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Indledning.

Finansministeren tilskrev den 15. oktober
1958 departementschef Ulrik Andersen så-
ledes :

»I den af lønningskommissionen af 1954
afgivne 1ste betænkning er det forudsat, at
der — efter gennemførelsen af lov om lønnin-
ger og pensioner m. v. til statens tjeneste-
mænd — for så vidt angår pensionister, der har
opnået pension inden lovens ikrafttræden,
ved en særlig lov søges tilvejebragt en ord-
ning, der indebarrer mulighed for omregning
af pensionerne i overensstemmelse med ho-
vedprincipperne i pensionssystemet for de nu-
værende tjenestemænd, således at tjeneste-
mandspensionerne også for de nuværende
pensionisters vedkommende fastsættes under
hensyn til adgangen til supplering med folke-
pension, herunder dennes mindstebeløb.

I overensstemmelse hermed har jeg beslut-
tet at nedsætte et udvalg til at overveje og
fremsætte forslag til ændringer i de regler,
hvorefter pension udbetales til pensionister,
der har opnået pension inden den ny lovs
ikrafttræden med henblik på gennemførelse
inden .1. april 1959 af en særlig lov vedrø-
rende de pågældendes fremtidige pensions-
mæssige stilling.

Jeg skal i denne anledning anmode Dem
om at indtræde som medlem af udvalget og
som formand lede dettes arbejde samt til sin
tid, når udvalgets arbejde er afsluttet, for-
anledige, at der tilstilles mig en redegørelse
for resultatet af udvalgets overvejelser.

Samtidig har jeg anmodet nedennævnte om
at indtræde som medlemmer af udvalget:
kontorchef i finansministeriet H. Salicath,

folketingsmand, redaktør Holger Eriksen
udpeget af socialdemokratiets folketings-
gruppe,

folketingsmand, direktør F. Heick udpeget af
venstres folketingsgruppe,

folketingsmedlem, landsretssagfører, fru Er-
na Sørensen udpeget af det konservative
folkepartis folketingsgruppe,

folketingsmand, statsrevisor Aage Fogh ud-
peget af det radikale venstres folketings-
gruppe,

folketingsmand, lærer Aa. Gøting udpeget af
Danmarks retsforbunds folketingsgruppe,

forretningsfører P. Madsen som repræsen-
tant for statstjenestemændenes centralorga-
nisation I,

overassistent F. R. Kristensen som repræsen-
tant for statstjenestemændenes centralorga-
nisation II,

amtsforvalter Chr. Strøm som repræsentant
for Danske statsembedsmænds samråd.

overlærer Stinus Nielsen som repræsentant
for Danmarks lærerforening,

fhv. toldinspektør K. V. Groth som repræ-
sentant for »Fællesforeningen for statens
pensionistforeninger«,

fhv. amtmand, kammerherre R. Lassen som
repræsentant for »Statspensionistforenin-
gen af 1950«,

fhv. overlærer P. Nygaard som repræsentant
for pensionistgruppen i Danmarks lærer-
forening,

Ekspeditionssekretær, fru Marie Frank
forestår udvalgets sekretærforretninger.«

Udvalget afgiver nedenstående betænkning
indeholdende forslag til nyordning af pen-
sionsforholdene for pensionister, hvis pen-
sion er beregnet efter de før 1. april 1958
gældende regler.



I. Baggrunden for nyordningen.

I overgangsbestemmelsen i § 122 i loven
af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner
m. v. til statens tjenestemænd er der for de
pensionister, hvis pension er fastsat i henhold
til de tidligere tjenestemandslove, truffet den
foreløbige ordning, at de pågældende i fi-
nansåret 1958-59 får beregnet pensionen
efter de hidtil gældende regler, således at der
i det nævnte finansår udbetales de pågæl-
dende reguleringstillæg i henhold til reglerne
i tjenestemandsloven af 6. juni 1946 samt
midlertidigt og særligt tillæg med de i lov nr.
125 af 25. maj 1956 for finansåret 1957-58
gældende satser.

Som det fremgår af kommissoriet er bag-
grunden for den nu forestående revision af
pensionsforholdene for de nævnte pensioni-
ster den ved lønningsloven af 7. juni 1958
gennemførte ændring af pensionssystemet for
de nuværende tjenestemænd, hvilken ændring
bl. a. indebærer, at tjenestemandspensioner i
modsætning til tidligere kan kombineres med
folkepensionens mindstebeløb.

Ved lønningsloven er der endvidere gen-
nemført en sanering af den tidligere pensions-
ordning, som på forskellige områder ikke
længere var hensigtsmæssig. Man har i denne
forbindelse tillige tilstræbt at begrænse sta-
tens pensionsudgifter.

Som følge af det tidligere pensionssystem,
hvorefter grundpensionen er beregnet som en
procentdel af de faste pensionsgivende løn-
bestanddele og i princippet reguleret på til-
svarende måde som lønnen, havde prisudvik-
lingen siden 1946 og den i forbindelse her-
med gennemførte ekstraordinære regulering
af tillæggene til lønninger og pensioner med-
ført, at pensionerne - navnlig enkepensio-
nerne og de lavere egenpensionsydelser
udgjorde en större del af lønnen end oprin-
delig forudsat, ligesom pensionernes størrelse
ikke afveg væsentlig for tjenestemænd med
lavere og højere pensionsalder.

Ved gennemførelsen af nyordningen, hvor-
efter pensionen beregnes på grundlag af den

i loven fastsatte bruttoløn, har man opnået et
niere passende forhold mellem lønning og
efterløn, end tilfældet havde været efter den
hidtidige ordning.

Som et led i nyordningen er tjenesteman-
dens eget pensionsbidrag forhøjet, således at
det andrager 1 pct. af bruttolønnen, d. v. s.
en dyrtidsreguleret ydelse på indtil det tre-
dobbelte af det hidtidige pensionsbidrag. End-
videre er aldersgrænsen for adgangen til at
søge afsked med pension forhøjet fra det 65.
år til det 67. år, og man har i højere grad
end efter den hidtidige ordning gradueret
pensionen efter pensionsalderen.

Nyordningen medfører, at der i forhold til
den tidligere ordning sker nedgang i pen-
sionsstørrelsen på praktisk talt alle pensions-
trin, bortset fra slutpensionerne i de højere
lemklasser, hvor reduktionen opvejes af løn-
forbedringerne. Pensionsnedgangen gør sig
gældende med betydelig vægt indtil højeste
pensionsalder, der tidligst opnås ved den al-
mindelige folkepensionsalder, det 67. år. Tje-
nestemænd, der fremtidig pensioneres før
det 67. år, vil således indtil de opnår denne
alder være væsentlig ugunstigere stillet end
efter den hidtidige ordning, ligesom de også
efter opnåelsen af 67-årsalderen i adskillige
tilfælde vil have en samlet efterlønmæssig
stilling, der er ringere end efter de hidtidige
regler, idet folkepensionens mindstebeløb eller
den indtægtsbestemte folkepension udgør et
mindre beløb end pensionsreduktionen.

På tilsvarende måde har nyordningen gen-
nemgående medført en betydelig nedsættelse
af enkepensionerne. Ligesom for egenpen-
sionsydelserne er pensionsnedgangen for en-
kepensionerne størst på de lavere trin af pen-
sionsskalaen, men reduktionen gør sig dog
også ret stærkt gældende på de senere alders-
trin navnlig i de lavere talstærke lønklasser,
hvor de hidtidige enkepensioner har været
væsentlig større i forhold til lønnen end en-
kepensionerne i de højere lønningsklasser.



II. Udvalgets synspunkter og forslag til nyordning.

Ifølge de af udvalget foretagne undersø-
gelser andrager det samlede antal statspen-
sionister, der for tiden oppebærer pension
efter de ældre regler ca. 27 000. Heraf er ca.
15 600 egenpensionister. Af disse havde ialt
ca. 10 000 ved pensioneringen opnået højeste
pensionsalder.

Af egenpensionisterne får ca. 1 600 udbe-
talt reguleringstillæg efter de hidtil gældende
regler som ikke-forsørgere og ca. 200 som la-
vestlønnet samgifte.

Af de ca. 11 400 enkepensionister får ca.
300 udbetalt reguleringstillæg som ikke-for-
sørgere.

For folkeskolens vedkommende udgør det
samlede antal pensionister, der oppebærer
pension efter de ældre regler, ca. 5 000. Heraf
er ca. 3 300 egenpensionister. Af disse havde
ialt ca. 2 000 ved pensioneringen opnået høje-
ste pensionsalder.

De af udvalget foretagne beregninger vi-
ser, at en omregning af de tilståede statspen-
sioner til de beløb, der ville være kommet til
udbetaling, såfremt pensionerne var beregnet
efter reglerne i lønningsloven af 7. juni 1958.
ville medføre en reduktion af de årlige pen-
sionsudgifter med ca. 25 mill. kr.

For så vidt angår folkeskolens pensionister,
ville en omregning af de tilståede pensioner
i overensstemmelse med reglerne i den nye
lærerlønningslov som følge af de ved denne
lov gennemførte ekstraordinære lønforbedrin-
ger derimod ikke medføre nogen nævnevær-
dig reduktion af de nuværende årlige pen-
sionsudgifter.

Den fornævnte besparelse på ca. 25 mill,
kr. årlig, der ville opnås ved en omregning
af de ældre pensioner efter den ny lovs reg-
ler, måtte reduceres med den årlige udgift,
der ville fremkomme derved, at der blev givet
de pågældende pensionister, der efter de nu-
gældende regler ikke kan oppebære folkepen-
sionens mindstebeløb, adgang til fremtidig
på tilsvarende måde som pensionister efter

lønningslovene af 7. juni 1958 at oppebære
mindstebeløbet.

Denne udgift skønnes for tiden at ville an-
drage ialt ca. 12 mill. kr. årlig, for så vidt an-
går statspensionisterne og 2—3 mill. kr. årlig,
for så vidt angår folkeskolens pensionister,
således at den samlede besparelse ved en om-
regning må anslås til ca. 10 mill. kr. årlig.

Ved drøftelserne i udvalget af retnings-
linierne for den fremtidige pensionsordning
har man fra pensionistrepræsentanternes side
gjort den opfattelse gældende, at der i intet
tilfælde bør foretages nedsættelse af de hidtil
udbetalte pensionsbeløb, uanset om de nævnte
beløb er højere end de tilsvarende pensioner
beregnet efter den ny lovs regler.

Endvidere har pensionistrepræsentanterne
fremsat ønske om, at der fandt omregning
sted af de efter de ældre regler fastsatte pen-
sioner i de tilfælde, hvor pensionsbeløbene
ville være blevet højere ved pensionering efter
den ny lovs bestemmelser.

I denne forbindelse har man særligt frem-
hævet forholdet for de pensionister, der efter
de hidtil gældende regler får udbetalt regu-
leringstillæg som ikke-forsørgere og lavestløn-
net samgifte, idet der er henvist til, at løn-
og pensionsfastsættelse efter den ny lov er
uafhængig af forseirgerforholdene.

Der er endelig fra pensionisternes side givet
udtryk for, at man ville finde det rigtigt, at
pensionerne fremtidig reguleres efter reglerne
i den ny lønningslov, og at der gives pensio-
nisterne efter de ældre regler adgang til at få
andel i folkepensionens mindstebeløb.

Det er fra anden side i udvalget gjort gæl-
dende, at en omregning af de efter de ældre
regler fastsatte pensioner i de tilfælde, hvor
pensionsreglerne efter den ny lov ville have
medført en forhøjelse af pensionsydelserne,
målte have til naturligt modstykke, at der
også fandt omregning sted af de pensions-
ydelser, som er højere end de tilsvarende pen-
sioner efter den ny lovs regler. En sådan ned-



sættelse af pensionerne, der, som det fremgår
af det foran anførte navnlig vil få betydning
for enkepensioner og egenpensionsydelser for
tjenestemænd, der er afgået fra tjenesten på
grund af svagelighed på et tidligt alderstrin,
ville ifølge de for udvalget foreliggende oplys-
ninger også omfatte en del pensionister, der
efter de hidtidige regler oppebærer regule-
ringstillæg som ikke-forsørgere og lavestløn-
net samgifte.

Der er imidlertid i udvalget enighed om,
at det ikke ved tilrettelæggelsen af nyordnin-
gen kan anses for ønskeligt, at der unødigt
gøres indgreb i størrelsen af allerede tilståede
pensionsbeløb. og at det på den anden side
næppe er forsvarligt væsentligt at forøge de
samlede pensionsudgifter. Hertil kommer, at
en omregning efter den ny lovs regler som
følge af den radikale omlægning af lønsyste-
met, der har fundet sted ved gennemførelsen
af denne lov. ville medføre mange praktiske
vanskeligheder og undertiden være praktisk
uigennemførlig eller give mindre rimelige re-
sultater. Dette gælder således i tilfælde, hvor
den stilling, den pågældende er pensioneret
fra, ikke længere eksisterer, eller hvor der er
sket en væsentlig forandring i stillingens ka-
rakter eller den lønmæssige placering.

Ud fra disse synspunkter er der i udvalget
opnået enighed om at foreslå en ordning,
hvorefter man - i stedet for individuelt at
omregne alle efter de ældre regler tilståede
pensioner -fremtidig udbetaler de nævnte
pensioner inklusive tillæggene i henhold til de
tidligere regler, jfr. lønningslovens § 122.
som bruttopensionsbeløb. Man kommer her-
ved uden om alle de praktiske vanskeligheder
og de tvivlsspørgsmål, der ville opstå ved en
omregning, og opnår samtidig, at der i intet
tilfælde sker nedsa:ttelse af de hidtil udbe-
talte pensionsbeløb.

Tilsvarende regler som for allerede til-
ståede pensioner må efter udvalgets opfattelse
komme til anvendelse for pensioner, der i
medfør af overgangsbestemmelsen i lønnings-
lovens § 71 fremtidig ydes i henhold til de
tidligere gældende regler og ved fremtidig
pensionering af enker efter tjenestemænd, der
har oppebåret pension efter de tidligere love.
Pensionen fastsættes således til det beløb,
som inklusive tillæg efter reglerne i lønnings-
lovens § 122 ville være kommet til udbetaling
i marts måned 1959, idet det samlede beløb,

som herefter fremkommer, udbetales som
bruttopensionsbeløb.

Børnepensionstillæg, der efter tjeneste-
mandsloven af 1946 udgør 240 kr. årlig for
det første barn og derefter 180 kr. årlig for
hvert barn, ydes efter den nævnte lov som til-
læg til grundpensionen og indgår således i
det beløb, hvoraf reguleringstillæg m. v. be-
regnes. Som følge heraf kan børnepensions-
tillæggene give pensionsforøgelser på indtil
1 545 kr. for det første barn og 1 010 kr. for
de følgende børn.

Såfremt der i de tidligere tilståede pensio-
ner, der fremtidig foreslås fastsat som brut-
topensionsbeløb, er indregnet børnepensions-
tillæg, må den omstændighed, at retten til
fortsat at oppebære sådanne tillæg bortfalder,
hvilket normalt sker ved barnets fyldte 18.
år, efter udvalgets opfattelse medføre, at brut-
topensionen nedsættes med det samme beløb,
som den pr. 31. marts 1959 beregnede pen-
sion ville være blevet nedsat.

På tilsvarende måde må der, i de tilfælde
hvor pensionisten fremtidig får tillagt børne-
pensionstillæg, foretages en forhøjelse af
bruttopensionen med det samme beløb, som
pensionen efter de tidligere gældende regler
ville være blevet forhøjet.

Derimod ville det efter udvalgets opfattelse
ikke være rigtigt på dette område, der iøvrigt
ikke kan antages at have større rækkevidde,
at tilvejebringe en ordning, hvorefter pen-
sioner efter de ældre regler reguleres med de
ved lønningsloven af 7. juni 1958 fastsatte
børnepensionstillæg, der udgør 1 500 kr. for
hvert barn.

Med hensyn til den fremtidige regulering
er der i udvalget enighed om, at pensionerne
fra 1. april 1959 at regne bør reguleres efter
reglerne i § 89 i den ny lønningslov.

Ved drøftelserne i udvalget er det frem-
hævet, at en del kunne tale for en ordning,
hvorefter fremtidige reguleringer kommer til
at virke med samme portionsbeløb for pen-
sioner fra ensartede stillinger, uanset om pen-
sionering er sket før eller efter den ny løn-
ningslovs ikrafttræden.

Såfremt der i overensstemmelse hermed
som basis for dyrtidsreguleringen sker ind-
placering på den ny lovs pensionsniveau af
de efter den tidligere lovgivning fastsatte pen-
sioner, ville dette for hovedparten af pen-
sionisterne medføre, at portionsstørrelsen blev
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lavere, end tilfældet ville være, såfremt brut-
topensionsbeløbene lægges til grund.

Ved fremtidige stigninger i tillæggene vil
det overvejende antal pensionister således
opnå en fordel ved en ordning, hvorefter re-
guleringen sker på grundlag af bruttopen-
sionerne.

Ifølge de foretagne beregninger vil en så-
dan regulering blive ca. 300 000 kr. dyrere
pr. dyrtidstillægsportion, end en regulering
med samme portionsstørrelser som for tilsva-
rende pensioner efter den ny lov.

Det vil efter udvalgets opfattelse harmonere
bedst med den ny lønningslovs principper for
regulering af lønninger og pensioner, at den
fremtidige dyrtidsregulering sker på grundlag
af bruttopensionsbeløbene, hvorfor udvalget
foreslår gennemførelse af en sådan ordning.

Som foran anført har pensionister, hvis
pension er beregnet efter de ældre regler, ikke
adgang til at oppebære folkepensionens mind-
stebeløb, hvorimod de — såfremt indtægtsfor-
holdene tillader det — efter sædvanlige regler
vil kunne supplere pensionerne med indtægts-
bestemt folkepension.

Der er i udvalget enighed om, at det må
være opgaven såvidt muligt at tilvejebringe
en ordning, der giver pensionisterne efter de
ældre love samme adgang som andre til at
oppebære folkepensionens mindstebeløb.

Da de efter de tidligere regler fastsatte
pensioner, som foran anført, i det overvejende
antal tilfælde overstiger den pension, de på-
gældende ville have opnået, hvis pensionen
var beregnet efter den ny lovs bestemmelser,
vil det dog efter udvalgets opfattelse ikke
være rimeligt at give pensionisterne adgang
til i alle tilfa;lde uden nogen begrænsning at
supplere pensionerne med folkepensionens
mindstebeløb.

Af de beregninger, der er foretaget, og
hvoraf eksempler er vist i bilag 1, hvori man
har sammenlignet pensionsordningen efter de
ældre og de ny regler, fremgår det, at det alt
overvejende antal egenpensioner, hvis grund-
beløb udgør under 2 400 kr., med tillæg efter
den ældre lovgivnings regler udbringer brut-
topensioner, der overstiger tilsvarende pen
sioner efter den ny lønningslov med beløb,
der er større end folkepensionens mindste
beløb. For disse tilfælde vil det efter udval-
gets opfattelse ikke være rimeligt at supplere
pensionerne med mindstebeløbet. Omvendt
viser beregningerne, at egenpensioner, hvis

grundbeløb efter de tidligere regler udgør
over 2 400 kr., vil kunne suppleres helt eller
delvis med folkepensionens mindstebløb, uden
at der derved fremkommer noget misforhold
til de efter de ny regler fastsatte pensioner.

Tilsvarende gælder for enkepensioner, hvis
grundbeløb efter de tidligere regler udgør
henholdsvis under og over 2 300 kr.

På denne baggrund er der i udvalget op-
nået enighed om at foreslå en ordning, hvor-
efter man, for så vidt angår de pensionister,
i hvis bruttopension der er indregnet regu-
leringstillæg som for forsørgere, foretager et
skalamæssigt fradrag i tjenestemandspensio-
nen fra det tidspunkt, da de opnår adgangen
til folkepensionens mindstebeløb uden sam-
tidig at være berettiget til indtægtsbestemt
folkepension,

Fradraget er udarbejdet således, at det ud
fra en gennemsnitsbetragtning svarer til for-
skellen mellem det samlede pensionsbeløb ef-
ter de ældre regler og den tilsvarende pension
efter den nye lov, idet der særlig er taget
hensyn til, at flertallet af pensionister oppe-
bærer alderspension. Fradraget udgør for
egenpensioner med grundbeløb under 1 700
kr. et beløb, der svarer til grundpensionen,
og falder herefter med 100 kr.s-intervaller
indtil 100 kr., for så vidt angår grundpensio-
ner fra 8 000-8 499 kr., således at der for
grundpensioner på 8 500 kr. og derover ikke
foretages noget fradrag.

En sådan fradragsskala vil medføre, at
egenpensionister, der er forsørgere i folke-
forsikringslovens forstand, og som efter ska-
laen får et fradrag på 1 100 kr. og derover —
hvilket gælder pensionister, hvis grundpension
udgør under 2 400 kr. — ikke med det nu-
værende mindstebeløb på 1 080 kr. vil kunne
opnå nogen forhøjelse af den samlede pen-
sionsindtægt.

For så vidt angår enkepensionister, i hvis
bruttopension der på tilsvarende måde er
indregnet reguleringstillæg som for forsør-
gere, er skalaen ud fra samme betragtninger,
som foran nævnt, udarbejdet, således at der
for grundpensioner på under 1 500 kr. fra-
drages et beløb, der svarer til grundpensio-
nen, hvorefter fradraget falder med 100 kr.s-
intervaller indtil 100 kr., for så vidt angår
grundpensioner på 2 900-2 999 kr., således
at der for grundpensioner på 3 000 kr. og
derover ikke sker noget fradrag.
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En sådan fradragsskala for enkepensioner
vil medføre, at pensionister, der er ikke-for-
sørgere i folkeforsikringslovens forstand, og
som efter skalaen får et fradrag på 800 kr.
og derover - hvilket gælder enkepensionister,
hvis grundpension udgør under 2 300 kr. —
ikke med det nuværende mindstebeløb på 720
kr. vil kunne opnå nogen forhøjelse af den
samlede pensionsindtægt.

Men hensyn til de pensionister, der efter
de ældre regler oppebærer reguleringstillæg
som ikke-forsørgere eller lavestlønnede sam-
gifte, er forholdet som tidligere nævnt det,
at de tidligere tilståede pensioner i visse til-
fælde - navnlig hvor afgang fra tjenesten er
sket på grund af svagelighed på et tidligt al-
derstrin - selv med de reducerede tillæg over-
stiger de pensionsbeløb, der ville være op-
nået, hvis pensioneringen var sket efter den
ny lov, medens pensionerne i andre tilfalde
er lavere, end pensionering efter den ny lovs
regler ville have medført.

Som følge af de store udsving i pensions-
størrelserne inden for denne gruppe vil der
efter udvalgets opfattelse hverken ved ydelse
af et generelt tillæg eller ved anvendelse af
en fradragsskala på tilsvarende måde som for
pensionister, i hvis pension er indregnet re-
guleringstillæg som for forsørgere, kunne op-
nås et passende forhold mellem de ny og de
efter de ældre regler fastsatte pensioner fra
det tidspunkt, da de pågældende opnår ad-
gang til folkepensionens mindstebeløb.

Ud fra samtlige foreliggende forhold har
udvalget ment som en forsvarlig gennem-
snitsordning at kunne foreslå, at der gives de
heromhandlede pensionister adgang til at op-
pebære folkepensionens mindstebeløb, uden
at der samtidig finder noget fradrag sted i
tj enestemandspensionen.

For folkeskolens pensionister gør der sig
visse særlige forhold gældende som følge af
den ekstraordinære lønforbedring, der som
tidligere anført har fundet sted ved den ny
lærerlønningslov. og under hensyn til at der
indenfor dette område er et forholdsvis stort
antal pensionister, der oppebærer regulerings-
tillæg efter de ældre regler som ikke-forsør-
gere og samgifte. Afvigelserne har dog efter
udvalgets opfattelse ikke en sådan karakter,
at man ikke indenfor dette område vil kunne
anlægge tilsvarende hovedsynspunkter som
dem, der foran er redegjort for, og nyord-
ningen af pensionsforholdene, for så vidt an-

går folkeskolens pensionister, bør derfor efter
udvalgets opfattelse gennemføres efter samme
retningslinier som for statspensionisterne.
Det skal i denne forbindelse fremhæves, at
det overvejende antal pensionister i folke-
skolen efter de for udvalget foreliggende op-
lysninger om deres pensionsforhold vil få mu-
lighed for at supplere tj enestemandspensio-
nen med folkepensionens mindstebeløb.

Der vil endvidere efter udvalgets opfat-
telse kunne følges samme retningslinier, for
så vidt angår folkekirkens pensionister.

De af civilarbejderloven af 1958 og tidli-
gere civilarbejderlove omfattede personer har
adgang til pension efter de for statstjeneste-
mænd gældende regler, idet der dog er fastsat
visse afvigelser herfra. Således er grundpen-
sionerne efter de tidligere civilarbejderlove
10 pct. lavere end tilsvarende tjenestemands-
pensioner. Til disse reducerede grundpensio-
ner ydes reguleringstillæg m. v.

Efter den i 1958 gennemførte civilarbej-
derlov omfatter 10 pct.-fradraget i tj eneste-
mandspensionen hele pensionsydelsen, hvil-
ket medfører en væsentlig reduktion af pen-
sionerne indenfor dette område i forhold til
de hidtil gældende regler.

På denne baggrund har man i udvalget
drøftet, hvorvidt det vil være rimeligt ved en
nyordning af pensionsforholdene for de efter
de tidligere love pensionerede civilarbejdere
at anvende tilsvarende fremgangsmåde som
for statspensionisterne, særlig for så vidt an-
går adgangen for de pågældende til at oppe-
bære folkepensionens mindstebeløb.

Det kan dog efter udvalgets opfatteke ikke
anses for hensigtsmæssigt at følge særregler
indenfor dette område, specielt med hensyn
til fradragsskalaen. der anvendes i forbin-
delse med adgangen til folkepensionens mind-
stebeløb.

Ud fra de anførte hovedsynspunkter stiller
udvalget herefter forslag om, at der fra 1.
april 1959 gennemføres følgende nyordning
af pensionsforholdene for pensionister, hvis
pension er beregnet efter de før 1. april 1958
gældende regler:

1 ) De i overensstemmelse med de ældre
regler allerede tilståede pensioner, der i hen-
hold til overgangsbestemmelsen i § 122 i løn-
ningsloven af 7. juni 1958 i indeværende fi-

8
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nansâr udbetales med de reguleringstillæg,
midlertidige tillæg og særlige tillaîg, der var
gældende inden den ny lønningslovs ikraft-
træden, udbetales uden omregning for tiden
efter 1. april 1959, idet det samlede beløb,
der kom til udbetaling i marts måned 1959,
betragtes som et månedligt bruttopensions-
beløb.

2) For pensioner, der fremtidig tilstås i
henhold til de tidligere gældende love — hvad-
enten det drejer sig om pensioner, der fast-
sættes efter de ældre regler i henhold til over-
gangsbestemmelsen i lønningslovens § 71,
eller om enkepensioner i tilfælde, hvor tjene-
stemanden har oppebåret pension efter de tid-
ligere love - kommer tilsvarende regler til
anvendelse som anført under 1 ). Pensionen
fastsættes således til det beløb, som inklusive
tillæg i henhold til lønningslovens ^ 122 ville
være kommet til udbetaling i marts måned
1959, idet det samlede beløb, som herefter
fremkommer, udbetales som bruttopensions-
beløb efter foretagen dyrtidsregulering.

3) Der ydes børnepensionstillæg til de un-
der 1) og 2) omhandlede pensioner i over-
ensstemmelse med reglerne i tjenestemands-
loven af 6. juni 1946. Børnepensionstillægget
indgår herefter i det beløb, hvoraf regule-
ringstillaig m. v. ville være blevel beregnet,
således at bruttopensionsbeløbene under 1)
og 2) ved ydelse eller bortfald af børnepen-
sionstillæg forhøjes eller nedsættes på tilsva-
rende måde. som tilfældet ville have været før
1. april 1958.

4) Pensionsbeløbene i henhold til 1)—3)
reguleres fra 1. april 1959 at regne i over-
ensstemmelse med reglerne i § 89 i lov nr.
154 af 7. juni 1958 om lønninger og pen-
sioner m. v. til statens tjenestemænd.

5) De under 1) og 2) omhandlede pen-
sionister får samme adgang som andre til at
oppebære folkepensionens mindstebeløb. For
de egenpensionister, i hvis bruttopensionsbe-
løb, der er indregnet reguleringstillæg som
for forsørgere, jfr. § 92, stk. 1 i tjeneste-
mandsloven af 6. juni 1946, foretages fra det
tidspunkt, da de pågældende opfylder de al-
mindelige betingelser i folkeforsikringsloven
for at opnå folkepensionens mindstebeløb
uden samtidig at have adgang til indtægts-
bestemt folkepension, et fradrag i tjeneste-
mandspensionen efter følgende skala:

Grundpension
efter de ældre regler.

indtil 1699
1 700-1 799
1 800-1 899
1 900 -1 999
2 000-2 099
2 100-2 199
2 200-2 299
2 300-2 399
2 400-3 099
3 100-3 199
3 200-3 299
3 300-3 399
3 400-3 499
3 500-6 199
6 500-6 999
7 000-7 499
7 500-7 999
8 000-8 499
8 500 og derover

Fradrag kr.

et beløb svarende
til grundpensionen

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

For så vidt angår de under 1) og 2) om-
handlede enkepensionister, i hvis bruttopen-
sionsbeløb der på tilsvarende måde er ind-
regnet reguleringstillæg som for forsørgere,
foretages fra det tidspunkt, da de pågældende
opfylder betingelserne for at oppebære folke-
pensionens mindstebeløb uden samtidig at
have adgang til indtægtsbestemt folkepension,
et fradrag i tjenestemandspensionen efter ne-
denstående skala:

Grundpension
efter de ældre regler.

indtil 1499
1 500-1 599
1 600-1 699
1 700-1 799
1 800-1 899
1 900-1 999
2 000-2 099
2 100 2 199
2 200- 2 299
2 300-2 399
2 400-2 499
2 500-2 599
2 600-2 699
2 700.-2 799
2 800-2 899
2 900-2 999
3 000 og derover

Fradrag kr.

et beløb svarende
til grundpensionen

1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
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Fradraget i tjenestemaridspensionen kan
dog i intet tilfælde overstige det beløb den
pågældende (og den eventuelle ægtefælle) får
udbetalt i folkepensionens mindstebeløb.

De pensionister efter 1) og 2). i hvis brut-
topensionsbeløb, der er indregnet regulerings-
tillæg som for ikke-forsørgere eller lavestløn-
nede samgifte, får adgang til at oppebære folke-
pensionens mindstebeløb, uden at der foreta-
ges noget fradrag i tjeneslemandspensionen.

6) For civilarbejdere, der er pensioneret
eller fremtidig bliver pensioneret efter de in-
den 1. april 1958 gældende civilarbejderlove,
kommer tilsvarende bestemmelser som de un-
der l ) -5) anførte til anvendelse.

7) Tilsvarende gælder for pensionister i
folkeskolen og folkekirken, hvis pension be-
regnes efter de før 1. april 1958 gældende
regler.

Overensstemmende med det anførte har ud-
valget udarbejdet det som bilag 2 optrykte
udkast til lovforslag.

For så vidt angår dette forslags §§ 1 og 6,
henvises til bemærkningerne foran, medens
man, for så vidt angår §§ 2-5, udover det
tidligere anførte skal bemærke følgende:

Efter den ved lov nr. 159 af 7. juni 1958
gennemførte ændring af § 39, stk. 3 i lov om
folkeforsikring har tjenestemænd og tjeneste-
mandspensionister m. fl., hvis pensionsrettig-
heder er hjemlet i bestemmelser vedtaget efter
lønningslovens ikrafttræden 1. april 1958, ad-
gang til at oppebære folkepensionens mind-
stebeløb, således at kun personer, hvis pen-
sionsrettigheder er hjemlet i ældre bestem-
melser, fortsat er undtaget fra adgangen til
mindstebeløbet.

Såfremt det af udvalget udarbejdede lov-
forslag gennemføres, vil pensionister efter de
tidligere indenfor staten gældende lønnings-
og pensionslove i medfør af den nævnte be-
stemmelse i folkeforsikringsloven ikke læn-
gere være undtaget fra adgangen til at oppe-
bære folkepensionens mindstebeløb. Man har
derfor - for at afpasse de pågældendes sam-
lede efterlønmæssig status efter forholdene for
pensionister fra tilsvarende stillinger efter
den ny lønningslov - fundet det naturligt, at
der for de pensionister, i hvis bruttopen-
sionsbeløb der efter de ældre regler er ind-
regnet reguleringstillæg som for forsørgere,

foretages et fradrag i tjenestemandspensionen
efter de i §§ 2 og 3 nævnte skalaer fra det
tidspunkt, da de pågældende opfylder betin-
gelserne for at oppebære mindstebeløbet.

Som det fremgår af lovteksten, kommer
fradraget i tjenestemandspensionen kun til
anvendelse i de tilfælde, hvor pensionisten
efter folkeforsikringslovens regler alene har
adgang til at oppebære mindstebeløbet, idet
man ikke har tilsigtet nogen begrænsning i
den adgang, som pensionisterne allerede efter
den gældende ordning har til at supplere tje-
nestemandspensionen med indtægtsbestemt
folkepension, og som også tilkommer pensio-
nister efter den ny tjenestemandslov.

Som følge heraf vil der heller ikke ske fra-
drag i tjenestemandspensionen i de tilfælde,
hvor pensionisten efter gennemførelsen af
nærværende lovforslag er berettiget til folke-
pensionens mindstebeløb, men hvor han efter
de hidtil gældende regler ville have haft ad-
gang til indtægtsbestemt folkepension med et
beløb, der er lavere end mindstebeløbet.

Endvidere foretages fradrag kun i det om-
fang, hvori pensionisten eller den eventuelle
ægtefælle til enhver tid har krav på at få ud-
betalt mindstebeløbet. Det forudsættes så-
ledes, at der i fornødent omfang sker regu-
lering i skalafradraget ved ændringer i pen-
sionistens indtægts- og ægteskabsforhold, der
påvirker hans adgang til at oppebære folke-

I pensionens mindstebeløb.
I tilfælde, hvor alene pensionisten eller

dennes pensionsberettigede ægtefælle opfylder
betingelserne for at oppebære folkepensionens
mindstebeløb, vil der herefter kun være at fo-
retage fradrag indenfor det beløb, som folke-
pensionsbeløbet for en enlig andrager.

Endvidere er det en forudsætning, at fra-
draget ikke kommer til anvendelse i det om-
fang pensionistens ægtefælle efter den før gen-
nemførelsen af lovforslaget gældende ordning
måtte have adgang til at oppebære mindste-
beløbet.

Såfremt pensionistens ægtefælle efter løn-
ningslovens regler ikke er berettiget til enke-
pension, og som følge heraf efter den hidtil
gældende ordning ikke er afskåret fra at
oppebære mindstebeløbet, vil den omstændig-
hed, at pensionisten efter gennemførelsen af
lovforslaget nu også får adgang til mindste-
beløbet, medføre, at der højst vil kunne ske
fradrag i tjenestemandspensionen med en tre-
diedel af det for ægtefæller gældende mind-
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stebeløb, hvis begge ægtefæller opfylder be-
tingelserne for at oppebære mindstebeløbet.
Såfremt kun pensionisten er berettiget til fol-
kepensionens mindstebeløb, vil der kunne ske
fradrag indenfor det fulde folkepensionsbeløb
for en enlig, medens der intet fradrag fore-
tages i tjenestemandspensionen, sålamge kun
ægtefællen er berettiget til folkepension.

Det bemærkes endvidere, at de foreslåede
fradragsregler medfører, at der i tilfælde,
hvor samgifte ægtefæller begge er pensioni-
ster efter de ældre regler, forholdes på tilsva-
rende måde som for ægtefæller, hvoraf den
ene efter den gældende lovgivning er beretti-
get til mindstebeløbet.

Lovforslagets § 5, hvorefter et efter § § 2
og 3 foretaget fradrag i tjenestemandspensio-
nen lades ude af betragtning ved fastsættelsen
af indtægtsbestemt folkepension, skyldes, at
de i folkeforsikringsloven indeholdte fradrags-
regler uden den foreslåede bestemmelse vil

kunne medføre, at tjenestemandspension - ef-
ter at fradraget var foretaget - suppleret med
indtægtsbestemt folkepension ville kunne ud-
bringe et større beløb end tjenestemandspen-
sionen suppleret med folkepensionens mind-
stebeløb efter de foreslåede regler.

Spørgsmålet om at give loven tilbagevir-
kende kraft fra 1. april 1958 har været rejst
i udvalget, men der er som led i hele nyord-
ningen opnået enighed om at betragte den ved
lønningsloven af 1958 § 122, stk. 1, for året
1958—59 trufne ordning som endelig, således
at de nye regler, som foreslået, først bliver
gældende fra 1. april 1959.

Økonomisk medfører de foreslåede bestem-
melser, at udgiften til folkepensionens mind-
stebeløb vil blive forøget med ca. 15 mill, kr.,
hvoraf ca. 11 mill. kr. kommer til afkortning
i de hidtidige pensionsudgifter, således at
forslaget medfører en øjeblikkelig merudgift
på ca. 4 mill. kr. årlig.

København, den 17. februar 1959.

Ulrik Andersen.
Formand.

Holger Eiriksen. Aage Fogh. K. V. Groth. Aa. Gøting.

F. Heick. F. R. Kristensen. B. Lassen. P. Madsen.

Stinus Niellsen. P. Nygaard. H. Salicath.

Chr. Strøm. Erna Sørensen.

Marie Frank.
Sekretær.



Bilag 1.

Eksempler på pensionens størrelse efter tjenestemandsloven af 1946
og lønningsloven af 1958.

Egenpension.
Forsørgere.

Ikke-forsørgere.

Et »+« i kolonne (7) angiver, at pensionen efter 1958-loven er større end den tilsvarende pension
efter 1946-loven.
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Enkepension.
Forsørgere.

Ikke-forsørgere.

Et »+« i kolonne (7) angiver, at pensionen efter 1958-loven er større end den tilsvarende pension
efter 1946-loven.



Bilag 2.

Forslag
til

Lov om pensioner, der er fastsat i henhold til de før 1. april 1958
gældende lønnings- og pensionslove.

§ 1. For personer, der 31. marts 1959
oppebærer pension eller ventepenge i hen-
hold til de før 1. april 1958 indenfor staten
ga;ldende lønnings- og pensionslove, fast-
sættes pensionen (ventepengene) efter 1. april
1959 til et månedligt beløb svarende til
det beløb, som med tillæg i henhold til § 122
i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og
pensioner m. v. til statens tjenestemænd
kom til udbetaling 1. marts 1959.

Stk. 2. For personer, der efter 31. marts
1959 får tillagt pension i henhold til de før
1. april 1958 gældende lønnings- og pensions-
love, fastsættes pensionen til det samlede
beløb, den pågældende ville have fået ud-
betalt efter de ældre regler sammenholdt
med §§ 71 og 122 i lov nr. 154 af 7. juni
1958 om lønninger og pensioner m. v. til
statens tjenestemænd.

Stk. 3. De hidtil gældende regler angående
børnepensionstillæg finder fremdeles an-
vendelse, således at de i stk. 1 og 2 anførte
pensionsbeløb ved ydelse eller bortfald af
børnepensionstillæg forhøjes eller nedsættes
på tilsvarende måde, som tilfældet ville
have været før 1. april 1958.

Stk. 4. Pensionsbeløbene i henhold til
stk. 1-3 reguleres fra 1. april 1959 at regne
efter reglerne i § 89 i lov nr. 154 af 7. juni
1958 om lønninger og pensioner m. v. til
statens tjenestemænd.

§ 2. For de af § 1 omfattede egenpensio-
nister, i hvis bruttopensionsbeløb der er
indregnet reguleringstillæg som for for-
sørgere, jfr. § 92, stk. 1 i lov nr. 301 af 6.
juni 1946 om statens tjenestemænd, fore-
tages fra det tidspunkt, da de pågældende

(eller den eventuelle ægtefælle) opfylder de
almindelige betingelser i lov om folkefor-
sikring, jfr. bekendtgørelse nr. 228 af 12.
september 1957 samt lov nr. 159 af 7. juni
1958 for at opnå folkepensionens mindste-
beløb uden samtidig at have adgang til
indtægtsbestemt folkepension et fradrag
i pensionen efter følgende skala:

. ,,., _.__ et beløb svarende
indtil 1699 tu g m n d p e n s i o n e n
1 700-1 799 1 700
1 800-1 899 1 600
1 900-1 999 1 500
2 000-2 099 1 400
2 100-2 199 1 300
2 200-2 299 1 200
2 300-2 399 1 100
2 400-3 099 1 000
3 100-3 199 900
3 200-3 299 800
3 300-3 399 700
3 400-3 499 600
3 500-6 499 500
6 500-6 999 400
7 000-7 499 300
7 500-7 999 200
8 000-8 499 100
8 500- og derover 0

Fradraget i pensionen kan dog i intet
tilfælde overstige det beløb, den pågældende
(og den eventuelle ægtefælle) har krav på at
få udbetalt i folkepensionens mindstebeløb.

§ 3. For så vidt angår de af § 1 omfattede
enkepensionister, i hvis bruttopensionsbeløb
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der er indregnet reguleringstillæg som for
forsørgere, jfr. § 92, stk. 1 i lov nr. 301 af
6. juni 1946 om statens tjenestemænd,
foretages fra det tidspunkt, da de pågæl-
dende opfylder de almindelige betingelser
for at opnå folkepensionens mindstebeløb,
uden samtidig at have adgang til indtægts-
bestemt folkepension, et fradrag i pensionen
efter følgende skala:

Grundpension efter F ^ k r

de ældre regler &

. , , . , , . „ „ , et beløb svarende
indtil 1499 t 0 g r u n d p e n s i o n e n
1 500-1 599 1 500
1 600-1 699 1 400
1 700-1 799 1 300
1 800-1 899 1 200
1 900-1 999 1 100
2 000-2 099 1 000
2 100-2 199 900
2 200-2 299 800
2 300-2 399 700
2 400-2 499 600
2 500-2 599 500
2 600-2 699 400
2 700-2 799 300
2 800-2 899 200
2 900-2 999 100
3 000- og derover 0

Fradraget i pensionen kan dog i intet
tilfælde overstige det beløb, den pågældende
har krav på at få udbetalt i folkepensionens
mindstebeløb.

§ 4. For de af § 1 omfattede pensionister,
i hvis bruttopensionsbeløb der er indregnet
reguleringstillæg som for ikke-forsørgere
eller lavestlønnede samgifte, jfr. § 93 i lov
nr. 301 af 6. juni 1946 om statens tjeneste-
mænd, foretages intet fradrag i pensionen,
uanset om de pågældende opfylder betin-
gelserne for at opnå folkepensionens mind-
stebeløb.

§ 5. Et i medfør af §§ 2 eller 3 foretaget
fradrag i tjenestemandspension lades ude
af betragtning ved beregning af indtægts-
bestemt folkepension.

§ 6. For personer, hvis pension beregnes
efter de inden 1. april 1958 gældende love
om pensionering af civile funktionærer,
håndværkere og arbejdere ved hæren og
søværnet m. v., kommer tilsvarende bestem-
melser til anvendelse, som de i nærværende
lov omhandlede.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for pensioni-
ster i folkeskolen og folkekirken, hvis pen-
sion beregnes efter de før 1. april 1958
gældende regler. Pensionsudgifterne udre-
des af statskassen i samme omfang som
hidtil.

§ 7. Denne lov har virkning fra 1. april
1959.

Bemærkninger til lovforslaget.

I overensstemmelse med forudsætningerne i den
af lønningskommissionen af 1954 afgivne 1. betænk-
ning nedsatte finansministeren den 15. oktober
1958 et udvalg til at overveje og fremsætte forslag
til ændring i de regler, hvorefter pension udbetales
til pensionister, der har opnået pension inden den
ny lønningslovs ikrafttræden.

Lovforslaget er enslydende med det udkast, der
indeholdes i den af det nævnte udvalg under 17.
februar afgivne enstemmige betænkning (optrykt
som bilag til nærværende forslag), hvorfor man i
det hele kan henholde sig til udvalgets indstilling.




