdsministeren dog nægte at anerkende en
ny arbejdsløshedskasse for faget.
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§ 32. En arbejdsløshedskasse kan kun
anerkendes, hvis:
1. den optager medlemmer fra et eller flere

bestemte fag inden for handel, kontor-
virksomhed, industri, håndværk, land-
brug m.v., fiskeri, beværternæring, trans-
portvirksomhed og anlægsvirksomhed el-
'er fra sådanne andre erhvervsområder,
som arbejdsministeren sidestiller med de
nævnte fag,

'1. den har mindst 1.000 medlemmer, og
3. dens vedtægt er i overensstemmelse med

§34.

§ 33. Begæring cm anerkendelse indsen-
des til arbejdsdirektoratet ledsaget af:
1. et eksemplar af kassens vedtægt,
2. fortegnelser over medlemmer med an-

givelse af alder og stilling.
3. udskrift af den beslutning, i henhold til

hvilken anerkendelsen søges, samt
4. for så vidt kassen ikke er nyoprettet, det

sidste års regnskab.

Vedtægter.
§ 34. En anerkendt arbejdsløshedskasses

vedtægt skal være i overensstemmelse med
en standardvedtægt, som udarbejdes af ar-
bejdsdirektøren efter forhandling med
landsarbejdsnævnet og godkendes af ar-
bejdsministeren.

Stk. 2. Vedtægten skal indeholde oplys-
ninger om:
1. Kassens navn, hjemsted, formål og fag-

lige område.
2. Kassens ledelse og de enkelte organers

myndighed samt om urafstemning.
3. Medlemmernes optagelse, rettigheder og

pligter.
4. Regnskabsvæsen, kasseeftersyn og revi-

sion samt anbringelse af kassens midler.
Af kassens revisorer skal mindst én være
statsautoriseret revisor.

5. Regler om vedtægtsændringer og om
formuens anvendelse ved anerkendelsens
bortfald.

6. Regler om den dokumentation, der skal
foreligge, før dagpenge kan udbetales.

§ 35. Ændring af en anerkendt arbejds-
løshedskasses vedtægt er først gyldig, når
ændringen godkendes af arbejdsdirektøren.

Sik- 2. Vedtægtsændring, hvorved det

bestemmes, at deltidsarbejdende kan opta-
ges som medlemmer af kassen, jfr. kapitel 11,
er dog kun gyldig, når ændringen godkendes
af arbejdsministeren.

Bortfald af anerkendelse.
§ 36. Anerkendelse af en kasse bortfalder,

når beslutning herom træffes af kassens
øverste myndighed med mindst 3/4 af de
afgivne stemmer, og beslutningen derefter,
ligeledes med mindst 3/4 flertal af de afgivne
stemmer, godkendes ved almindelig afstem-
ning (urafstemning) blandt alle kassens
medlemmer.

§ 37. Hvis en kasse ikke mere opfylder
betingelserne for at blive anerkendt, jfr. § 32,
bortfalder anerkendelsen med udgangen af
vedkommende regnskabsår, medmindre ar-
bejdsministeren bestemmer, at der skal gi-
ves kassen en yderligere frist for bortfaldet.

§ 38. Arbejdsministeren kan bestemme,
at anerkendelsen af en kasse bortfalder, eller
at statens refusion, jfr. § 79, stk. 1, bort-
falder for et regnskabsår,
1. hvis kassens ledelse tilsidesætter reglerne

i denne lov eller bestemmelser, der er
givet i henhold til loven, eller hvis kas-
sens virksomhed ikke foregår under iagt-
tagelse af fornøden påpasselighed og
orden, eller

2. hvis arbejdsdirektøren og landsarbejds-
nævnet skønner, at kassen uden direkte
at overtræde gældende regler dog i for-
holdet til medlemmerne eller til andre
anerkendte arbejdsløshedskasser, virker
på en for arbejdsløshedsforsikringen i
dens helhed uheldig måde.

§ 39. Bortfalder en kasses anerkendelse
efter §§ 37 eller 38, kan arbejdsministeren be-
stemme, at kassens medlemmer skal have
ret til overflytning til anden anerkendt ar-
bejdsløshedskasse. Bortfalder anerkendelsen
efter § 36, kan tilsvarende bestemmelse
træffes, når ganske særlige omstændigheder
taler derfor.

§ 40. Den afgørelse, der ved anerkendel-
sens bortfald træffes om anvendelsen af den
del af kassens formue, som ikke vedrører
administrationsudgifter, jfr. § 77, stk. 1, er
først gyldig, når afgørelsen godkendes af

44



arbejdsdirektøren. Ingen del af denne for-
mue kan fordeles mellem medlemmerne.

Kapitel 8. Medlemskab af anerkendte
arbejdsløshedskasser.

Nydende medlemskab.
§ 41. Ret til optagelse som medlem har

personer.
1. som har bopæl her i riget, bortset fra

Færøerne og Grønland, jfr. dog stk. 5 og
stk. 6,

2. som er mellem 16 og 65 år, og
3. som umiddelbart før begæring om opta-

gelse har haft arbejde som lønmodtager
inden for kassens faglige område i
mindst 5 uger med en gennemsnitlig
arbejdstid på over 30 timer ugentlig, jfr.
dog kapitel 11, eller som dokumenterer
at kunne få sådant arbejde umiddelbart
efter optagelsen, eller som har gennem-
ført en erhvervsmæssig uddannelse til
kassens faglige område af mindst 18
måneders varighed, eller som mere end
midlertidigt udøver selvstændig erhvervs-
virksomhed, eller som af tjener værne-
pligt.

Stk. 2. Overflytning af et medlem fra an-
den kasse kan ske efter medlemmets fyldte
65. år.

Stk. 3. Ingen må være medlem af me.re end
én kasse.

Stk. 4. Lærlinge, som er omfattet af § 1 i
lov om lærlingeforhold, har ikke ret til opta-
gelse.

Stk. 5. Arbejdsministeren kan bemyndige
arbejdsdirektøren til efter forhandling med
landsarbejdsnævnet under forudsætning af
gensidighed at fravige bopælskravet i stk. 1,
nr. 1, for personer, der arbejder her i landet,
men har bopæl i udlandet (grænsegængere).

Stk. 6. Når forholdene taler derfor, kan
arbejdsdirektøren uanset bestemmelsen i
stk. 1, nr. 1, tillade, at personer, der har
bopæl på Færøerne og i Grønland, optages
som medlem.

§ 42. Medlemmer, som tager erhvervs-
arbejde uden for kassens faglige område,
skal lade sig overflytte til anden kasse,
jfr. § 94, eller udtræde af kassen.

§ 43. Medlemmer, som ikke har deres
væsentligste livsophold ved erhvervsarbejde,

eller som ikke kan anses for arbejdssøgende
til regelmæssigt erhvervsarbejde, skal ud-
træde af kassen. Medlemmer, der er holdt op
med arbejde for at gennemgå en uddannelse,
eller som af anden grund midlertidigt ikke er
arbejdssøgende, kan dog bevare medlem-
skab af kassen.

Stk. 2. Medlemmer, som må anses for
uegnet til regelmæssigt arbejde eller til sam-
arbejde med arbejdsledere eller arbejdskam-
merater, skal udtræde af kassen.

Stk. 3. Om tab af medlemsret på grund
af restance med medlemsbidrag eller som
følge af forseelser mod kassen gælder reg-
lerne i §§ 78, 86 og 87.

§ 44. Uanset bestemmelserne i §§ 42 og
43 kan arbejdsdirektøren tillade

1. at et medlem, som tager lønarbejde uden
for kassens faglige område, bevarer med-
lemskab i denne, såfremt der ikke findes
anden kasse, hvortil medlemmet kan
overflyttes, jfr. § 94, og

2. at et medlem, som mere end midlertidigt
overgår til selvstændig erhvervsvirk-
somhed uden at kunne overflyttes til an-
den kasse, eller som i øvrigt ikke længere
opfylder betingelserne i § 43 for med-
lemskab, kan bevare dette i % år, dog
uden ret til dagpenge. Såfremt medlem-
met på ny opfylder betingelserne for
medlemskab, indtræder ret til dagpenge,
uanset om betingelserne i kapitel 10 er
opfyldt, dog først når medlemmet har
haft arbejde i det omfang, som er angivet
i § 41, stk. 1. nr. 3. Arbejdsdirektøren
kan dog tillade, at der bortses fra denne
betingelse.

Stk. 2. Arbejdsdirektoren kan bestemme,
at et medlem, om hvis ret til fortsat medlem-
skab'der hersker tvivl, i indtil 1 år kan be-
vare medlemskab af kassen uden ret til dag-
penge.

§ 45. (Ophævet ved lov nr. 254 af 8.
juni 1977).

Kapitel 9. Beregning af dagpenge m. v.
§ 46. Dagpenge ydes for indtil 6 dage om

ugen efter reglerne i kapitel 10. Beregning af
dagpengene sker for en uge ad gangen. Ud-
betaling sker ugevis bagud, medmindre
andet fastsættes i vedtægten.
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Stk. 2. Dagpengenes størrelse fastsættes af
kassen for et halvt år ad gangen med virk-
ning fra 1. april og 1. oktober. Beløbet skal
være ens for alle medlemmer, jfr. dog kapi-
tel 11. Omfatter kassen grupper af medlem-
mer med forskellige indtægtsforhold, kan
der dog fastsættes et beløb for hver gruppe.
Dagpenge skal fastsættes til hele krone-
beløb.

§ 47. Dagpengene kan højst fastsættes til
et beløb, der for en uge svarer til 90 pct. af
ugeløn ved fuld, sædvanlig arbejdstid med
den af Danmarks Statistik offentliggjorte
timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg, men
bortset fra alle andre tillæg) for alle arbejdere
inden for håndværk og industri i hele landet
i nærmest forudgående april kvartal ved
fastsættelsen pr. 1. april og nærmest forud-
gående oktober kvartal ved fastsættelsen
pr. 1. oktober. Beløbet afrundes til nærme-
ste hele kronebeløb.

§ 48. Har en kasse fastsat dagpengene
mere end 10 pct. under maksimumsbeløbet,
uden at dette, jfr. herved § 51, er begrundet
i lønniveauet inden for kassens område eller
inden for de grupper, der hører under dette
område, kan en vedtagelse om at forhøje
dagpengene først få virkning fra den 1.
april, der ligger mindst 1 år efter, at kassen
skriftligt har underrettet arbejdsdirektoratet
om vedtagelsen. I dette år beregnes med-
lemsbidraget efter det forhøjede dagpenge-
beløb.

§ 49. Arbeidsdirektøren kan pålægge en
kasse at forhøje dagpengene, hvis disse,
uden at dette, jfr. herved § 51, er begrundet
i indtægtsniveauet inden for kassens område
eller de under dette hørende grupper, er
fastsat lavere end maksimumsbeløbet og,til-
lige lavere end fastsat i internationale kon-
ventioner, som er tiltrådt af Danmark.

§ 50. Har en kasse fastsat dagpenge af
forskellig størrelse for de grupper, der hører
under kassens område, udbetales dagpen-
gene til et medlem, der har skiftet arbejde
fra én gruppe til en arden, først efter den
nye sats, når arbejdet i den nye gruppe har
varet uafbrudt i over 5 uger. Derimod æn-
dres medlemsbidraget straks ved overgan-
gen til den nye gruppe.

§ 51. Dagpenge kan til det enkelte med-
lem højst udbetales med et beløb, der udgør
9/10 af summen af medlemmets hidtidige
arbejdsfortjeneste og beløb, hvormed ar-
bejdsfortjenesten inden for vedkommende
fag senere er ændret i kraft af pristalsregule-
ringen. Arbejdsdirektøren fastsætter regler
om fremgangsmåden ved beregning af ar-
bej dsf ort j enesten.

Stk. 2. Til et medlem, der opnår dag-
pengeret efter § 54, og som ikke forud for
ledigheden har haft uafbrudt beskæftigelse
i mindst 13 uger, udbetales dagpenge med
et beløb, der udgør 9/10 af den mellem ar-
bejdsmarkedets hovedorganisationer aftalte
mindste arbejdsfortjeneste inden for normal-
Jønsområdet.

Stk. 3. Til en person, der er optaget som
medlem under aftjening af værnepligt, ud-
betales dagpenge efter stk. 2. Til en person,
der er optaget som medlem forinden aftje-
ning af værnepligt, udbetales dagpenge efter
stk. 1. dog således at dagpengene mindst
udgør det beløb, som folger af stk. 2.

Stk. 4. Modtager et medlem i anledning
af ledighed ydelser, som ikke er omfattet af
denne lov, skal dagpengene nedsættes, såle-
des at den samlede daglige pengehjælp,
medlemmet modtager, ikke overstiger det
belob, der kan udbetales efter stk. 1. 2 eller 3.

Stk. 5. Et medlem, der ved optagelsen har
eller senere erhverver ret til ydelser af den
art, som er nævnt i stk. 4, skal straks under-
rette kassens ledelse herom.

Stk. 6. Dagpenge efter stk. 1-4 afrundes til
nærmeste hele kronebeløb.

§ 52. Et medlem, som:
1. efter en arbejdstilladelse, der er udstedt

i henhold til fremmedlovgivningen, er
forpligtet til at være medlem af en ar-
bejdsløshedskasse.

2. er ledig og berettiget til dagpenge fra
kassen og

3. efter et skøn over beskæftigelsesforhol-
dene ikke vil kunne få anvist arbejde
inden for en rimelig tid,

har ret til af kassen at få betalt udgiften ved
rejse til sit hjemland.

Stk. 2. Nærmere regler, herunder om
hjemrejseudgiftens beregning, fastsættes af
arbej dsdirektøren.
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Kapitel 10. Betingelser for ret
til dagpenge.

§ 53. Ret til dagpenge opnås efter 6 må-
neders medlemskab af en anerkendt arbejds-
løshedskasse for lønmodtagere. Arbejdsmini-
steren kan dog fastsætte særregier for løn-
modtagere, der har opsigelsesvarsel på 6
måneder og derover.

Stk. 2. Ret til dagpenge opnås efter 1 års
medlemskab af en anerkendt arbejdsløs-
hedskasse for selvstændige erhvervsdrivende.

§ 54. Den, der som lærling har været af-
skåret fra medlemskab i henhold til § 41,
stk. 4, eller den. som har gennemført en
erhvervsmæssig uddannelse af den i § 41,
stk. 1, nr. 3. nævnte art. opnår ret til dag-
penge umiddelbart efter optagelse som med-
lem, såfremt begæring om optagelse som
medlem af kassen fremsættes inden 2 uger
efter læretidens eller den erhvervsmæssige
uddannelses afslutning.

§ 55. Ret til dagpenge er betinget af, at
medlemmet forud for hver udbetaling af
dagpenge har haft arbejde som lønmodtager
i en tid, som sammenlagt svarer til arbejde i
fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst
26 uger inden for de sidste 3 år eller i til-
svarende omfang har udøvet selvstændig
erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. For et medlem, hvis ret til -dag-
penge er bortfaldet som følge af, at betingel-
sen i stk. 1 ikke længere er opfyldt, er gener-
hvervelse af retten til dagpenge betinget af;
at medlemmet har været beskæftiget som
lønmodtager eller selvstændig erhvervs-
drivende i det omfang, som er nævnt i stk.
1, inden for de sidste 18 måneder.

§ 55 a. I tiden indtil 1. januar 1978 er
retten til dagpenge uanset bestemmelsen i
§ 55, stk. 1, betinget af, at medlemmet forud
for hver udbetaling af dagpenge har haft
arbejde som lønmodtager i en tid, som sam-
menlagt svarer til arbejde i fagets fulde
sædvanlige arbejdstid, i mindst 26 uger
inden for de sidste 4 år eller i tilsvarende
omfang har udøvet selvstændig erhvervs-
virksomhed.

Stk 2. I tiden indtil 1. januar 1978 er
retten til dagpenge for et medlem, der i
henhold til § 68, stk. 1 eller 2, betragtes
som deltidsforsikret, uanset bestemmelsen i

§ 72, stk. 1, betinget af, at medlemmet før
hver udbetaling af dagpenge har haft ar-
bejde som lønmodtager i en tid, som sam-
menlagt svarer til arbejde i fagets fulde
sædvanlige arbejdstid i mindst 17 uger in-
den for de sidste 4 år, eller i tilsvarende
omfang har udøvet selvstændig erhvervs-
virksomhed.

§ 56. I arbejdsperioderne efter § 55 med-
regnes tidsrum, hvori medlemmet har været
indkaldt til aftjening af værnepligt, tids-
rum, hvori han har forrettet frivillig tjene-
ste ifølge kontrakt med forsvaret, samt tids-
rum, hvori han har gennemført en erhvervs-
mæssig uddannelse af den i § 41, stk. 1, nr.
3, nævnte art.

Stk. 2. Arbejdsdirektøren fastsætter efter
forhandling med landsarbejdsnævnet regler
om arbejdsperiodernes beregning for med-
lemmer, der som følge af sygdom, arbejdsu-
dygtighed, deltagelse i kursus eller af tilsva-
rende årsager har været uden arbejde.

§ 57. Dagpenge kan kun udbetales til et
medlem, som er ledigt. Dog har et medlem,
der anmelder krav for tab af løn m. v. over
for Lønmodtagernes Garantifond, ret til
dagpenge som lån imod overdragelse af kra-
vet til arbejdsløshedskassen til sikkerhed.
Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere
regler herom.

Stk. 2. En selvstændig erhvervsdrivende
anses for ledig, når hans personlige arbejde
i virksomheden er ophørt mere end midler-
tidigt.

Stk. 3. Et medlem, som vil begære dag-
penge udbetalt, skal ved ledighedens ind-
træden henvende sig til arbejdsformidlingen
for at søge arbejde. I ledighedsperioden —•
bortset fra ferie — skal medlemmet opret-
holde kontakt med arbejdsformidlingen.

Stk. 4. Nærmere regler om medlemmets
kontakt med arbejdsformidlingen, herunder
regler om personligt fremmøde, fastsættes af
arbejdsdirektøren efter forhandling med
landsarbejdsnævnet. For et fag eller en del
af et fag kan der i ganske særlige tilfælde
fastsættes regler, hvorefter kontakten fo-
regår andetsteds end hos arbejdsformidlin-
gen.

§ 58. Efter forhandling med landsar-
bejdsnævnet fastsætter arbejdsdirektøren
regler om udbetaling af dagpenge for søgne-
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helligdage samt om retten til dagpenge for
et medlem,
1. som under ledighed har bibeskæftigelse

som lønarbejder eller ved selvstændig
virksomhed, eller hvis ægtefælle driver
selvstændig virksomhed, eller

2. som ikke får løn for tidsrum, hvori ar-
bejdet indstilles på grund af vejrliget.

Stk. 2. Arbejdsdirektøren kan fastsætte
regler om udbetaling af dagpenge til et med-
lem, som bliver ledig på Færøerne, i Grøn-
land eller i udlandet.

§ 59. Når et ledigt medlem, som er ar-
be jdssøgende til arbejde i fuld, sædvanlig
arbejdstid, opnår arbejde af kortere varig-
hed, nedsættes dagpengene. Nedsættelsen
sker efter forholdet mellem medlemmets
arbejdstid i vedkommende uge og fuld,
sædvanlig arbejdstid. Inden for områder,
hvor nedsættelse ikke kan foretages på
grundlag af arbejdstiden, sker nedsættelsen
under hensyn til arbejdslønnen.

Stk. 2. Særregler om nedsættelse af dag-
pengene kan fastsættes for arbejdsområder,
hvor forholdene muliggør, at et ledigt med-
lem opnår særlig høj arbejdsløn i en begræn-
set arbejdstid.

Stk. 3. Arbejdsdirektøren fastsætter nær-
mere regler efter forhandling med landsar-
bejdsnævnet.

§ 60. (Ophævet ved lov nr. 317 af 19. juni
1974).

§ 61. Dagpenge må ikke udbetales til et
medlem, hvis ledighed skyldes, at han er
omfattet af strejke eller lockout (konflikt).

Stk. 2. Som omfattet af konflikt anses:
1. et medlem af en kasse eller afdeling, in-

den for hvis faglige område konflikt er
iværksat, når medlemmet ved konflik-
tens iværksættelse er beskæftiget på den
konfliktberørte virksomhed,

2. et medlem, der ved konfliktens iværk-
sættelse er beskæftiget på den konflikt-
berørte virksomhed, og hvis lønvilkår
må antages at ville blive direkte påvirket
af konfliktens udfald.

Stk. 3. Såfremt mindst 65 pct. af de med-
lemmer af en kasse eller en afdeling deraf,
som er i arbejde ved konfliktens iværksæt-
telse, efter stk. 2 anses for omfattet af kon-

flikten, skal der normalt lukkes for udbeta-
ling af dagpenge til kassens (afdelingens)
øvrige medlemmer. Nærmere regler herom
fastsættes for 3 år ad gangen af arbejdsmini-
steren efter forhandling med arbejdsdirektø-
ren, Dansk Arbejdsgiverforening og Lands-
organisationen i Danmark.

§ 62. Dagpenge må ikke udbetales til et
jiedlem,
1. som er syg eller i øvrigt arbejdsudygtig,
2. som af t jener værnepligt eller unddrager

sig denne, eller
3. som ved domstols- eller administrativ

afgørelse er berøvet sin frihed, eller som
forsørges på anstalt.

§ 63. Dagpenge må ikke udbetales til et
medlem,
1. som uden fyldestgørende grund vægrer

sig ved at overtage et passende arbejde,
der anvises ham af arbejdsformidlingen,
og for hvilket lønnen ikke er lavere end
den, som efter overenskomst mellem
arbejdsgivere og lønmodtagere gælder
for tilsvarende arbejde, eller

2. som uden fyldestgørende grund forlader
sit arbejde, eller hvis ledighed skyldes
utilbørlig adfærd på arbejdspladsen.

Stk. 2. Et medlem kan ikke med rette, jfr.
stk. 1, nr. 1, vægre sig ved at overtage ar-
bejde, som ligger uden for hidtidigt fagom-
råde, når der på det sted, hvor arbejdet skal
udføres, er behov for overførsel af arbejds-
kraft fra andre fagområder, når medlemmet
har evner og kræfter til at udføre arbejdet,
og når muligheden for at vende tilbage til
det hidtidige fagområde ikke forringes væ-
sentligt. Dette sidste gælder dog kun i tilfæl-
de, hvor medlemmets tilknytning til det
hidtidige fagområde påviseligt er således
bevaret, at det er rimeligt at tage hensyn
hertil.

Stk. 3. For et medlem af en kasse, som i
henhold til § 24 har tilladelse til at foretage
privat arbejdsanvisning, finder reglen i stk.
1, nr. 1, tilsvarende anvendelse, når kassen
anviser medlemmet arbejde.

§ 64. Til et medlem, som modtager pen-
sion i henhold til lov om folkepension, lov
om invalidepension m. v. eller lov om pen-
sion og hjælp til enker m. fl. og til et med-
lem, som er fyldt 67 år, kan dagpenge i lø-
bet af 12 måneder i træk ikke udbetales med
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beløb, som sammenlagt svarer til dagpenge
for mere end 78 dage. Dagpenge i de sidste 3
måneder, før pensionen begynder at løbe, og
i de sidste 3 måneder før den 1. i måneden,
efter at medlemmet fylder 67 år, medtages
ved beregningen af, om retten til dagpenge
er opbrugt.

Stk. 2. Når retten til dagpenge er opbrugt
efter stk. 1 inden for en periode, hvori med-
lemmet ikke har haft uafbrudt arbejde i
mindst 5 uger, kan dagpenge kun udbetales
for en følgende 12 måneders periode, hvis
medlemmet efter ophøret af ret til dagpenge
har haft arbejde i en tid, som sammenlagt
svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige
arbejdstid i mindst 13 uger.

Stk. 3. Når et medlem, som er omfattet af
stk. 1, har haft arbejde i en tid, som sam-
menlagt svarer til arbejde i fagets fulde,
sædvanlige arbejdstid i mindst 13 uger in-
den for en periode af højst 26 uger, har med-
lemmet ret til dagpenge uden hensyn til
dagpengeudbetalinger forud for denne
periode.

Stk. 4. For et medlem, som ansøger om
pension, men som fortsat opfylder betingel-
serne for at være medlem af kassen, gælder
reglerne i stk. 1-3. Afslås pensionsansøgnin-
gen, efterbetales der medlemmet de dag-
penge, der er bortfaldet i henhold til 1. pkt.

§ 65. Når et medlems ledighed inden for
et år overstiger en bestemt grænse, påhviler
det kassen at undersøge årsagen til ledighe-
den med henblik på, om medlemmet har
behov for hjælp af behandlingsmæssig eller
optræningsmæssig art for at komme tilbage
på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Det påhviler medlemmet at med-
virke ved undersøgelsen.

Stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter de
nærmere regler.

Kapitel 11. Særregler for
deltidsarbejdende.

§ 66. Reglerne i dette kapitel finder
anvendelse i anerkendte arbejdsløshedskas-
ser, som i vedtægten fastsætter, at deltidsar-
bejdende, som ikke ønsker eller evner at
have arbejde i fagets fulde, sædvanlige ar-
bejdstid, kan optages som medlemmer ?f
kassen.

Stk. 2. Hvor der ikke i dette kapitel er

fastsat særregler, finder lovens øvrige be-
stemmelser anvendelse.

§ 67. Som deltidsarbejde betragtes arbej-
de, hvis varighed, bortset fra merarbejde af
tilfældig karakter, er mindst 15 timer og højst
30 timer om ugen, eller som har en sådan
varighed, beregnet i gennemsnit for en må-
ned.

§ 68. Et medlem, som til kassen anmelder
at have deltidsarbejde, betragtes som del-
tidsforsikret.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende
anvendelse på en person, som ved begæring
om optagelse som medlem anmelder at have
haft deltidsarbejde i de sidste 5 uger eller at
ville få sådant arbejde efter optagelsen.

Stk. 3. Et medlem, som straks ved anmel-
delse om ledighed, jfr. § 57, stk. 3, 1. pkt.,
fremsætter begæring herom, betragtes som
deltidsforsikret, såfremt medlemmet nu har
særlige, vægtige grunde til at påtage sig
deltidsarbejde. Såfremt der under ledighed
sker ændringer, således at et fuldtidsfor-
sikret medlem nu har særlige, vægtige
grunde til alene at påtage sig deltidsarbejde,
kan overgang til deltidsforsikring finde sted.

Stk. 4. Et deltidsforsikret medlem, som i 5
uger har haft arbejde i større omfang end
deltidsarbejde, skal anmelde dette til kas-
sen. Medlemmet betragtes herefter ikke som
deltidsforsikret "fra tidspunktet for arbejdets
begyndelse.

Stk. 5. Efter forhandling med landsar-
bejdsnævnet fastsætter arbejdsdirektøren
regler om formen for den anmeldelse, som er
omtalt i stk. 1, 2 og 4, og om den dokumen-
tation, der skal ledsage anmeldelsen.

Stk. 6. Et deltidsforsikret medlem, som
undlader at foretage den anmeldelse, som er
foreskrevet i stk. 4, udelukkes fra ret til
dagpenge efter regler, som fastsættes af ar-
bejdsdirektøren.

§ 69. Et deltidsforsikret medlem, som har
andet erhverv, der udføres inden for fagets
normale arbejdstid, har ikke ret til dagpen-
ge, medmindre arbejdsdirektøren i særlige
tilfælde og eventuelt på særlige vilkår giver
tilladelse dertil.

§ 70. Dagpengenes størrelse for deltids-
forsikrede medlemmer fastsættes særskilt af
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Rassen efter regierne i § 46. stk. 2. Disse
dagpenge kan ikke fastsættes tii et højere
belob end 2 3 af det beløb, hvortil dagpen-
gene er fastsat for kassens øvrige medlem-
mer (de ovrige medlemmer af gruppen).

§ 71. Yæcring ved ar overtage anvist
arbejde, jfr. <j o3, stk. i, nr. 1. anses som
fyldestgørende begrundet, hvis der anvises
et deltidsforsikret medlem arbejde af større
omfang end deltidsarbejde.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke
anvendelse, nar et medlem, der i henhold til
ij 68, stk. 1 eller 2, betragtes som deltidsfor-
sikret, i de sidste " uger for ledigheden har
haft arbejde i stnrre omfang end deltidsar-
bejde.

§ 72. For et medlem, der i henhold til
§ 68, stk. 1 eiler 2, betragtes som deltidsforsik-
ret, er ret til dagpenge betinget af, at med-
lemmet før hver udbetaling af dagpenge har
haft arbejde som lønmodtager i en tid, som
sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde,
sædvanlige arbejdstid i mindst 17 uger in-
den for de sidste 3 år.

Stk. 2. For et medlem, hvis ret til dag -
penge er bortfaldet som følge af, at betingel-
sen i stk. 1 ikke længere er opfyldt, er gener-
hvervelse af retten til dagpenge betinget af,
at medlemmet har haft arbejde som løn-
modtager i det omfang, som er nævnt i stk.
1. inden for de sidste 18 måneder.

§ 73. Når et ledigt, deltidsforsikret med-
lem opnår arbejde i et omfang, der svarer til
den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid in-
den for de sidste 5 uger før ledighedens ind-
træden, kan der ikke udbetales dagpenge. Op-
når medlemmet arbejde af kortere varighed,
nedsættes dagpengene. Nedsættelsen sker ef-
ter forholdet mellem medlemmets arbejdsfor-
tjeneste i vedkommende uge og den hid-
tidige arbejdsfortjeneste. Er den hidtidigj
fortjeneste opnået ved en ugentlig arbejds-
tid på over 30 timer tages kun fortjenesten
ved,en arbejdstid på 30 timer i betragtning.

Stk. 2. Arbejdsdirektøren fastsætter nær-
mere regler efter forhandling med landsar-
bejdsnævnet.

§ 74. Når et deltidsforsikret medlem har
opbrugt retten til dagpenge efter § 64, stk.
1, inden for en periode, hvori medlemmet

j ikke har haft uafbrudt arbejde i mindst 5
I uger, kan dagpenge kun udbetales for en
| følgende 12 måneders periode, hvis medlem-
! met efter ophøret af ret til dagpenge har
! haft arbejde i en tid, som sammenlagt sva-
! rer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige ar-
! bejdstid i mindst 9 uger.

Stk. 2. Når et deltidsforsikret medlem,
som er omfattet af § 64, stk. 1, har haft ar-
bejde i en tid, som sammenlagt svarer til

\ arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid
i mindst 9 uger inden for en periode af højst
26 uger, har medlemmet ret til dagpenge
uden hensyn til dagpengeudbetalinger forud
for denne periode.

Stk. -j. For et deltidsforsikret medlem, som
| ansøger om pension, men som fortsat opfyl-

der betingelserne for at være medlem af
kassen, gælder reglerne i § 64. stk. 1. og nær-
værende paragrafs stk. 1-2. Afslås pensions-
ansøgningen, efterbetales der medlemmet de
dagpenge, der er bortfaldet i henhold til
1. pkt.

§ 75. (Ophævet ved lov nr. 236 af 12.
juni 1975).

Kapitel 12. Økonomi.
Medlemsbidrag.

§ 76. Medlemsbidraget udgør årlig et be-
løb svarende til 2,25 gange dagpengenes
størrelse, jfr. § 46. stk. 2. Beløbet afrundes
til nærmeste hele kronebelob.

Stk. 2. PVitaget for at betale medlems-
bidrag efter stk. 1 er:
1. en værnepligtig, der forretter pligtig tje-

neste, samt en værnepligtig, der forretter
frivillig tjeneste af den art, som arbejds-
ministeren fastsætter efter forhandling
med forsvarsministeren. Fritagelsen gæl-
der kun indtil det tidspunkt, da der
udbetales medlemmet månedlig løn for
tjenesten,

2. et medlem, som deltager i et fagligt dag-
kursus eller i et godkendt kursus på en
folkehøjskole, landbrugsskole eller hus-
holdningsskole, eller som med tilskud fra
det offentlige er elev på en folkehøjskole
eller landbrugsskole i et andet nordisk
land. Fritagelsen gælder dog ikke, hvis
medlemmet under deltagelsen får udbe-
talt dagpenge fra kassen, eller hvis han
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under deltagelsen har ret til en godtgø-
relse, som mindst svarer til dagpengene.

Stk. 3. Arbejdsdirektøren kan efter for-
handling med landsarbejdsnævnet fastsætte
regler, hvorefter medlemmer i andre tilfælde
end de i stk. 2 nævnte fritages for at betale
medlemsbidrag efter stk. 1, når særlige om-
stændigheder taler derfor.

§ 77. Kassens udgifter til administration
kan ikke afholdes af medlemsbidragene efter
§ 76. Der kan af kassen fastsættes særligt
medlemsbidrag til dækning af administrati-
onsudgifter.

Stk. 2. En kasse, som har indtægter ud
over medlemsbidrag, eller som ejer formue,
er berettiget til at anvende indtægterne og
tillige årlig indtil 15 pct. af formuen, således
som denne er opgjort pr. 1. april 1967, til
dækning af administrationsudgifter og til
nedsættelse af de medlemsbidrag, der ellers i
henhold til § 76, stk. 1. skulle være betalt af
medlemmerne.

§ 78. Har et medlem undladt at betale
medlemsbidraget efter §§ 76 og 77 for mere
end 2 måneder i træk, eller har han ved regn-
skabsårets slutning ikke fuldt ud betalt
medlemsbidraget indtil dette tidspunkt,
slettes han som medlem af kassen.

Stk. 2. Arbejdsdirektøren kan bestemme,
at fristen i henhold til stk. 1 forlænges for en
kasse eller en gruppe af medlemmer af kas-
sen, når særlige forhold medfører væsentlige
vanskeligheder for kassens medlemmer
(gruppen af medlemmer) ved at overholde
fristen.

Stk. 3. Kassen kan forlænge fristen i hen-
hold til stk. 1 og ophæve en efter denne be-
stemmelse foretagen slettelse for et medlem,
som under ledighed eller under sygdom eller
arbejdsudygtighed ikke har ret til dagpenge
eller løn, samt for et medlem, som er fri-
hedsberøvet. Arbejdsdirektøren kan fast-
sætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Et medlem, som optages i kassen
efter at være blevet slettet af denne i hen-
hold til stk. 1, skal efterbetale resterende
medlemsbidrag for den tidligere medlemspe-
riode for tiden, indtil slettelsen fandt sted.

Refusion.
§ 79. Staten yder hver kasse refusion af

de udgifter, som kassen i det foregående
regnskabsår har afholdt efter kapitel 9, jfr.
dog §§ 38 og 80, stk. 1.

Stk. 2. Til en kasse, som ikke råder over
tilstrækkelige reserver til at afholde udgif-
terne til dagpenge m. v. for hele regnskabs-
året, ydes der a conto-refusion ved arbejds-
direktørens foranstaltning.

Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs udløb
indbetaler kassen, eventuelt ved modreg-
ning i refusionen, de medlemsbidrag efter
§ 76, stk. I, der i lobet af regnskabsåret er
betalt af medlemmerne eller dækket af kas-
sen efter § 77. stk. 2.

§ 80. En kasse, hvis offentlige anerken-
delse er bortfaldet efter den 1. april 1966,
har først ret til refusion efter § 79, stk. 1,
når der er forløbet fulde 4 regnskabsår efter
meddelelse af ny anerkendelse, og der for
denne tid er indbetalt medlemsbidrag efter
§ 79, stk. 3.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder ikke anven-
delse på en kasse, hvis tidligere anerken-
delse bortfaldt i henhold til § 37 som følge af,
at antallet af medlemmer af kassen var
lavere end fastsat i § 32, rir. 2.

Stk. 3. Arbejdsministeren kan bestemme,
at reglen i stk. 1 ikke finder anvendelse på
en kasse, hvis tidligere anerkendelse bort-
faldt i henhold til § 36 eller § 38.

§ 81. Hver kasse skal inden 15. juni til-
sende arbejdsdirektøren:
1. revideret regnskab for det sidst forløbne

regnskabsår,
2. beretning om kassens virksomhed i

samme tidsrum samt
3. andre oplysninger, herunder eventuelt

en fortegnelse over kassens medlemmer,
som direktøren anser for nødvendige for
beregningen af de udgifter, som kassen
har afholdt efter kapitel 9, og af de med-
lemsbidrag, som kassen skal indbetale
efter § 79, stk. 3.

Stk. 2. Efter at arbejdsdirektøren har
gennemgået de fra kassen modtagne oplys-
ninger, anviser han kassen refusion fra stats-
kassen for det forløbne regnskabsår og op-
kræver de medlemsbidrag, der tilkommer
statskassen for samme år.

Stk. 3. Kassens regnskabsår regnes fra 1.
april-31. marts, medmindre arbejdsministe-
ren tillader afvigelse herfra.
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§ 82. Kassens indtægt og formue skal
holdes afsondret fra andre foreningers mid-
ler og må hverken som lån eller gave tilflyde
andre foreninger eller anvendes i andet
uvedkommende ojemed.

Bidrag fra arbejdsgivere.
§ 83. Til nedbringelse af statskassens

udgifter til arbejdsloshedsforsikringen sva-
res et bidrag fra samtlige efter ulykkesfor-
sikringslovgivningen forsikringspligtige ar-
bejdsgivere inden for de faggrupper og er-
hvervsområder, som er nævnt i § 32, nr. 1.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan, når særlige
grunde taler herfor, efter forhandling med
arbejdsdirektoren fritage arbejdsgivere in-
den for fag, for hvilke der ikke består en
anerkendt arbejdsløshedskasse, for at svare
bidrag.

Stk. 3. Arbejdsgiverbidraget andrager år-
lig 135 kr. pr. forsikret helårsarbejder. For 2
arbejdere i hvert foretagende andrager bi-
draget dog 67.50 kr. pr. helårsarbejder. For
land- og skovbrugsarbejdere samt for fiskere
andrager bidraget 27 kr. pr. helårsarbejder.

§ 84. Arbejdsgiverbidrag ydes ikke for
følgende lonmodtagere:
1. Personer, som udelukkende eller ganske

overvejende beskæftiges i arbejdsgive-
rens husholdning eller ved personlig tje-
nestegerning.

2. Arbejdsgiverens børn under 18 år.
3. Personer, som er ansat i statens, en

kommunes eller en koncessioneret eller
lignende virksomheds tjeneste, og som har
ret til pension ved afsked af utilregnelig
årsag. Nærmere regler om bidragsfrita-
gelsens omfang fastsættes af arbejdsmi-
nisteren.

4. Personer, som har kost og logi hos ar-
bejdsgiveren og er antaget for mindst %
år.

5. Fremmede statsborgere om bord i dan-
ske skibe, der er fast stationeret i uden-
landsk havn eller går i fast rutefart mel-
lem udenlandske havne, og som ikke
inden for vedkommende forsikringsår
har anløbet dansk havn i andet øjemed
end for reparationer eller lignende.

6. Lærlinge, som er omfattet af § 1 i lov om
lærlingeforhold.

§ 85. Arbejdsgiverbidraget opkræves af

vedkommende forsikringsselskab (-forbund)
sammen med præmierne (medlemsbidrage-
ne) for lovpligtig ulykkesforsikring og ind-
betales til arbejdsdirektoratet. Fra arbejds-
givere, der i henhold til ulykkesforsikrings-
loven er fritaget for at afgive risiko til et
anerkendt selskab, sker indbetaling direkte
til arbejdsdirektoratet.

Stk. 2. Regler om bidragets beregning og
om indbetaling og revision fastsættes af
arbejdsministeren efter forhandling med
arbejdsdirektøren og chefen for sikringssty-
relsen.

Stk. 3. Arbejdsgiverbidrag, som ikke beta-
les rettidig, kan inddrives ved udpantning.

Stk. 4. Der tillægges forsikringsselska-
berne (-forbundene) et beløb på indtil 4 pct.
af de opkrævede bidrag som vederlag for
opkrævningen. Vederlaget udredes af ar-
bejdsdirektoratet.

Stk. 5. Tvivlsspørgsmål om arbejdsgiver-
nes pligt til at betale arbejdsgiverbidrag og
om bidragets beregning afgøres af arbejdsdi-
rektøren.

Kapitel 13. Forseelser mod kassen.
§ 86. Har et medlem givet kassen urig-

tige oplysninger eller fortiet omstændighe-
der, der er af betydning for retten til dag-
penge, skal dagpengebeløbet, som er modta-
get med urette, tilbagebetales af medlem-
met.

Stk. 2. Det kan af kassen eller arbejdsdi-
rektøren bestemmes, at dagpengebeløb der
er udbetalt med urette, skal kræves tilbage-
betalt af vedkommende tillidsmand eller
afdeling af kassen, såfremt den fejlagtige
udbetaling skyldes, at regler i denne lov el-
ler bestemmelser, som er fastsat i henhold til
loven er tilsidesat af tillidsmanden eller
afdelingen.

Stk. 3. Er dagpengebeløb, som skal tilba-
gebetales i henhold til stk. 1 og 2, ikke tilba-
gebetalt inden en frist, som kassen har fast-
sat, kan arbejdsdirektøren bestemme, at
pågældende slettes som medlem af kassen.

§ 87. Gør et medlem sig skyldig i svigag-
tigt forhold over for kassen, kan arbejdsdi-
rektøren bestemme, at pågældende slettes
som medlem af kassen, eller at han helt eller
delvis udelukkes fra ret til dagpenge i et
bestemt tidsrum.

Stk. 2. Gør et medlem sig skyldig i anden
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forseelse over for kassen, kan. dennes ledelse
bestemme, at medlemmet udelukkes fra ret
til dagpenge i et bestemt tidsrum, som ikke
kan overstige 1 år.

Stk. 3. Slettes et medlem af kassen i hen-
hold til stk. 1. kan han kun med arbejdsdi-
rektørens tilladelse på ny optages som med-
lem af en anerkendt arbejdsløshedskasse.
Tilladelsen kan gives på vilkår, at vedkom-
mende for en tid eller for bestandig ikke må
have hverv som tillidsmand i en kasse.

Stk. 4. Medmindre der foreligger særlige
omstændigheder, medfører tilsidesættelse af
oplysningspligten i henhold til § 21, at kas-
sens ledelse efter regler fastsat af arbejdsdi-
rektøren efter forhandling med iandsar-
bejdsnævnet kan træffe bestemmelse om
medlemmets udelukkelse fra ret til dag-
penge ud over det antal dage, i hvilke med-
lemmet ikke er berettiget til dagpenge.

Kapitel 14. Statens tilsyn med de anerkendte
arbejdsløshedskasser.

§ 88. Arbejdsdirektøren fører tilsyn med
de anerkendte arbejdsløshedskasser, er kas-
serne behjælpelig med oplysning og vejled-
ning og yder bistand ved oprettelsen af nye
kasser.

Stk. 2. Ved tilsynet med de stedlige afde-
linger af kasserne bistås arbejdsdirektøren
af arbejdsformidlingskontorerne.

Stk. 3. Arbejdsministeren fastsætter nær-
mere regler om det tilsyn, som er nævnt i
stk. 1 og 2.

Stk. 4. Arbejdsdirektøren og arbejdsdirek-
toratets personale samt personalet ved ar-
bejdsformidlingskontorerne må ikke være
ansat i eller have ledende eller lønnet hverv
i en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Stk. 5. Arbejdsdirektøren afgiver hvert år
beretning til arbejdsministeren om arbejds-
løshedskassernes virksomhed. Beretningen
offentliggøres på den måde, som ministeren
foreskriver.

§ 89. Arbejdsdirektøren har adgang til at
gøre sig bekendt med kassernes bøger, regn-
skabsbøger, beholdninger og hele virksom-
hed.

Stk. 2. Arbejdsdirektøren foranlediger
hvert år regnskabs- og kasseeftersyn i samt-
lige kasser.

§ 90. Når forholdene inden for en Kasses
område gør det påkrævet, kan arbejdsdi-
rektøren efter forhandling med landsar-
bejdsnævnet fastsætte særlige regler, som
kassen skal iagttage, med henblik på at for-
hindre misbrug af dagpengebestemmelserne.

§ 91. Til brug ved arbejdsformidlings-
kontorernes tilsyn med kasserne, jfr. § 88,
stk. 2, skal en arbejdsgiver på begæring op-
lyse,
1. hvilke lønmodtagere han har beskæftiget

i et nærmere angivet tidsrum og disses
beskæftigelsesperioder inden for dette
tidsrum,

2. hvorvidt han har beskæftiget bestemte
medlemmer af en kasse inden for et
nærmere angivet tidsrum,

3. hvilken løn der er udbetalt til bestemte
medlemmer af en kasse inden for et
nærmere angivet tidsrum, og

4. årsagen til et medlems arbejdsophør.
Stk. 2. Efter forhandling med vedkom-

mende arbejdsgiverorganisation kan arbejds-
direktøren pålægge arbejdsgiverne, inden for
bestemte arbejdsområder hver uge at give
arbejdsformidlingskontoret oplysning om
den løn, som arbejdsgiveren har udbetalt til
kassens medlemmer i ugens løb, samt om
medlemmernes arbejdsperioder inden for
ugen.

§ 92. Landsarbejdsnævnet er rådgivende
for arbejdsdirektøren i almindelige spørgs-
mål om arbejdsløshedsforsikringen.

Kapitel 15. Andre bestemmelser.
§ 93. Dokumenter, som oprettes mellem

anerkendte arbejdsløshedskasser og deres
medlemmer, er stempelfri, for så vidt de
vedrører forsikringen. Det samme gælder
arbejdsløshedskassernes vedtægter.

§ 94. Efter forhandling med landsar-
bejdsnævnet fastsætter arbejdsdirektøren
regler for overflytning af medlemmer fra en
kasse til en anden.

§ 95. En kasse er berettiget til at indgå
overenskomst med andre danske eller uden-
landske foreninger om gensidig ydelse af
hjælp til medlemmerne. Sådanne overens-
komster skal godkendes af arbejdsdirektø-
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ren, der også kan kræve overenskomsterne
opsagt.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan — under
forudsætning af, at der med andre stater
opnås gensidig overenskomst — pålægge
anerkendte arbejdsløshedskasser at yde dag-
penge til fremmede lønmodtagere på de
nærmere vilkår, som fastsættes i vedkom-
mende overenskomst.

§ 96. Af tillidsmand for arbejdsløsheds-
kasserne afholdes under forsæde af arbejds-
direktoren et årligt møde. På årsmødet
forhandles der om kassernes virksomhed og
samarbejde.

Stk. 2. Hver kasse kan lade sig repræsen-
tere ved 2 tillidsmænd på årsmødet. For
hver fulde 15.000 medlemmer kan kassen
repræsenteres af yderligere 1 tillidsmand.
Tillidsmændene vælges på den måde, som
fastsættes i kassens vedtægt.

Stk. 3. Af og blandt tillidsmændene ud-
peges 2 til at være medlemmer af lands-
arbej dsnævnet. Samtidig udpeges der på
samme måde 2 suppleanter.

Stk. 4. En tillidsmand, der efter stk. 3 er
udpeget til at være medlem af landsarbejds-
nævnet, skal udtræde af nævnet, når han
ophører med at have hverv som tillidsmand.

§ 97. Uanset bestemmelsen i § 32, nr. 1,
har Kristelig Arbejdsløshedskasse ret til
anerkendelse, hvis den i øvrigt opfylder
betingelserne i kapitel 7.

Afsnit III. a. Særlige foranstaltninger til
beskæftigelse af arbejdsløse.

Kapitel 15 a.
§ 97 a. For at imødegå ledighed, som ikke

kan afhjælpes ved arbejdsformidling eller
ved omskoling, uddannelse eller revalidering
efter den herom gældende lovgivning, kan
der ydes statstilskud til beskæftigelse ved
arbejde, som udføres af eller for statsinsti-
tutioner, amtskommuner eller kommuner
eller, hvor særlige forhold taler derfor, pri-
vate institutioner eller private.

Stk. 2. Det påhviler arbejdsmarkedsnæv-
nene at tage initiativet til, at der i særlig
ledighedsramte kommuner i samarbejde med
arbejdsformidlingen udarbejdes planer for
arbejde, som er egnet til iværksættelse med

kort varsel i perioder med tyngende ledig-
hed.

Stk. 3. Løn- og arbejdsvilkårene ved be-
skæftigelse som nævnt i stk. 1 skal være de
sædvanlige vilkår ved tilsvarende arbejde.
Arbejdsdirektøren kan dog i ganske særlige
tilfælde efter indstilling fra vedkommende
arbejdsmarkedsnævn godkende sådanne af-
vigelser, som der er opnået enighed om med
de arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisa-
tioner, som normalt slutter overenskomst
om løn- og arbejdsvilkår for tilsvarende
arbejde.

Stk. 4. Administrationen af bestemmelsen
i stk. 1 varetages af arbejdsformidlings-
kontorerne med bistand af vedkommende
arbejdsmarkedsnævn og under tilsyn af ar-
bejdsdirektoratet med bistand af lands-
art» ej dsnævnet. Afgørelse i sager om ydelse
af statstilskud kan først træffes efter ind-
hentet udtalelse fra arbejdsmarkedsnævnet.
6 medlemmer af arbejdsmarkedsnævnet kan
fordre enhver sag forelagt for arbejdsdirek-
tøren, som træffer afgørelse efter forhand-
ling med landsarbejdsnævnet.

Stk. 5. Arbejdsministeren fastsætter efter
indstilling fra arbejdsdirektøren, som herom
forhandler med landsarbejdsnævnet, de
nærmere regler for gennemførelse af bestem-
melserne i denne paragraf, samt hvilke mid-
ler der skal stilles til rådighed for de enkelte
arbejdsformidlingskontorer til varetagelse af
de i stk. 1 omhandlede opgaver.

Stk. 6. Arbejdsministeren kan bemyndige
arbejdsdirektøren til at træffe særlige foran-
staltninger til fremme af vinterbeskæftigel-
se.

Afsnit IV. Fælles bestemmelser.
Kapitel 16. Klageadgang.

§ 98. Klage over et arbejdsformidlings-
kontors afgørelse efter §§ 14-19 kan af den,
afgørelsen vedrører, inden 4 uger indbringes
for arbejdsdirektøren.

Stk. 2. Klage over en kasses afgørelse om
medlemsret, medlemsbidrag, dagpengeret og
tilbagebetaling af dagpenge kan af den, af-
gørelsen vedrører, inden 4 uger indbringes
for arbejdsdirektøren.

Stk. 3. Klage over et arbejdsformidlings-
kontors afgørelse efter § 68, stk. 3, kan af
den, afgørelsen vedrører, eller af kassen in-
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den 4 uger indbringes for arbeidsdirektøren.
Stk. 4. Klager over et arbejdsformidlings-

kontors afgørelser ved administrationen af
§ 97 a kan af den, afgørelsen vedrører, inden 4
uger indbringes for arbejdsdirektøren.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen er beretti-
get til for arbejdsdirektøren at forelægge
spørgsmål om en persons ret til medlemskab
og om et medlems ret til dagpenge efter
§§ 61-64.

§ 99. Afgørelser, som er truffet af ar-
bejdsdirektøren om de spørgsmål, som er
nævnt i § 16, stk. 3, og § 98, stk. 1-3, kan
inden 4 uger af vedkommende indbringes
for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikrin-
gen, jfr. § 100. Ankenævnets afgørelser kan
ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.

Stk. 2. Alle øvrige afgørelser, der træffes
af arbejdsdirektøren i henhold til denne lov,
kan inden 4 uger af vedkommende indbrin-
ges for arbejdsministeren, jfr. dog § 22, stk.
2.

§ 100. Ankenævnet for arbejdsløsheds-
forsikringen består af:
1. en af kongen udnævnt formand, der ved

udnævnelsen skal opfylde betingelserne
for at kunne være landsdommer eller have
bestået en statsvidenskabelig eller natio-
naløkonomisk eksamen og derefter
have haft mindst 3 års ansættelse i en
tjenestemandsstilling, hvortil der kræves
kongelig udnævnelse.

2. 2 medlemmer udpeget af arbejdsministe-
ren efter forhandling med henholdsvis
justitsministeren og socialministeren.

3. 1 medlem udpeget af Dansk Arbejdsgi-
verforening.

4. 1 medlem udpeget af Landsorganisatio-
nen i Danmark.

Stk. 2. Arbejdsministerenbeskikker en sted-
fortræder for formanden. Stedfortræderen
skal opfylde betingelserne i stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Ankenævnets medlemmer og sted-
fortrædere for disse udpeges for 6 år. Et
medlem af ankenævnet må ikke tillige være
medlem af landsarbejdsnævnet.

Stk. 4. Ankenævnets forretningsorden fast-
sættes af arbejdsministeren.

Kapitel 17. Straffebestemmelser.
§ 101. Forsømmer en arbejdsgiver at
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Lov nr. 614 af 14. december 1977.

Lov om ændring af lov om arbejdsformidling og
arbejdsløshedsforsikring m. v.

(Dagpengeydelsens varighed).

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ I-
I lov om arbejdsformidling og arbejdsløs-

hedsforsikring m.v., jfr. lovbekendtgørelse
nr. 455 af 1. september 1977, som ændret
ved § 6 i lov nr. 566 af 16. november 1977.
foretages følgende ændringer:
1. I § 55 a, stk. 1 og 2, ændres „1. januar
1978" til: „1. januar 1980".

2. I § 55 a indsættes efter stk. 2 som nyt
stykke:

„Stk. 3. Medlemmer, der i medfør af be-
stemmelserne i stk. 1 og 2 ville miste retten
til dagpenge i 1978, bevarer dog retten til
1. januar 1979. Medlemmer, der har mistet
retten til dagpenge i perioden 15. november-
31. december 1977, genindtræder i retten fra
1. januar 1978 til 1. januar 1979."

§ 2 .
Loven træder i kraft den 1. januar 1978.

Givet pä Christiansborg slot, den 14. december 1977.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Svend Auken.

Arbejdsmin. 2. kt. j.nr. 1977-71-11.

56



UDVALGET AF 1977
OM FORDELING AF ARBEJDET

BILAG 2

Oversigt over pensionsordninger efter den sociale lovgivning
for personer under 67 år

Side
Førtidig folkepension 57

Folkepension til enlige kvinder i alderen 62-67 år 60

Pension til enker m.fl 61

Invalidepension 62

Tillægspension i form af enkepension 64

Oversigt over antal pensionister pr. 31. marts 1977 samt enkepensionister efter ATP-loven pr. 22.
november 1977 65

Til de i oversigten beskrevne pensionsydelser må lægges værdien af en række særregler for pensio-
nister, bl.a. i skatte- og boliglovgivningen, der giver pensionister en bedre stilling end den, den øv-
rige befolkning opnår gennem de almindelige regler.

Førtidig folkepension

Lov om folkepension, jfr. lovbekendtgørelse nr. 41 af 3. februar 1976, som bl.a.
ændret ved § 1 i lov nr. 253 af 8. juni 1977 og senest ved lov nr. 482 af 14. sep-
tember 1977.

1. Betingelser

Førtidig folkepension kan oppebæres af personer i alderen 55-67 år, jfr. lovens
§ 2, stk. 1 og 2.

Alders- A. Personer mellem 55 og 60 är, som af sociale og arbejdsmæssige grunde ufrivilligt
betingelser, har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan efter ansøgning få tilkendt fol-
sociale/ kepension. Pensionen tilkendes af revaliderings- og pensionsnævnet, jfr. lovens
aldersmæssige § 2, stk. 2, sammenholdt med bekendtgørelse nr. 328 af 20. juni 1977 om folke-
betingelser: pension til personer mellem 55 og 60 år.

Pensionen kan kun tilkendes efter indhentet udtalelse fra arbejdsformidlingen
om ansøgerens mulighed for at genindtræde i erhvervsmæssigt arbejde.

Af socialministeriets cirkulære af 20. juni 1977 om ændring affolke-, invalide-
og enkepension fremgår det, at pensionen er tænkt som en ydelse til personer,
som uanset de økonomiske konjunkturer vil blive udstødt af arbejdsmarkedet på
grund af strukturændringer inden for en bestemt branche. Desuden vil pensionen
f.eks. kunne ydes til personer, hvis manglende beskæftigelse skyldes, at de på
grund af alder ikke kan følge med i arbejdstempoet, eller som af anden grund må
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påregnes ikke at kunne genplaceres på arbejdsmarkedet. Det gælder f.eks. lang-
varigt ledige, der har mistet retten til arbejdsløshedspenge.

Tilkendelse af pension forudsætter, at ansøgeren gennem en årrække har haft
en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, enten som arbejdstager eller som selv-
stændig. Afbrydelsen af denne tilknytning må være sket ufrivilligt fra ansøgerens
side og inden for de sidste 4-5 år og anses ikke som afbrudt, sålænge den pågæl-
dende modtager arbejdsløsheds- eller sygedagpenge eller opfylder betingelserne
for at få forbigående hjælp efter bistandsloven.

Det er således en betingelse for at opnå førtidig folkepension, at den pågæl-
dende ikke har mulighed for at blive genplaceret på arbejdsmarkedet og derfor
har behov for en form for vedvarende hjælp.

Civilstand: For en gift ansøger er tilkendelse af pension yderligere betinget af, at også
ægtefællen har udnyttet sine arbejdsmuligheder, og at ægtefællernes samlede
indtægter ikke skønnes at udgøre et passende forsørgelsesgrundlag.

Disse betingelser gælder ikke ved andre samlivsformer end ægteskab.
Har enlige ansøgere anden indtægt, kan der kun tillægges pension, hvis ind-

tægten ikke overstiger det beløb, hvor folkepensionens grundbeløb er bortfal-
det (pr. 1. april 1978:40.200 kr.).

Varighed: Pensionen tilkendes for 2 år ad gangen. I 2-års perioden skal pensionisten sta-
dig stå tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdssøgende, og social- og sundheds-
forvaltningen skal i samarbejde med arbejdsformidlingen løbende følge mulig-
hederne for genplacering på arbejdsmarkedet.

Nægter en pensionist i pensionsperioden at tage anvist passende arbejde, træf-
fer revaliderings- og pensionsnævnet efter indstilling fra det sociale udvalg afgø-
relse, om pensionen skal inddrages.

Adgangen til tildeling af førtidig folkepension til personer mellem 55 og 60
år gælder foreløbig som en forsøgsordning, der skal tages op til revision i 1981-82.

Alders- B. Personer mellem 60 og 67 år (enlige kvinder dog mellem 60 og 62 år) kan efter
betingelser, ansøgning få tillagt folkepension, når svigtende helbred eller andre særlige om-
sociale/ stændigheder, herunder sociale og arbejdsmæssige grunde taler derfor. Pensions-
arbejds- ydelsen kan gøres tidsbegrænset, men de skærpede regler om tidsbegrænset til-
mæssige kendelse for 2 år, krav om længere tids forudgående tilknytning til arbejdsmar-
betingelser: kedet og kravet om, at ægtefællen skal have udnyttet sine arbejdsmuligheder,

gælder ikke for de 60-66-årige.
I Pensionsreformgruppens rapport om udvidet adgang til førtidig folkepen-

sion og fleksibel pensionsalder (betænkning nr. 755/76) er i kapitel 1 indeholdt
en beskrivelse af den hidtidige praksis ved tildeling af førtidig folkepension.

Det fremgår heraf, at der ved "svigtende helbred" som hovedregel skal for-
stås en mere vedvarende svækkelse af helbredet, som har medført en nedsæt-
telse af arbejdsevnen.

Ved "særlige omstændigheder" forstod man oprindelig særlige personlige
forhold, f.eks. pleje af syg ægtefælle, forældre, børn, søskende o.l., men efter en
ændring af loven i 1967 blev praksis lempet, således at man f.eks. også har imø-
dekommet ansøgninger fra personer, der er blevet arbejdsløse på grund af ratio-
nalisering, produktionsindskrænkning m.v. F.eks. for de strukturramte blev der
givet adgang til administrativ afgørelse under følgende 5 betingelser:

1. Normal tilgangsalder inden for ca. 2-3 år (d.v.s. 65 år for mænd og gifte kvin-
der og 60 år for enlige kvinder).

2. Mindst 5 år ansat i samme virksomhed.
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Ydelsens
størrelse:

Beregning:

3. Arbejdsophøret skyldes afskedigelse på grund af lukning af virksomheden,
produktionsindskrænkning, rationalisering eller vanskelighed for ansøgeren
ved at følge arbejdstempoet.

4. Adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse (enten fordi hjælpen er opbrugt, el-
ler fordi pågældende ikke har været medlem af eller ikke har kunnet optages
i arbejdsløshedskasse på grund af alder).

5. Vanskelige stedlige beskæftigelsesmuligheder, derunder at arbejdsformidlin-
gen ikke har kunnet anvise beskæftigelse, samt at ansøgeren selv forgæves en
vis tid har forsøgt at få arbejde.

Langt de fleste sager er kombinerede lægelige og sociale sager, hvor spørgsmå-
let er, om det efter en samlet vurdering skønnes rimeligt, at pågældende på grund
af forskellige mindre skavanker kombineret med beskæftigelsesmæssige vanske-
ligheder i det væsentlige ophører at tjene til livets ophold og overgår til pension.
I denne samlede social-medicinske vurdering kan indgå en række momenter. Der
kan som nævnt ovenfor være tale om arbejdsløshed, når den skyldes rationalise-
ring, lukning af virksomheder o.l. Andre momenter er arbejdsløshed eller alvorlig
sygdom hos personer nær pensionsalderen, selv om sygdommen ikke er invalide-
rende eller kronisk, samt ulykkestilfælde, hvor ansøgeren efter den lægelige vur-
dering skulle kunne genoptage arbejdet, men hvor han på grund af det lange fra-
vær fra arbejdsmarkedet har svært ved at komme i gang igen. Endelig gives der
hyppigt pension til f.eks. landmænd, der ikke mere kan få tilfredsstillende øko-
nomisk resultat af landbruget.

Af socialministeriets cirkulære af 20. juni 1977 om ændring affolke-, in valide-
og enkepension punkt 11, fremgår, at der efter lovændringen af 8. juni 1977 er
åbnet mulighed for en mildere bedømmelse både i de rent sociale og de blande-
de lægeligt og sociale tilfælde.

2. Pensionens størrelse (pr. 1. april 1978)

Pensionen består af et grundbeløb og forskellige tillæg, jfr. lovens kapitel II.
Både grundbeløbene og tillæggene til førtidig folkepension er indtægtsregu-

leret.
Ved beregningen af grundbeløbet medtages som hovedregel enhver indtægt,

som pensionisten har haft i det foregående kalenderår. For samlevende ægtefæl-
ler medregnes kun pensionistens egne indtægter; der henvises i øvrigt om ind-
tægtsberegningen til sikringsstyrelsens cirkula?re af 19. september 1977 om fol-
ke-, invalide- og enkepensionens størrelse pr. 1. oktober 1977, punkt 4-12, sam-
menholdt med cirkulære af 23. februar 1978 om folke-, invalide- og enkepen-
sionens størrelse pr. 1. april 1978.

Helt grundbeløb udgør for enlige 1.619 ler. pr. måned og for ægtepar, der
begge modtager pension, 1.349 kr. pr. måned for hver ægtefælle.

Nedtrapning af grundbeløbet sker med 60 kr. for hver 100 kr., pensionistens
egen beregnede årsindtægt overstiger 8.600 kr. for enlige og 17.400 kr. for gif-
te. Grundbeløbet er for enlige helt bortfaldet ved en indkomst på 40.200 kr. og
for gifte ved en indkomst på 44.400 kr.

Pensionstillægget, der efter lovens § 10 ydes til alle pensionister uden anden
indtægt, eller som kun har meget beskeden indtægt, udgør for enlige 348 kr. pr.
måned og for samgifte pensionister 378 kr. pr. måned for hver ægtefælle.

Nedtrapning af pensionstillægget sker for enlige med 30 kr. pr. år for hver 100
kr. årsindtægten overstiger 5.600 kr. For ægtefæller, som begge er berettiget til
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pensionstillæg, nedsættes hver ægtefælles pensionstillæg med 15 kr. pr. år for
hver 100 kr., årsindtægten overstiger 8.100 kr.

Pensionstillægget er for enlige helt bortfaldet ved en indkomst på 19.600 kr.
og for samgifte pensionister ved en samlet indkomst på 38.400 kr.

Ved indtægtsberegningen medtages enhver indtægt, som pensionisten selv og
hans samlevende ægtefælle har modtaget i det foregående kalenderår.

Ægteskabs tillæg ydes efter lovens § 11 til pensionister, hvis ægtefælle ikke
modtager folkepension, invalidepension eller invaliditetsydelse. Det er en betin-
gelse, at ægtefællerne lever sammen.

En kvindelig pensionist, der er berettiget til ægteskabstillæg, kan få tillægget,
indtil manden fylder 67 år. En mandlig pensionist, der er berettiget til ægteskabs-
tillæg, kan få tillægget, indtil hustruen fylder 62 år. Er pensionistens hustru i al-
deren 62-67 år, ydes ikke ægteskabstillæg, men i stedet for hustrutillæg.

Ægteskabstillægget udgør 221 kr. pr. måned og hustrutillægget 1.548 kr. pr.
måned. Begge tillæg reguleres i fortsættelse af pensionstillægget på grundlag af
ægtefællernes samlede indtægt. Reguleringen sker med 30 kr. pr. år for hver 100
kr., ægtefællernes samlede indkomst overstiger den indtægt, hvor pensionstillæg-
get som følge af indtægtsreguleringen er reduceret til 0, nemlig ved 22.100 kr.

Maksimale ydelser til pensionister med førtidig folkepension uden anden indtægt:

Enlige:
Grundbeløb + pensionstillæg = 23.604 kr. pr. år.

Samgifte, hvor begge er pensionister:
Grundbeløb +pensionstillæg = 21.084 kr. til hver pr. år.

Gifte pensionister, hvis ægtefællen ikke modtager pension:
Grundbeløb + pensionstillæg +ægteskabstillæg 26.256 kr. pr. år
Grundbeløb + pensionstillæg +hustrutillæg 42.180 kr. pr. år

Herudover kan der efter kommunernes skøn over pensionisternes trang i de
enkelte tilfælde ydes personlige tillæg, jfr. lovens § 13.

Folkepension til enlige kvinder i alderen 62 til 67 år

Bekendtgørelse nr. 41 af 3. februar 1976 af lov om folkepension.

Betingelser:

Alders- Enlige kvinder er fra deres 62. år berettiget til at modtage indtægtsreguleret fol-
betingelser, kepension, jfr. lovens § 2, stk. 1, sammenholdt med lovens § 3, stk. 1.
civilstand: Der stilles ingen betingelser af arbejdsmæssig, social- eller helbredsmæs-

sig art.

Ydelsens Folkepensionens størrelse
størrelse:

Pensionen består ligesom den førtidige folkepension afgrundbeløb + pensionstil-
læg. Ydelserne er indtægtsbestemte og reguleres efter samme regler, som den før-
tidige folkepension.
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Pension til enker m.fl.
Lov om pension til enker m.fl. jfr. lovbekendtgørelse nr. 40 af 3. februar 1976,
som senest ændret ved lov nr. 484 af 14. september 1977.

Alders-
betingelser,
civilstand:

Betingelser

Ret til pension efter lov om enkepension har efter ansøgning:

Helbreds-
betingelser,
sociale/arbejds-
mæssige betingelser:

1) Kvinder, der er fyldt 55 år, som er blevet enker efter det fyldte 45. år,
og hvis ægteskab har varet i mindst 5 år. (§ 1, stk. 1, nr. 1, smh. med
§2, stk. 3).

2) Kvinder, der bliver enker efter det fyldte 45. år, og som på dette tids-
punkt har mindst 2 børn under 18 år, over for hvilke de har forsørgel-
sespligt. Pensionen kan oppebæres, så længe enken har forsørgeslespligt
over for - og bidrager til forsørgelsen af — 1 barn under 18 år (§ 1, stk.
l,nr. 2).

3) Enker og andre enlige kvinder, der er fyldt 50 år, eller som har modta-
get pension efter de i punkt 2 nævnte kriterier, kan undtagelsesvis få til-
lagt pension efter enkepensionsloven, når svigtende helbred eller andre
særlige omstændigheder taler derfor.

Varighed: Afgørelse heraf træffes af revaliderings- og pensionsnævnet, som også
kan bestemme, at ydelsen skal gøres tidsbegrænset, eller at sagen skal
genoptages på et nærmere fastsat tidspunkt (§ 1, stk. 2).

1 Pensionsreformgruppens rapport om udvidet adgang til førtidig folkepen-
sion m.v. (betænkning nr. 755/76) er i kapitel 1 indeholdt en beskrivelse af den
hidtidige praksis ved afgørelsen af sager om enkepension. Det fremgår heraf, at
man på samme måde som ved afgørelser om tillæggelse af førtidig folkepension
forstår "svigtende helbred" som en mere vedvarende svækkelse af helbredstil-
standen, som har medført en nedsættelse af arbejdsevnen.

Ved "særlige omstændigheder" forstås f.eks. særlige personlige forhold som
pleje af syg ægtefælle, forældre, børn o.lign. En anden gruppe er enlige kvinder,
der i en årrække har passet forældrene indtil deres død, eller det meste af livet
har boet hjemme hos forældrene indtil deres død og ikke har haft kontakt med
erhvervslivet. Også tilfælde, hvor der ikke kan påvises en egentlig fysisk eller psy-
kisk lidelse hos ansøgeren, men hvor pågældende skønnes ude af stand til at kom-
me i gang på arbejdsmarkedet, kan omfattes. Tilkendelse af førtidig enkepension
med vægt på de sociale forhold sker efter praksis især i tilfælde, hvor ansøgeren
er over 55 år og gennem længere tid har modtaget hjælp efter bistandsloven, og
hvor sociale oplysninger tydeligt viser, at alle forsøg på at få pågældende erhvervs-
mæssigt placeres må anses som håbløse, og hvor spørgsmålet alene drejer sig om,
hvorvidt den pågældende fortsat skal henvises til sådan hjælp eller have enkepen-
sion.

Ydelsens Pensionen består ligesom den førtidige folkepension afgrundbeløb + pensions-
størrelse: tillæg. Ydelserne er indtægtsbestemte og reguleres efter samme regler som den

førtidige folkepension.
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Invalidepension

Helbreds-
betingelser:

Varighed:
Alders-
betingelse:

Ydelsens
størrelse:

Lov om invalidepension m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 39 af 3. februar 1976,
som senest ændret ved lov nr. 264 af 8. juni 1977.

1. Betingelser

Retten til invalidepension er betinget af, at der foreligger en varig nedsat erhvervs-
evne, betinget af fysisk eller psykisk invaliditet, jfr. lovens § 3, stk. 1. Nedsættel-
se af erhvervsevnen, der alene skyldes sociale faktorer som f.eks. langvarig ar-
bejdsløshed, berettiger ikke til invalidepension.

Afhængig af hvor meget erhvervsevnen er nedsat, ydes invalidepensionen som
højeste, laveste eller mellemste pension:

1. Højeste invalidepension ydes, hvis erhvervsevnen helt er mistet, eller der
kun er en ubetydelig erhvervsevne i behold, jfr. lovens § 3, stk. 2.

2. Mellemste invalidepension ydes, hvis erhvervsevnen er nedsat med om-
kring 2/3, jfr. stk. 3.

3. Laveste invalidepension ydes, hvis erhvervsevnen er nedsat i mindre grad,
men dog med mindst halvdelen, jfr. stk. 4.

Efter lovens § 3, stk. 5, skal der ved bedømmelsen af omfanget af erhvervsev-
nens nedsættelse foretages en sammenligning mellem den indtægt, som den på-
gældende skønnes at kunne opnå ved en beskæftigelse, der svarer til hans kræfter
og færdigheder, og som under hensyn til hans uddannelse og tidligere virksom-
hed kan forlanges af ham, og den indtægt, som legemligt og åndeligt sunde perso-
ner med lignende uddannelse normalt opnår på samme egn. Der skal endvidere
tages hensyn til den pågældendes alder, livsstilling, bopæl og beskæftigelsesmu-
ligheder samt til udsigten til en eventuel forbedring eller forværring af invalidite-
ten. Endelig skal der tages hensyn til sådanne andre omstændigheder, der i det
enkelte tilfælde findes at burde tillægges vægt ved den samlede vurdering af er-
hvervsevnens nedsættelse. Foreligger der mulighed for at iværksætte behandling,
optræning eller andre foranstaltninger, hvorved erhvervsevnen må antages ikke
blot forbigående at kunne forøges væsentligt, kan invalidepension ikke tilkendes.

Invalidepension kan oppebæres i alderen 15-67 år, højeste invalidepension
dog tidligst fra det fyldte 18. år, jfr. lovens § 2, stk. 1.

Normalt kan ingen få tillagt invalidepension efter det fyldte 60. år, og der kan
efter den tid heller ikke ske inddragelse, nedsættelse eller forhøjelse af en allerede
tillagt invalidepension, selv om helbredstilstanden skulle ændres, jfr. § 2, stk. 2.

Dog kan personer over 60 år, hvis erhvervsevne er nedsat så stærkt, at de ville
være berettiget til højeste invalidepension, hvis de havde været under 60 år, få
tillagt mellemste invalidepension.

Efter praksis er det endvidere muligt, at personer over 60 år kan få tillagt mel-
lemste pension, nemlig hvis de før det 60. år har fået tilkendt invaliditetsydelse
på baggrund af en invaliditet, som lægeligt bedømt ville berettige til mellemste
pension, og har måttet opgive at arbejde.

2. Invalidepensionens størrelse (pr. 1/4 1978)

De 3 pensionsstørrelser fremkommer således:
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Højeste invalidepension består af grundbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudyg-
tighedsbeløb.

Mellemste invalidepension består afgrundbeløb og invaliditetsbeløb.

Laveste invalidepension består af halvt grundbeløb og halvt invaliditetsbeløb.

Helt grundbeløb for gifte pensionister, hvis ægtefælle også oppebærer pension,
er 1379 kr. månedlig for hver af ægtefællerne og for andre 1619 kr. månedlig.

Halvt grundbeløb er henholdsvis 690 kr. og 810 kr. månedlig.
Beregning: Grundbeløbet indtægtsreguleres efter de samme regler, som gælder for fol-

kepensionens grundbeløb, jfr. foran side 59-60.
Ved opgørelsen af den "beregnede indtægt" ses dog for invalidepensionister

bort fra en større del af indtægt ved personligt arbejde end for andre pensioni-
ster, jfr. punkt 10 i cirkulære af 19. september 1977 om folke-, invalide- og en-
kepensionens størrelse pr. 1/10 1977.

Helt invaliditetsbeløb for gifte pensionister, hvis ægtefælle modtager invalidepen-
sion eller invaliditetsydelse, er for hver ægtefælle 653 kr. månedlig og for andre
808 kr. månedlig.

Halvt invaliditetsbeløb er henholdsvis 326 kr. og 404 kr. månedlig.
Invaliditetsbeløbet ydes altid med det fulde beløb uanset pensionistens øv-

rige indtægter.

Erhvervsudygtighedsbeløbet for gifte, hvis ægtefælle opfylder betingelserne for
at få erhvervsudygtighedsbeløb, er 766 kr. månedlig til hver, for andre 1073 kr.
månedlig.

Fradrag i Erhvervsudygtighedsbeløbet ydes normalt med det fulde beløb uanset pensio-
den beregnede nistens øvrige indtægter. Renteerstatning efter ulykkesforsikringsloven eller an-
ydelse for den dertil svarende erstatning kan dog bevirke nedsættelse af erhvervsudygtig-
anden indtægt: hedsbeløbet, hvis erstatningen ydes for nedsættelse af erhvervsevnen med over

20 pct., jfr. lovens § 8 og punkt 16 i cirkulære af 19. september 1977.
Til invalidepensionen kan ydes bistands- og plejetillæg, som udbetales med

det fulde beløb uanset pensionistens økonomiske forhold, jfr. lovens § 10.
Bistandstillægget, som udgør 808 kr. månedlig for hver berettiget, ydes, når

invaliditeten bevirker, at pensionisten til stadighed må have personlig bistand af
andre, eller når invaliditeten består i blindhed eller stærkt svagsynethed.

Plejetillægget, som udgør 1613 kr. månedlig, ydes i stedet for bistandstillæg,
hvis invaliditeten fordrer vedvarende pleje eller tilsyn, der nødvendiggør andres
stadige nærværelse.

Herudover kan der til invalidepensionen ydes en række tillæg, herunder pen-
sionstillæg og ægteskabstillæg, som dog ikke kan udbetales i forbindelse med la-
veste invalidepension. Reglerne for ydelse af sådanne tillæg er i alt væsentligt
identiske med reglerne for ydelse af tillæg til folkepensionister, og der henvises
herom til bemærkningerne foran side 59-60.

Eksempler på pensionsstørrelser
Til belysning af størrelsen af den samlede pensionsydelse kan eksempelvis oplyses,
at pensionen til en gift invalidepensionist med højeste invalidepension og fuldt
pensions- og hustrutillæg, men uden bistandstillæg, udgør 64.752 kr. om året.

Modtager pensionisten mellemste invalidepension uden bistandstillæg, men
med fuldt pensions- og hustrutillæg, udgør den samlede årlig pension 51.876 kr.
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Får pensionisten laveste invalidepension med fuldt hustrutillæg, udgør den år-
lige pensionsydelse i alt 35.916 kr.

Tillægspension i form af enkepension

Lov nr. 46 af 7. marts 1964 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jfr. lovbe-
kendtgørelse nr. 356 af 23. juni 1977.

Der er bebudet fremsat lovforslag i begyndelsen af 1978 om ændring af ATP-
loven, således at også enkemænd opnår ret til afledt tillægspension efter tilsva-
rende regler, som i dag gælder for enkers ret til tillægspension i form af enkepen-
sion.

1. Betingelser

Enkepensionen udbetales efter begæring til enker efter tillægspensionister eller
ATP-medlemmer, som ved deres død endnu ikke var berettiget til udbetaling af
tillægspension, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Alders-
betingelse:

Krav om
medlemskab:

Ydelsens
varighed:

Ydelsens
størrelse:

1) Enken skal være fyldt 62 år, jfr. lovens § 12, stk. 1,

2) ægteskabet skal have varet mindst 10 år, og

3) Den afdøde skal have opnået mindst 10 års anciennitet som medlem af
tillægspensionsordningen, jfr. lovens §11 , stk. 1.

Ancienniteten opgøres på grundlag af de for afdøde indbetalte ATP-bidrag,
jfr. § 8. Et medlem kan dog aldrig opnå større anciennitet end svarende til for-
skellen mellem medlemmets alder ved indtrædelsen i ordningen og det tidspunkt,
hvor medlemmet udtræder af ordningen, hvadenten udtrædelsen skyldes, at med-
lemmet afgår ved døden eller fylder 67 år.

Da tillægspensionsordningen blev gennemført pr. 1. april 1964, betyder betin-
gelsen under punkt 3) derfor, at der kun kan blive tale om udbetaling af enke-
pension til enker efter mænd, der er født efter 1. april 1907, og som er afgået
ved døden 1. april 1974 eller senere.

Indgår en enke nyt ægteskab, bortfalder retten til enkepension. Retten gen-
indtræder efter begæring, hvis det nye ægteskab ophører.

En fraskilt hustru kan bevare sin ret til enkepension efter sin fraskilte ægtefælle,
jfr. lovgivningen om bevarelse af enkepensionsret ved seperation og skilsmisse.

2. Enkepensionens størrelse

Den højst opnåelige tillægspension i form af egenpension er efter de for tiden
gældende satser 4008 kr., jfr. lovens § 5, stk. 2.

Enkepensionen udgør halvdelen af den tillægspension, som ægtefællen mod-
tog ved dødsfaldet eller ville have været berettiget til at modtage fra sit fyldte
67. år på grundlag af de indtil dødsfaldet indbetalte ATP-bidrag.

Til enkepensionister, hvis pension træder i kraft senest den 31. december
1981, ydes endvidere bonus med 18 kr. om året for hvert års anciennitet, den af-
døde ægtefælle havde opnået.

Til belysning af enkepensionens størrelse kan oplyses, at egenpension til et
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ATP-medlem, der er fyldt 67 år i april 1977, og som indtrådte i tillægspensions-
ordningen ved ordningens start pr. 1. april 1964, fra medlemmets 67. år maksi-
malt kan udbetales med 1404 kr. årlig, hvortil kommer bonus med for tiden
maksimalt 468 kr. (36 kr. om året for hvert års anciennitet).

D.V.S., at den største årlige enkepension, der efter de gældende satser kan ud-
betales til enken efter et sådant medlem, er 702 kr. +bonus eller i alt 936 kr. om
året.

Antal pensionister pr. 31. marts 1977

Folkepensionister, i alt 644.319

Heraf med fuldt pensionstillæg 334.968

Folkepensionister med førtidig folkepension 18.989

Invalidepensionister, i alt 146.003

Invalidepensionister med højeste invalidepension 40.062

Invalidepensionister med mellemste invalidepension 91.361

Invalidepensionister med laveste invalidepension 14.580

Enkepensionister

Enkepensionister 17.429

Enkepensionister efter ATP-loven

(pr. 22. november 1977) 2.882

(Antallet af enlige kvinder i alderen 62-66 år indgår i antallet af folkepensionister
(644.319) og har ikke kunnet oplyses særskilt på grundlag af de foreliggende op-
lysninger).
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PENSIONSKASSERADET

BILAG 3

24.01.78

Notat vedr. alders- og førtidspension i pensionskasser
tilsluttet Pensionskasserådet

Pensionskasserne knyttet til Pensionskasserådet
omfatter ialt 23 pensionskasser med 126.800
tjenestgørende medlemmer pr. 1.1.77. Det dre-
jer sig om de såkaldte tværgående kasser for
f.eks. ingeniører, læger, sygeplejersker og værk-
stedsfunktionærer.

a. Pensionsbidraget i disse kasser beregnes af
den pensionsgivende bruttoløn og er sædvanlig-
vis fordelt med 1/3 på arbejdstageren og 2/3 på
arbejdsgiveren. Procentsatserne svarende hertil
er som alt overvejende hovedregel enten 4 +8 =
12 pct. eller 5 +10= 15 pct.

Pensionsydelserne omfatter normalt alders-
pension, invalidepension, ægtefællepension eller
enkepension, samt børnepension. Retten til al-
derspension indtræder i nogle kasser ved det
fyldte 65. år, i andre ved det fyldte 67. år; det
enkelte medlem kan imidlertid udskyde hæv-
ningen, dog længst til det 70. år, og derved op-
nå en højere, aktuarmæssigt beregnet alderspen-
sion. I alle kasser er der tilsvarende adgang til at
hæve alderspension (førtidspension) fra det 60.
år, hvorved pensionen ydes med et betydeligt
lavere, ligeledes aktuarmæssigt beregnet beløb.

Pensionerne er forsikringsmæssigt beregnet
og baseret på samme grundlag m.h.t. sandsynlig-
hed for død, invaliditet m.v. som pensioner
ydet gennem livs- og pensionsforsikringsselska-
ber. Pensionernes størrelse beror herefter navn-
lig på størrelsen af den pensionsgivende løn, den
samlede bidragsprocent, renteniveauet samt det
enkelte medlems indtrædelsesalder. Da åremå-
let mellem indtræden og pensionering normalt
er meget langt, har rente- og lønudviklingen i
denne periode afgørende betydning for pensi-
onsniveauet. Ved pensionsniveau forstås her for-
holdet mellem pension og løn på pensionerings-
tidspunktet. Det faktiske pensionsniveau ved et
medlems ålderspensionering kan således være et
ganske andet end pensionsniveauet beregnet ud
fra forudsætningerne, som de var gældende ved
tidspunktet for medlemmets indtræden i pensi-
onskassen.

b. Til belysning af de nuværende ældre pensi-
onskassemedlemmers pensionsmuligheder kan
på grundlag af oplysninger modtaget fra pensi-
onskasser med ialt 94 pct. af medlemstallet in-
den for Pensionskasserådet meddeles følgende:

1. Aldersfordeling for de tjenstgørende medlemmer pr. 31.12.76/1.1.77

ni kv ialt ni kv ialt m kv ialt

Tallene omfatter såvel bidragydende som hvi-
lende medlemmer, men ikke pensionister. Grup-
pen af hvilende medlemmer udgør 219 mænd,

721 kvinder eller ialt 940 personer svarende til
henholdsvis 4,3, 6,5 og 5,8 pct. af de anførte
totaltal. Det tilføjes, at antallet af tjenstgøren-
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de medlemmer i aldersintervallet 50-66 år udgør
13,6 pct. af det samlede antal tjenstgørende med-
lemmer i de omfattede pensionskasser.

c. Pensionskasserne adskiller sig fra hinanden
på flere punkter, bl.a. m.h.t. medlemmernes løn-
niveau og bidragsprocent, deres indtrædelsesal -
der og normale alderspensionsalder. Det er der-
for ikke muligt at give et samlet, enkelt udtryk
for alderspensionens størrelse på pensionskasse-
området. Hertil kommer som nævnt foran, at
det meget lange tidsrum, der forløber mellem
normal indtrædelsesalder og alderspensionsalde-
ren, ikke gør det muligt at udtale sig med rime-
lighed om faktisk pensionsniveau (pension i for-
hold til løn ved pensionering) på basis af de be-

regnede tal ved normal indtrædelsesalder. Da
den overvejende del af pensionskassemedlem-
merne ydermere er medlemmer af pensionskas-
ser stiftet inden for de sidste 20 år, vil det store
flertal, der alders- eller førtidspensioneres i de
nærmeste år, være personer indtrådt i alderen
40 år og derover.

På denne baggrund er alderspension og før-
tidspension nedenfor belyst med beregninger
fra to typer af pensionskasser: pensionskassen
for sygeplejersker og pensionskassen for jurister
og økonomer. Den første har normal alders-
pensionsalder ved det 65. år og bidragsprocen-
ten: 4 + 8 = 12 pct., medens den anden tilsva-
rende er baseret på det 67. år og bidragsprocen-
ten: 5+10 = 15 pct.

2. Eksempler på alders- og førtidspensionstilsagn pr. 1.10.77

Indtrædelses-
alder

Sygeplejersker
35 år
45 år

Jurister/økonomer
35 år
45 år

Pensionsgiv,
slutløn
pr.l.10.77

81969
81969

148637
148637

Førtidspension
fra det 60. år

ler

20800
10800

40050
21298

Alderspension
fra det

65. år 67. år.

32700
18800

77002
46495

Tallene for pensionstilsagnene gælder med-
lemmer med ret til ægtefællepension. For syge-
plejersker uden ret til ægtefællepension er talle-
ne meget summarisk udtrykt henved 20 pct.
større end de anførte beløb.

I tallene indgår såvel grundpension som bo-
nustillæg, men ikke pensionisttillæg.

Vedrørende bonustillæg skal det anføres, at
pensionskasserne gennem den bonusfordeling,
der er foretaget indtil dato, har været i stand
til at regulere pensionerne i nogenlunde samme
takt som lønningerne.

Pensionisttillægget gives ikke som et pensi-
onstilsagn, men fastsættes for en kort periode
ad gangen (1-3 år) som tillæg til aktuelle (lø-
bende) pensioner. Bonus og pensionstillæg skal
godkendes af forsikringsrådet og er baseret på
rente- og risikooverskud i forhold til beregnings-
grundlaget. Nogle af kasserne yder ikke pen-
sionisttillæg. I kasserne, hvor tillægget ydes, an-
vendes for tiden satser fra 30 til 60 pct.
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UDVALGET AF 1977
OM FORDELING AF ARBEJDET

BILAG 4

Private pensionsforsikringsordninger
Med henblik på tilvejebringelse af oplysninger
om de private pensionsforsikringsordninger har
sekretariatet rettet henvendelse til følgende fire
selskaber, der dækker henimod 80 pct. af pensi-
onsordningerne i form af egenpension:

Pensionsforsikringsanstalten A/S
Pensions- og Livrente-Instituttet af 1919 A/S
Kommunernes Pensionsforsikring A/S
Statsanstalten for Livsforsikring.

I de modtagne besvarelser oplyses det, at der
ved etableringen af en pensionsforsikring er fast-
sat et pensioneringstidspunkt, der ligger mellem
alder 60 og alder 70, men hvis der er behov for
det, kan pensionen træde i kraft før det fastsat-
te pensioneringstidspunkt mod en aktuarmæs-
sigt beregnet nedsættelse af pensionen. Pensio-
neringstidspunktet kan også udskydes, hvis der
er behov derfor.

Kommunernes Pensionsforsikring har supple-
rende oplyst, at de pensionsforsikringer, der er
tegnet i dette selskab, dels omfatter pensionsfor-
sikringer for tjenestemænd, dels pensionsforsik-

ringer for funktionærer, og at pensionsalderen
for funktionærerne sædvanligvis er 67 år.

Med hensyn til pensionernes størrelse har
Pensionsforsikringsanstalten oplyst, at de perso-
ner, der i dag overgår til pension i en alder af 67
år, typisk vil få udbetalt en pension, der svarer
til 30-50 pct. af deres hidtidige løn, medens per-
soner, der overgår i en alder af 60 år, får en pen-
sion svarende til 15-25 pct. af den hidtidige løn.

Pensioner efter pensionsordninger under
Kommunernes Pensionsforsikring, der kommer
til udbetaling i dag, ligger ifølge oplysninger fra
Kommunernes Pensionsforsikring under dette
niveau som følge af, at den store gruppe af for-
sikrede under Kommunernes Pensionsforsikring
først kom til i forbindelse med lønreformen i
1970.

Med hensyn til omfanget af pensionsordnin-
gerne har selskaberne henvist til "Beretning fra
forsikringsrådet 1975", tabel 9, hvoraf fremgår,
at antallet af forsikringstilsagn i form af egen-
pension ved udgangen af regnskabsåret 1975 var
godt 169.000 og antallet af aktuelle egenpen-
sionsforsikringer godt 30.000.
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BILAG 5

ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES
SAMVIRKE

Lundsgade 9
2100 København 0
Telf. (01)TRial828

CS/GRL Den 7. december 1977.

Til de statsanerkendte
arbejdsløshedskasser

Diverse statistiske oplysninger
til brug for lovgivningen

Som det formentligt er bekendt, foregår der for øjeblikket en del overvejelser vedrørende den
arbejdsmarkedspolitiske indsats.

A. Efterløn

Arbejdsministeren har den 3. november 1977 nedsat et udvalg vedrørende fordeling af den
eksisterende arbejdsmængde med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Udvalget skal som sin første opgave udarbejde forslag til en efterlønsordning for ældre ar-
bejdsløshedsmedlemmer, udformet som en udbygning af den eksisterende arbejdsløshedsfor-
sikring.

Som grundlag for udvalgets overvejelser er det vigtigt at have så nøjagtige oplysninger som
muligt om medlemsancienniteten blandt ældre arbejdsløshedskassemedlemmer.

Udvalget har rettet henvendelse til Samvirke med anmodning om bistand til at indsamle så mange
oplysninger, som det måtte være muligt for kasserne at fremskaffe.

Der ønskes oplyst medlemsancienniteten for arbejdsløshedskassemedlemmer over 55 år, for-
delt efter alder og køn.

Medlemmerne grupperes efter alder i 5 5-59-årige og 60-66-årige. Oplysningerne om medlems-
anciennitet i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse grupperes efter, om medlemmerne den
14. december 1977 har henholdsvis 20—10 — 5 — 3 års anciennitet eller mindre.

Der ønskes desuden angivet, om de pågældende er i beskæftigelse eller ledige på opgørelses-
dagen den 14. december 1977.
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Vi er klar over, at det er et større arbejde at udføre, men vi går ud fra, at man fra kassernes side vil
/• medvirke til at fremskaffe så mange oplysninger som muligt, hvilket kan ske ved at udfylde ved-

lagte skema A.

Vi gør opmærksom på, at de kasser, der kører på ARKE, kan trække oplysningerne ud, og man
bedes kontakte sin KOOP DATA konsulent senest den 14. december 1977, idet besvarelserne skal
være os i hænde senest den 5. januar 1978.

B. 26-ugers bestemmelsen

Vi har endvidere fra arbejdsminister Svend Auken modtaget en henvendelse med en fore-
spørgsel om tal vedrørende,hvor mange der er faldet eller vil falde for 26-ugers bestemmelsen.

/. Til brug ved besvarelsen fremsendes et spørgeskema B, som vi håber at modtage i udfyldt
stand senest den 5. januar 1978.

ARKE-kasserne kan eventuelt udtrække nogle oplysninger, så man bør også her tale med sin
KOOP DATA konsulent. Vi skal dog påpege, at den dato for arbejdsattest, der er indsat, ikke
altid er ajourført.

Det er vort håb, at kasserne reagerer positivt på denne henvendelse, og selv om vi er klar over, at
det er et meget stort arbejde i en, i forvejen, travl tid, så håber vi alligevel, at man vil bidrage til at
fremskaffe så mange oplysninger, som det må være muligt.

Vi undlader ikke at gøre opmærksom på, at man efter vor opfattelse vil lægge stor vægt på, om
man fra kassernes side kan bidrage med materiale vedrørende de rejste spørgsmål.

Med venlig hilsen
P.s.v.

sign. F.B. Simonsen/
C. Stisen
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OPLYSNINGER OM MEDLEMMER, DER ER FYLDT 55 ÅR

71



OPLYSNINGER OM MEDLEMMER, DER ER FALDET ELLER
VIL FALDE FOR 26-UGERS BESTEMMELSEN.
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BILAG 6

ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES
SAMVIRKE

Lundsgade 9
2100 København 0
Telf. (Ol)TRia 1828
Giro 8 08 79 45

CS/GRL Den 21. februar 1978.

Udvalget af 1977
om fordeling af arbejdet

Sankt Annæ Plads 5
1250 København K.

Att.: Fuldmægtig Povl Holm

/• Vi har nu opnået det antal besvarelser, som vi har kunnet opnå, og vi fremsenderen redegørelse
herom.

Det er vort håb, at materialet kan være til hjælp for udvalget, og vi gør opmærksom på, at materi-
alet d.d. er fremsendt til arbejdsministeren og arbejdsdirektoratet.

Med venlig hilsen
P.s.v.

Sign. F. B. Simonsen/
C. Stisen
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ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES
SAMVIRKE

STATISTISKE OPLYSNINGER TIL BRUG FOR LOVGIVNINGEN

På grundlag af vor forespørgsel af 7. december 1977 vedrørende medlemsancienniteter og 26-ugers
bestemmelsen, er vi nu i stand til at fremlægge nogle resultater.

Vi har (til dato) modtaget besvarelser fra 44 A-kasser, der ialt repræsenterer 1082.908 medlem-
mer, hvilket vil sige ca. 87%.

Dette må siges at være en god besvarelse og altså retningsgivende.

Vedrørende medlemsancienniteter

For de 55-59 årige har ancienitetsfordelingen været således:

Kvinder der har været medlem i 20 år eller derover 5509

1 0 - 1 9 år 5348

5 - 9 år 5404

3 - 4 år 3148

u 3år 6906

ialt 26315

Af disse 26315 var 4790 ledige pr. 14. december 1977, hvilket vil sige 18,2%.

Mænd der har været medlem i 20 år eller derover 29424

1 0 - 1 9 år 8557

5 - 9år 6973

3 - 4år 2948

u 3år 5409

ialt 53311

Af disse 53311 var 6747 ledige pr. 14. december 1977, hvilket vil sige 12,7%.

For de 60-66-årige har anciennitetsfordelingen været således:

Kvinder der har været medlem i 20 år eller derover 5119

1 0 - 19 år 3712

5 - 9år 2867

3 - 4 år 1589

u 3år 2930
ialt 16217
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Af disse 16217 var 4631 ledige pr. 14. december 1977, hvilket vil sige 28,6%.

Mænd der har været medlem i 20 år eller derover 36097

1 0 - 19 år 8370

5 - 9 år 5960

3 - 4 år 2353

u - 3 år 3463

ialt 56243

Af disse 56243 var 14104 ledige pr. 14. december 1977, hvilket vil sige 25,0%.

Totalt for kvinder mellem 55-66 år bliver resultatet:
Af 42532 kvinder var 9421 ledige pr. 14. december 1977, hvilket vil sige 22,2%.
Totalt for mænd mellem 55-66 år bliver resultatet:
Af 109554 mænd var 20851 ledige pr. 14. december 1977, hvilket vil sige 79,0%.

Af samtlige anførte 152086 medlemmer mellem 55-66 år var 30272 ledige pr. 14. december 1977,
hvilket vil sige 19,9%.
hvorimod den samlede ledighed inden for samtlige A-kasser pr. denne dato udgjorde 12,4%.

Vedrørende medlemmer, der er faldet eller vil falde
for 26-ugers bestemmelsen:

På grundlag af de modtagne spørgeskemaer, er der i perioden 1. juli-1977 — 15. november 1977
faldet 1044 personer.

Hvor mange personer vil miste dagpengeretten i tiden
15. november 1977 - 31. december 1978?

Efter de modtagne besvarelser bliver resultatet således:

Der vil falde KVINDER 8811

MÆND 6985

15796

Aldersfordelingen af disse er
INDTIL 54 år 11483

5 5 - 5 9 år 1547
60 - 66 år 1964
66 og derover 475
ej fordelt 327

15796
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Hvis vi gar ud fra, at de manglende spørgeskemaer forholdsvis svarer til dem, vi har modtaget (87%),
ser billedet saledes ud:

1 perioden 1. juli 1977 - 15. november 1977 er der faldet 1200 personer.

I perioden 15. november 1977 - 31. december 1978 vil der falde:

18156
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UDVALGET AF 1977
OM FORDELING AF ARBEJDET

BILAG 7

Et regneeksempel til belysning af udgifterne ved
indførelse af en efterlønsordning

Efterlønnens størrelse

Det forudsættes, at ordningen skal have virkning
fra 1. januar 1979.

Ved udgiftsberegningen er anvendt dagpenge-
satser pr. 1. april 1978.

Efterlønnen ydes med et beløb, som svarer
til den individuelle dagpengesats, pågældende
ville være berettiget til i tilfælde af ledighed.
For både beskæftigede og ledige kan efterløn-
nen maksimalt udgøre:

Første 2V2 år
næste 2 år
derefter

Dagpengesats
225 kr.
180 kr.
135kr.

Årlig efterløn
70.425 kr.
56.340 kr.
42.255 kr.

Medlemmet indplaceres i skalaen, således at
efterlønnen svarer til 1. trin indtil det tidspunkt,
hvor medlemmets dagpengeret ville være op-
hørt efter § 55, stk. 1.

Tilgangen til ordningen

De arbejdsløshedskassemedlemmer, der kan tæn-
kes at ville benytte sig af tilbuddet om en efter-
lønsordning, kan opdeles i 4 grupper:

(a) beskæftigede arbejdsløshedskassemedlem-
mer, der ønsker at forlade arbejdsstyrken
før det fyldte 67. år, som følge af efter-
lønsordningen,

(b) arbejdsløshedskassemedlemmer, der også
i tider med gode beskæftigelsesmulighe-
der ville have søgt førtidig folkepension
samt enlige kvinder i alderen 62-66 år, der
ellers ville oppebære indtægtsbestemt fol-
kepension,

(c) de langtidsledige, der forventer at falde for
26-ugers regelen,

(d) andre ledige.

Ada. Det forudsættes at lOpct. af de ca. 50.000
beskæftigede arbejdsløshedskassemedlemmer
mellem 60 og 66 år med mindst 5 års medlems-
anciennitet vil benytte sig af tilbuddet om at
overgå til efterløn, således at der sker en for-
skydning i tilbagetrækningsmønstret gennem et
fald i de 60-66 åriges erhvervsfrekvenser. Det er
forudsat, at disse 5.000 personer er jævnt alders-
mæssigt sammensat, og at der derfor hvert år
er ca. 700, der forlader efterlønsordningen for
at overgå til folkepension ved 67 års alderen, og
at tilsvarende 700 fylder 60 år og indtræder i
efterlønsordningen hvert år. Udviklingen i an-
tallet af modtagere vil udvikle sig således:

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

5000

5000

700
4300

5000

700
700
3600

5000

700
700
700
2900

5000

700
700
700
700
2200

5000

700
700
700
700
700
1500

5000

700
700
700
700
700
700
800

5000

700
700
700
700
700
700
700
0

5000
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Ad b. Hvert år tildeles førtidig folkepension til
6-7.000 lønmodtagere. Det anslås, at omkring
halvdelen af disse er medlemmer af en arbejds-
løshedskasse. En del af disse må formodes at
oppebære sygedagpenge før tilkendelsen. Hertil
kommer en tilgang af enlige kvinder i alderen 60-

66 år, der ellers ville oppebære indtægtsbestemt
folkepension. Det forudsættes, at ialt ca. 4.000
er berettigede til arbejdsløshedsdagpenge og har
5 års medlemsanciennitet. Under disse forud-
sætninger vil antallet af modtagere udvikle sig
således:

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

4000

4000

4000
3400

7400

4000
3400
3000

10400

4000
3400
3000
2400

12800

4000
3400
3000
2400
1800

14600

4000
3400
3000
2400
1800
1200

15800

4000
3400
3000
2400
1800
1200
600

16400

4000
3400
3000
2400
1800
1200
600
0

16400

Ad c. På grundlag af en undersøgelse foretaget
af Arbejdsløshedskassernes Samvirke, jfr. bilag
5 og 6, kan det anslås, at ca. 18.000 langtidsle-
dige vil falde for 26-ugers regelen ved udløbet
af moratorieordningen den 1. januar 1979, så-
fremt de ikke opnår beskæftigelse forinden. Be-
regningerne er foretaget ud fra en forsigtig for-
udsætning om, at ca. 15.000 falder pr. 1. janu-
ar 1979 og derefter ca. 20.000 på årsbasis. Af
disse langtidsledige kan det anslås, at ca. 15 pct.
er over 60 år og at ca. 85 pct. opfylder kravet

om 5 års medlemsanciennitet. Ved udformnin-
gen af efterlønsordningen er det lagt til grund,
at der for medlemmer i alderen 60-66 år sker en
tilbagevenden til hovedregelen i arbejdsløsheds-
forsikringslovens § 55, stk. 1, om 26 ugers be-
skæftigelse inden for de sidste 3 år. Der regnes
således med en tilgang på ca. 4.500 langtidsle-
dige over 60 år pr. 1. januar 1979, ca. 2.500 i
løbet af 1979 og hvert af de følgende år. Udvik-
lingen i det antal langtidsledige, der modtager
efterløn, anslås at blive:

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

5700

5700

2500
4800

7300

2500
2200
4000

8700

2500
2200
1800
3200

9700

2500
2200
1800
1500
2400

10400

2500
2200
1800
1500
1100
1600

10700

2500
2200
1800
1500
1100
800
800

10700

2500
2200
1800
1500
1100
800
400
0

10300
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Ad d. Udover de langtidsledige, der falder for nytter sig af tilbuddet et år før de ville falde for
26-ugers regelen må det forventes, at et antal 26-ugers regelen. Der vil således i hele perioden
andre ledige vil overgå til efterlønsordningen, være ca. 2.500 andre ledige som modtager efter-
Det er ved beregningen forudsat, at de ledige, løn.
der har mulighed for at overgå til efterløn, be-

Udviklingen i det samlede antal modtagere af efterløn 1979-1986

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Beskæftigede
arbejdsløsheds-
kassemedl. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Førtidspension 4000 7400 10400 12800 14600 15800 16400 16400

Langtidsledige 5700 7300 8700 9700 10400 10700 10700 10300

Øvrige ledige 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

17200 22200 26600 30000 32500 34000 34600 34200

De økonomiske konsekvenser

Bruttoudgifterne er opført som de skønnede
samlede udgifter til udbetaling af efterløn. Be-
sparelserne er de beregnede offentlige mindre-
udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse, bi-
standshjælp og førtidspension som følge af ef-
terlønnens indførelse. Disse mindreudgifter er
beregnet under bestemte forudsætninger om,

hvilke kontantydelser efterlønsmodtagerne samt
de, der bringes i beskæftigelse, ellers ville have
været berettiget til.

Ved beregningen af bruttoudgiften til efter-
løn er det forudsat, at den individuelle dagpen-
gesats gennemsnitlig svarer til ca. 65.000 kr. årlig.

Ad a. Beskæftigede arbejdsløshedskassemedl.
Bruttoudgiften til efterløn kan anslås således:

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
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Da de yngre arbejdstagere formodentlig som
en gennemsnitsbetragtning er mere effektive end
de 60-66 årige, som de afløser, vil afgangen af
5.000 ældre beskæftigede ikke resultere i, at et
tilsvarende antal yngre arbejdssøgende kommer
i beskæftigelse. Ved beregningen forudsættes
en beskæftigelsesfaktor på 3/4, hvilket betyder,
at ca. 3.800 arbejdsløse kommer i arbejde. Af
disse anslås det, at ca. 3.200 ellers ville have

modtaget arbejdsløshedsdagpenge, ca. 300 for-
bigående hjælp efter bistandsloven, mens ca.
300 ikke modtager nogen af delene. Der regnes
med, at niveauet for den forbigående hjælp sva-
rer til ca. 40.000 kr. på årsbasis.

Under disse forudsætninger kan besparelsen
vedrørende de beskæftigede anslås til 3.200 x
65.000 kr. + 300 x 40.000 kr., i alt 220 mill kr.,
hvorefter nettoudgiften kan anslås for perioden:

Ad b. Førtidspensionister og enlige kvinder
Bruttoudgiften til efterløn anslås således:

Besparelserne er beregnet under forudsætning af, at de pågældende ellers ville have fået førtids-
pension, svarende til ca. 20.000 kr. på årsbasis:
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Nettoudgiften i perioden kan beregnes således:

Ad c. Langtidsledige
Bruttoudgiften til efterløn anslås således:

Besparelsen vedrørende de langtidsledige er
beregnet under forudsætning af, at 3/4 af de,
der falder for 26-ugers regelen, det første år får
forbigående hjælp efter bistandsloven, svarende

til ca. 40.000 kr. på årsbasis, og derefter førti-
dig folkepension, svarende til ca. 20.000 kr.
på årsbasis. Besparelsen anslås således:
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Hertil kommer imidlertid, at der for medlem-
mer i alderen 60-66 år, sker en tilbagevenden til
hovedregelen i arbejdsløshedsforsikringslovens
§ 55, stk. 1, om 26 ugers beskæftigelse inden
for de sidste 3 år. Dette betyder, at efterløns-
ordningen får en tilgang, der er ca. 2.500 per-
soner større end den ellers ville have været, og
der opnås derfor en besparelse, der svarer til for-
skellen mellem arbejdsløshedsdagpenge og bi-

standshjælp det første år og forskellen mellem
bistandshjælp og førtidig folkepension det an-
det år. Udover de 2.500, der kan komme ind
under efterlønsordningen, kan det anslås, at ca.
500 personer, der nok er berettigede til arbejds-
løshedsdagpenge, men ikke har anciennitet til at
få efterløn vil blive ramt af stramningen. Be-
sparelsen kan anslås således:

Add. Øvrige ledige.
Da disse vil modtage samme dagpengesats, uan- være neutral i forhold til nettoudgiften. Ud fra
set om det overgår til efterløn eller ej, vil denne disse forudsætninger kan såvel bruttoudgift som
gruppe nok indgå i antallet af efterlønsmodtage- besparelse anslås til 2.500 x 65.000 = 165 mill,
re og påvirke bruttoudgiften til efterløn, men kr.
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Udviklingen i udgifterne til efterlønsordningen 1979 — 1986
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