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Kap. 1.

INDLEDNING

a.Udvalgets kommissorium

Udvalget blev nedsat af socialministeren den 8. juni 1984 med

følgende kommissorium:

"Der er i de senere år gennemført omfattende ændringer i

pensionslovgivningen senest med førtidspensionsreformen og

samling af bestemmelserne om social pension i én lov. Samtidig

er efterlønsordningen indført, og der er gennemført forbedrede

muligheder for tjenestemænds tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

inden den normale pensionsalder på 67 år.

Disse ordninger er ikke; i særlig høj grad indbyrdes koordinerede

og kan ligeledes være vanskelige at koordinere med en eventuel

supplerende pensionsdækning både før og efter den normale pensions-

alder .

De forskellige muligheder for førtidspensionering er hovedsagelig

tilrettelagt således, at de forudsætter en fuldstændig tilbage-

trækning fra arbejdsmarkedet, og derfor ikke åbner mulighed for

en smidig overgang mellem tilværelsen som erhvervsaktiv og pen-

sionisttilværelsen.

Der sker derfor ofte en voldsom omvæltning i de ældres tilværelse

ved de nugældende faste pensioneringstidspunkter. Hensynet til

større kontinuitet for de ældre samt de store individuelle for-

skelle i arbejdsevne, udfoldelsesmuligheder og -ønsker taler

tværtimod for, at der gives mulighed for en selvvalgt, gradvis

tilbagetrækning gennem en delpensionsordning.

Et andet påtrængende problem på pensionsområdet er pensionernes

samspil med indtægtsafhængige sociale ydelser og indkomstskatten,

når pensionisten har andre indtægter ved siden af pensionen. Dette



'2

problem, der er særdeles vanskeligt at løse som følge af mod-

stridende hensyn, er behandlet i redegørelsen af december 1983

om samspilsproblemer for pensionister. Redegørelsen, der inde-

holder en række forslag til mulige løsninger, må ses i sammen-

hæng med regeringens forslag til skattereform, hvorefter der

sker en væsentlig forlængelse af proportionalstrækket, hvilket

vil lette samspilsproblemet for mange pensionister.

Endelig kan foretagelse af samordningsfradraget efter tjeneste-

mandspensionslovgivningens regler i sammenhæng med udbetaling

af sociale pensioner forekomme unødigt kompliceret og urimeligt

i visse henseender, ligesom tjenestemandspensionsreglerne kan

virke hæmmende for større mobilitet.

Regeringen finder, at der er et behov for vurdering af disse

spørgsmål, og specielt at de forskellige tilbagetrækningsmuligheder

fra arbejdsmarkedet ses i sammenhæng. Der nedsættes derfor et

hurtigtarbejdende embedsmandsudvalg med den opgave, at stille

forslag om:

1. Indførelse af en delpensionsordning, der under hensyntagen

til supplerende og almindelige pensionsordninger kan skabe

økonomisk baggrund for gradvis tilbagetrækning og således

bidrage til et mere fleksibelt arbejdstidsmønster samt

større kontinuitet i de ældres tilværelse. Ordningen udformes

som en del af den sociale pensionslovgivning. Ordningen må

vurderes i lyset af den eksisterende efterlønsordning og

under hensyntagen til den faktiske økonomiske situation.

Ordningen forudsættes i fornødent omfang udfyldt ved aftaler

mellem arbejdsmarkedets parter om adgang til deltidsbeskæf-

tigelse i forbindelse med en sådan gradvis tilbagetrækning

fra arbejdsmarkedet.

2. Gennemførelse af regler, der kan mindske samspilsproblemerne

for pensionister på de områder, hvor problemerne er størst.

3. Ændring af samordningsfradragsreglerne således at der opnås

en større grad af sammenhæng med udbetaling af de sociale

pensioner, specielt sker en lempelse af fradraget for en

ægtefælles sociale pension.
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4. Indførelse af regler i øvrigt, som - i forlængelse af

regeringens moderniseringsprogram - sikrer, at pensionsregler

ikke stiller sig i vejen for større mobilitet blandt of-

fentligt ansatte.,

Udvalget, der består af repræsentanter fra socialministeriet,

arbejdsministeriet og finansministeriet, påbegynder straks sit

arbejde med henblik på, at dette kan være afsluttet senest 1.

december 1984. "

Udvalget har haft følgende sammensætning:

Medlemmer :

Forligsmand, lektor Mette Koefoed Bjørnsen (formand).

Udpeget af arbejdsministeriet:

Kontorchef E.Edelberg.

Udpeget af finansministeriet:

Kontorchef Anders Eldrup,

afdelingschef P.Klit Jakobsen.

Udpeget af socialministeriet:

Afdelingschef A.Trier.

Udvalgets sekretariat har haft følgende sammensætning:

Kontorchef Finn Mortensen, socialministeriet (sekretariatsleder).

Fuldmægtig Henrik Borgen-Nielsen, socialministeriet.

Fuldmægtig Karen Sejersdal Christensen, socialministeriet.

Fuldmægtig Carl Georg Roser, socialministeriet.

Fuldmægtig Lis Gamborg, arbejdsministeriet.

Fuldmægtig Thomas Mølsted Jørgensen, finansministeriet, budget-

departementet .

Fuldmægtig Bob David Nedergaard, finansministeriet, lønnings-

og pensionsdepartementet.

Skrivning af manuskript er forestået af overassistent Annie Eckert.

Udvalget har afholdt i alt 12 møder.



•'i

b.Oversigt over betænkningens indhold

I kapitel 2 sammenfattes betænkningens forslag.

I kapitel 3 beskrives udvalgets forslag til en delpensionsord-

ning. Kapitlet indeholder en gennemgang af tidligere forslag til

delpension samt en oversigt over situationen i Sverige og Norge.

De almindelige betingelser for deltagelse i en delpensionsord-

ning beskrives og, der gives en redegørelse for og analyse af

forskellige udformninger af delpensionsordninger.,

I kapitel 4 redegøres for samspilsproblemerne med udgangspunkt

i de tidligere redegørelser om dette spørgsmål. De ydelser, der

indgår i samspillet beskrives, og der fremsættes forslag til af-

hjælpning af samspilsproblemerne.

I kapitel 5 beskrives baggrunden for indførelse af samord-

ningsfradraget. Der redegøres for udvalgets overvejelser ved-

rørende ændringer i tilrettelæggelsen af samordningen mellem

tjenestemandspension og social pension, og afslutningsvis frem-

sættes forslag til ændringer i reglerne, der kan gennemføres

etapevis.

I kapitel 6 redegøres for de gældende regler om førtidspen-

sionering af tjenestemænd,og der beskrives en række mulige

initiativer, der kan iværksættes med henblik på en udbygning

af førtidspensionsordningen. Endelig redegøres der for udvalgets

overvejelser vedrørende forholdet mellem førtidspensionsregel-

sættet og en delpensionsordning.
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Med afgivelsen af nærværende betænkning anser udvalget s i t

arbejde for a f s lu t t e t .

Den 3o. november 1984

Mette Koefoed Bjørnsen E. Edelberg

(formand)

A. Eldrup P,.Klit Jakobsen A. Trier

Finn Mortensen (sekretariatsleder)

Henrik Borgen-Nielsen

Karen Sejersdal Christensen

Lis Gamborg

Thomas Mølsted Jørgensen

Bob David Nedergaard

Carl Georg Röser
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Kapitel 2

SAMMENFATNING

Udvalget har udarbejdet forslag om delpension i kap.3, om af-

hjælpning af samspilsproblemerne i kap.4, om samordningsfradraget

i kap.5 og om førtidspensionering af tjenestemænd i kap. 6. I

det følgende resumeres forslagene i et afsnit for hvert kapi-

tel.

a. Delpension

Hovedhensyn

Udvalget har lagt følgende hovedhensyn til grund for sine forslag

om indførelse af en delpensionsordning:

- ordningen skal åbne mulighed for, at den enkelte kan tilslutte

sig ud fra individuelt bestemte ønsker og behov,

- ordningen skal sikre, at denne mulighed også bliver reel for

den størst mulige persongruppe gennem en delpension af en sådan

størrelse, at den enkelte sikres økonomisk kontinuitet i hele

tilbagetrækningsperioden, og

- ordningen skal skabe mulighed for, at overgangen fra arbejds-

liv til pensionisttilværelse bliver så smidig som mulig.

Vztt-Ld6be6k$^tige.t6z

Udvalget forudsætter, at det overlades til arbejdsmarkedets

parter at skabe den fornødne adgang til deltidsbeskæftigelse, men

foreslår en henstilling til parterne herom i forbindelse med en

ordnings gennemførelse.
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Pztt>onk>i<idt>

Det foreslås, at personer i alderen 6o-67 år med arbejde i

Danmark får adgang til delpension. Lønmodtagere kan optages

fra ordningens start, medens det for selvstændiges vedkommende -

på grund af særlige vanskeligheder, som vil være forbundet

med denne gruppes deltagelse - bør vurderes efter en 3-års periode,

om deltagelse i ordningen vil være hensigtsmæssig.

Adgang til ordningen bør forudsætte både forudgående og aktuel

tilknytning til arbejdsmarkedet. Forudgående erhvervsaktivitet

dokumenteres gennem indbetalte bidrag til ATP dækkende lo

års fuldt medlemskab inden for de seneste 2o år. Aktuel tilknytning

dokumenteres gennem 12 måneders forudgående beskæftigelse og

aktuel adgang til deltidsbeskæftigelse.

Det foreslås, at delpension kun kan opnås, hvis arbejdstiden ned-

sættes med mindst 25 pct., og arbejdstiden efter nedsættelsen udgør

mellem 15 og 3o timer ugentlig. Der foreslås ret vide rammer for

tilrettelæggelse af arbejdstiden efter overgangen til delpension.

Vdzlt>o.n

Ydelsen foreslås som udgangspunkt til et fast beløb uafhængig af

tidligere indkomst. Eierimod varieres ydelsen efter arbejdstids-

nedsættelsen. Udvalget har ikke lagt sig fast på en bestemt pensions-

størrelse, men har i nogle modeller angivet det niveau, på

hvilket ydelsen må befinde sig under den forudsætning, at

ydelsen sammen med den aktuelle arbejdsindtægt skal være større

end ydelsen ved fuld tilbagetrækning, dvs. større end efterlønnen.

Det foreslås, at ydelsen nedsættes i løbet af delpensions-

perioden, og at ydelsen og den samtidige arbejdsindtægt ikke kan

udgøre mere end 9o eller 95 pct. af den hidtidige indtægt.

Vzlpzyib lo n(,mo dztltn

På baggrund af de forannævnte principper og forudsætninger har

udvalget opstillet 3 modeller for en delpensionsordning og belyst

de økonomiske konsekvenser af modellerne.



I model A udgør delpensionen ved 5o pct. arbejdstidsnedsættelse

53.37o kr. på 1. trin, og på 3. og sidste trin 37.359 kr. Ydelsen

aftrappes efter samme princip som efterlønnen.

I model B udgør delpensionen ved 5o pct. arbejdstidsnedsættelse

61.000 kr. på 1. trin og på 7. og sidste trin 7.ooo kr. Der

regnes med årlig aftrapning.

I model C udgør delpensionen ved 5o pct. arbejdstidsnedsættelse

52.4oo kr. på 1. trin og 13.1oo kr. på 7. og sidste trin. Der

forudsættes også her årlig aftrapning.

Den væsentligste forskel på de 3 modeller i øvrigt er, at

overgang til delpension i model A og B sker på 1. trin uanset

alder ved tilslutningen, medens det i model C er den pågældendes

alder, der er afgørende for, på hvilket trin der startes.

De økonomiske konsekvenser af gennemførelse af en delpensions-

ordning er illustreret i nedenstående oversigt. Det skal fremhæves,

at der kun er tale om eksempler, idet der er valgt 2 varianter

af hver af de 3 modeller, og at en endelig beregning må afvente valg

af model, dennes nærmere udformning og endelig fastlæggelse af

beregningsforudsætninger.

I oversigten vises dels bruttoudgifterne til delpension,dels

de umiddelbare besparelser, der opnås på efterlønsordningen,

fordi en del af tilgangen til delpensionsordningen vil bestå

af personer, der ellers ville være gået på efterløn.

Om disse mindreudgifter bør lægges til grund ved vurderingen af

omkostningerne ved indførelse af en delpensionsordning,er selvsagt

afhængigt af, hvorvidt besparelserne på efterløn tilfalder stats-

kassen. Som det nærmere er beskrevet i kap.3, kan man ikke uden

videre gå ud fra, at dette vil blive tilfældet.

Om den nærmere beregning og de forudsætninger og forbehold,

der må tages i denne forbindelse, samt om yderligere eventuelle

merudgifter og besparelser henvises til kap.3.
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Delpension

I alle varianter er der regnet med en arbejdstidsnedsættelse på

5o pet. for 2/3 og 25 pet. for 1/3 af delpensionsmodtagerne.

Tilslutning til ordningen er ansat til 2o pct. af de mulige del-

tagere i varianterne mærket 1 og 15 pct. i varianterne mærket 2.

1 1-varianterne er der regnet med, at 1/2 af tilgangen er poten-

tielle efterlønsmodtagere mod 1/3 i 2-varianterne.

Udvalget har ikke taget stilling til, hvilken model der bør

foretrækkes, men har afslutningsvis peget på nogle forskelle

på modellerne og deres mulige virkninger.

b.Samspilsproblemer

Udvalget har betragtet det som sin opgave at stille forslag om

afhjælpning af de samspilsproblemer, der opleves som mest

påtrængende af flest mulige pensionister. Samtidig har ud-

valget haft som målsætning,at en ekstraindtægt ikke må

bevirke, at den pågældende i realiteten bliver dårligere stillet,

dvs. at aftrapningsprocenten aldrig bør overstige l00.

På denne baggrund har udvalget stillet forslag om følgende

2 modeller:

Model 1

I modellen indgår pensionstillæg, varmehjælp og betaling

for hjemmehjælp. Ydelserne tildeles efter hidtidige kriterier,

men udbetales eller afregnes i forlængelse af hinanden med 2o

pct. af en indkomststigning. Den maksimale aftrapning vil blive
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ca. 93 pet. imod 125,8 pet. efter gældende regler for de

over 7o-årige pensionister. For de under 7o-årige pensionister

vil den maksimale aftrapning ligeledes komme under loo.

Model 2

I denne model indgår boligydelse, varmehjælp og betaling for

hjemmehjælp. Der forudsættes også her en 2o pct.'s aftrapning

af ydelserne i forlængelse af hinanden. Den maksimale aftrapning

for de over 7o-årige vil blive 77,6 pet. mod 125,8 efter gældende

regler. Også her vil den maksimale aftrapning komme under loo for

de under 7o-årige.

Det er udvalgets opfattelse, at begge modeller vil mindske de

samspilsproblemer, der opleves som meget presserende af pen-

sionisterne. Udvalget har ikke peget på en bestent af modellerne,

men har særlig fremhævet, at model 2 i gennemsnit er den gunstigste

for pensionisterne, men at denne model er forbundet med betydelige

merudgifter og i forhold til model 1 indebærer en omfordeling til

fordel for pensionister med meget store ekstraindtægter.

Udvalget er opmærksom på, at de foreliggende oplysninger om

pensionisternes varmeudgifter er særdeles usikre. Det forudsættes

derfor, at der foretages en nærmere undersøgelse til belysning

heraf, forinden en eventuel gennemførelse af udvalgets forslag.

Udvalget har endelig peget på en 3. løsning, hvorefter indtægts-

grundlaget ved beregning af varmehjælp ændres. Herved kan opnås

et fald i den samlede aftrapningsprocent på 9 i det interval,

hvor pensionstillæg og varmehjælp aftrappes samtidig, og hvor

den samlede aftrapningsprocent er meget høj og undertiden over

l00.

De økonomiske konsekvenser af udvalgets forslag kan - med en

række usikkerhedsfaktorer, hvorom der henvises til kap. 4 - an-

slås til:

Model 1:

Bruttobesparelse 99o mio.kr.

Mindre skatteprovenu 1. 24o mio. kr.

Nettomerudgift 25o mio.kr.

Model 2:

Merudgift 1.2oo mio.kr.

Ændring af indtægtsgrundlaget ved varmehjælp

Merudgift 4oo mio.kr.
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c.Samordningsfradrag i tjenestemandspensioner

Efter udvalgets opfattelse gør de hensyn, der lå til grund for

indførelsen af regler om samordningsfradrag i tjenestemands-

pensioner, sig i og for sig stadig gældende, når man ser på sam-

ordningsprincippet ud fra en generel synsvinkel.

Siden samordningsprincippets indførelse er udviklingen imidlertid

i stigende grad gået i retning af, at ægtefæller betragtes og

søges behandlet som selvstændige økonomiske individer, hvor den

anden ægtefælles forhold er af mindre eller ingen betydning.

Udvalget finder, at samordningsreglerne bør ændres, således at

ægtefællens sociale pension ikke længere kommer til at medføre

fradrag i tjenestemandspensionen. Det foreslås tillige, at

fradraget for ægtefæller, der begge oppebærer tjenestemandspen-

sion, fordeles på de to tjenestemandspensioner.

Endvidere bør der ikke længere ske fradrag i tjenestemands-

pensionen fra det 67. år i de tilfælde, hvor den pågældende

eller ægtefællen ikke ønsker at ansøge om folkepension.

Endelig har udvalget overvejet visse forenklinger af samordnings-

reglerne, herunder især mulighederne for at skabe en bedre

sammenhæng mellem udbetalingen af tjenestemandspensionen og den

sociale pension med det sigte at reducere det meget betydelige

antal efterreguleringer og give tjenestemandspensionisterne

bedre betingelser for at overskue deres samlede økonomiske

situation.

Det er udvalgets opfattelse, at der bør søges gennemført en

ordning, der indebærer, at samordningsfradraget ikke længere sker

i selve tjenestemandspensionen, men i stedet foretages ved

udbetalingen af den sociale pension.

Forinden en nyordning efter de skitserede principper gennemføres,

bør en række praktiske forhold i forbindelse hermed vurderes

nærmere i en særlig arbejdsgruppe.
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Provenuetabet ved et bortfald af samordningsfradraget for den

sociale pension, der oppebæres af ægtefæller til tjenestemands-

pensionister, udgør med de pr. 1. oktober 1984 gældende satser

skønsmæssigt ca.3oo mill.kr. brutto for det statslige område og

ca. 12o mill.kr. for det kommunale område.

Ved en gradvis afvikling af fradraget, således at ægtefællens

grundbeløb indgår i beregningen med en mindre procentdel end

de nuværende 2 pct. pr. pensionsanciennitetsår, vil provenutabet

(prisniveau oktober 1984) for såvel staten som det kommunale

område udgøre godt loo mill.kr. årlig, for hver o,5 pct. fra-

dragsprocenten nedsættes.

d.Førtidspensionering af tjenestemænd

Udvalget har overvejet muligheden af gennem ændringer i tjeneste-

mandspensionsreglerne at søge skabt øget interesse for førtids-

pensionering på frivilligt grundlag som et yderligere middel

til at opnå en hurtigere udskiftning og personalefornyelse i den

offentlige sektor.

Efter udvalgets opfattelse må det antages, at der vil kunne

fremkaldes en øget tilgang af førtidspensionister blandt

tjenestemænd, hvis man afskaffer det særlige førtidspensionsfradrag

og samtidig ophæver den gældende 2oo timers begrænsning med hensyn

til førtidspensionisternes erhvervsarbejde.

Tilgangen af førtidspensionerede tjenestemænd vil uden tvivl

kunne styrkes yderligere, hvis der desuden kan opnås ekstra

pensionsanciennitet ved fratrædelsen.

Udvalget peger her på muligheden af at give indtil 7 års

ekstra pensionsanciennitet fra det fyldte 6o. år. En sådan

foranstaltning kunne eventuelt gøres tidsbegrænset, således at

der specielt kan sigtes mod et øget antal førtidspensioneringer

inden for en kortere afgrænset tidsperiode, f.eks. 3 eller 5 år.
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Udvalget peger endvidere på muligheden for at fastsætte

lempeligere vilkår for førtidspensionering for afgrænsede

grupper af tjenestemænd, hvor særlige forhold måtte gøre sig

gældende, eksempelvis i beskæftigelsesmæssig henseende. Man

kunne f.eks. overveje at nedsætte aldersgrænsen for førtidspen-

sionering til 55 år.

Antallet af førtidspensioneringer i den offentlige sektor

skønnes at udgøre ca. 1.5oo om året, hvoraf ca. 2/3 pensioneres

fra staten og folkeskolen og ca. 1/3 fra det kommunale område.

Afskaffelse af førtidspensionsfradrag samt tildeling af ekstra

pensionsanciennitet fra det fyldte 60. år vil for sådanne 1.5oo

førtidspensionister skønsmæssigt medføre merudgifter det første

år på ca. 16 mill.kr., stigende til efter 3 års forløb ca. 5o

mill.kr. årlig for 4 . 5oo førtidspensionister og efter 5 års forløb

til ca. 81 mill.kr. for 7.5oo førtidspensionister.

For hver ekstra 5oo førtidspensioneringer, der måtte blive en

følge af de forbedrede pensionsvilkår, ville der skønsmæssigt blive

tale om en merudgift på 58 mill.kr. det første år, stigende efter

3 års forløb for 1.5oo førtidspensionister til ca. 173 mill.kr.

årlig og efter 5 års forløb til ca. 288 mill.kr. årlig for 2.5oo

førtidspensionister. Heraf skyldes henholdsvis ca. 7 mill.kr.,

ca. 21 mill. kr. og ca. 35 mill.kr. årlig de forbedrede pensionist-

vilkår, mens resten svarer til pensionsudgiften efter de

hidtidige regler.

Det forekommer meget vanskeligt at foretage et konkret skøn

over en delpensionsordnings indflydelse på søgningen til en

forbedret førtidspensionsordning, når det tages i betragtning,

at virkningen af at forbedre førtidspensionsordningen i sig selv

er vanskelig at forudsige antalsmæssigt.

Udvalget er - med den nævnte meget store usikkerhed i skønnet -

tilbøjelig til at anla?gge det skøn, at en øget tilgang til

en forbedret førtidspensionsordning blandt først og fremmest

de højere og højst lønnede tjenestemænd i starten nogenlunde vil

blive opvejet af lavere lønnede tjenestemænds valg af delpension

fremfor førtidspension.
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Det må imidlertid antages,at en række delpensionister efter et par år

vil vælge at gå over på førtidspensionsordningen, således at

man til den tid må påregne et forøget antal førtidspensionister

i forhold til det hidtidige niveau i størrelsesordnenen 25o-5oo

førtidspensionister årlig i resten af den periode, hvor en

forbedret førtidspensionsordning måtte få gyldighed.

e.Afsluttende bemærkninger

Udvalget har - som forudsat i kommissoriet - vurderet mulighederne

for at foretage omlægninger inden for hvert af de fire delvis

uafhængige hovedområder:

- delpension

- samspilsproblemer

- samordningsfradrag

- førtidspension

Inden for hvert af disse områder, har udvalget undersøgt, hvorledes

forskellige forbedringer i forhold til gældende regler i givet

fald vil kunne udformes. For hvert af de fire områder er der tale

om forslag, som indebærer betydelige forøgelse af de offentlige

bruttoudgifter.

Med nærværende betænkning har udvalget ikke taget stilling til,

om alle de undersøgte forslag bør gennemføres, i hvilken takt

dette bør ske. eller hvorledes forslagene ville kunne finansieres.

Betænkningen kan derfor ikke læses som et samlet forslag fra

udvalget til forbedring på alle de fire nævnte områder, men

som forslag til, hvorledes omlægninger kan ske inden for hvert

af de fire områder.
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Kapitel 3. DELPENSION

a.Indledning

Udva.lge.tA kommi.SAo'iium

Efter udvalgets kommissorium, der er gengivet i sin helhed

i kap.I, skal udvalget bl.a. udarbejde forslag til:

"Indførelse af en delpensionsordning, der under hensyntagen

til supplerende og almindelige pensionsordninger kan skabe

økonomisk baggrund for gradvis tilbagetrækning og således bidrage

til et mere fleksibelt arbejdstidsmønster samt større konti-

nuitet i de ældres tilværelse. Ordningen udformes som en del

af den sociale pensionslovgivning. Ordningen må vurderes i

lyset af den eksisterende efterlønsordning og under hensyntagen

til den faktiske økonomiske situation. Ordningen forudsættes i

fornødent omfang udfyldt ved aftaler mellem arbejdsmarkedets

parter om adgang til deltidsbeskæftigelse i forbindelse med

en sådan gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet".

I det følgende betænkningsafsnit gøres rede for udvalgets over-

vejelser om udformning af en delpensionsordning.

b.Eksisterende pensionsordninger, efterlønsordningen m.v.

De sociale pensioner er folkepension, førtidspension og in-

validitetsydelse, jfr.. lov nr. 217 af 16. maj 1984 om social

pension.

Retten til social pension er ikke betinget af dansk indfødsret.

Udlændinge skal dog have haft fast bopæl i landet i mindst lo

år mellem det 15.og 67.år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden

tilkendelsestidspunktet, eller de skal være anerkendt som

flygtninge.

Retten til at få udbetalt pension er som hovedregel betinget af

fast bopæl i Danmark. Personer med dansk indfødsret kan dog

under visse betingelser få tillagt folkepension i udlandet

samt medtage en allerede tillagt folke- eller førtidspension til

udlandet.

Ret til fuld folkepension er betinget af 4o års bopæl i Danmark
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mellem det 15. og det 67. år. Er bopælstiden kortere ydes pension

efter forholdet mellem denne og 4o år.

For at kunne få ret til fuld førtidspension må den pågældendes

bopælstid udgøre mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år til

det tidspunkt, hvorfra pensionen tilkendes. Hvis den pågældende

ikke har ret til fuld pension, fastsættes pensionen efter for-

holdet mellem bopælstiden og 4/5 af tiden fra det 15. år til

tilkendelsestidspunktet.

Efter overenskomster med andre stater og i forbindelse med

medlemskabet af EF fraviges de nævnte regler om indfødsret,

bopæl og optjening.

Folkzpe.n6-i.on

Folkepension ydes efter ansøgning fra det 67. år uden hensyn

til evt. tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Folkepensionen består af et grundbeløb, 32.688 kr. årlig til

samgifte og 35.58o kr. årlig til andre pensionister (pr. 1.oktober

1984). Dertil kommer et pensionstillæg på 6.7o8 kr. årlig

til samgifte og 6.252 kr. årlig til andre pensionister

(pr.1.oktober 1984). Grundbeløbet reguleres med 6o pct. på

grundlag af egne indtægter ved personligt arbejde for personer

i alderen 67-69 år, når indtægterne overstiger 5o.6oo kr. om

året (pr. 1.oktober 1984). Pensionstillægget reguleres uanset

alder på grundlag af egne samt en evt. ægtefælles samlede

indtægter med 3o pct., dog 15 pct., hvis begge ægtefæller

modtager social pension. Reguleringen af enliges pensionstillæg

påbegyndes ved indtægter over 9.1oo kr. om året og for

gifte ved en samlet indtægt over 13.2oo kr. om året (begqe pr.

1. oktober 1984).

Til modtagere af sociale pensioner er der endvidere mulighed

for at yde personlige tillæg, hvis pensionistens forhold er

ganske særligt vanskelige. Det kan f.eks. dreje sig om hjælp

til varmeudgifter og medicin, men der er ikke begrænsninger i,

til hvilket formål, der kan ydes tillæg. Det er den enkelte

kommune, der efter en konkret vurdering yder tillægget.



17

Føntidi punition

Til personer under 67 år kan der tilkendes følgende pensions-

typer:

- Højeste førtidspension

- Mellemste førtidspension

- Forhøjet almindelig førtidspension

- Almindelig førtidspension

Alle typer kan tilkendes fra det 18. år, hvis erhvervsevnen

på grund af helbredsmæssige forhold er nedsat.

Højeste førtidspension indtil det 6o. år, hvis den pågældende

kun har ubetydelig erhvervsevne i behold.

Mellemste førtidspension indtil det 6o. år, hvis erhvervsevnen

er nedsat med omkring 2/3, og fra 6o til 67 år, hvis erhvervsevnen

er nedsat som ved højeste førtidspension.

Forhøjet almindelig førtidspension kan tilkendes indtil det

6o. år og almindelig førtidspension indtil det 67. år, hvis

erhvervsevnen er nedsat med mindst halvdelen.

De 2 sidstnævnte typer kan tillige tilkendes, selvom det er

sociale forhold, der -- kombineret med de helbredsmæssige - bringer

erhvervsevnen ned under halvdelen, men i disse tilfælde

stilles der tillige krav om, at der foreligger et varigt behov

for forsørgelse.

Dette krav stilles også i forbindelse med tilkendelse af

forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension

til personer i alderen 5o til 67 år, hvis tilkendelsen sker, når

sociale forhold taler for det.

Kravet om varigt behov for forsørgelse indebærer, at der ikke

må foreligge indtægter over en vis størrelse. For ægtepar udgør

denne såkaldte udelukkelsesgrænse maksimumsbeløbet, der årlig

kan ydes i dagpenge (ca.lo5.ooo kr.). For enlige er grænsen

fastsat til 55 pct. af grænsen for ægtepar (ca.58.ooo kr.).



Førtidspensionerne består af et grundbeløb og et pensions-

tillæg af samme størrelse som gældende for folkepension til

henholdsvis samgifte og andre pensionister. Hertil kommer yder-

ligere beløb afhængig af pensionstype.

Højeste førtidspension består således tillige af et erhvervs-

udygtighedsbeløb, 16.62o kr. årlig til gifte, hvis ægtefælle

opfylder betingelserne for erhvervsudygtighedsbeløb, og 22.956

kr. årlig til andre (pr. 1. oktober 1984). Endvidere et in-

validitetsbeløb, 14.196 kr. årlig til gifte, hvis ægtefælle

enten modtager invaliditetsbeløbet eller invaliditetsydelse,

og 16.56o kr. årlig til andre (pr. 1.oktober 1984).

Mellemste førtidspension består ud over grundbeløb og pensions-

tillæg tillige af det nævnte invaliditetsbeløb.

Forhøjet almindelig førtidspension består ud over grundbeløb

og pensionstillæg af et førtidsbeløb, der først kommer til

udbetaling efter den 1. januar 1985. Dette beløb udgør 8.28o kr.

årlig til såvel samgifte som andre pensionister.

Almindelig førtidspension består som folkepension alene af

grundbeløb og pensionstillæg.

Mens grundbeløbet og pensionstillægget reguleres efter neden-

stående regler under hensyn til indtægter ved siden af pensionen,

sker der som hovedregel ingen regulering af erhvervsudygtigheds-,

invaliditets- og førtidsbeløbene. Endvidere er kun erhvervsudygtig-

hedsbeløbet undergivet beskatning.

Grundbeløbet til førtidspensionister reguleres med 6o pct. på

grundlag af egne indtægter, når indtægterne overstiger 28.3oo kr.

årlig for gifte og 14.1oo kr. for enlige. Herudover kan den

pågældende have indtægter ved personligt arbejde samt andre ind-

tægter, der ikke er formue- og pensionsindtægter, på 22.3oo kr.

årlig for gifte og 14.8oo kr. for enlige, før der sker regulering

af grundbeløbet (alle tal gældende pr. 1. oktober 1984).

Reguleringen af pensionstillægget til førtidspensionister

sker efter samme regler som nævnt ovenfor under folkepension.
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Som særlige tillæg til førtidspension og invaliditetsydelse

kan tilkendes et indtaigtsuafhængigt og skattefrit bistands- eller

plejetillæg, der udgør henholdsvis 16.56o kr. og 33.060 kr.årligt

(pr. 1. oktober 1984).

Ligesom for modtagere af folkepension kan der til modtagere

af førtidspension ydes personlige tillæg.

Endelig kan personer i aldersgruppen 18-67 år, hvis de på-

gældende ikke modtager anden social pension, tilkendes invaliditets-

ydelse. Det kan ske, hvis de pågældende ville have ret til

højeste eller mellemste førtidspension, såfremt de ikke rent

faktisk bestred et erhvervsmæssigt arbejde. Denne ydelse udgør

12.948 kr. årlig til gifte, hvis ægtefælle modtager invaliditets-

beløb eller invaliditetsydelse, og 15.972 kr. til andre

(pr.l. oktober 1984). Ydelsen er skattefri og indtægtsuafhængig.

E 4-tz-tløn& otidnZng zn

Efterlønsordningen blev indført 1. januar 1979 som en arbejds-

markedspolitisk foranstaltning. Den sigter mod en omfordeling

af arbejdet, idet ældre lønmodtageres tilbagetrækning fra arbejds-

styrken giver mulighed for beskæftigelse af yngre arbejdsledige.

Samtidig har efterlønsordningen betydning for nedslidte løn-

modtagere, der gennem en årrække har været beskæftiget ved

fysisk eller psykisk særligt krævende arbejde. Denne gruppe har

nu fået mulighed for at forlade arbejdsstyrken nogle år før den

almindelige pensionsalder og få en mere glidende indtægtsnedgang

end ved en brat overgang fra arbejdsliv til folkepension.

Efterlønsordningen blev gennemført som en udbygning af

den eksisterende arbejdsløshedsforsikring.

Ordningen er åben for arbejdsløshedsforsikrede, som er fyldt 60

men endnu ikke 67 år, og overgang kan ske både fra beskæftigelse

og fra ledighed.

Der kræves mindst lo års medlemsanciennitet i arbejdsløsheds-

kasse inden for de seneste 15 år, dog således at der for med-

lemmer, der inden den 6. maj 198o er fyldt 5o år, kun kræves

5 års medlemskab inden for de seneste lo år.
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På tidspunktet for overgang til efterløn skal lønmodtageren

være medlem af en arbejdsløshedskasse og opfylde be-

tingelserne for ret til arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af

ledighed. Dette indebærer blandt andet, at medlemmet skal være

til rådighed for arbejdsmarkedet og opfylde arbejdskravet

om 26 ugers arbejde inden for de sidste 3 år.

Medlemmet skal have bopæl her i landet. Efterløn kan ikke udbetales

til medlemmer, der opholder sig i udlandet ud over 3 måneder

årlig.

Medlemmer, som modtager en social pension, kan ikke samtidig

få efterløn. Dette gælder dog ikke personer, som modtager

invaliditetsydelse, idet disse kan frasige sig denne ydelse

og vælge efterlønnen.

Ordningen betyder, at alle - lønmodtagere såvel som selv-

stændige - har mulighed for efterløn, når de bliver 6o år, hvis

de er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Ved indtræden i ordningen får medlemmet en efterløn, som svarer

til det dagpengebeløb, medlemmet ville være berettiget til i

tilfælde af ledighed. Arbejdsløshedsydelsen udgør 9o pct. af den

forsikredes hidtidige arbejdsindtægt, indtil 1. april 1986 dog

højst 104.52o kr. på årsbasis. Efterlønsmodtagere, der er gået på

efterløn senest den 1. januar 1983, vil få foretaget en regule-

ring af beløbet, svarende til en stigning på 4 pct. årlig.

Efterløn af denne størrelse udbetales lige så længe, pågældende

ville være berettiget til at modtage dagpenge, det vil sige 2 1/2

år. Med i disse 2 1/2 år regnes også en eventuel ledighedsperiode

umiddelbart i forbindelse med overgangen til efterløn. Efterlønnen

vil i op til 2 1/2 år højst kunne udgøre 104.52o kr. årlig. De

næste 2 år vil efterlønnen højst kunne udgøre 8o pct. heraf (83.616

kr.årlig) , og derefter 7o pct. heraf (73.164 kr.. årlig) , indtil

medlemmet fylder 67 år.

Også deltidsforsikrede har mulighed for at gå på efterløn. Efter-

lønnens størrelse fastsættes for de deltidsforsikrede til maksimalt

2/3 af satserne for fuldtidsforsikrede.
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Efterlønsmodtagere kar. have erhvervsarbejde, herunder ikke-

indtægtsgivende arbejde, i sammenlagt højst 2oo timer om året.

Erhvervsarbejdet må dog ikke finde sted de første 5 uger

efter overgangen til efterløn.

Der sker fradrag i efterlønnen for løbende udbetalinger fra

pensionsordninger, der er led i tidligere ansættelsesforhold,

og hvortil arbejdsgiveren har bidraget.Med en pensionsindtægt

på 147.596 kr. pr. år bortfalder efterlønnen helt.

Efterlønsordningen er et éngangstilbud. Medlemmer,

der er udtrådt eller udelukket af ordningen,kan ikke gen-

indtræde i denne.

Administrationen af efterlønsordningen er henlagt til arbejdsløs-

hedskasserne .

Arbejdsmarkedets parter finansierer - gennem forhøjede arbejds-

giver- og medlemsbidrag til arbejdsløshedsforsikringen - den

del af udgifterne til efterløn, der ikke modsvares af besparelser

på arbejdsløshedsdagpenge og sociale ydelser.

Ved udgangen af 1983 var ca. 81.5oo A-kassemedlemmer på efter-

løn.
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ATP- oidn-cng en

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) blev oprettet ved

lov nr. 46 af 7. marts 1964 som en selvstændig, selvejende

institution med det formål at forvalte indbetalingerne til

ATP-ordningen og at udbetale tillægspension til lønmodtagere

m.fl. Ordningen trådte i kraft den 1. april 1964.

Tillægspensionsordningen omfatter alle lønmodtagere i alderen

16-66 år, der er beskæftiget her i landet i mindst lo timer

om ugen hos samme arbejdsgiver. Ordningen omfatter således

også udenlandske lønmodtagere, der er beskæftiget her i landet.

Medlemskab af tillægspensionsordningen er obligatorisk for

de lønmodtagere, der er omfattet af loven.

Selvstændige erhvervsdrivende er som hovedregel ikke omfattet af

ordningen, dog kan selvstændige erhvervsdrivende, der som lønmod-

tagere har opnået mindst 3 års anciennitet i tillægspensionsord-

ningen,efter eget ønske bevare medlemskabet i ordningen. De

skal i så fald selv betale hele bidraget. For tiden indbetaler

2.3oo selvstændige erhvervsdrivende ATP-bidrag efter disse

regler.

Tillægspensionsordningen finansieres af bidrag, der udredes

af arbejdsgiverne og lønmodtagerne med henholdsvis 2/3 og 1/3.

Bidraget udgør for tiden 97,2o kr. om måneden for fuldtidsbe-

skæftigede månedslønnede, dvs. lønmodtagere med mindst 13o timers

månedlig beskæftigelse. For fuldtidsbeskæftigede ugelønnede,

dvs. lønmodtagere med mindst 3o timers ugentlig beskæftigelse,

er det ugentlige bidrag 24,3o. Bidragene afhænger i øvrigt

af beskæftigelsens omfang i den enkelte måned eller uge hos

samme arbejdsgiver, men de er uafhængige af den udbetalte løns

størrelse.

ATP-ydelserne udbetales fra det 67.år dels som pension dels

som bonus. Der udbetales egenpension og ægtefællepension.



2 3

Ultimo juli måned 1984 fik i alt 329.ooo pensionister udbetalt

pension og bonus fra ATP, svarende til et årligt samlet beløb

på 5ol,l mill.kr.

Et medlem, der har været fuldtidsbeskæftiget siden ATP's start

og som fylder 67 år i 1984, modtager 4.3o6 kr. årligt i tillægs-

pensionsydelse.

Pensionsydelserne for nye pensionister vil stige i de kommende

år, dels som følge af en mulig længere indbetalingsperiode, dels

på grund af de allerede foretagne bidragsforhøjelser.

Tndz6 tåtnde i. L0nmodta.gtn.ndt> Vyn.ti.di> ^ond
(Lov nr. 7 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond af 9. januar 198o).

Lønmodtagernes Dyrtidsfond er oprettet med den opgave at forvalte

og udbetale de midler, der hidrører fra indbetalingerne til ATP

i medfør af lov nr. 23o af 2. juni 1977 om midlertidig indbetaling

fra staten til ATP af visse dyrtidsportioner.

En lønmodtager kan forlange udbetaling af det indbetalte beløb

med tillæg af, hvad der er tilskrevet lønmodtagerens konto ved

det fyldte 67.år eller tidligere, hvis den pågældende lønmodtager

forlader arbejdsmarkedet, f.eks. ved tilkendelse af førtidspen-

sion eller ved overgang til efterløn.

Ved den berettigedes fyldte 7o. år udbetaler fonden beløbet med

tillæg.

Med tilskrevne renter vil en lønmodtager, der har haft fuld be-

skæftigelse i hele indbetalingsperioden (1. september 1977 til 31.

august 1979) ved udgangen af 1984 have et indestående i

Dyrtidsfonden på ca. 11.000 kr.

T jene-5 temandspen^-ifm

Pensionsreglerne for tjenestemænd i staten, folkeskolen, og

folkekirken findes i lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemands-

pension med senere ændringer.
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Efter disse regler har en tjenestemand ret til egenpension

ved afsked efter mindst lo års ansættelse på grund af alder,

som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden

ham eller hende utilregnelig årsag.

Tjenestemænd er berettigede til at forlange sig afskediget

med pension på grund af alder efter at være fyldt 60 år og

har i almindelighed pligt til at fratræde ved det fyldte 7o.

år. Visse grupper af tjenestemænd, f.eks. militært personel, har

en lavere pligtig afgangsalder.

Tjenestemandspensionen beregnes på grundlag af den lønmæssige

indplacering ved ansættelsens ophør og den opnåede pensions-

alder. Ingen tjenestemandspension kan overstige den pension,

der svarer til en pensionsalder på 37 år.

Der er særlige pensionsberegningsregler for tjenestemænd, der

afskediges på grund af utjenstdygtighed som følge af tilskade-

komst i tjenesten eller på grund af helbredsforårsaget nedsættel-

se af erhvervsevnen til en trediedel af fuld erhvervsevne eller

derunder.

En tjenestemands efterlevende ægtefælle er berettiget til en

ægtefællepension, der som hovedregel beregnes ud fra den afdøde

ægtefælles egenpension.

Efterlevende børn er berettiget til børnepension, der ydes med

et fast beløb pr. barn.

Ved fratræden af årsager, der ikke begrunder pensionsudbetaling

fra ansættelsens ophør, bevares ret til en opsat pension = den

pension, der er optjent på fratrædelsestidspunktet. Opsat pension

kommer normalt til udbetaling fra det fyldte 67.år. En opsat pen-

sion reguleres ikke i" opsættelsesperioden.

Når tjenestemandspension kombineres med social pension, sker

der en beløbsmæssig tilpasning af den samlede pensionsydelse

gennem indeholdelse af samordningsfradrag i tjenestemandspensionen.

Samordningsfradraget udgør for personer, der er fyldt 67 år og

opfylder betingelserne for at oppebære folkepension med fuldt grund-

beløb, 2 pct. af folkepensionens grundbeløb for hvert optjent pen-

sionsår, jfr. nærmere kap.5.
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Udgifterne til tjenestemandspensioner afholdes i statslig

regi over finansloven, og der opkræves ikke pensionsbidrag fra

tjenestemanden.

De tilsvarende pensionsregler for kommunale tjenestemænd findes

i kommunale pensionsvedtægter. Lignende pensionsregler er

indeholdt i lov nr. 82 af 12. marts 197o om pensionering af civilt

personel m.v. i forsvaret med senere ændringer, lov nr. 265 af

9. juni 1971 om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

med senere ændringer samt vedtægter for statsgaranterede pen-

sionsordninger m.v.

Ca.22o.ooo ansatte i staten, folkeskolen, folkekirken, kommunerne

og visse tilskudsinstitutioner er omfattet af tjenestemands-

pensionsregler.

Hertil kommer et antal ansatte i Grønland, telefonselskaberne

og Danmarks Radio m.v.

Antallet af tjenestemandspensionister skønnes for tiden at være

ca. 88.000, hvoraf ca. 38.ooo er ægtefælle- og børnepensionister.

P'ft-Lvatn po.ni,i.on()on.dn-ingo.fi

En del lønmodtagere har private pensionsordninger, der

er etableret som et led i deres ansættelsesforhold. Fælles

for disse ordninger er, at arbejdsgiveren deltager helt eller

delvist i finansieringen af bidragene. Ordningerne kan dels

være medlemskab af en bestemt pensionskasse, dels være ord-

ninger i pengeinstitutter og forsikringsselskaber (kapital-

pension, herunder renteforsikringer samt rateforsikringer).

Der foreligger ikke oplysninger, der nøjagtigt belyser, hvor

mange inden for den private sektor, der har pensionsordninger som

led i et ansættelsesforhold, men det skønnes at ca. 1/5 af de

privatansatte lønmodtagere - fortrinvis månedslønnede - har en

sådan ordning.
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Også offentligt ansatte har overenskomstmæssigt etablerede

pensionsordninger, hvortil arbejdsgiveren betaler bidrag.

I staten, kommunerne, folkekirken og visse tilskudsinstitu-

tioner er antallet af overenskomst- og regulativansatte ca.

44o.ooo. Heraf er ca. 37 pct., dvs. ca. 162.000, omfattet af

en til ansættelsesforholdet knyttet pensionsforsikringsordning,

fordelt med ca. 24.000 i staten og ca. 138.000 i kommunerne.

Hertil kommer et antal ansatte i Grønland, telefonselskaberne

og Danmarks Radio m.v.

Endeligt findes der ordninger, hvorved den enkelte kan sikre

sig til pensionsalderen gennem opsparing i øvrigt. Mange tegner

på individuel basis livrenter (uden bonus), rateforsikringer,

selvpensionering og lign. i pengeinstitutter eller forsikrings-

selskaber, som er beregnet på at give et indkomstgrundlag, når

den pågældende bliver pensionist.

Udbredelsen af forskellige pensionsopsparingsformer er senest

belyst ved en interview-undersøgelse i maj 1981, udført af

Danmarks Statistik for Livs- og Pensionsforsikringsselskabernes

Forening og Statsanstalten. Undersøgelsens hovedresultat er,

at ca. 73 pct. af lønmodtagere i aldersgruppen 2o-59 år har

en eller anden form for livs- eller pensionsforsikring, heraf

er dog godt 14 pct. kun dækket ved en gruppelivsordning. Pen-

sionsordninger som led i ansættelsesforhold er mest udbredt for

funktionærer og tjenestemænd, hvoraf ca. halvdelen er omfattet af

sådanne ordninger (dvs. alle tjenestemænd samt under halvdelen

af funktionærerne). Blandt faglærte arbejdere har 4o pct. ifølge

undersøgelsen en privattegnet livsforsikring.

Undersøgelsen omfatter også selvstændige, hvoraf 2/3 har en

eller anden livsforsikring, overvejende med opsparing.

Personer uden for arbejdsmarkedet har derimod kun i meget

beskedent omfang tegnet livsforsikringer og pensionsordninger.

Specielt hvad angår mulighederne for delpension kan det oplyses,

at visse private pensionskasser især inden for AC-området i deres

vedtægter har bestemmelser, hvorefter pensionskassemedlemmer,

der overgår til deltidsansættelse fra det fyldte 60.år,kan be-



2 7

gære udbetaling af delpension.

En rundspørge til en række pensionskasser, der skønnes at

være repræsentive for AC-området, viser imidlertid, at denne

mulighed stort set ikke udnyttes af medlemmerne.

c.Udenlandske ordninger

Ezf>kn-ivzli><i a^ dzn i>\j<ini>k<L dzlpzni>loni,ofidnlnQ

Sverige er det eneste land i Norden, der har gennemført en

delpensionsordning. Loven om delpensionsforsikring trådte i

kraft den 1. juli 1976.

Delpensionen indgik i en samlet reform om fleksibel pensione-

ring, hvori også indgik bestemmelser om førtidspension og adgang

til forskudt (tidligere eller senere) udtag af alderspensionen.

Reformen havde 3 hovedformål, der alle primært var rettet

mod det enkelte individ:

at mindske nedslidning og helbredsmæssige problemer

blandt ældre arbejdstagere,

at øge ældres mulighed for at forblive på arbejdsmarkedet og

at sikre en smidigere overgang til alderspensioneringen.

Den 1. januar 1981 gennemførtes en væsentlig ændring af del-

pensionsforsikringsloven (Lag (1979:84) om delpensionsforsikring),

bl.a. blev ydelsen nedsat,og de selvstændige kom med i ordningen.

Efter loven har lønmodtagere og selvstændige (siden 1981)

mulighed for fra det 6o. år til det 65. år at få en delvis

pension i kombination med deltidsarbejde uden senere at få re-

duceret alderspensionens grund- og tillægpension.

Den almindelige pensionsalder er i Sverige 65 år.

For at få ret til delpension kræves, at den sikrede er bosat

i Sverige,og at de særlige betingelser for at få arbejdsløsheds-

dagpenge er opfyldt, dvs. at den pågældende har arbejdet mindst

5 ud af de sidste 12 måneder før ansøgningstidspunktet eller før

det tidspunkt, hvorfra delpensionsydelsen udbetales. Det kræves
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endvidere, at den pågældende i mindst lo år siden det 45. år

har fået godskrevet pensionsgivende indtægt i tillægspensions-

ordningen.

Delpension kan ydes fra og med den måned, hvor man fylder 60 år,

og til og med måneden før den måned, man fylder 65 år.

Det er en betingelse for retten til delpension, at den sikrede

nedsætter sin arbejdstid og derefter arbejder i gennemsnit mindst

17 timer om ugen.

Lønmodtagere skal nedsætte arbejdstiden med mindst 5 timer

om ugen. Den nedsatte arbejdstid skal endvidere være 5 timer

mindre om ugen end den gennemsnitlige arbejdsuge i faget.

For selvstændige kræves det, at arbejdstiden nedsættes med

mindst halvdelen.

Nedsættelsen beregnes ved en sammenligning mellem den sikredes

ugentlige arbejdstid før og efter overgangen til delpension, men

således at der ved fastsættelsen af den hidtidige normale arbejds-

tid tages hensyn til den gennemsnitlige arbejdstid i de seneste

12 måneder forud for ansøgningstidspunktet.

Der gælder særlige regler om placeringen af arbejdstiden efter

arbejdstidsnedsættelsen. Loven angiver visse ydre rammer

for arbejdstidsplaceringen. Den pågældende skal i løbet af

en 3 måneders periode have været i arbejde i mindst halvdelen

af tiden. Tidsrummet mellem 2 arbejdsperioder må højst være 1 1/2

måned.

Inden for disse rammer kan den sikrede nedsætte sin arbejdstid,

som han eller hun måtte ønske det.

Fx. kan nedsættelse være i form af en daglig kortere arbejdstid

eller i form af hele dage. Det er også muligt, at arbejde

fx. hver anden uge.

Delpensionsydelsen udgør 5o pct. (før 1981, 65 pct.) af indkomst-

bortfaldet ved arbejdstidsforkortelsen inden for visse rammer,

der er noget forskellige for lønmodtagere og selvstændige.
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For lønmodtagere beregnes indtægtsbortfaldet på grundlag af

den normale indkomst før arbejdstidsnedsættelsen og den indtægt,

den pågældende kan påregne at få efter arbejdstidsnedsættelsen.

For lønmodtagere kan den indtægt, der lægges til grund ved

beregningen af pensionsydelsen,ikke overstige forskellen mellem

den indtægt, der lægges til grund ved beregningen af sygedag-

penge før og efter arbejdstidsreduktionen. Indtægter, der over-

stiger 7,5 x "basbeloppet" (grundbeløb) tages ikke i betragtning.

I 1983 drejede det sig om indtægter på over 152.25o sv. kr.,

idet "basbeloppet" var 2o.3oo kr.

For selvstændige lægges som hovedregel halvdelen af den

gennemsnitlige erhvervsindtægt før arbejdstidsnedsættelsen

til grund ved pensionsberegningen.

Delpensionsydelsen er pensionsgivende og skattepligtig ,og

den ydes ikke sammen med alders- eller invalidepension.

Delpensionsydelsen kan derimod udbetales i tilfælde af arbejdsløs-

hed ,og i så fald beregnes arbejdsløshedsdagpenge på grundlag af

indtægten i den pågældendes deltidsjob. Det samme er tilfældet ved

sygdom.

Delpensionen finansieres ved bidrag fra arbejdsgivere og

selvstændige.

EA.Rafling<LK ^KCL dtn ivnnéke. de.lpzn6ion&o\dning

Ordningen er løbende blevet vurderet, senest i en rapport

fra riksförsäkringsverket af januar 1984. Denne rapport danner

grundlag for redegørelsen i de følgende afsnit.

ZEH^iSHEHiHa^iAÉ^EHILiSi _23._5.!!lî .iŜ £Ë._2Z£1I.3.£Iî£_t.Aii_â.ÂË.ÊÇ.̂ E£Il§Â2n

Det skønnes, at delpensionsordningen har medført en spredning

i pensioneringstidspun.kterne. Ligeledes skønnes det, at del-

pensionen har ført til en blødere overgang til alderspensionen,

således at det, der ofte omtales som pensionskrise, i højere grad

undgås. Et meget stort flertal af delpensionerede bekræfter, at

dette er tilfældet.
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YËi3.IlllîËÉ_2SL_nïy.liSlî£â_l.o£_â£î iâs.b££Jçaê j,2el1ŝ e

Det var et formål, at delpensionering skulle ske frivilligt,

således at den pågældende selv vælger tidspunkt og inden for

visse rammer pensionsgrad. Det er opfattelsen hos langt den

overvejende del af de pensionerede, at dette også har været

tilfældet. I rapporten hævdes dog, at der næppe kan ses bort fra

et vist pres fra arbejdsgiver, fagforening m.fl., specielt i

en situation med et stramt arbejdsmarked og faldende efterspørgsel

efter arbejdskraft.

Loven hjemler kun ret til delpension ikke til deltidsbeskæftigelse,

idet adgangen hertil forudsættes tilvejebragt ved aftaler mellem

arbejdsmarkedets parter.

Det er ikke normalt, at der er indgået aftaler om en egentlig

ret til deltidsbeskæftigelse, men parterne har i meget vidt

omfang anbefalet, at anmodninger om deltid behandles positivt.

Erfaringerne viser, at de enkelte virksomheder normalt stiller

sig meget velvillige, og at ingen større grupper er afskåret

fra deltidsbeskæftigelse. Valgmuligheden er derfor reel.

^.Ê.Ê.aLi^.n.iD.SL-^B.^.hÊ.LhLÊ.â.^.È.^.LÏL^LÛ.

Undersøgelserne viser ikke noget entydigt resultat på dette

punkt, men der er visse indikationer for en gunstig effekt,

bl.a. et faldende antal førtidspensionister i den relevante

aldersgruppe. Tendensen går endvidere mod faldende sygelighed

blandt de delpensionerede i modsætning til stigende sygelighed

hos de fuldt erhvervsaktive i samme aldersgruppe. De delpensionerede

selv mener i flertallet af tilfælde at have forbedret deres hel-

bredstilstand .

De ældres mulighed for at bevare beskæftigelse er blevet

stadig dårligere de senere år. Det vurderes imidlertid sådan, at

delpensionen har bevirket, at antallet af ældre, der tvinges

til at forlade arbejdsmarkedet definitivt, er formindsket.

56nbê æt̂ t̂ el.̂ ejL£f̂ t.e££2ø££̂ l;_ef̂ _t(e£_O3̂ _udbiĵ _a£_ar be2d£jç£ai f̂t.

Rapporten angiver ikke noget eksakt tal for,i hvilket omfang

virksomhederne har ansat ny arbejdskraft som ersstatning for

de deltidspensionerede. Nogle undersøgelser peger imidlertid på,
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at genbesættelsesprocenten ligger i intervallet 25-6o.

Det skønnes på denne baggrund, at delpensionen har haft

en væsentlig effekt i retning af at øge arbejdsgivernes muligheder

for at tilpasse produktionen til struktur- og konjunkturforandringer.

Dette har formentlig reduceret arbejdsløsheden og behovet

for egentlig førtidspensionering.

Delpensionsordningens samlede virkning på beskæftigelsen skønnes

dog at være ringe sammenlignet med andre faktorer, der

påvirker arbejdsmarkedet.

D «? _ £> a m_f u n c3 ̂ ø J< o ri omi. £ j< e^_ v i £]SI1Å.!22.££.

Der forsøges ikke nogen vurdering af ordningens samfunds-

økonomiske konsekvenser i den svenske rapport, men der peges

på nogle forhold, som kan have betydning:

virkningerne på beskæftigelse og arbejdsløshed, der har

betydning for lønniveauer, produktion, skatter m.v.,

finansieringen, der kan have samme effekter,

ændringer i forbrug og opsparing,

nedsat sygelighed og mindre behov for arbejdsløshedsunderstøt-

telse og førtidspensionering,

ændret og muligvis mere rationel personalestruktur

i virksomhederne, der kan medføre øget produktion og

omfordeling mellem forskellige befolkningsgrupper.

Pensionisternes antal og sammensætning i Sverige.

Antal delpensioner Pct.af potentielle

ansøgere

1976 14.560 7

1977 31.5o9 12

1978 41.913 16

1979 48.654 22

1980 67.837 27

1981 64.641 24

1982 61.732 22

1983 ca.56.ooo 2o
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Udviklingen 1976-8o var i Sverige nogenlunde som forudsat ved ord-

ningens indførelse, hvor der var regnet med, at ca. 1/4 af

de mulige ansøgere i løbet af nogle år ville søge delpension.

Faldet fra 198o og i de følgende år skyldes først og fremmest,at

kompensationen for indtægtsbortfaldet fra og med 1981 blev

nedsat fra 65 pct. til 5o pct. Der regnes nu med et antal

delpensioner på 45-5o.ooo eller noget under 1/5 af de mulige

ansøgere, når udviklingen har stabiliseret sig.

Den procentvise andel af kvinder med delpension er steget

fra 3o i 1976 til 36 i 1983.

De selvstændige, som kom med i ordningen i 1981, har siden

udgjort 3-4 pct. af samtlige pensionister, hvilket er langt mindre

end forventet. Også antallet af selvstændige med delpension er nu

faldende.

Alle grupper af lønmodtagere benytter sig af delpensions-

ordningen, og der er ikke klare forskelle mellem funk-

tionærer og arbejdere eller private og offentligt ansatte.

Delpensionen udgør som anført 5o pct. (før 1981, 65 pct.) af

indkomstbortfaldet ved arbejdstidsforkortelsen inden for visse

rammer, der er noget forskellige for lønmodtagere og selvstændige.

Kompensationsniveauet har været faldende. Denne tendens kan ikke

alene forklares med den direkte virkning af den nedsatte kom-

pensationsprocent, men er også en følge af, at de delpen-

sionerede i gennemsnit nu ikke nedsætter arbejdstiden helt så

meget som tidligere.



33

I årene inden 1981 lå nettoindkomsten efter delpensionering

typisk på 85-9o pct. af den tidligere disponible indkomst. Efter

nedsættelsen af kompensationsgraden udgør nettoindkomsten

omkring 80 pct. af tidligere indkomst efter skat.

A£be jç[£5_t_i<3 E>rî dj;æj:_t£_lj3«2n

Adgangen til delpension er som anført betinget af en mindste-

arbejdstid på 17 timer om ugen og en nedsættelse af arbejdstiden

på mindst 5 timer om ugen for lønmodtagerne og med mindst halvdelen

for selvstændige. Bierhverv er i et vist omfang tilladt. Næsten

60 pct. af delpensionisterne har nedsat arbejdstiden til 2o timer

om ugen, dvs. typisk til halv tid. Arbejdstiden for de resterende

spreder sig nogenlunde jævnt inden for de fastsatte rammer. Som

tidligere nævnt har der i de seneste år været tendens til at

arbejdstiden ikke nedsaltes så meget som tidligere.

Arbejdstidsforkortelser. udnyttes i næsten halvdelen af tilfældene

til færre arbejdsdage pr. uge, i ca. 1/4 til kun at arbejde hver

anden uge og i ca. 1/6 til færre daglige arbejdstimer.

Et af formålene med ordningen er,at den enkelte skulle have

mulighed for gradvist at nedsætte arbejdstiden i flere trin.

Af delpensionisterne i 1983 har kun ca. 4 pct. benyttet sig af

denne mulighed. Kun nogle få hundrede har ændret arbejdstid mere

end én gang under delpensioneringen.

S.Ë.l.V-Ë.tBlilÊ.iHË.

Selvstændige fik som anført mulighed for at modtage delpension

fra 1981.Det er som nævnt en forudsætning, at arbejdstiden ned-

sættes med mindst halvdelen. Det påhviler ansøgeren at dokumentere,

at omfanget af den selvstændige virksomhed formindskes, eller at

den bortfaldne arbejdstid kompenseres på anden måde. Oplysninger

herom afgives på tro og love og skal bevidnes af en anden person,

der har kendskab til den pågældendes indkomst- og arbejdsforhold.
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De selvstændige udgør kun en lille del (3-4 pct.) af samtlige

delpensionsmodtagere, og kun 7 pct. af dem, der havde mulighed

derfor, modtog delpension i 1983. Både denne andel og det

totale antal modtagere er faldende. Arbejdstidsforkortelsen

er væsentlig større end for lønmodtagerne og udgør i op mod

halvdelen af tilfældene over 21 timer om ugen. Nedsættelsen

sker for selvstændige typisk ved en forkortelse af den

daglige arbejdstid, i mindre omfang ved bortfald af hele

arbejdsdage.

Medtagelse af selvstændige i ordningen har rejst en række

kontrolproblemer og i et vist omfang også problemer

med beregning af pensionsgrundlaget. Dette har haft den

virkning, at antallet af afslag på delpension er steget markant.

Ca. halvdelen af alle afslag gives til selvstændige på trods af,

at kun ca. l/lo af ansøgningerne kommer fra denne gruppe. Ca. 3o

pct. af ansøgningerne fra selvstændige afslås. Størsteparten

af afslagene skyldes, at den påtænkte arbejdstidsforkortelse ikke

anses for sandsynlig.

I Norge er den almindelige pensionsalder 67 år.

I den norske rapport "Deltidspensjon og førtidspensjon fra

folketrygden" (NOU: 198o: 54) fremsættes forslag til en del-

pensionsordning .

Med udgangspunkt i dette forslag har det norske sosialdepartement

udarbejdet et forslag til "lov om endringer i lov om folketrygd

(deltidspension)".

Lovforslaget har imidlertid ikke været behandlet i Stortinget.

Efter det norske forslag har en lønmodtager, der er fyldt 65

år, men ikke 67 år ret til delpension.
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Retten er begrænset til lønmodtagere, der har bopæl og arbejde

i Norge og står i tjenesteforhold til en arbejdsgiver på an-

søgningstidspunktet. Det kræves endvidere, at dette arbejdsforhold

har varet mindst 12 måneder.

Det kræves endvidere, at den pågældende har optjent "pensions-

points" i mindst lo år efter det fyldte 45.år.

Det er en betingelse for retten til delpension, at arbejds-

tiden nedsættes med gennemsnitlig mindst 5 timer om ugen.

Nedsættelsen skal være; sket efter det 65. år, og nedsættelsen

beregnes i forhold til lønmodtagerens gennemsnitlige arbejdstid

i de seneste 6 måneder inden pensionstidspunktet.

Det er en betingelse, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid

er mindst 15 timer om ugen - regnet over et tidsrum på 3 måneder.

Delpensionsydelsen fastsættes til halvdelen af indtægtsbortfaldet,

idet indtægtsgrundlaget er sygedagpengegrundlaget.

Der ydes ikke delpension for indtægsbortfald over 6 x grundbeløbet

(1983 var grundbeløbet. 16.4oo n.kr.). Delpensionsydelsen kan ikke

være højere end 2 x grundbeløbet.

Delpensionen omberegnes, når der sker forskydninger i arbejds-

tiden på mere end 2 timer ugentligt.

Delpensionsydelsen kar. ikke udbetales samtidig med invalidepension.

Delpensionsydelsen betragtes som arbejdsindtægt og udbetales

derfor også under sygdom og evt. arbejdsløshedsperioder.
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Ef- landene

Der eksisterer ikke lovmæssigt fastsatte delpensionsordninger

inden for Fællesskabslandene.

I England findes en efterlønsordning "Job Release Scheme", der

har eksisteret siden 1977, og som i 1984 omfattede 94.ooo personer.

Denne ordning er blevet udbygget med en deltidsefterlønsordning

"Part Time Job Release Scheme". Efter ordningen er en arbejds-

giver forpligtet til at ansætte en arbejdsløs på fuld tid i

det ledige deltidsjob,sædvanligvis halvtidsjob, som opstår,

når en lønmodtager trækker sig tilbage fra sit job.

Ordningen udnyttes ikke i praksis.

I Tyskland findes særlige ordninger for ældre lønmodtagere, hvor

der ved overenskomstmæssige aftaler er givet mulighed for,

at særlige aldersgrupper, normalt grupper over 58 år, mod en

delvis dækning af løntab kan få en kortere arbejdsuge eller et

kortere antal arbejdsdage pr. år end det normalt gældende for

arbejdsmarkedet.

Der er imidlertid ikke tale om offentlig delpension og i

Tyskland går udviklingen ikke mod delpension, men mod førtids-

pensionsaftaler, hvor ældre lønmodtagere helt forlader

arbejdsmarkedet.
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d.Tidligere forslag til delpensionsordninger

Ve.n^-ion&Kz.^o fiman.be jd6g>nippe.n6 fiappoxt om udvidet adgang til
^øfitldlg 60Zk2.pe.n6Ion og falekùZbel peni>i.on6alden.

Betænkning afgivet af pensionsreformarbejdsgruppen i oktober 1975

(nr.755).

Arbejdsgruppen, der beskæftigede sig med flere problemstillinger

inden for pensionsområdet, har kort overvejet mulighederne for

indførelse af en ordning med delpension for folk under 67 år.

Hovedprincippet i delpensionsordningen skulle være,at ældre personer

i forbindelse med nedtrapning af arbejdsindsatsen gennem

pension får delvis kompensation for indtægtsnedgangen.

Udvalget berører kort en række principielle spørgsmål,men

fremlægger ikke forslag til en delpensionsordning.

Udvalget finder i øvrigt, at udgangspunktet for beregningen af

delpension må være folkepensionens grundbeløb og ikke en procentdel

af indtægtstabet ved arbejdstidsnedsættelsen, idet den sidste

beregningsmåde vil bryde med princippet om, at de sociale pensioner

ydes med ensartede beløb til alle uanset størrelsen af den tidligere

indtægt.

Betænkning om ̂ ø titid* pe.n6 ion

Udvalget til revision af førtidspensionslovgivningen afgav i

februar 198o betænkning om førtidspension (nr.898). Udvalget

fremkom med forslag til nyt forenklet pensionssystem med enhedskarak-

ter, der bevarer forbindelsen til alderspensionen,og som omfatter

gruppen af 18-66 årige uanset køn og civilstand,og udvalget foreslår,

at ydelserne tilkendes efter behov.

Invalidepensionslovens erhvervsevnebegreb blev således fore-

slået erstattet af et videre begreb, hvor ansøgernes erhvervsmulig-

heder og forsørgelsesmuligheder indgik i vurderingen af

forsørgelsesbehovet.

Udvalgets forslag var baggrunden for revisionen af førtidspen-

sionerne, hvorved alle regler om pension før det 67.år

samledes i en lov.
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/tldxzkommli&lûntn

Ældrekommissionen har i 1. og 2. delrapport anført følgende omkring

behovet for indførelse af en delpensionsordning:

"Det er kommissionens opfattelse, at forholdene omkring erhvervs-

ophør og pensionering i konsekvens af det fremførte om betydningen

af selvbestemmelse og kontinuitet må vurderes ud fra de muligheder,

der gives den enkelte for selv at tilrettelægge overgangen fra

erhvervsmæssig beskæftigelse til pensionering. Det gælder såvel

tidspunktet som muligheder for gradvis nedtrapning af den erhvervs-

mæssige beskæftigelse".

"Det nuværende pensionssystem og efterlønnen levner ikke mulighed

for at vælge en deltidsløsning med en vis kompensation for indkomst-

bortfaldet. Da der i princippet i vidt omfang er åbnet mulighed

for at gå på deltid fra arbejdsmarkedets side, oraend det -

formentlig på grund af de økonomiske konsekvenser - kun i sparsomt

omfang er udnyttet, er det især fra ydelsessiden, der kan løses op

for dette forhold. Større mulighed for gradvis tilbagetrækning for

den enkelte forudsætter således indførelse af delpension".

I ældrekommissionens 3. og afsluttende delrapport fra maj 1982 op-

stilles 4 skitser til en ordning om delpension.

Om de 4 skitser kan kort nævnes, at en af dem lige som den

svenske delpension hviler på et såkaldt indkomstbortfaldsprincip.

Efter en sådan ordning forudsættes, at alle erhvervsmæssigt

beskæftigede personer, som er fyldt 6o år, men ikke 67, får

tildelt en arbejdsmarkedsydelse, hvis de nedtrapper deres arbejds-

indsats. Der ydes 65 pct. i kompensation for den del af

indkomstbortfaldet, der ligger under 129.ooo kr.

En anden skitse er udformet således, at den med hensyn til

beløbstørrelser m.v. passer med efterlønsordningen, for så vidt

angår udbetalingerne i dennes første fase. Det forudsættes, at alle

personer, som er fyldt 6o, men ikke 67 år, får tildelt dagpenge

i takt med nedtrapning af deres arbejdsindsats. Der gives samme

procentdel af 86.000 kr. i kompensation, som arbejdsindsatsen ned-

trappes med i forhold til fuld arbejdsindsats. Hvis arbejdsindsatsen

nedsættes fra 4o timer pr. uge til 3o timer pr. uge,gives der

således 25 pct. af 86.000 kr. i kompensation.

Herudover er der 2 skitser, der henter deres forbilleder i de da-

gældende førtidspensordninger. De svarer i virkeligheden til en

generel nedsættelse af tilgangsalderen til folkepension til 60 år.
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I det ene tilfælde arbejdes der med en aftrapningsprocent af

pensionen på 60 pct., medens der i det andet tilfælde arbejdes med

en aftrapningsprocent på 3o (aftrapningsprocenten er udtryk for,

at for hver loo kr., indtægten overstiger et bestemt beløb,

fradrages procentsatsen i den udbetalte pension).

Ældrekommissionen anbefaler den sidstnævnte skitse, og anbefaler at

ordningen står åben for alle 60-66 årige. Det er kommissionens

opfattelse, at en sådan delpension evt. kan begrænses til at

omfatte en personkreds med en minimal arbejdstid, der gradvis

kan nedsættes. Det er endvidere kommissionens holdning, at en

sådan delpension bør afløse efterlønnen.

VanAk Afib<Ljd<bg£ve.i6ofi<ining6 ^oftslag til ind^ømilée. a.^ dulpznbion

I begyndelsen af marts måned 1982 fremkom Dansk Arbejdsgiver-

forening med en model til en dansk førtids-/delpensionsordning.

Baggrunden for forslaget, der er beskrevet i publikationen

"Førtidspension - en ny model",angives at være den fælles

interesse, der i arbejdsgiverkredse og blandt ældre arbejds-

tagere er for en større grad af fleksibilitet end i dag. Trods

den adgang der er i de fleste kollektive overenskomster til

nedsættelse af den ugentlige arbejdstid for ældre medarbejdere,

er det kun fåtal, der er gået på deltid, fordi der ingen mulighed

er for at supplere en deltidsbeskæftigelse med en førtidspension

eller en efterløn.

Sigtet med arbejdsgiverforeningens forslag er derfor at give

alle erhvervsaktive - lønmodtagere og selvstændige - i alders-

gruppen 60-66 år mulighed for selv at vælge, hvordan tilbage-

trækningen skal ske.

Modellen arbejder med et årligt maksimum på loo pct. førtids-

pension, som tilkommer dem, der vælger helt at forlade arbejds-

markedet .

Hvis lønmodtageren i stedet ønsker og har mulighed for at ned-

sætte den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, nedsættes det

angivne maksimum tilsvarende. Ved en gennemsnitlig ugentlig

arbejdstid på f.eks. 2o timer bliver delpensionen således 2o/4o

af maksimumsbeløbet.

Førtidspension/delpension udbetales med samme beløb til alle

uden hensyntagen til tidligere eller nuværende erhvervsindtægt

eller formueforhold.
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Ordningen er især attraktiv ved en moderat udgangsindkomst og

efter forslaget vil førtidspensionen ved fuld tilbagetrækning ligge

væsentlig under, hvad der opnås ved at gå på efterløn.

Ordningen forudsætter,at muligheden for i fremtiden at gå på

efterløn udelukkes, og at finansiering sker over skatterne.

EF - fiåde.t6 he.n6tZll<lng om gxadvlé pen-6 tone-ring

Rådet har den lo. december 1982 vedtaget en henstilling om

principperne for Fællesskabets politik vedrørende pensionsalder.

Henstillingen indeholder dels en langsigtet forpligtelse for med-

lemsstaterne til gradvis at gennemføre en fleksibel pensionering og

dels en kortsigtet mere begrænset forpligtelse.Sidstnævnte forplig-

ter medlemsstaterne til i lyset af henstillingens principper om

fleksibel pensionering at tage deres pensionsordninger op til revi-

sion i løbet af de næste 2 år og at overveje muligheden for

indførelse af glidende pensionering dvs. gradvis nedsættelse af

arbejdstiden i de sidste erhvervsaktive år.

Siden henstillingens vedtagelse er der ikke sket nogen yderligere

udvikling på området.

Pen aktuztlz debat om dutpcnbion

Der er i de senere år sket omfattende ændringer i pensionslov-

givningen, senest med førtidspensionsreformen og samling af bestem-

melserne om social pension i én lov. Samtidig er efterlønnen indført,

og der er gennemført forbedrede muligheder for tjenestemænds til-

bagetrækning fra arbejdsmarkedet inden den normale pensionsalder på •

67 år.

Debatten om pensionssystemets hensigtsmæssighed har i de senere år

koncentreret sig om, hvorvidt det er rimeligt, at pensionsudbetaling

og efterløn er kædet sammen med kravet om fuldstændig tilbagetrækning

fra arbejdsmarkedet.

En gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet vil angiveligt være i

overensstemmelse med mange lønmodtageres ønske om en høj grad af

selvbestemmelse og kontinuitet både velfærdsmæssigt og økonomisk.
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Kritikere af efterlønsordningen har f.eks. hævdet, at det er

urimeligt, at efterlønsmodtagere kun kan arbejde 2oo timer årligt.

Lønmodtagernes organisationer har vist nogen interesse for en

delpensionsordning, men har klart tilkendegivet, at en forbedret

fuldtids pensionsordning prioriteres højere.

Soc-LaljotiA kn<LnQt>'Ln&t<Ltuttzt'!> andzfi'iøgo.Zaz om z^tzfiZøn ztto.fi dzl-

pzn&ion. (socialforskningsinstituttets meddelelse nr. 42, 1984).

Undersøgelsen belyser bl.a. de 5o-66 åriges indstilling til to

forskellige offentlige forsørgelsesformer - dels efterlønsordningen,

dels en endnu ikke eksisterende delpensionsordning, hvor pension

kombineres med deltidsarbejde.

Undersøgelsesmaterialet er indsamlet i oktober 1982 som led i

en af de såkaldte Omnibusundersøgelser, der er landsdækkende

interviewundersøgelser, som foretages i fælleskab af Danmarks

Statistik og socialforskningsinstituttet. Stikprøven af 5o-66-

årige bestod af I.o75 personer, hvoraf der blev opnået interview

med 842 eller 78 pct.

Undersøgelsen viser, at indstillingen til delpension er

positiv blandt 5o-66-årige, idet omkring 6o pct. af denne alders-

gruppe mener, at et forslag om fra det 6o. år at kunne kombinere

deltidsarbejde med delpension er godt. Kun 14 pct. afviser direkte

forslaget. Det er i øvrigt hyppigst arbejdere, som afviser tanken

om delpension.

De 5o-66-årige er endvidere blevet stillet spørgsmålet om efter-

løn eller delpension?

Det synes imidlertid som om, de 5o-66 åriges indstilling til

efterløn og delpension ikke helt er i overensstemmelse med Ældre-

kommissionens og Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse, der er

gengivet tidligere, nemlig at delpension burde udelukke efterløn.

Således er to trediedele af de 5o-66 årige helt eller overvejende

positive over for både efterlønsordningen CKJ en delpensionsord-

ning, og kun omkring en trediedel mener, at efterlønsordningen

bør afvikles, hvis der gennemføres en delpensionsordning. Resul-

taterne peger derfor i retning af, at en eventuel delpensionsord-

ning bør gennemføres som et supplement til efterlønsordningen.
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Undersøgelsen viser, at andelen af 5o-66-årige, som nu eller

senere vil udnytte en delpensionsordning, er væsentlig lavere end

den andel, som finder, at delpensionsforslaget er godt. Samlet mener

én trediedel af de 5o-66-årige, at de uden betænkelighed ville

udnytte en delpensionsordning. Interessen er størst blandt selv-

stændige og overordnede funktionærer, mens den er mindst blandt

ufaglærte arbejdere.

Det betvivles dog, at alle personer, der uden forbehold

udtrykker ønske om at gå på delpension, faktisk vil gøre det,

hvis det kommer til stykket.

På spørgsmålet om, hvorledes en delpensionsordning bør indrettes ,

mener omkring 60 pct. af alle 5o-66-årige, at den bedste ordning

er, at alle ved samme nedsættelse af arbejdstiden får samme pension.

25 pct. mener, at pensionen bør være størst for de mindre indkomster,

mens kun 14 pct. støtter en delpensionsordning som den, der

findes i Sverige, og som er foreslået i Norge, hvor pensionen

som udgangspunkt skal erstatte den bortfaldne indkomst, dvs.

at den vil være størst for de højere indkomster.
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e.HENSYN BAG INDFØRELSE AF REGLER OM DELPENSION

Soc-ialo. he.n&yn

I dag er det mest almindeligt, at folk arbejder på fuld tid, lige

indtil de trækker sig tilbage og går på pension. Arbejdsevnen aftager

derimod ofte gradvist med alderen. På mange arbejdspladser kan

det imidlertid være vanskeligt at tage særlige hensyn til de

ældre. Resultatet kan blive et arbejdsophør, selvom vedkommende

egentlig godt kunne have tænkt sig at fortsætte nogen tid endnu.

En brat overgang fra det erhvervsaktive liv til pensionisttil-

værelsen har også vist sig at kunne give problemer, som endda

kan føre til sygdom og tidlig død. Det er en vanskelig omstilling,

når man med et mister den daglige kontakt med arbejdskollegaer og

den udfordring og prestige, som arbejdet giver. Samtidig skal man

som pensionist søge at skabe sig nye interesser og nye kontakter.

En adgang til deltidsarbejde sammen med en delpension i en periode

inden den endelige overgang til pension vil i mange tilfælde kunne

lette omstillingen. I denne periode kan der arbejdes i et omfang,

som den ældre måske bedre kan overkomme. Fordelene ved stadig

at være aktiv bevares. Men samtidig bliver der tid og mulighed

for at vænne sig til og at forberede sig på det tredie livsafsnit:

tilværelsen som pensionist.

Der er betydelig forskel på, hvornår alderen begynder at

gøre sig gældende i forhold til arbejdsevnen. Det afhænger også

af arbejdets karakter og af den enkeltes helbred. Samtidig vil

det være forskelligt, hvilke muligheder der vil være for at

opnå deltidsarbejde. Disse forhold taler for, at tilgangsalderen

til delpension ikke bliver for snæver.

Det vil også være højst forskelligt, hvor lang en omstillings-

periode med delpension den enkelte har behov for og lyst til,

og hvorlænge det er muligt at få deltidsarbejde. Ordningen bør

derfor udformes så fleksibelt som muligt. Inden for ret vide

grænser bør den enkelte selv kunne bestemme, hvorlænge delpensionen

skal løbe.
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Selv hvor der i dag i overenskomsterne er mulighed for at få

deltidsarbejde og bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, vil

kun få kunne udnytte denne adgang, hvis der ikke; er en rimelig

økonomisk kompensation for lønnedgangen.

Dette hensyn fører til, at delpensionsydelsen skal være rimelig

høj ved tilslutning til ordningen, hvor ydelsen skal kompensere

for lønnedgang og sikre en vis økonomisk kontinuitet for den

enkelte. Dette forhold gør sig ikke gældende i helt samme

grad i slutfasen,jfr. s. 67, hvor lønmodtageren forbereder sig til

pensionisttilværelsen og de snævrere økonomiske rammer, der er ty-

piske for pensionister.

I udvalgets kommissorium synes hovedvægten også at være

lagt på de her beskrevne sociale og velfærdsmæssige hensyn,

dvs. at en ordning primært bør have til formål at sikre den

enkeltes individuelle muligheder for en gradvis og selvvalgt

tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Hertil kommer, jfr. de

følgende afsnit, at de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

en delpensionsordning efter udvalgets opfattelse er tvivlsomme.

Hensynet hertil bør derfor ikke være afgørende for, hvordan

ordningen udformes.

Bz6k3i{)tig&l6e.6m$!>iigz og bamfcundaøkonomiuke. hznMjn

Socialforskningsinstituttets undersøgelse fra 1977 af de

ældres levevilkår, der omfatter de 62-74 årige, viser, at et

betydeligt antal ældre, som har trukket sig tilbage fra

arbejdsmarkedet, har et ønske om at arbejde.

Socialforskningsinstituttets undersøgelse om efterløn eller

delpension, jfr. beskrivelsen s.42, viser også, at 1/3 af de

5o-66 årige angiver, at de uden betænkelighed ville udnytte

en delpensionsordning.

De væsentligste samfundsmæssige hensyn bag indførelse af en del-

pensionsordning er de sociale og velfærdsmæssige hensyn for dem,

som omfattes af delpensionsordningen.
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Socialforskningsinstituttet har i publikation nr. 122 "Efter-

løn og beskæftigelse" fra september 198 3 på baggrund af en

stikprøveundersøgelse blandt virksomheder og medarbejderrepræsen-

tanter undersøgt efterlønsordningens beskæftigelseseffekt. I denne

undersøgelse ser man ikke udelukkende på genbesættelsen i den

stilling, der er blevet ledig som følge af en persons overgang

til efterløn (genbesættelsen i l.led), men går videre i følgende

led, når besættelsen af det job en efterlønsmodtager efterlader,

sker med en person, der allerede er beskæftiget i samme eller

anden virksomhed.

Med udgangspunkt i denne definition når man frem til en be-

skæftigelseseffekt på 66 pct. i 1. led. På basis af genbesættelses-

procenten i 2.led, der omfatter de tilfælde, hvor genbesættelse

i l.led er sket med en person fra samme virksomhed, når man frem

til en samlet beskæftigelseseffekt på 5o pct., når beregningerne

er ført frem til 5.led.

Arbejdsdirektoratet ge:nnemførte i 198o en stikprøveundersøgelse

på godt loo efterlønsmodtagere, der i april 198o overgik til

efterløn. AF-kontorerne foretog en spørgeskemaundersøgelse blandt

de virksomheder, som efterlønsmodtagerne havde forladt. Under-

søgelsen viste blandt andet, at genbesættelse af stillinger, der

forlades, fordi personer overgår til efterløn, sker i 7o

pct. af tilfældene.

De ældre arbejdstagere bliver således ikke i alle tilfælde

erstattet, og arbejdsgiverne vil muligvis være endnu mindre

tilbøjelige til at ansætte erstatningsarbejdskraft for

ældre, der blot får nedsat arbejdstiden.
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De svenske erfaringer med delpension tyder ikke på, at der vil

blive tale om nogen klar beskæftigelsesmæssig virkning. Ved

indførelse af delpension i Danmark kan der på den ene side blive

tale om at personer, som havde påtænkt at gå på efterløn - og

dermed fuldstændigt forlade arbejdsmarkedet - i stedet vælger ,

delpension og dermed en fortsat delvis tilknytning til arbejds-

markedet. I dette tilfælde vil delpensionsordningen medvirke til

at forøge arbejdskraftudbuddet. Omvendt må en delpensionsordning

forventes i en række tilfælde at føre til, at personer, som

ikke ønsker en fuldstændig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet -

og for hvem efterlønsordningen derfor ikke er en mulighed - i stedet

benytter sig af den mulighed for gradvis tilbagetrækning fra

arbejdsmarkedet, som delpensionsordningen indebærer. I dette

tilfælde vil der således blive tale om en reduktion af

arbejdsstyrken sammenlignet med situationen uden delpension.

Endelig er der normalt en effektivitetsforøgelse forbundet med at

arbejde på deltid i stedet for på fuld tid. Det betyder, at

det omtalte forøgede arbejdskraftudbud bliver større og

reduktionen af arbejdsstyrken mindre end svarende til ændringerne

i præsterede arbejdstimer.

Alt i alt må det formodes, at en delpensionsordning næppe vil

have nogen større beskæftigelsesmæssig virkning, men den samlede

virkning vil dog nok gå i negativ retning.

En delpensionsordning, som ovenfor skitseret, indebærer

bruttomerudgifter på de offentlige budgetter af størrelses-

ordenen o,5 til 1,5 mia.kr. årligt.

I det omfang en del af delpensionisterne rekrutteres fra kredsen

af personer, som ellers ville have søgt efterløn, reduceres ud-

gifterne til efterløn som følge af delpensionsforslaget. Det er

dog klart en forudsætning for at medtage sådanne beregnede mindre-

udgifter til efterløn, at medlems- og arbejdsgiverbidragene bl.a.
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til finansiering af efterlønsordningen ikke reduceres, selv om

udgifterne til efterløn falder ved indførelse af delpension. I

jo større udstrækning delpensionisterne rekrutteres fra kredsen

af mulige efterlønsmodtagere, jo mere vil den umiddelbare

belastning af de offentlige budgetter blive reduceret. Til

gengæld vil dette som ovenfor nævnt indebære en forøgelse af

det samlede arbejdskraftudbud - og dermed formentlig et yderligere

træk på arbejdsløshedsdagpengene.
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f.Adgang til deltidsbeskæftigelse

Hulighe.de.fi f^on. deltid

En delpensionsordning, med en nedtrapning af arbejdstiden i

lønmodtagerens hovedstilling, forudsætter, at lønmodtageren

skal have mulighed for deltidsbeskæftigelse.

I dag er der ingen generel adgang til deltidsbeskæftigelse.

Deltidsarbejdets omfang og vilkår reguleres stort set udelukkende

ved kollektive overenskomster eller ved individuel

aftale. Spørgsmålet om adgang til deltidsbeskæftigelse og

vilkårene herfor er det således overladt arbejdsmarkedets parter

at tage stilling til. Efter tjenestemandslovens § 58, stk.3,

og lignende bestemmelser i kommunale tjenestemandsvedtægter

m.v. er der dog fastsat særlige regler vedrørende deltidsbeskæf-

tigelse af tjenestemænd, hvorefter anmodninger om deltidsansættelse

kan imødekommes.

V<Lltidi>a.n&xttQ.(.b2. i dzn pfiivatz stktoft

Efter de foreliggende oplysninger, som er refereret i ældre-

kommissionens 2.delrapport om de ældres vilkår og bekræftet

som værende de seneste af Dansk Arbejdsgiverforening, er

overenskomster med en ubetinget adgang til deltidsansættelse

meget sjældne.Derimod giver et ikke ringe antal overenskomster

adgang til deltidsansættelse, når visse betingelser er

opfyldt. De betingelser, der oftest vil være tale om, er en

eller flere af følgende:

- at de pågældende ikke i forvejen er fuldtidsbeskæftigede,

- at der er tale om høj alder eller dårligt helbred,

- at der ikke sker en reduktion af antallet af fuldtidsbe-

skæftigede,

- at arbejdsgiveren ikke på anden måde kan skaffe den fornødne

arbejdskraft,og

- at der ved forhandlinger lokalt eller mellem overenskomst-

parterne skal være opnået enighed om deltidsansættelse.
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Af andre - sjældnere forekommende betingelser -kannævnes

- at der er tale om nye arbejdspladser,

- at der er tale om stillinger, der er blevet ledige ved

naturlig afgang, og

- at de pågældende arbejdere ønsker det, dvs. at deltids-

beskæftigelse er selvvalgt.

Af de nævnte betingelser kan flere som nævnt forekomme samtidigt,

ligesom der kan være tale om alternative betingelser. Det er

forsigtigt anslået, at inden for Dansk Arbejdsgiverforenings

overenskomstsområde er ca. 60 pct. af de ansatte ikke afskåret

fra deltidsansættelse i tilfælde af høj alder eller dårligt

helbred.

Vulti.d.AcinAætte.l', e i. dzn o ̂ fitntlZge. bukton.

Inden for staten er der typisk adgang til deltidsbeskæftigelse.

Finansministeriet har ved cirkulæreskrivelse af 21. januar 1977

og cirkulærer af 14. juli 1977, 25. maj 1978 (og 2. november

1979) direkte anbefalet, at anmodning om deltidsarbejde imødekommes.

Indenrigsministeriet har ved cirkulæreskrivelse af 22. oktober

1976 til kommuner og amtskommuner ligeledes anbefalet, at anmodning

om deltidsarbejde imødekommes. Der er dog et antal overenskomster

uden adgang til deltid, først og fremmest vedrørende en række

institutionsbestemte overenskomster, typisk med overvejende mandlige

ansatte. Maksimalt 2o.ooo ansatte skønne;s for statens vedkommende

at være omfattet af sådanne overenskomstbestemmelser.

Der foreligger ikke oplysninger om, at adgangen til del-

tidsbeskæftigelse i noget væsentligt omfang har været udnyttet

af ældre lønmodtagere.
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Vzltld -i hofibindulbz med ddlptni>lon

Der er således ofte mulighed for at opnå deltidsansættelse,

men sjældent en ubetinget ret hertil.

En sådan ret til deltidsarbejde kunne fastslås ved lov.

Ifølge udvalgets kommissorium forudsættes en delpensionsordning

imidlertid i fornødent omfang udfyldt ved aftaler mellem

arbejdsmarkedets parter om adgang til deltidsbeskæftigelse i

forbindelse med gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Det må derfor ligge uden for udvalgets opgave at beskæftige sig

med en generel løsning ad lovgivningsvejen.

En ret til deltidsbeskæftigelse er imidlertid afgørende for, om

en delpensionsordning vil komme til at fungere efter hensigten.

Delpension må derfor betinges af, at lønmodtagerne i henhold til

overenskomst eller individuel aftale kan overgå til deltid.

På denne baggrund finder udvalget, at enkelte problemstillinger

i denne forbindelse må fremhæves.

Selvom en delpension er et led i den sociale pensionslovgivning,

er den i så høj grad forbundet med en aktiv arbejdsindsats,

at udvalget kan være enigt i, at det overlades til arbejdsmarkedets

parter selv at finde ud af, om der ved overenskomstforhandlingerne

skal satses på deltid generelt, deltid til ældre, nedsat

arbejdstid osv. Herved overlades det til arbejdsmarkedets

parter at prioritere.

Erfaringerne fra den svenske ordning, hvorefter adgang til

deltidsbeskæftigelse forudsættes tilvejebragt ved aftaler

mellem arbejdsmarkedets parter, viser, at der typisk ikke

indgås aftale om ret til deltidsbeskæftigelse, men at de

enkelte virksomheder normalt er velvillige, således at ingen

større grupper er afskåret herfra. Danske virksomheder vil

formentlig udvise en tilsvarende velvilje. Det må dog i den for-

bindelse bemærkes, at en overenskomst, der ikke giver ret

til deltidsbeskæftigelse, ikke kan fraviges ved aftale
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mellem den enkelte arbejdsgiver og hans ansatte.

Udvalget finder derfor, at udviklingen bør følges i de

første år efter en ordnings iværksættelse med henblik på

en vurdering af,om den faktiske adgang til deltidsansættelse

må anses for tilstrækkelig. Opmærksomheden bør i denne

sammenhæng også henledes på om de lønmodtagere, der ikke er

omfattet af en overenskomst, gennem lovgivning skal sikres

ret til deltid. En lovgivning forudsætter imidlertid, at der

på størsteparten af overenskomstområdet indgås deltidsaftaler.Alle,

der herefter ikke opnar en overenskomstmæssig ret, kan få en

ret hertil gennem lovgivning - eventuelt direkte imod indholdet

af deres overenskomst.

Det er udvalgets opfattelse, at det allerede i

forbindelse med indførelsen af en delpensionsordning bør

henstilles til arbejdsmarkedets parter at aftale en ret til

deltidsbeskæftigelse for den gruppe lønmodtagere, som vil

være omfattet af delpensionsloven.

I en sådan henstilling bør det efter udvalgets opfattelse

understreges, at henstillingen alene vedrører deltid til ældre,

der søger delpension.

Henstillingens effekt bør som nævnt vurderes efter nogle

år for at sikre, at der skabes den nødvendige adgang til

deltidsarbejde som forudsætning for udnyttelsen af

delpensionsordningen.
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g.Betingelser for ret til delpension

kldznt>b uting zibzi

x Baggrunden for indførelse af delpension er ønsket om at

øge mulighederne for en gradvis og individuel bestemt

overgang fra erhvervsaktivitet til pensionsalder. Det alders-

interval, i hvilket der kan udbetales delpension, bør derfor

ikke fatsættes for snævert. Dette kan begrundes både i, at

ønskerne om tilbagetrækningstidspunkt i vidt omfang vil variere,

og i at nedtrapningen af arbejdstiden bør ske over en ikke

alt for kort periode.

Omvendt kan hensynet til de begrænsede økonomiske midler

eventuelt tale for at gøre personkredsen mere snæver, f.eks.

således at ordningen i iværksættelsesfasen omfatter begrænsede

aldersgrupper. En udvidelse af personkredsen kunne herefter over-

vejes, hvis de indvundne erfaringer taler for det.

Det vil være naturligt at sætte den øvre aldersgrænse for ret

til delpension til 67 år, idet alle fra dette tidspunkt har

ret til folkepension. Folkepensionen er ganske vist ikke betinget

af erhvervsophør, men i en tid, hvor arbejdskraftudbuddet er

rigeligt, er der næppe grund til at begunstige en ordning, der

sigter på at bevare en højere afgangsalder.

Der er grund til at antage, at en delpensionsordning

vil være attraktiv for en begrænset del af de over 67-årige.

Erhvervsfrekvensen er i dag meget lav for denne gruppe, men

en mulighed for delpension kunne måske øge lysten til fortsat

erhvervsarbejde. Efter udvalgets opfattelse kan dette ikke i

første omgang begrunde en udstrækning af ordningen udover

den sædvanlige folkepensionsalder, men på længere sigt kan

en udvidelse af personkredsen måske vise sig hensigtsmæssig. Dette

må dog forudsætte, at de gældende regler om folkepension tages

op til overvejelse.
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Udvalget er opmærksom på, at en delpensionsordning, der

slutter ved det 67. år, vil give særlige problemer for

lønmodtagere med en senere pensionsalder. Hvis en

lønmodtager,der har modtaget delpension og har haft arbejdstidsned-

sættelse i et aktuelt beskæftigelsesforhold, efter det 67.

år ønsker at udnytte en evt. mulighed for fuldtidsbeskæf-

tigelse, kan der opstå problemer på virksomheden/ arbejdspladsen.

Udvalget mener ikke, at denne mulighed bør beskæres.

Problemet kan løses, f.eks. ved at lønmodtageren ved accept

af delpension giver afkald på at vende tilbage til sin

fuldtidsstilling. Jfr. i øvrigt overvejelserne i kap. 6 om

en nedsættelse af pensionsalderen.

For så vidt angår den nedre aldersgrænse finder udvalget, at

delpension bør kunne ydes fra det 6o. år.

Fra dette tidspunkt er der ret til efterløn, og mange private

pensionsordninger er indrettet på, at lønmodtageren kan

få udbetalt pension under forudsætning af erhvervsophør.

Pensionsydelsen vil dog typisk være reduceret i forhold til

den pension, der kan tages ud ved det 67. år. Enkelte grupper

har mulighed for at modtage delvis pension fra det 6o. år.

Spørgsmålet om, hvorledes en delpension skal relateres til

andre pensionsydelser er behandlet s. 58-59.

Tnduød&i&t og bopæl

Delpensionsordningen udformes som en del af den sociale

pensionslovgivning.

Retten til pension efter den sociale pensionslov er som

hovedregel betinget af dansk indfødsret,. Hovedvægten i en

delpensionsordning ligger imidlertid på den arbejdsmæssige

tilknytning, hvorfor udvalget er af den opfattelse, at der

alene bør stilles krav om, at en person ,der modtager delpension ,

har arbejde her i landet.
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Der må administrativt fastsættes nærmere regler for, i hvilket

omfang delpensionister kan få udbetalt ydelser, når de har

bopæl i udlandet.

Selv i tsndige.

De hensyn, der begrunder indførelse af en delpensionsordning,

gælder, uanset om en person er beskæftiget som lønmodtager eller

som selvstændig. Der bør derfor principielt ikke være be-

grænsning i adgangen til delpension, afhængig af om erhvervs-

arbejdet har haft den ene eller den anden karakter. Det må

imidlertid forudses, at det vil volde store administrattive

vanskeligheder at lade en delpensionsordning omfatte selv-

stændige, bl.a. fordi det vil være vanskeligt at. fastsætte

og kontrollere omfanget af den nuværende og tidligere be-

skæftigelse. Den svenske delpensionsordning omfattede i

1. omgang ikke de selvstændige, der først kom meid i ordningen

i 1981. De svenske erfaringer viser også, jfr. omtalen foran,

at der er en række administrative problemer med de selvstændiges

deltagelse. Det har endvidere vist sig, at der hos de selv-

stændige er en begrænset interesse for at deltage i delpen-

sionsordningen samt at kun få selvstændige har opfyldt betingelserne

for at deltage.

Iværksættelsen af en delpensionsordning vil giveît rumme en

række problemer, der løbende må afklares i ordningens første

tid. Selv om de selvstændige principielt bør have adgang til

ordningen, vil det derfor nok være hensigtsmæssigt, at dette

ikke sker i 1. omgang, men udskydes til et senere tidspunkt.

De særlige komplikationer, der vil være forbundet med de

selvstændiges optagelse i ordningen,skal dermed ikke løses

i forbindelse med andre startvanskeligheder, og de erfaringer,

der indvindes i ordningens første tid, kan medvirke til at

lette løsningen af disse problemer. Udvalget finder på denne

baggrund, at spørgsmålet om en udvidelse af personkredsen til også

at omfatte selvstændige, vil kunne tages op til vurdering, når

delpensionsordningen har fungeret i en 3-årsperiode.
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berettigede til delpension, fordi de ovennævnte pensionsydelser

overvejende ydes til personer, som ikke længere har tilknytning

til arbejdsmarkedet.

I det omfang personer, der deltager i en delpensionsordning og

således fortsat er i arbejde, måtte kunne oppebære pensions-

ydelser fra private pensionsarrangementer,er der næppe grundlag

for at regulere delpensionsydelsen for sådanne indtægter.

Det typiske vil efter udvalgets opfattelse være,at de personer,

der deltager i en delpensionsordning, vil vælge den økonomisk

mest fordelagtige løsning - at udskyde alderspensionen. Sam-

tidig udbetaling af delpension og andre pensionsydelser vil

derfor næppe finde sted i praksis.

Det vil således især være anden opsparing til alderdommen

end egentlige pensionsordninger, der kan tænkes udbetalt eller

forbrugt sideløbende med en delpensionsydelse.

Denne opsparing kan have mange former, f.eks. kapitalpension,

obligationer, opsparing i ejerbolig eller lignende. Udvalget finder,

at der næppe er grundlag for at regulere delpensionsydelsen for

indtægter af denne art.

Udvalget finder, at delpension i relation til andre pensionsydelser

bør betragtes som arbejdsindtægt. Delpensionen vil således kun

have indflydelse på disse pensionsordninger i den udstrækning,

arbejdsindtægt har det.

Specielt hvad angår tjenestemænd, fører dette synspunkt efter

udvalgets opfattelse også til, at der - bl.a. af hensyn til

risikoen for at skabe yderligere samordningsproblemer - ikke

i forbindelse med tjenestemænds overgang til deltidsarbejde

med social delpension bør udløses delvis tjenestemandspension,

men at udbetaling af tjenestemandspension først bør påbegyndes

ved tjenestemandsansættelsens ophør.

I

Udvalget finder i øvrigt, at det skal være muligt at forlade

delpensionsordningen, såfremt den enkelte måtte ønske det,

f.eks. hvis man måtte ønske at genoptage fuldtidsarbejde. Ind-

træden i ordningen igen kan herefter kun ske, når betingelserne

igen er opfyldt.
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Endelig har det ikke været tanken, at personer, der går på delpen-

sion, skal fraskrive sig muligheden for at gå på efterløn. Så-

fremt betingelserne for efterløn er opfyldt, skal en person

på delpension have mulighed for i løbet af perioden fra det 60.-

67. år at gå på efterløn.

Der må tages stilling til spørgsmålet om, hvorledes efterlønnen

i så fald skal beregnes. Der skal peges på, at den mest

hensigtsmæssige ordning formentlig vil være den, hvor der

optjenes "anciennitet" parallelt i de 2 ordninger, dvs. at

en periode,hvor der udbetales delpension sidestilles med en

efterlønsperiode, og at delpensionen sidestilles med arbejds-

indtægt i relation til beregning af hidtidig indtægtsgrundlag

i efterlønsordningen.

K-tav til a.Kbtjd(>tidi,n(Ldi>3>ttQ.li,zn

Den nedtrapning af arbejdstiden, der er en betingelse for

deltagelse i delpensionsordningen, må ikke føre til, at

beskæftigelsen bliver af et så ringe omfang, at der ikke længere

er tale om egentlig erhvervsbeskæftigelse. I så fald kan

der næppe tales om gradvis overgang til pensionisttilværelsen.

Nedsættelsen af arbejdstiden må samtidig ses i sammenhæng

med kompensationsordningen, idet delpension som nævnt bør være

af en vis størrelse.

Udgangspunktet for kravet om arbejdstidsnedsættelsen må være

en normal arbejdsuge på 4o timer. Udvalget er opmærksom på,

at nogle lønmodtagere, f.eks. skifteholdsarbejdere, har en

normal ugentlig arbejdstid på under 4o timer, men finder

af praktiske/administrative grunde, at nedsættelsen bør måles i

arbejdstimer ud fra en ugentlig arbejdstid på højst 4o

timer.

En arbejdstid på 15 timer pr. uge må antages at opfylde

kravet om en reel erhvervsaktivitet ,og samtidig udelukker denne

grænse ikke lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid på under

4o timer fra et reducere arbejdstiden væsentligt.

Såfremt delpensionsordningen skal virke efter sin hensigt, må

der tillige stilles krav om, at der sker en reel lempelse af

den enkeltes arbejdsbyrde.

Ud fra dette synspunkt finder udvalget, at der kun bør til-



6 1

lades en højeste arbejdstid på 3o timer ugentlig.

Det vil således være en betingelse for delpension, at

arbejdstiden ligger i intervallet mellem 15 og 3o timer

ugentligt.

For personer med normal fuld arbejdstid på 4o timer om

ugen kræves der således en arbejdstidsnedsættelse på mindst

lo timer om ugen. Et sådant krav vil ikke altid kunne op-

fyldes af deltidsansatte. Det skal i denne forbindelse frem-

hæves, at ca. 2o pct. af arbejdsstyrken i dag er på deltid,

og at det næppe kan være rimeligt, at denne gruppe, der

i forvejen har valgt eller er nødt til at arbejde på nedsat

tid uden kompensation, på forhånd udelukkes fra deltagelse

i ordningen.

Det er udvalgets opfattelse, at den enkelte lønmodtager bør

være forholdsvis frit stillet i valg af arbejdstid,og

udvalget finder derfor, at kravet til arbejdstidsnedsættelsen ikke

bør være for restriktivt.

Det foreslås på denne baggrund, at der stilles krav om, at

arbejdstidsnedsættelsen skal være mindst 25 pct. af den

hidtidige arbejdstid, dog således at nedsættelsen beregnes

ud fra en arbejdstid på højst 4o timer, dvs. at arbejds-

tidsnedsættelse fra et højere antal arbejdstimer ikke med-

regnes. En række deltidsansatte vil herefter også få mulighed

for at deltage i ordningen.

Personer med 19 timers ugentlig beskæftigelse eller derunder vil

være udelukket fra at deltage i ordningen.

Arbejdstidsnedsættelsen skal ske i lønmodtagerens samlede

arbejdstid. Udvalget finder, at personer der har lønnet

bibeskæftigelse også skal medregne denne beskæftigelse.

Det overlades til den pågældende selv at afgøre,om arbejds-

tidsnedsættelsen skal ske i hovedstillingen, jfr. dog at

arbejdstidsnedsættelseir fra et højere antal ugentlige arbejdsti-

mer end 4o ikke medregnes.
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Se-tegning a<$ afibzjd-bt-ld og aibzj di>ti.do.ni> placeAing

Det er tidligere foreslået, at ret til delpension forudsætter

beskæftigelse i de forudgående 12 måneder. I forlængelse

heraf skal det foreslås, at det er arbejdstiden i disse 12

måneder, der lægges til grund ved fastsættelsen af den

hidtidige arbejdstid.

Arbejdstiden efter overgang til delpension foreslås beregnet

som et gennemsnit af arbejdstiden over en periode på 6

måneder. Ved overgangen og ved senere eventuelle ændringer

må den forventede arbejdstid i de kommende 6 måneder anvendes.

Viser det sig efterfølgende, at arbejdstiden ikke blev som

skønnet, må der tages stilling til delpensionsretten, evt. ske

regulering af ydelsen. Det vil dog være hensigtsmæssigt,

hvis der fastsættes en grænse for, hvor små ændringer i

arbejdstiden, der skal have betydning i denne henseende.

Sygdom eller arbejdsløshedsperioder inden for de nævnte

6 og 12 måneders perioder medregnes som beskæftigelse, men

påvirker ikke den gennemsnitlige arbejdstid. Der er dog

foreslået fastsat grænser for hvor lange sygdoms- og arbejds-

løshedsperioder, der kan medregnes, jfr. foran side 57.

Udvalget finder, at arbejdstidens placering bør overlades

til aftale mellem parterne, idet kravene til den minimale

arbejdstid sikrer en reel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den ovenfor nævnte gennemsnitsberegning sikrer efter udvalgets

opfattelse, at arbejdstiden fordeles hensigtsmæssigt over

året.

For lønmodtagere med atypiske beskæftigelsesperioder

som f.eks. sæsonarbejdere bør der i nødvendigt omfang fast-

sættes særlige regler.



6 3

h.Ydelsen i en delpensionsordning

Ifølge udvalgets kommissorium skal der indføres en del-

pensionsordning, der skaber økonomisk baggrund for en gradvis

tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Udvalgets overvejelser har ført til, at det bærende element

i en delpensionsordning er velfærdshensynet eller med andre

ord hensynet til den enkeltes mulighed for selv at bestemme

tilbagetrækningstidspunkt og -omfang.

Den kompenserende ydelse må derfor have en sådan størrelse,

at den for så mange som muligt giver en sådan reel valgfrihed,

og dermed lever op til kravet om en rimelig grad af økonomisk kon-

tinuitet for den enkelte i tilbagetrækningsperioden.

En delpensionsordning må ud fra disse hensyn udformes, således

at det bliver muligt for den enkelte, uanset udgangspunkt, at

opretholde et rimeligt forsørgelsesgrundlag ved hjælp af en

kombination af løn og delpension, idet delpension delvis erstatter

indtægtsnedgangen.

ydzl6e.ru> ant

Den kompenserende ydelse kan relatere sig til den enkelte

lønmodtagers indtægtsforhold eller den kan have karakter af

en fast ydelse, der gradueres efter den enkeltes arbejdstids-

nedsættelse.

Den svenske delpensionsordning opererer med en delpensions-

ydelse på 5o pct. af indkomstbortfaldet ved arbejdstids-

forkortelse inden for visse rammer, der er noget forskellige

for lønmodtagere og selvstændige. (For lønmodtagere kan

pensionsgrundlaget ikke overstige forskellen mellem den

indtægt, der lægges til grund ved beregningen af sygedagpenge

før og efter arbejdstidsnedsættelsen. Indtægter over 7,5 x

"basbeloppet", der i 1983 udgør 2o.3oo sv. kr., tages ikke

i betragtning.
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Efter det norske forslag til delpension er kompensations-

ydelsen halvdelen af indtægtsbortfaldet inden for visse

rammer. Der gives ikke kompensation for arbejdsindtægt, der

overstiger 6 x grundbeløbet, der i 1983 udgør 16.4oo n.kr.,

og delpensionsydelsen kan ikke være højere end 2 x grundbeløbet.

Hensynet til økonomisk kontinuitet for den enkelte medfører

ikke nødvendigvis, at en ydelse må baseres på et indkomst-

bortfaldsprincip. Det vil i denne forbindelse være tilstrække-

ligt, at ydelsen generelt bliver af en sådan størrelse, at

store persongrupper ikke på forhånd føler sig afskåret fra

ordningen.

Heller ikke Ældrekommissionen fandt, at indkomstbortfalds-

princippet var den mest hensigtsmæssige ordning, jfr. side

38.

Ifølge Socialforskningsinstituttets undersøgelse om efter-

løn eller delpension, jfr. s.42 mener omkring Go pct. af alle

5o-66 årige, at den bedste ordning er, at alle ved samme

nedsættelse af arbejdstiden får samme pension.

I dagpengeordningen ved sygdom og arbejdsløshed anvendes indkomst-

bortfaldsprincippet, men med den væsentlige modifikation, at

ydelserne ikke kan overskride et vist maksimum, og således

er faste for alle, der har de maksimale dagpenge.

Delpensionsordningerne forudsættes imidlertid tilrettelagt

som et led i den sociale pensionslovgivning, desr bygger

på ensartede ydelser, hvortil kommer, at også administrative

grunde kan tale for en ordning, hvorefter delpensionsydelsen

er en fast ydelse, der står direkte i forhold til arbejds-

tid sned sæt te Isen .

Udvalget finder på denne baggrund, at delpensionsydelsen som

udgangspunkt bør være en fast ydelse,og at den bør beregnes

ud fra et givet kronebeløb, som svarer til en -tænkt- loo

pct. nedsættelse af arbejdstiden. Delpensionen beregnes som en

brøkdel af beløbet svarende til arbejdstidsnedsættelsens omfang,

idet dog kravet om en mindste arbejdstid sætter den øvre grænse

for delpensionsydelsen. Største delpensionsydelse vil være
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25/4o af det givne beløb,og mindste delpensionsydelse vil

være 5/4o af det givne beløb.

Vd<Lli,z.n& Atønxzl&n

Som tidligere nævnt bør ydelsen være af en sådan størrelse,

at delpensionsordningen bliver et reelt tilbud til størsteparten

af de erhvervsaktive i den pågældende aldersgruppe. Samtidig

er det udvalgets opfattelse, at ydelsen sammen med arbejds-

indtægten bør overstige den ydelse - efterløn - ,der

kan udbetales ved fuld tilbagetrækning. På denne baggrund har

udvalget foreslået 3 modeller, der senere belyses nærmere.

Her har udvalget angivet det udgangsniveau, der efter udvalgets

opfattelse vil være hensigtsmæssig.

Ydelsens størrelse i udgangssituationen er i alle 3 modeller

fastlagt således, at 1/2 delpensionsydelse + 1/2 løn for

gennemsnitslønmodtageren er mere fordelagtig end efterlønssatsen

på 1. trin.

I model A er udgangspunktet, dvs.beløbet ved en tænkt loo

pct. arbejdstidsnedsættelse fastsat til 3 x folkepensionens

grundbeløb, dvs. Io6.74o kr.

I model B er beløbet fastlagt med udgangspunkt i en

ikke faglært arbejders gennemsnitlige løn, dvs. 135.ooo kr. om

året, således at 1/2 lønindtægt og 1/2 delpensionsydelse

udgør 9 5 pct. af hidtidig indtægt. Ved en tænkt loo pct.

arbejdstidsnedsættelse udgør beløbet såle;des 122.ooo kr.

I model C udgør beløbet ved en tænkt loo pct. arbejdstids-

nedsættelse Io4.8oo kr. årlig svarende til den max.dagpenge-

sats.
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Udvalgets overvejelser om ydelsens størrelse ved overgangen

til delpension er således koncentreret om den samlede

ydelses forhold til efterlønsydelsen, der vil være den

typiske alternative ydelse for den pågældende aldersgruppe.

For så vidt angår forholdet til førtidspensionen har

udvalget lagt til grund, at denne ydelse normalt er

tillagt modtageren på grund af nedsat erhvervsevne eller

manglende erhvervstilknytning, således at førtidspension og

delpension i den aktuelle valgsituation sjældent vil være

alternativer for den pågældende. Derimod må det antages, at

muligheden for delpension vil bevirke en mindsket tilgang til

førtidspension i vedkommende aldersgruppe.

Udvalget har som nævnt lagt til grund, at en delpensions-

ordning økonomisk skal tilbyde en dækning, som er højere

end den ydelse, der gives ved fuld tilbagetrækning.

Beregningerne herover er foretaget med udgangspunkt i en

arbejdstidsnedsættelse på 2o timer. Svenske erfaringer

viser, at dette er den typiske arbejdstidsnedsættelse,og

udvalget har tilstræbt at nå frem til en ydelse, der på

sluttrinnet inden for denne ramme samlet er større end den

tilsvarende ydelse på efterlønsordningens sluttrin.

Udvalget er imidlertid opmærksom på, at en arbejdstids-

nedsættelse til under 2o timer ugentlig, f.eks. til 15

timer kan medføre, at denne forudsætning ikke i alle tilfælde

vil kunne holde. Ligeledes kan regler, der gør ydelsens

størrelse afhængig af alderen på tilslutningstidspunktet,

bevirke, at ydelsen vil blive mindre end ved fuld tilbage-

trækning .

K^tfiapninq q^ ijdclinn

Udvalget har fundet, at det for delpensionen i lighed med,

hvad der gælder for efterlønnen, vil være rimeligt at tage

udgangspunkt i, at ydelserne skal aftrappes over en periode.
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Herved bliver det lettere at samordne de to ordninger,

herunder at skabe en rimelig valgmulighed mellem de to slags

ydelser og mulighed for at overgå fra den ene til den anden

ydelse. Sådanne aftrapningsordninger kendes dog ikke i

den sociale pensionslovgivning i øvrigt.

Udvalget har også fundet, at en aftrapningsordning er bedst

stemmende med ønsket om økonomisk kontinuitet, således at

der bliver en glidende overgang fra fuld lønindtægt til

alderspension.

For en stor befolkningsgruppe gælder det dog allerede, at

de har adgang til supplerende pension ved siden af folkepensionen,

jfr. s.26. Det må forudses, at den supplerende pensions-

dækning yderligere udbygges, således at den samlede alderspension

efterhånden bliver på et så betydeligt niveau, at det kan

tale imod en aftrapning. Hvis flere og flere sikrer sig

betydelige beløb ved siden af folkepensionen, f.eks. i form

af pensionsordninger på arbejdsmarkedet, vil det være sværere

at acceptere, at den samlede ydelse, løn for deltidsarbejde

og delpension, aftrappes til et meget lavt niveau umiddelbart

inden alderspensioneringen.

Udvalget har på denne baggrund overvejet, hvorledes en aftrapning

skulle tilrettelægges.

Ydelsen kan aftrappes på samme måde som efterlønnen, dvs.

at ydelsen efter 2 1/2 år nedsættes til 8o pct., efter yderligere

2 år til 7o pct. og efter yderligere 2 1/2 år helt bortfalder ved

overgang til folkepension.Denne aftrapning indgår i model A, jfr.

senere.

Udvalget har også overvejet en ordning med stejlere aftrapning.

Denne aftrapningsform indgår i model B og C.
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Udmåling a^ ijdzl&zn

Udvalget har ^røftet, om der burde fastsættes en indtægts-

grænse for den ydelse, der kan komme til udbetaling. Udgangs-

punktet har været, at en delpensionsordning skulle stå

åben for alle lønmodtagere, der ønsker en arbejcstidsnedsættelse

inden overgang til pensionisttilværelsen,og velfærdshensynet

fører til,at ingen principielt bør være udelukket fra deltagelse.

I betragtning af, at en delpensionsordning indeba;rer en

arbejdstidsnedsættelse,finder udvalget dog, at der bør

sættes en øvre grænse for, hvad den enkelte lønmodtager kan

oppebære i samlet løn og delpension.

I arbejdsløshedsforsikringen og sygedagpengeordningen

udgør dagpengene 9o pct. af indtægtsgrundlaget, dog højst

ca. 2.000 kr. om ugen.Udvalget skal pege på, at samme begrænsning

kunne gælde i en delpensionsordning. I model A og B kan del-

pensionsydelsen sammen med arbejdsindtægt højst udgøre 95 pct.af

den hidtidige arbejdsindtægt - i model C højst 9o pct.

Udvalget har i denne forbindelse været opmærksoir på, at en

delpensionsordning næppe vil være attraktiv for personer med

meget små indtægter, fordi forsørgelsesgrundlaget bliver for

spinkelt. Denne gruppe vil måske heller ikke have den arbejdsmæssige

tilknytning, der er en forudsætning for deltagelse. For

personer med meget høje indtægter vil en delpensionsordning

næppe heller være særlig attraktiv, fordi delpensionsydelsen

i for ringe grad kompenserer for indtægtsbortfaldet. Det vil

muligvis også for personer i denne gruppe være vanskeligt at

opnå deltidsbeskæftigelse, fordi de indtager stillinger med over-

ordnede ledelsesfunktioner, eller evt. fordi de ikke har en

normal arbejdstid.
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i.administration og kontrol

Vit sociale, udvalg tilknnde.fi delpension

Ordningen tænkes som anført etableret som led i den

sociale pensionslovgivning. Som udgangspunkt danner de alminde-

lige bestemmelser i pensionslovgivningen grundlag for administra-

tionen af ordningen.

De sociale myndigheder er bekendt med beregninger over

hidtidig indtægt, jfr., at administrationen af sygedagpengeord-

ningen er henlagt til primærkommunernes socialforvaltning.

Udvalget foreslår derfor, at ansøgning om delpension indgives

til det sociale udvalg i bopælskommunen, der tager stilling til

om betingelserne for at modtage delpension er opfyldt samt

beregner og udbetaler pensionsydelsen.

Det foreslås, at klage over afslag på eller beregning af

delpensionsydelsen følger de almindelige klageregler, dvs.

anke til amtsankenævnene, i Københavns og Frederiksberg kommuner

til den sociale ankestyrelse.

dokumentation ^o-i anbtjdj>tidi>ne.di>$tteli>z

Ansøgerne skal give det sociale udvalg de fornødne oplysninger

til brug for afgørelsen af, om betingelserne for delpension er op-

fyldt. Specielt finder udvalget, at spørgsmålet om dokumentation

af ansøgerens arbejdstidsnedsættelse mest hensigtsmæssigt kan ske

ved afgivelse af tro- og loveerklæring fra ansøgeren påført

arbejdsgiverens attestation.

Udvalget har overvejet, om arbejdstidsnedsættelse evt. kunne

dokumenteres på anden vis, f.eks. på baggrund af ATP-oplys-

ninger.

Udvalget finder imidlertid, at ATP-oplysningerne om lønmodtagernes

ansættelsesforhold ikke er tilstrækkelig aktuelle eller præcise,

til at kunne danne grundlag for beregningen af delpensionsydelsen

i tilkendelsesøjeblikket.
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Udvalget finder af administrative grunde/ at der bør sættes

grænser for,hvornår ændringer i arbejdstiden bør føre til

omregning af ydelsen, mindre udsving over en kortere

periode bør nok tillades.

Kontfiol

Det sociale udvalg vil endvidere kunne forestå en evt. stik-

prøvekontrol af, om ansøgeren til stadighed opfylder betingelserne

for at modtage delpension, f.eks. vil skatteoplysningerne

kunne tjene som vurderingsgrundlag for, om arbejdstidsreduktionen

er reel.

Såfremt det skønnes, at jævnlig kontrol af arbejdstidsnedsættelsen

er nødvendig skal udvalget pege på, at der 1 gang årligt kan

rettes henvendelse til delpensionistens arbejdsgiver med spørgsmål

om arbejdstiden.
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j. Delpensionsnodeller

I det følgende redegøres for de økonomiske konsekvenser ved

indførelse af en delpensionsordning udformet på grundlag af

de ovenfor nævnte principper og forudsætninger.

Udvalget har valgt at beregne virkningerne af 3 konkrete

modeller, der på væsentlige punkter adskiller sig fra hin-

anden (jfr. nedenfor og de afsluttende bemærkninger). For

alle 3 modeller gælder imidlertid, at de tænkes gennemført

på grundlag af de forslag vedrørende personkreds og ar-

bejdsretlige reguleringer, der er gengivet tidligere.

Modellerne;

Model A; Ydelsen beregnes på grundlag af et tænkt beløb

svarende til 3 x folkepensionens grundbeløb. Den faktisk

udbetalte ydelse udgør samme procentandel af den fulde

ydelse som arbejdstiden nedsættes i forhold til fuld normal

arbejdstid og kan som tidligere nævnt ikke overstige 25/40

af den fulde ydelse.

Ydelsen aftrappes efter samme princip som efterlønnen,

d.v.s. at ydelsen efter 2\ år nedsættes til 80$, efter

yderligere 2 år til 70$ og efter yderligere 2\ år bortfal-

der ydelsen (ved overgang til folkepension).

Ved henholdsvis 50$ og 25$ arbejdstidsnedsættelse udgør

ydelsen med satserne pr. 1/10-84:

kr./år 50$ arbejdstids- 25$ arbejdstids-

nedsættelse nedsættelse

1. trin: 53-370 26.685

2. trin: 42.696 21.348

3- trin: 37-359 18.680
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Model B: Denne model indebærer et højere ydelsesniveau i

det første år end model A, men ydelsen aftrappes hvert år,

og slutniveauet er noget lavere end i model A.

Ydelsen er fastlagt ud fra den forudsætning, at en ikke-

faglært arbejder, der i gennemsnit tjener ca. 135.000, ved

overgangen til delpension, skal kunne få udbetalt en ydel-

se, der sammen med 1/2 lønindtægt, udgør ca. 95 pct. af

hidtidig indtægt.

Ved henholdsvis 50$ og 25$ arbejdstidsnedsættelse udgør

ydelsen på de enkelte trin:

kr./år 50$ arbejdstids- 25$ arbejdstids-

nedsættelse nedsættelse

1. trin: 61.000 30.500

2. trin: 52.000 26.000

3. trin: 43.000 21.500

4. trin: 34.000 17.000

5. trin: 25-000 12.500

6. trin: 16.000 8.000

7- trin: 7.000 3-500

Det forudsættes for både model A og model B, at delpen-

sionsydelsen sammen med arbejdsindtægt højst kan udgøre 95$

af den hidtidige arbejdsindtægt, og det forudsættes videre,

at man - uanset alderen på tilgangstidspunktet - altid

starter på 1. trin.
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Ligeledes forudsættes, at perioden med delpension sides-

tilles med perioden med efterløn i relation til efterløns-

ordningen, idet det ellers vil være økonomisk mere fordel-

agtigt at forlade delpensionsordningen og starte på efter-

lønnens 1. trin efter nogle få år, jfr. det senere anførte

om delpensionsydelsen i forhold til efterlønnen.

Model C: Den fulde ydelse udgør et beløb svarende til den

maksimale dagpengesats (ca. 104.800 kr. årligt) ved fuld

nedsættelse af arbejdstiden.

Beløbet aftrappes hvert år med ca. 12£ % af den maksimalt

opnåelige ydelse, og aftrapningen følger modtagerens alder.

Nedenfor er anført delpensionssatserne ved henholdsvis 50%

og 25? arbejdstidsnedsættelse.

kr./år 50$ arbejdstids- 25% arbejdstids-

nedsættelse nedsættelse

60-årige 52.400 26.200

61-årige 45.900 22.950

62-årige 39-300 19-650

63-årige 32.800 16.400

64-årige 26.200 13.100

65-årige 19-700 9-850

66-årige 13-100 6.550

Delpension plus arbejdsindtægt må ikke overstige 90? af

hidtidig indtægt.



I relation til model C forudsættes, at perioden med del-

pension sidestilles med perioden med efterløn efter det

princip, at delpensionisten - uanset alderen på tilgangs-

tidspunktet - optjener anciennitet i relation til efter-

lønsordningen, som om vedkommende var gået på delpension

som 60-årig.

Beregningsforudsætninger:

Nedenfor redegøres kort for de anvendte beregningsforudsæt-

ninger:

a) Personkredsen: Det forudsættes, at den "mulige" person-

kreds omfatter samtlige erhvervsakti ve lønmodtagere i al-

dersgruppen 60-66 år incl. samtlige potentielle efterløns-

modtagere (excl. selvstændige erhvervsdrivende).

På grundlag af Danmarks Statistiks arbejdsstyrkeundersø-

gelse fra april 1983 og efterlønsstatistikkens oplysninger

om tilslutningen pr. 31 • december 1983 anslås den totale

mulige personkreds at udgøre ialt ca. 165.000 personer.

I beregningerne forudsættes det, at halvdelen henholdsvis

1/3 af deltagerne i delpensionsordningen er personer, der

ellers ville være gået på efterløn. Uanset om tilslutningen

fra potentielle efterlønsmodtagere forudsættes at være 1/2

eller 1/3, antages tilslutningen fra de erhvervsaktive

antalsmæssigt at være den samme.

b) Tilslutningsmønsteret: Med udgangspunkt i efterlønssta-

tistikkens oplysninger om aldersfordelingen for tilgangen

og aldersfordelingen for bestanden har man udarbejdet en

"overlevelsestavle" for tilslutningsmønsteret ':il delpen-

sionsordningen. Denne "overlevelsestavle" og fordelingen af

delpensionisterne på de enkelte trin i de tre modeller er

gengivet i bilag 2.
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De angivne skøn over delpensionisternes fordeling forud-

sættes at være gældende, når delpensionsordningen har nået

en ligevægtstilstand, hvor tilgangen svarer til afgangen

fra ordningen.

Uanset, hvilken variant med hensyn til tilslutningsprocent

og arbejdstidsnedsættelse der konsekvensberegnes, forud-

sættes samme tilslutningsmønster som angivet i skemaerne i

bilag 2.

c) Tilslutningsprocenten: Der er i princippet gennemført

konsekvensberegninger for tre forskellige tilslutningspro-

center .

Som udgangspunkt er udgifterne beregnet under forudsætning

af tilslutningsprocenter på 15, 20 og 25.

Da de erhvervsaktives deltagelse imidlertid forudsættes

upåvirket af potentielle efterlønsmodtageres deltagelse,

svarer tilslutningen med kun 1/3 potentielle efterlønsmod-

tagere til tilslutningsprocenter på henholdsvis 11 1/4, 15

og 18 3/k.

d) Indtægtsfordeling: Ved beregningerne er benyttet lov-

modelbefolkningens indtægtsoplysninger (A-indkomst) for

lønmodtagere i alderen 60-66 år, og det forudsættes, at

potentielle efterlønsmodtageres indtægter også ville svare

til denne indtaîgtsfordeling.

Persongrupperne; med indtægter under 50.000 kr. eller over

270.000 kr. er imidlertid holdt uden for beregningerne. Det

vil sige, at der ved fordelingen af deltagerne i relation

til indtægtsrestriktionen på 90 eller 95 % af hidtidig

indtægt kun er medtaget lønmodtagere med indtægter mellem

50.000 kr. og 270.000 kr.
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e) Arbejdstidsnedsætteisen: De økonomiske konsekvenser er

beregnet under to forskellige forudsætninger om arbejds-

tidsnedsættelsen. I den ene variant forudsættes^ at alle

deltagerne i delpensionsordningen nedsætter arbejdstiden

(-indtægten) med 50$. I den anden variant forudsættes, at

1/3 af deltagerne kun vil nedsætte arbejdstiden med 25$, og

2/3 af deltagerne vil nedsætte arbejdstiden med 50$.

Uanset arbejdstidsnedsættelsen forudsættes indtægtsforde-

lingen for deltagerne at være som for hele gruppen af 60-66

årige lønmodtagere.

Udgiftsmæssige konsekvenser;

Under de ovenfor anførte beregningsforudsætninger kan brut-

toudgiften ved indførelse af en delpensionsordning efter

hver af de tre modeller beregnes til nedenstående beløb

(ved beregningerne for model A benyttes satsen pr. 1/7-84):

Model A:

a) 50$ arbejdstidsnedsættelse for alle deltagere i ordnin-

gen.
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b) 50% arbejdstidsnedaættelse for 2/3 og 25% arbejdstids-

nedsættelse for 1/3 af delbagerne.

Tilslutnings- 1/2 er potentielle 1/3 er potentielle
procent *) efterlønsmodtagere efterlønsmodtagere

Antal deltagere Bruttoudgift Antal deltagere Bruttoudgift
(mill.kr.) (mill.kr.)

15 (11 1/4) 24.750 865 18.563 650
20 (15) 33-000 1.155 24.750 865
25 (18 3/4) 41.250 1.445 30-938 1.085

*) Tallene i parentes vedrører situationen med 1/3 potentielle
efterlønsmodtagere.

Da der forudsættes samme tilslutningsmønster for alle 3

modeller er deltagerantallet ikke anført i de følgende

oversigter over bruttoudgifterne for model B og C.

Model B;

a) 50% arbejdstidsnedsættelse for alle deltagere i ordnin-

gen:

Tilslutnings- 1/2 er potentielle 1/3 er potentielle
procent *) efterlønsmodtagere efterlønsmodtagere

Bruttoudgift Bruttoudgift
(mill.kr. ) (mill.kr. )

15 (11 1/4) 930 700
20 (15) 1.240 930
25 (18 3/4) 1.550 1.165

"*~5 Tallene I parentes vedrører situationen med~T73 potentTelle
efterlønsmodtagere..
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b) 50% arbejdstidsnedsættelse for 2/3 og 25% arbejdstidsned-
sættelse for 1/3 af delbagerne.

Tilslubnings- 1/2 er potentielle 1/3 er potentielle
procent *) efterlønsmodtagere efterlønsmodtagere

Bruttoudgift Bruttoudgift
(mill.kr. ) (mill.kr. )

15 (11 1/4) 770 580
20 (15) 1.025 770
25 (18 3/4) 1.285 965

*) Tallene i parentes vedrører situationen med Ï/3 potentielle
efterlønsmodtagere.

Model C; i S

a) 50%.arbejdstidsnedsættelse for alle deltagere i ordningen;

Tilslutnings- 1/2 er potentielle 1/3 er potentielle
procent *) efterlønsmodtagere efterlønsmodtagere

Bruttoudgift Bruttoudgift
(mill.kr. ) (mill.kr. )

15 (11 1/4) 735 555
20 (15) 985 735
25 (18 3/4) 1.230 920

*) Tallene i parentes vedrører situationen med 1/3 potentielle
efterlønsmodtagere.

b) 50% arbejdstidsnedsættelse for 2/3 og 25% arbejdstidsned-
sættelse for 1/3 af deltagerne.

Tilslutnings- 1/2 er potentielle 1/3 er potentielle
procent *) efterlønsmodtagere efterlønsmodtagere

Bruttoudgift Bruttoudgift
(mill.kr. ) (mill.kr. )

15 (11 1/4) 605 455
20 ( 15) 805 605
25 (18 3/4) 1.010 755

"*! Tallene i parentes vedrører situationen med 1/3 poten-

tielle efterlønsmodtagere.
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Udgifterne i en overgangsperiode

Alle de ovenstående bruttoudgifter er som nævnt beregnet

som den årlige udgift,, når ordningen har nået et ligevægts-

niveau.

Dette vil imidlertid tidligst kunne opnås efter 7 år, og i

de første år må udgiften pr. deltager i model A og B for-

ventes at blive noget højere, fordi man uanset alderen på

tilslutningstidspunktet starter på højeste trin. Deltager-

antallet må imidlertid i alle 3 modeller blive noget mindre

i disse år, fordi de nuværende efterlønsmodtagere vil for-

blive på efterløn ligesom man næppe vil opnå fuld tilslut-

ning fra gruppen af erhvervsaktive i de første år.

Nedenfor er udgiften i det første og det andet år beregnet

under forudsætning af, at man det første år kun opnår en

tilslutning på 1/3 af det forventede og det andet år 1/2 af

det forventede fra gruppen af erhvervsaktive lønmodtagere,

mens tilslutningen fra den årlige nytilgang af potentille

efterlønsmodtagere ligeledes skønnes stigende fra 1/3 til

1/2 af det forventede,,

Idet udgifterne i de første år kun er beregnet for det

alternativ, hvor arbejdstiden nedsættes med 50$ for 2/3 af

deltagerne og 25? for 1/3 af deltagerne, og hvor tilslut-

ningsprocenten over tiden forventes at blive 20, kan del-

tagerantallet beregnes til:
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Med disse forudsætninger om deltagerantallet kan brutto-

udgiften ved de tre modeller i de første år beregnes til:

a) 1/2 af deltagerne er potentielle efterlønsmodtagere

Mill.kr. Model A Model B Model C

1. år 260 290 210

2. år J435 460 355

b) 1/3 af deltagerne er potentielle efterlønsmodtagere

Mill.kr. Model A Model B Model C

1. år 235 265 175

2. år 375 400 290

Besparelser og nettoudgift:

Som nævnt forudsættes halvdelen henholdsvis 1/3 af en del-

pensionsordnings deltagere at være potentielle efterløns-

modtagere .

Afhængig af, hvor mange af de potentielle efterlønsmodta-

gere der vælger i stedet at gå på delpension, vil udgif-

terne til efterløn falde. Man har derfor også beregnet den

direkte afledede besparelse på udgifterne til efterlønsord-

ningen som følger af, at en del af deltagerne i en delpen-

sionsordning ellers ville have modtaget efterløn. Man kan

imidlertid ikke gå ud fra, at denne mindreudgift uden vi-

dere vil komme statskassen til gode.
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I forbindelse med efterlønnens indførelse blev bidragene

til arbejdsløshedsforsikringen forhøjet, således at det i

princippet er parterne, der bærer nettoudgifterne til ef-

terlønnen. På grund af den store tilgang til efterlønsord-

ningen er der senere foretaget en yderligere forhøjelse af

bidragene ud fra det samme princip.

Man må derfor nok forvente, at der fra arbejdsmarkedets

parter vil blive fremsat krav om en nedsættelse af bidra-

get, såfremt udgifterne til efterlønnen nu skulle falde.

Det vil dog kun blive aktuelt at se på faldet i udgifterne

til efterløn og dagpenge under et. Der må nemlig som omtalt

i afsnittet om de beskæftigelsesmæssige og samfundsøkono-

miske hensyn nok samtidigt forventes øgede udgifter til

dagpenge.

Den kommende dagpengereform vil imidlertid afgørende ændre

de gældende finansieringsprincipper for arbejdsløshedsfor-

sikringen.

Efter planerne vil statens andel af udgifterne blive fast-

sat ved lov for et år ad gangen som et kronebeløb pr. ledig

og efterlønsmodtager (omregnet til "fuldtidsydelsesmodta-

gere").

Arbejdsgiverbidragene, der fastsasttes for et år ad gangen,

således at bidragene dækker 13$ af de forventede udgifter

til arbejdsløshedsforsikring i det pågældende år, skal

dække en del af statens udgifter.

Medlemsbidragene skal dække den del af udgifterne, der ikke

dækkes af staten og arbejdsgiverne.
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I de nedenstående beregninger er der imidlertid ikke taget

hensyn til eventuelle afledede virkninger af en delpen-

sionsordning "i andet led" som f.eks. kunne affødes af en

mindre genbesættelsesgrad eller krav fra arbejdsgiver

eller lønmodtagerside om nedsættelse af bidraget til ar-

bejdsløshedsforsikringen, ligesom der heller ikke er taget

hensyn til eventuelle afledede besparelser på førtidspen-

sionsområdet.

De direkte afledede besparelser på udgiften til efterløn er

beregnet på grundlag af oplysninger fra arbejdsministeriet

om det gennemsnitlige beløb, der i dag udbetales til ef-

terlønsmodtagere, der er indgået i efterlønsordningen efter

den 1/1-83- I relation til den beregnede besparelse i 1.

og 2. år antages det dog, at alle de potentielle efterløns-

modtagere ville modtage det højeste beløb i efterløn.

Under disse forudsætninger kan besparelserne og nettoud-

gifterne beregnes til nedenstående beløb:
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Virkningen for udvalgte lønmodtagertyper

I de følgende tre tabeller illustreres virkningen af del-

pensionsmodellerne før og efter skat for seks lønmodtagere

med forskellige indtægtsforhold. Endvidere er virkningen

vist under to forskellige forudsætninger om størrelsen af

de ligningsmæssige fradrag.

Alle 3 tabeller vedrører en situation, hvor arbejdstiden

(-indtægten) nedsættes med 50 pct., og for så vidt angår

model B og C er virkninger kun vist for modellens 1», M, og

7. trin.

På 1. trin er dækningsgraden før skat for model B naturlig-

vis (generelt) noget højere end for model A og model Ĉ

mens model A. på 2. trin indebaîrer en noget højere dæk-

ningsgrad end model B og model C på 4. trin, og på 3« trin

indebærer model A en betydelig højere dækningsgrad end

model B og model C på 7. trin.

Som det ses udjævnes forskellene noget efter skat, men

model A medfører stadig en væsentlig højere dækningsgrad

end de to øvrige modeller på de sidste trin.

Dækningsgraden på sidste trin kommer efter model B ned på

omkring 2/3 efter skat, for model C kommer dækningsgraden

ned på knap 70 pct. efter skat, mens dækningsgraden efter

model A kun kommer ned på knap 80 pet.

Endvidere vises i de herefter følgende 3 figurer de tre

modellers aftrapningsforløb for lønmodtagere med henholds-

vis 135.000, 15'), 000 og 175.000 kr. i hidtidig indtægt. Til

sammenligning er i figurerne også indtegnet elterlønsord-

ningensaftrapningsforløb.
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Tabel 1; Virkningen af model A ved en arbejdstidsnedsættelse på 50?

V I R K N I N G V I R K N I N G E F T E R S K A T
Ligningsmæss. Ligningsraæss.

FØR fradrag:Fast fradrag:
lønmodtager- 20.000 kr.

SKAT fradrag

Hidtidig indtægt 100.000 63» 581 71.637

Delpension 1. trin 95.000 (95,0) 60.643 (95,M 68.699 (95,9)
Delpension 2. trin 92.696 (92,7) 59-489 (93,6) 67.880 (94,8)
Delpension 3- trin 87.359 (87,4) 56.694 (89,2) 65.085 (90,9)

Hidtidig indtægt 135.000 78.400 88.875

Delpension 1. trin 120.870 (89,5) 73-124 (93,9) 82.543 (92,9)
Delpension 2. trin 110.196 (81,6) 68.935 (87,9) 76.991 (86,6)
Delpension 3. trin 104.859 (77,7) 66.139 (84,4) 74.195 (83,5)

Hidtidig indtægt 155.000 85-930 96.405

Delpension 1. trin 130.870 (84,4) 76.889 (89,5) 87-364 (90,6)
Delpension 2. trin 120.196 (77,5) 72.886 (84,8) 82.208 (85,3)
Delpension 3- trin 114.859 (74,1) 70.854 (82,5) 79-399 (82,4)

Hidtidig indtægt 175-000 93-460 103-935

Delpension 1. trin 140.870 (80,5) 80.654 (86,3) 91.129 (87,7)
Delpension 2. trin 130.196 (74,4) 76.652 (82,0) 87-127 (83,8)
Delpension 3. trin 124.859 (71,3) 74.619 (79,8) 84.613 (81,4)

Hidtidig indtægt 200.000 100.950 113.239

Delpension 1. trin 153-370 (76,7) 85-360 (84,6) 95.835 (84,6)
Delpension 2. trin 142.696 (71,3) 81.358 (80,6) 91-833 (81,1)
Delpension 3- trin 137-359 (68,7) 79-325 (78,6) 89.800 (79,3)

Hidtidig indtægt 250.000 114.375 126.664

Delpension 1. trin 178.370 (71,3) 94.772 (82,9) 105.247 (83,1)
Delpension 2. trin 167.696 (67,1) 90.770 (79,4) 101.245 (79,9)
Delpension 3- trin 162.359 (64,9) 88.738 (77,6) 99-213 (78,3)
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Tabel 2; Virkningen af model B ved en arbejdstidsnedsættelse på 50%

V I R K N I N G V I R K N I N G E F T E R S K A T
Ligningsmæss. Ligningsmæss.

FØR fradrag:Fast fradrag:
lønmodtager- 20.000 kr.

SKAT fradrag

Hidtidig indtægt 100.000 63-581 71.637

Delpension 1. trin 95.000 (95,0) 60.643 (95,4) 68.699 (95,9)
Delpension 4. trin 84.000 (84,0) 54.917 (86,4) 62.973 (87,9)
Delpension 7- trin 57.000 (57,0) 40.864 (64,3) 48.920 (68,3)

Hidtidig indtægt 135.000 78.400 88.875

Delpension 1. trin 128.250 (95,0) 75.890 (96,8) 86.365 (97,2)
Delpension 4. trin 101.500 (75,2) 64.361 (82,1) 72.417 (81,5)
Delpension 7. trin 74.500 (55,2) 50.307 (64,2) 58.363 (65,7)

Hidtidig indtægt 155.000 85.930 96.405

Delpension 1. trin 138.500 (89,4) 79-717 (92,8) 90.192 (93,8)
Delpension 4. trin 111.500 (71,9) 69-552 (80,9) 77-622 (80,7)
Delpension 7. trin 84.500 (54,5) 55.513 (64,6) 63.569 (66,1)

Hidtidig indtægt 175.000 93-460 103.935

Delpension 1. trin 148.500 (84,9) 83.482 (89,3) 93-957 (90,4)
Delpension 4. trin 121.500 (69,4) 73-317 (78,4) 82.827 (79,7)
Delpension 7« trin 94.500 (54,0) 60.718 (65,0) 68.774 (66,2)

Hidtidig indtægt 200.000 100.950 113-239

Delpension 1. trin 161.000 (80,5) 88.188 (87,4) 98.663 (87,1)
Delpension 4. trin 134.000 (67,0) 78.023 (77,3) 88.498 (78,2)
Delpension 7. trin 107.000 (53,5) 67.224 (66,6) 75.280 (66,5)

Hidtidig indtægt 250.000 114.375 126.664

Delpension 1. trin 186.000 (74,4) 97-191 (85,0) 108.076 (85,3)
Delpension 4. trin 159-000 (63,6) 87.435 (76,4) 97-910 (77,3)
Delpension 7- trin 132.000 (52,8) 77-270 (67,6) 87-745 (69,3)
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Tabel 3; Virkningen af model C ved en arbejdstidsnedsættelse på 50%

V I R K N I N G V I R K N I N G E F T E R S K A T
Ligningsmæss. Ligningsmæss.

FØR fradrag-.Fast fradrag:
lønmodtager- 20.000 kr.

SKAT fradrag

Hidtidig indtægt 100.000 63-581 71.637

Delpension 1. trin 90.000 (90,0) 58.040 (91,3) 66.431 (92,7)
Delpension 4. trin 82.800 (82,8) 54.292 (85,4) 62.684 (87,5)
Delpension 7. trin 63.100 (63,1) 44.039 (69,3) 52.430 (73,2)

Hidtidig indtægt 135.000 78.400 88.875

Delpension 1. trin 119-900 (88,8) 72.715 (92,7) 81.994 (92,3)
Delpension 4. trin 100.300 (74,3) 63-737 (81,3) 71.792 (80,8)
Delpension 7. trin 80.600 (59,7) 53-483 (68,2) 61.539 (69,2)

Hidtidig indtægt 155.000 85.930 96.405

Delpension 1. trin 129-900 (83,8) 76.480 (89,0) 86.954 (90,2)
Delpension 4. trin 110.300 (71,2) 68.942 (80,2) 76.997 (79,9)
Delpension 7. trin 90-600 (58,5) 58.688 (68,3) 66.744 (69,2)

Hidtidig indtægt 175-000 93-460 103-935

Delpension 1. trin 139-900 (79,9) 80.245 (85,9) 90.719 (87,3)
Delpension 4. trin 120.300 (68,7) 72.865 (78,0) 82.202 (79,1)
Delpension 7- trin 100.600 (57,5) 63-893 (68,4) 71.949 (69,2)

Hidtidig indtægt 200.000 100.950 113-239

Delpension 1. trin 152.400 (76,2) 84.951 (84,2) 95-426 (84,3)
Delpension 4. trin 132.800 (66,4) 77-571 (76,8) 88.046 (77,8)
Delpension 7- trin 113.100 (56,6) 70-154 (69,5) 78.455 (69,3)

Hidtidig indtægt 250.000 114.375 126.664

Delpension 1. trin 177-400 (71,0) 94.363 (82,5) 104.838 (82,8)
Delpension 4. trin 157-800 (63,1) 86.884 (76,0) 97-459 (76,9)
Delpension 7- trin 138.100 (55,2) 79-567 (69,6) 90-042 (71,1)
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Udvalget!, bzmsnkningnn til dz znkzltz mod2.llo.fi

I det foregående er der redegjort for de økonomiske konsekvenser ved

gennemførelse af 3 forskellige modeller for en delpensionsordning.

Der skal ikke peges på en bestemt model som den foretrukne, idet

udvalget finder, at de hovedhensyn, der må ligge bag en ordning,imøde-

kommes ved alle 3 modeller.

Således muliggør alle modeller tilslutning fra brede per-

songrupper og giver bedre muligheder for en individuel be-

stemt tilbagetrækning fra arbejdslivet. Samtidig tilgodeses den

enkeltes behov for økonomisk kontinuitet i tilbagetræknings-

perioden i alle modeller, om end i varierende omfang.

De 3 modeller følger således alle de tidligere beskrevne

principper, ligesom de forudsætninger om personkredsen m.v.,

der er beskrevet i afsnit g. opfyldes af alle modeller. De

forskelle mellem modellerne, der beskrives og vurderes i det

følgende, skal ses på denne baggrund.

Vdztàzn og dzni a.^th.apnlng

Ydelsens størrelse er i udgangssituationen i alle 3 modeller fast-

lagt således, at personer i de mest almindelige indtægtsgrupper,

f.eks. ikke-faglærte og faglærte arbejdere med normal indtjening, kan

overgå til delpension med en beskeden indtægtsnedgang.

Dette gælder specielt, hvis der ses på indkomst efter skattebetaling.

Samtidig vil den samlede indtægt ligge over indtægten ved en eventuel

fuld tilbagetrækning.

I alle modellerne nedsættes eller aftrappes ydelsen med tiden, og

dette foreslås at ske på forskellig vis.

Model A følger den aftrapning, der kendes fra efterlønsordningen.

Der vil således være et for de fleste kendt mønster og det

vil være let at overskue konsekvenserne for den lønmodtager,

der skal vælge mellem delpension og efterløn.
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En aftrapning over forholdsvis lange intervaller vil for

mange lønmodtagere være attraktiv. Tilslutning i det 65. år

vil således indebære at lønmodtageren er på 1. sats i hele

den periode, den pågældende modtager delpension. Til gengæld vil

de lange intervaller betyde, at ydelsen på nedsættelsestidpunktet

nedsættes mere end ved årlige nedsættelser.

Model B og C følger en stejlere aftrapning. Under givne økonomiske

forudsætninger vil en sådan opbygning bevirke, at ydelsen kan

være højere i starten og derfor attraktiv. En stejl aftrapning

opfylder også målsætningen om en glidende overgang til pensionist-

tilværelsen, idet både; model B og C på slutfasen nærmer sig

pensionsniveauet. Dette forudsætter dog selvsagt, at den pågældende

ikke har en væsentlig supplerende pensionsindtægt. Den stejlere

aftrapning bevirker tillige,at den samlede løn og delpension under

visse forudsætninger kommer under ydelsen ved fuld tilbagetrækning.

Udvalgets princip om, at dette ikke må være tilfældet, opfyldes

således ikke fuldt ud..

I model A og B foreslås det, at den samlede løn og delpension ikke

kan overstige 95 pct. og i model C 9o pct. af den hidtidige indtægt.

Det er næppe af afgørende betydning, hvilken af de 2 begrænsninger

der vælges. Der skal dog peges på, at en 9o pct.-grænse vil

bevirke, at den samlede løn og delpension vil blive af samme stør-

relse som efterlønnen for den gruppe, der har en indtægt,

der berettiger til en efterløn op til den maksimale sats.

Forudsætningen om større ydelse end ved fuld tilbagetrækning

kan således ikke opfyldes for denne gruppe.

T <.£•!> lutn<Lng&t<Ld.6 punkt zt og tilgang

Tilslutningstidspunktet har i de 3 modeller forskellig

betydning for ydelsernes størrelse og tilslutningsprocenten

vil derfor næppe blive den samme.

I model A og B kan tilslutning til ordningen finde sted når

som helst inden for perioden 6o-67 år med den virkning, at

delpensionsydelsen udbeitales med satsen for 1. trin. For denne
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løsning taler hensynet til den økonomiske kontinuitet ved

overgangen til delpension og parallelliteten til efterlønsord-

ningen.

I model C udbetales ydelsen med den til tilslutningsalderen

svarende sats. Dette taler for, at den enkelte lønmodtager vil

deltage i ordningen allerede fra det 60. år, da en senere

tilslutning giver en forholdsmæssig beskeden kompensation for

indtægtsbortfaldet. Denne model vil derimod medføre en mindre

samlet tilgang end model A og B.

De svenske erfaringer - der til en vis grad underbygges af

socialforskningsinstituttets undersøgelse om efterløn og

delpension - taler for, at en tilslutningsprocent på 2o kan

anses for realistisk. Dette betyder, at ca. hver femte af

dem, der har mulighed herfor, søger delpension. Denne

tilgang fordeles i udvalgets beregninger på personer, der

ellers ville være gået på efterløn og personer, der ellers

ville være forsat med fuld erhvervsaktivitet.

Den mindre samlede tilgang, der må forventes i model C end i

model A og B skyldes som nævnt, at det i model C på de senere

trin ofte ikke vil være attraktivt at tilslutte sig ordningenf

idet en overgang til efterløn vil være økonomisk mere

fordelagtig. Det må derfor forventes, at den mindre

tilgang vil ske i gruppen af potentielle efterlønsmodtagere.

Udvalget har i beregningerne forudsat, at henholdsvis halvdelen

og en trediedel af delpensionsmodtagerne kommer fra denne

gruppe.

Aibzjd&tid&ne.d6ætte.l6en

Udvalget har, bl.a. på baggrund af de svenske erfaringer,

antaget at arbejdstidsnedsættelsen fra fuld normal arbejdstid

typisk vil blive på 5o pct. til 2o timer om ugen. I belysningen

af konsekvenserne for den enkelte delpensionsmodtager er

denne forudsætning derfor anvendt.



97

Ved beregning af de økonomiske konsekvenser må der imidlertid

lægges en gennemsnitlig arbejdstidsnedsaittelse og dermed en

gennemsnitsydelse til grund. Det er næppe alle, der ønsker at

nedsætte arbejdstiden med 5o pct., og når deltidsfrekvensen

tages i betragtning,må det anses for realistisk,at ikke alle

vil kunne nedsætte arbejdstiden med 2o timer og fortsat opfylde

betingelsen om 15 timers beskæftigelse om ugen. Udvalget skønner

derfor, at beregningsforudsætningen om 5o pct.s arbejdstidsned-

sættelse for 2/3 og 25 pct.-nedsættelse for 1/3 af deltagerne vil

svare til lønmodtagernes behov for arbejdstidsnedsættelse og derfor

være den mest realistiske forudsætning. Herfor taler også de

svenske erfaringer.
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Kapitel 4.

SAMSPILSPROBLEMER

a.Indledning

Udva.lge.t6 kommi.Aàoà.'Lum

Efter udvalgets kommissorium, som er gengivet i sin helhed i

kap. 1, skal udvalget bl.a. udarbejde forslag om:

"Gennemførelse af regler, der kan mindske samspilsproblemerne

for pensionister på de områder, hvor problemerne er størst".

Ove.fi&<Lgt ove.fi bzt$nknlng6cL^n-itte.ti> -indhold

I det følgende redegøres for

- grundlaget for udvalgets arbejde (betænkning nr. 997 fra

december 1983 om samspilsproblemer for pensionister)

- afgrænsning af begrebet og årsagerne til samspillet

- ydelserne, der indgår i samspillet

- konkrete forslag fra samspilsrapporten

- hensyn bag forslag til aftrapning af samspilsproblemerne

- forslag til afhjælpning af samspilsproblemerne, herunder

finansiering.

b.Grundlaget for udvalgets arbejde

Grundlaget for udvalgets arbejde er betænkning nr. 997 af

december 1983 fra den af socialministeren den 9. marts 1983

nedsatte arbejdsgruppe om samspilsproblemer for pensionister

(samspilsrapporten).
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Dette arbejde, der er det seneste i en længere række af

udredninger om problemerne, indeholder udover en række konkrete

forslag til løsning af problemerne på kortere sigt en gennem-

gang af hovedprincipperne i ældrekommissionens forslag til

ældreydelse. Herudover er der i betænkningen opstillet en

skitse til en udvidet ældreydelse.

Arbejdsgruppens overvejelser havde udgangspunkt i ældre-

kommissionens arbejde med samspilsproblemerne, som de er

fremstillet i ældrekommissionens 3.og afsluttende delrapport,

maj 1982: Sammenhæng i ældrepolitikken (p. 54-72) samt i

redegørelse,februar 1982,fra kommissionens underudvalg om pen-

sioner.

Samspilsproblemer er herudover behandlet i følgende redegørelser

m.v.:

Lovmodel. Beretning om lovmodelrådets virksomhed april 198o -

december 1981.Offentliggjort november 1982 (p.83-94).

Socialindkomstens gennemførelse og virkninger.Redegørelse fra det

faste socialindkomstudvalg,oktober 1981 (p.62-92).

Rapport om samordning af pension, skat og boligsikring, afgivet af

pensionsreformarbejdsgruppen,juni 1976 (Bet.nr.772/1976).

Skatter og indkomstafhængige ydelser. Betænkning fra udvalget ved-

rørende samordning af skatter og sociale ydelser m.v. (Bet.nr.

713/1974). 2.betænkning fra udvalget (Bet, nr. 79o/1977).

Bilag 2 til betænkning nr. 997, december 198 3, om samspils-

problemer for pensionister indeholder resume af de nævnte

redegørelser m.v.

De beskrivende afsnit i det følgende bygger på tilsvarende afsnit

i betænkning nr. 997, (gengivet med mindre skrift) mens

udvalgets vurdering er sammenfattet i afsnittene om hensynene

bag og forslagene til afhjælpning.



100

c^_A^2£5B^Ilill2_^l._^£9.£.£^£i._2£_Al.£a££I.IL£_i.il_^a.n!S£il.i£t^

Ved begrebet samspilsproblemer eller sammenstødsproblemer for-

stås normalt, at reglerne om indkomstbeskatning og indkomst-

aftrapning af sociale ydelser spiller sammen på en for indkomst-

modtageren uheldig måde.

Samspillet udtrykkes ved hjælp af marginalindkomstvirkningen, der

defineres som den andel af en bruttoindkomst fremgang, der ind-

drages i form af beskatning og mistede tilskud eller merbetaling.

Samspilsproblemet kan opstå enten ved, at indkomstbeskatningen

spiller sammen med aftrapningen af en enkelt social ydelse, eller

ved at indkomstaftrapningen af flere sociale ydelser spiller sammen

- eventuelt oveni indkomstbeskatningen.
i

Det er ikke først og fremmest et teknisk problem at undgå

samspilsproblemer, men et fordelingspoliti sk problem. Når ydelser-

ne i første række ønskes forbeholdt de dårligst stillede, er det

nødvendigt at foretage en ind taeg t sr eguler ing af ydelserne, og

indtægtsreguleringen vil til gengæld altid forstærke samspils-

virkningen.

Det er således konflikten mellem på den ene side hensynet til

at forbeholde ydelsen til de dårligst stillede og på den anden

side at begrænse samspilsproblemerne, der må løses, hvis sam-

spilsproblemer ne skal fjernes. Sagt på en anden måde er det

spørgsmålet om en afvejning af disse to hensyn ved fastlæggelsen

af udmålingsreg 1erne for de enkelte ydelser.

Man kan nemlig ikke på én gang have en høj ydelse til de

dårligst stillede, en lav grænse for den indkomst hvor ydelsen

falder bort, og en lav aftrapningsprocent.

Disse modgående hensyn kan belyses ved følgende eksempler :

1. Ønsker man en skattefri ydelse på 2o.ooo kr. til

personer uden indkomst (udover pension), og ønsker

man fuldstændigt bortfald ved indkomst på 4o.ooo kr.,

må man vælge en aftrapningsprocent på mindst 5o.
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2. Ønsker man en skattefri ydelse på 2o.ooo kr., men

en aftrapningspcocent på højst 25, må man acceptere,

at der udbetales ydelser til personer med indkomster

op til mindst 80.000 kr.

3. Ønsker man, at grænsen for udbetaling af ydelserne

skal være maksimalt 4o.ooo kr., og at aftrapnings-

procenten ikke må overstige 25, kan ydelsen højst

blive lo.000 kr.

I praksis kommer samspilsproblemer tydeligt frem i forbindelse

med en stigning i indkomsten, men også med konstante indkomster

kan samspilsproblemet have betydning, f.eks. for de økonomiske

dispositioner, som en person, der nærmer sig pensionsalderen,

foretager for at få mest muligt i offentlige tilskud. Endelig

kan samspilsproblemet have betydning, når pensionister sammen-

ligner deres situation. Disse situationer kan illustreres med

følgende eksempler:

E]<j5emEel.__l

Her er der tale om en mandlig førtidspensionist, der ved siden af

pensionen har en indkomst på 8.000 kr. Førtidspensionisten bor

til leje og har en årlig husleje på 18.000 kr. om året, men

modtager samtidig en varmeydelse på 3.000 kr. Førtidspensionisten

får nu tilbudt et deltids-job , hvorved han kan tjene 3o.ooo

kr. om året. For at vurdere, hvordan han vil være stillet økonomisk,

hvis han påtager sig jobbet, opstiller han følgende regnskab:
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Situationen Situationen med

i dag ekstra indtægt på

3o.ooo kr .

Anden indkomst 8.000 kr. 38.000 kr.

Lønmod tagerfradrag - 1.5oo kr.

Pension 37 ._416__kr. 21iA2l_!iJli

Sk.pl.indk.= socialindk. 45.416 kr. 61.9o4 kr.

Skat -„lilil-Jili. ~11±.9.1 1-)LLJL

Disponibel indkomst 42.o93 kr. 5o.881 kr.

Boligydelse 11.188 kr. 8.714 kr.

Varmeydelse _2i222_JS£.i. 9._ii£̂

Nettoindkomst 56i2ii_Ji£i llz.lll-h.L±

Han har i dag 56.281 kr. til rådighed, men han finder ud af,

at han kun kan forbedre dette resultat med 3.313 kr. til 59.595 kr.

ved at tage jobbet til 3o.ooo kr.

Det offentlige inddrager altså 26.687 kr. af de 3o.ooo kr• eller

89 pct. af indkomstfremgangen.

E]ç£îem]De^L_2

Her er der tale om to enlige pensionister (A og B) over 7o år.

Deres forhold er fuldstændig ens og deres udgifter er ens,

herunder huslejen på 12.000 kr. Det eneste der adskiller dem

er, at pensionst A har en indkomst på 8.000 kr. ved siden af

pensionen, mens B har en indkomst ved siden af pensionen på

18.000 kr. Ved opstilling af deres respektive regnskaber viser

sig følgende billede af deres økonomiske situation:

Pensionist A Pensionist B

Anden indkomst 8.000 kr. 18.000 kr.

Pension 3 7..416 kr_.. 21j.lli_]ilj.

Sk.pl.indk.« socialindk. 45.416 kr. 52.446 kr.

skat -_2^212_jii^_ - -ij-ioi-iiii

Disponibel indkomst 42.o93 kr. 45.84o kr.

Boligydelse 5.187 kr. 4.133 kr.

Varmeydelse _2i.°2°_iil.^. °__JS.£JL

Nettoindkomst 1°J.112.-*LJ. 1Î. J-111-*LJL
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De finder herefter ud af, at pensionist A har 5o.28o kr. til

rådighed, mens pensionist B har 2o7 kr. mindre til rådighed,

nemlig 49.973 kr. Samfundet har altså inddraget både de lo.ooo kr.

B har mere end A, og herudover 3o7 kr. svarende til Io3 pct.

EJcsemE<ïl._J3

Her er der tale om et ægtepar der står umiddelbart foran

pensionsalderen (67 å r ) . De har sparet en del penge op, så de

sammen med ATP har en indkomst ved siden af pensionen på 2o.ooo kr.,

når de bliver pensioneret. For nærmere ait kunne vurdere deres

situation som folkepensionister med en husleje på 24.ooo kr., store

varmeudgifter samt behov for hjemmehjælp, opstiller de et regnskab,

der ser således ud:

Situationen med Situationen med

<*ç>^ooo_]<r^ Â°j^22°._Ji£^._

Anden indkomst 2o.ooo kr. lo.ooo kr.

Pension ÜiLi22.i_.h.iL.i. 22ii.ål_JS£^.

Sk.pl.indk.= socialindk.. 88.oo4 kr. 8o.464 kr.

Skat Zllil21_ii£i zli-i.2li_.k_r-.i.

Disponibel indkomst 66.427 kr. 62.4o8 kr.

Boligydelse lo.799 kr. 11.93o kr.

Varmeydelse o kr. 3.ooo kr.

H j emmeh jælpsbeta 1 ing r_lj.2Ü_ii£^. ~_I^.åZ2_ii£.^

Nettoindkomst _ZJL.I12_JSIJL Z1-LÜ> £_JS£JL
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Regnskabet viser, at hvis de reducerer deres indkomst fra

2o.ooo kr. til lo.ooo kr. vil det beløb, de har til rådighed stige

fra 73.17o kr. til 75.466 kr. eller med 2.296 kr. Hvis de derfor

giver afkald på de lo.ooo kr. vil de få 12.296 kr. mere ud af

det. Det svarer til en marginalindkomstvirkning på 122 pct.

<âj.5iÈlîJ<£2.ve—e_af—d-e_Yde_lse-£.£ åe-£_iHÉ2.Al._A_s-a.m.s.E.iJ-lJL£._

En opregning, der kun medtager løbende ind korns tal: hæng ige ydelser,

der alene eller i overvejende grad retter sig mod pensionister,

omfatter følgende ydelser:

- pensionens grundbeløb til under 7o-årige,

- pensions-, ægteskabs- og hustru ti H æ g ,

- personlige tillæg, som har karakter af løbende ydelser, og for

hvilke der enten er fastsat vejledende retningslinier eller i

praksis anvendes nogenlunde ensartede retningslinier. Det kan

derfor dreje sig om bl.a. varmehjælp, medicinhjælp, plejeydelser

og ekstraforpiejning,

- varig hjemmehjælp,

- boligydelse til pensionister,

- kommunale pensionistboliger,

- beskyttet bolig,

- plejehjem.

For at kunne bedømme samspilsproblemets omfang, når der sker

samtidig udbetaling af flere af de nævnte indkomstafhængige ydelser

er det væsentligt at få klarlagt de faktorer, som ved den enkelte

ydelse er af betydning for indkomstaftrapningen.
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Derfor er det nødvendigt at kende y_deJL£eiij3_omf̂ nig_, hvilket

for kontantydelser vil sige størrelsen af den ikke indkomst-

regulerede sats og for serviceydelserne indholdet og omfanget

af den enkelte ydelse.,

Indkomstgrundlaget omfatter et indkomstbegreb, et enheds-

begreb og et periodebogreb. Ved .in.dj<o n>js t b e_g_ r_e_ b_e_ t̂  forstås de

indkomst-, fradrags- og formueelementer, der tages hensyn til.

Det kan f.eks. dreje ssig om socialindkomsten, den skattepligtige

indkomst eller et af disse indkomstbegreber korrigeret på

forskellig måde.

Ved erihed^be2£ebejt forstås, hvilke personers indkomst der indgår

i indkomstgrundlaget. Det kan f.eks. være den enkelte persons

egen indkomst, ægtefællens indkomst eller husstandsindkomsten.

Ved P_ej: i_od«̂ beç[i:ej>ie_t forstås den periode, for hvilken indkomst-

grundlaget opgøres. Perioden kan f.eks. være det senest slut-

lignede indkomstår.

Når indkomstgrundlaget således er fastlagt, kan der forekomme

korrektioner af dette, det såkaldte k.o£r_e?]< ti.onsbejreb. Det kan

f.eks. dreje sig om fradragsfrie beløb, fradrag i indkomsten

pr. barn eller andre fradrag i indkomsten.

Endelig må selve ber_£2n_iri£j3beç[r_£be t. klarlægges. Herved for-

stås, hvordan ydelserne beregnes på grundlag af det korrigerede

indkomstgrundlag. Det kan f.eks. dreje sig om den anvendte af-

trapningsprocent eller fastsatte skalaer.

Den fastsatte aftrapningsprocent giver kun et korrekt billede

af marginalvirkningen, hvis der er tale om en skattefri ydelse,

mens marginalvirkningen ved skattepligtige ydelser som f.eks.

pensionstillæg sløres af skattebetalingen, således at den reale

aftrapningsprocent bliver mindre end den formelle.

Baggrunden herfor er, at fradragsprocenten på 3o bevirker, at en

stigning i bruttoindkomsten på loo kr. bliver en stigning på

7o kr. i skattepligtig indkomst. Heraf betales f.eks. 46,7 pct.

i skat = 32,69 kr. Den resterende stigning i disponibel indkomst er

herefter 37,31 kr.
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Hvis der ikke var foretaget fradrag i pensionstillægget ville

hele stigningen i bruttoindkomsten på loo kr. være blevet

beskattet med 46,7 pct., hvorefter stigningen i disponibel

indkomst ville blive 53,3o kr. Virkningen af fradragsreg len bliver

for pensionisten 53,5o kr. - 37,31 kr. = 15,99 kr. for de loo kr.'s

stigning i indtægt eller ca. 16 pct.

For at få et indtryk af samspilsproblemernes omfang er det

imidlertid ikke tilstrækkeligt at betragte den enkelte ydelse

eller at sammenligne ydelser på tværs. Der må desuden ses på

kombinationen af forskellige ydelser og hvordan marginalvirk-

ninger er i de forskellige indkomstintervaller. Her er til

illustration vist 2 eksempler for pensionister med boligydelse,

varmehjælp og hjemmehjælp.(Satserne er i april 83-niveau).

I ^ia.u£_j. er illustreret en situation med en over 7o årig enlig

pensionist, der modtager varmehjælp og 6 timers hjemmehjælp om

ugen. Marg ina 1 ind komstv ir kningen udgør 15 pct. i. intervallet

34.OOO kr. - 38.3oo kr., 61,7 pct. i intervallet 38.3oo kr. -

42.ol6 kr. (boligydelse og skat), 82,7 pct. i intervallet 42.ol6 kr.

- 45.516 kr. (boligydelse, hjemmehjælp og skat),, 117,9 pct. i

intervallet 45.516 kr. - 58.564 kr. (boligydelse, hjemmehjælp,

pensionstillæg, varmehjælp og skat), 82,7 pct. i intervallet

58.564 kr. - 9o.ooo kr. (boligydelse, hjemmehjælp og skat), 92,7'

pct. i intervallet 9o.ooo kr. - Io3.2oo kr. (boligydelse på 2.

trin, hjemmehjælp og skat), Io7,l pct. i intervallet Io3.2oo kr.

- 118.516 kr. (boligydelse på 2. trin, hjemmehjælp og skat på

2.trin) samt 86,1 pct. over 118.516 kr. (boligydelse og skat

- begge på 2.trin).

En tilsvarende situation for samgifte pensionister med boligydelse

er illustreret i fi.2ur_2, hvor marg inal indkomstv ir kn ingen udgør

15 pct. i intervallet 34.ooo kr. - 41.8oo kr., 61,7 pct. i

intervallet 41.8oo kr. - 75.o64 kr. (boligydelse og skat),

82,7 pct. i intervallet 75.o64 kr. - 82.264 kr. (boligydelse,

hjemmehjælp og skat), 117,9 pct. i intervallet 82.264 kr. -

9o.ooo kr. (boligydelse, hjemmehjælp, pensionstillæg, varmehjælp

og skat), 124,9 pct. i intervallet 9o.ooo kr. - llo.264 kr. (bo-

ligydelse på 2. trin, hjemmehjælp, pensionstillæg, varmehjælp

og skat) 92,7 pct. i intervallet llo.264 kr. - 132.432 kr.
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(boligydelse på 2.trin, hjemmehjælp og skat), Io7,1 pct.

i intervallet 132.432 kr. - 151.564 kr. (boligydelse på

2. trin, hjemmehjælp og skat på 2. trin) og 86,1 pct. i inter-

vallet 151.564 kr. - 166.4oo kr. (boligydelse på 2.trin og

skat på 2. trin).

e^KonJ< r_£_te_̂ or_s].a_g__£r_a__sâ mŝ £2L]1ŝ r_££P_or__t£n

Som nævnt i indledningen til dette kapitel indeholder

samspilsrapporten en række konkrete for s lag inden for de

enkelte ydelsesområder, som kan bidrage til at afhjælpe sam-

spilsproblemer ne , hvor disse er størst, ikke blot for pen-

sionister over 67 år, men også for de under 67-årige pensionister.

De fremsatte forslag er udarbejdet ud fra den målsætning at undgå

marginalvirkninger på over loo pct. og således, at de ikke

hindrer en mere gennemgribende løsning af samspilsproblemerne

på længere sigt ved indførelse af en ældreydelse.

Af arbejdsgruppens forslag skal i det følgende gennemgås de

forslag, der såvel på de enkelte områder, som evt. samlet i videste

omfang kan nedbringe problemerne, og som ikke forudsætter større

administrative omlægninger og yderligere udredning i særligt

omfang - bortset fra forslaget om varmehjælpens indarbejdelse

i boligydelsen.

UtdbsttiilitZ a^ gtiundbiiløbéau-t'iapnLnge.n fafia 6o tit 3o pct.

Grundbeløbet, der nornalt udgør den største del af pensionen -

for folkepensionens vedkommende ca. 85 pct., er ind tagtsafhæng igt

for pensionister undei: 7o år og skattepligtigt. Forslaget har

baggrund i den meget li øje reelle aftrapningsprocent på 32,

der fremkommer, når skatten er taget i betragtning. Sammenlagt

med skatten på laveste skalatrin når aftrapningen således op over

8o pct. Grundbeløbsaftrapningen er derfor i mange tilfælde en af
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hovedårsagerne til, at en stigning i andre indta;gter i realiteten

bevirker en nedgang i den disponible indkomst, når der også

gives andre offentlige ydelser.

En nedsættelse af aftrapningsprocenten fra 60 til 3o vil

forlænge aftrapnings in tervallet for grundbeløbet.

Dette vil indebære en stigning i pensionen til de knap

4o.ooo pensionister, som efter 1. januar 1984 forventes at

få et nedsat grundbeløb. Heraf vil omkring 25.000 pensionister

få en stigning på fra o til 7-8.000 kr., mens de øvrige knap

15.000 pensionister vil få en stigning på fra 7-8.000 kr. til

14-15.000 kr.

Endvidere vil forslaget medføre en stigning i pensionen til

ca.7.000 pensionister, som i 1984 vil få bortreguler et grundbe-

løbet. Disse pensionister vil få en forhøjelse på maksimalt

14-15.000 kr.

Den samlede merudgift som følge af nedsættelse af aftrapnings-

procenten skønnes med betydelig usikkerhed at ville udgøre

35o-385 mill.kr. i 1985 (PL-niveau januar 1983, aktivitetsniveau

januar 1982) faldende til 235 mill.kr. i 1989. Merudgiften mod-

svares af et øget skatteprovenu på skønsmæssigt 19o-21o mill.kr.

i 1985 faldende til 13o mill.kr. i 1989.

Forslagets konsekvenser kan sammenfattes således:

- Det afhjælper generelt samspilsproblemerne for førtidspen-

sionister samt folkepensionister i alderen 67-69 år.

- Det begrænser antallet af situationer, hvor pensioniststatus

mistes på grund af indtægtsregulering og bortfald af grundbe-

løbet .

- Det vil være enkelt at gennemføre, idet det ikke er forbundet

med administrative konsekvenser af betydning bortset fra, at

der skal udbetales pension til flere personer.

- Det medfører, at der udbetales pension til personer med

indtægter op til omkring 15o.ooo kr.
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Vafime.hjstpzn& Zndan.be.jdelae i. boZZgyd&lizn

Varmehjælpen er den ydelse under personlige tillæg, der

har størst betydning for samspilsproblemerne, dels fordi

den beløbsmæssigt udgør langt den største enkelLydelse under

personlige tillæg, dels fordi den berører langt det største

antal pensionister, og endelig fordi der i de vejledende ret-

ningslinier er fastsat en egentlig aftrapningsprocent.

Efter forslaget indarbejdes varmehjælpen i boligydelsen på

den måde, at der ved beregning af støtte tillægges visse

dokumenterede brændselsudgifter - "varmetillæg" - til huslejen.

Da boligydelsen udgør forskellen mellem leje og egenbetaling,

vil en forøgelse af den leje, der indgår i støtteberegningen,

medføre en tilsvarende forøgelse af støtten.

I forslaget indgår endvidere,

- at der fastsættes en egenbetaling svarende til egen-

betalingen efter gældende vejledende retningslinier for

ydelse af varmehjælp til pensionister,

- at der for at "lægge loft" over udgifterne indføres et

maksimum for de varmeudgifter, der kan medregnes, f.eks.

8.ooo kr. pr. år, og

- at der som en motivation dels til at spare på varmen, dels

til at foretage energibesparende foranstaltninger kun med-

regnes en vis andel af de varmeudgifter, der overstiger egen-

be tali ngen.

For at sikre de pensionister, der i dag modtager maksimal bolig-

støtte, eller en støtte af en størrelse, der ville udelukke eller

nedsætte det oven for beskrevne varmetillæg, fordi det ikke vil

kunne rummes inden for den gældende maksimumsstøtte, må mak-

simumstøtten forhøjes,,

Dette sker ved at fastsætte et individuelt maksimum for den

samlede støtte, der udgøres af det nuværende maksimum plus det

individuelle varmetillæg, der også har en overgrænse.
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Det er imidlertid skønnet, at udgifterne ved at indlægge det

beskrevne varmetillæg i boligydelsen vil udgøre omkring 5oo

mill.kr. Da udgifterne til varmehjælpen i dag er af samme

størrelsesorden, vil forslaget være omtrent provenuneutralt

i forhold til gældende ordninger. Usikkerheden i beregningerne

betyder dog, at der muligvis kan blive tale om merudgifter på

op imod et par hundrede mill.kr.

Der kan heller ikke foretages mere detaillerede beregninger

af den fordelingsmæssige effekt af forslaget, dels fordi

pensionisternes faktiske varmeudgifter ikke er kendt, dels fordi

der ikke foreligger oplysninger om, i hvilket omfang der i dag

er sammenfald mellem modtagere af varmehjælp og modtagere af

boligydeIse.

Hvis den gennemsnitlige støtte pr. mod tager husstand ønskes

opretholdt uændret, vil det groft skønnet medføre merudgifter

i størrelsesordenen 2oo-3oo mill.kr. i forhold hil det

ovennævnte forslag, der som udgangspunkt skønnedes at være

provenuneutralt. Hvis ingen skal stilles ringere;, vil der

antagelig være behov for merudgifter på groft skønnet 5oo mill.kr.

Det bemærkes, at de konsekvenser, som en indarbejdelse af

varmehjælpen i boligydelsen vil have for ejere, ikke er

medtaget i beregningerne. Der antages at være et ikke ube-

tydeligt antal boligejere, som får varmehjælp, iren som ikke

får boligydelse til trods for, at de er berettigede hertil. Bag-

grunden herfor er, at boligydelsen til ejere ydes delvist som

tilskud og delvist som lån. Disse ejere vil ved varmehjælpens

indarbejdelse i boligydelsen miste varmehjælpen, såfremt de

fortsat beslutter sig for at undlade at ansøge om boligydelse.

Forslagets konsekvenser kan sammenfattes således:

- Margina1 ind kornstvirkningen nedbringes med 3o pct. for husstande,

hvor både boligydelse og varmehjælp aftrappes,

- Der sker en vis ligestilling mellem billige boliger med

store varmeudgifter og dyre boliger med lave varmeudgifter.
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- Problemerne med at kontrollere de faktiske varmeudgifter

overføres fra varmenjælpsordning til boligydelsen, og

problemerne vil omfatte en større mod tager skare.

- Det vil medføre en rakke store f or del i rig smæssige ændringer,

således at nuværende modtagere mister tilskud, mens "nye"

pensionister kan opnå (større) tilskud..

- Den gennemsnitlige støtte pr. mod tager husstand vil groft

skønnet blive reduceret med omkring en trediedel ved uændret

provenu.

- Færre husejere vil få varmehjælp som følge af, at der ikke

søges om boligydelse.

Ophsvzlie. afi bstaling6ne.gle.Ane. ^on vanig hj e.mme.hj$lp til pe.n-
A-lon-l&tzfi

En ophævelse af betalingsreglerne for varig hjemmehjælp til

pensionister vil umiddelbart løse de samspilsproblemer, der

er forbundet med denne ydelse. En ophævelse af betalingsreglerne

indebærer, at ydelse af hjemmehjælp samt omfanget af denne

ydelse alene vil være et Visitationsproblem, hvilket må antages

at indebære en øget efterspørgsel efter hjemmehjælp.

Den varige hjemmehjælp har til formål at afhjælpe pen-

sionistens individuelle og helbredsbetingede vanskeligheder

i eget hjem. Der er således tale om en udpræget behovsydelse.

Hertil kommer, at den varige hjemmehjælp hyppigt indgår i

et integreret samarbejde med hjemmesygeplejersken, for hvilken

der ikke kræves egenbetaling. Dette kunne tale for ikke at

opkræve betaling for varig hjemmehjælp til pensionister.

En ophævelse af betalingsreglerne for varig hjemmehjælp til

pensionister skønnes med betydelig usikkerhed at ville give

en årlig mindreindtægt på 12o-13o mill.kr. (PL-niveau januar 1983).

En ophævelse af betalingsreglerne for hjemmehjælp til pensionister

indebærer ikke administrative problemer, men tværtimod admini-

strative besparelser, idet hjemmehjælpsbetalingen ikke længere

skal beregnes og opkræves for pensionister. Det er ikke muligt

på det foreliggende grundlag at foretage et skøn over besparelser-

nes størrelse, men det antages, at der vil være tale om en ikke



nu

uvæsentlig besparelse. Forslaget vil kunne træde i kraft

umiddelbart efter vedtagelse af en ændring af bistandslovens

S 54.

Forslagets konsekvenser kan sammenfattes således:

- Det løser effektivt samspilsproblemerne for de pensionister,

der modtager varig hjemmehjælp.

- Det vil være forbundet med administrative besparelser, da

der ikke længere skal beregnes og opkræves betaling for

varig hjemmehjælp til pensionister.

- Der skabes ligestilling i beta 1ingsmæssig henseende mellem

på den ene side varig hjemmehjælp og på den anden side

hjemmesygeplejerskeindsats til pensionister.

- Det fjerner incitamentet hos pensionisten til at begrænse

efterspørgslen efter hjemmehjælp, men dette må modvirkes via

visitationen.

- Det kan give anledning til utilfredshed hos grupper af modtagere

af varig hjemmehjælp, som økonomisk ikke er stillet bedre

end pensionisterne, men som fortsat skal betale for hjemmehjælp.

f.Hensyn bag forslag til afhjælpning af samspilsproblemerne

i
Som det fremgår af tidligere redegørelser om problemerne,er

det ikke muligt nærmere at angive, hvor mange personer der

berøres, og i hvilken udstrækning de rammes af samspils-

problemer.

Derimod er der i betænkning nr. 997 opstillet eksempler på

marginalindkomstvirkningerne ved kombinationer af forskellige

ydelser for henholdsvis enlige og samgifte pensionister.

Af disse eksempler fremgår det, at de største samspilsproblemer

rammer pensionister, der får boligydelse, hjemmehjælp, pen-

sionstillæg og varmehjælp. Problemerne forøges, hvis der

samtidig sker aftrapning af grundbeløbet. Endvidere viser

der sig store samspilsproblemer i de intervaller, hvor 2. skatte-

trin spiller sammen med boligydelse og hjemmehjælpsbetaling.
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For den enkelte opleves problemerne i forbindelse med en

stigning i indkomsten, typisk for en førtidspensionist, der

har mulighed for en ekstra lønnet arbejdsindsats. Men problem-

stillingen kan også opstå for en person, der nærmer sig pen-

sionsalderen og vurderer sine muligheder for at modtage mest

muligt i offentlige tilskud.

Mest markant vil samspilsproblemerne dog fremtræde, når

pensionister med forskellige indtægtsforhold sammenligner deres

økonomiske situation og kan konstatere, at de uden ekstra-

indtægt stort set er økonomisk stillet som dem med ekstraindtægt

og i visse situationer endda bedre, når f.eks. skat, varmehjælp

og boligydelse tages i betragtning.

Radikale løsninger af samspilsproblemerne måtte omfatte så

forskellige regelsæt som skattelove, sociale love og boliglove.

Det hidtidigt mest ambitiøse forslag, skitsen til en udvidet

ældreydelse i betænkning nr. 997, omfatter således boligydelse,

beskyttede boliger, kommunale pensionistboliger, varig hjemme-

hjælp, faste tillæg til pensionen og personlige tillæg, men

ikke skattereglerne.

Dette forslag ville betyde en kratig omlægning af den berørte

lovgivning og medføre en nettoudgift for det offentlige på ca.

2 mia.kr. årligt. Alligevel ville det ikke kunne løse alle

samspilsproblemer, idet ikke samtlige indtægtsafhængige ydelser

er omfattet af ældreydelsen.

Opgaven for pensionsudvalget bør begrænses, dels fordi der

er overvejelser på skatteområdet om en eventuel forlængelse

af proportionalstrækket, dels på grund cif igangværende over-

vejelser på boligområdet. Udvalgets forslag er derfor principielt

begrænset til det egentlige sociale område.
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Inden for dette område må det være de ydelser, der berører

de største grupper af pensionister, som udvalget må se som

sin opgave at bringe på en formel således, at aftrapnings-

procenten, også når den sættes i forhold til gældende bolig-

ydelses- og skatteregler, kun i exceptionelle tilfælde kan

komme over loo pct. Udvalget har herved valgt at gå ud fra den

forudsætning, at proportionalstrækket forlænges således,at

overgangen til et eventuelt 2. skattetrin udskydes.

Endvidere må det være en forudsætning, at udvalgets forslag

ikke vanskeliggør en eventuel senere gennemførelse af en mere

omfattende løsning som en egentlig ældreydelse, samt at en

løsning kommer til at omfatte alle modtagere af social pension

såvel over som under 67 år således, at sammenhængen i pen-

sionssystemet bibeholdes.
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g.Udvalgets forslag

De hovedhensyn, der efter udvalgets opfattelse bør lægges til

grund for forslag til afhjælpning af samspilsproblemerne for

pensionisterne er beskrevet foran. Hertil kommer at det

ikke vil være realistisk at forestille sig alle samspilsproblemer

løst med ét slag.

Med udgangspunkt heri finder udvalget, at et forslag må omfatte

flest mulige af de pensionister, der oplever disse problemer

som påtrængende. Dette er formentlig især pensionister med

mindre ekstraindtægter, der samtidig har behov for særlige ydelser.

Disse pensionister vil sammenligne deres situation med andre

pensionister uden ekstraindtægter - jfr. eksemplerne foran -

og ofte finde sig dårligere stillet end disse.

De ydelser, der i første omgang kan komme på tale bør derfor

være ydelser, der i princippet gives til alle pensionister eller

i kraft af deres størrelse eller nødvendighed har særlig be-

tydning for pensionister, og som samtidig indtægtsreguleres.

Udvalget betragter det tillige som en meget vigtig målsætning,

at en ekstraindtægt ikke ligefrem stiller den pågældende dår-

ligere - dvs. at aftreipningsprocenten aldrig må komme over loo.

På denne baggrund stiller udvalget følgende forslag.

Model I

Modellen omfatter

- personstillæg, hustru- og ægteskabstillæg,

- varmehjælp i form af personligt tillæg og

- betaling for varig hjemmehjælp.
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Hustru- og ægteskabstillæg, der i dag kun ydes efter over-

gangsordninger, vil i det følgende ikke blive omtalt nærmere,

men forudsættes behandlet som pensionstillægget og aftrappet

i forlængelse heraf.

Ydelserne tildeles efter hidtidige kriterier, men udbetales

(for hjemmehjælpsbetalingens vedkommende, afregnes) samtidig

i forbindelse med den månedlige pensionsmeddelelse, og aftrappes

i forlængelse af hinanden med 2o pct. af en indkomststigning.

Der vil således i princippet fortsat være tale om 3 selv-

stændige ydelser, der på visse punkter kan bevare deres

hidtidige karakter, medens det på andre punkter vil være nød-

vendigt at samordne reglerne om disse ydelser. Ændringerne vil

fremgå nærmere af det følgende, hvor ydelserne først gennemgås

særskilt, hvorefter visse fælles problemstillinger omtales.

Pensionstillægget, der pr. 1. oktober 1984 udgør 6.7o8 kr. årlig

til hver af to samgifte pensionister og 6.252 kr . til andre,

ydes til alle pensionister, er skattepligtigt og aftrappes

for indtægter udover pensionen og et fradragsfrit beløb med

3o pct. af ekstraindtægten.

Pensionstillægget er i modsætning til de øvrige ydelser som

nævnt skattepligtigt. Da tillægget skal aftrappes sammen med

disse ydelser, og da det næppe er gennemførligt at gøre disse

skattepligtige, må pensionstillægget gøres skattefrit.

Enlige pensionister uden indtægter ved siden af pensionen

er i dag skattefrie på grund af det forhøjede personfradrag som

i 1984 udgør 41.4oo kr. Personfradraget for denne gruppe overstiger

den udbetalte pensions grundbeløb + pensionstillæg, der

for året udgør 4o.287 kr.

Pensionstillægget skal derfor for disse pensionister indgå med et

beløb af samme størrelse som i dag. Derimod skal der ske en

reduktion af det forhøjede personfradrag for enlige med et til

pensionstillægget svarende beløb, idet det forhøjede person-

fradrag for disse pensionister beløbsmæssigt er fastsat med

henblik på at dække den skattepligtige del af pensionen.



119

For gifte pensionister, som har et personfradrag på 22.600

kr. i 1984, og som samgift har fået udbetalt 37.938 kr. for

året i grundbeløb og pensionstillæg, er det en konsekvens af

skattefrihed for pensionstillægget, at dette skal reduceres

med et beløb svarende til værdien af skat på 1. skattetrin.

Ændringerne betyder, at enlige pensionister med ekstraind-

tægter vil komme til at betale mere i skat på grund af

reduktion af personfradraget.

Varmehjælp ydes i princippet som et personligt tillæg til

vanskeligt stillede pensionister efter kommunens frie skøn.

Sikringsstyrelsen har imidlertid udarbejdet vejledende retnings-

linier, hvorefter hjælpen bør svare til varmeudgiften fratrukket

en egenbetaling, der pr. 1. oktober 1984 udgjorde ca. 2.5oo kr.

for enlige og 3.75o kr. for samgifte pensionister. Hjælpen ned-

sættes med 3o pct. af ekstraindtægter, der overstiger den grænse,

hvor indtægtsreguleringen af pensionstillægget påbegyndes.

Kommunen kan herudover fastsætte et maksimum for hjælpen. Ende-

lig bør hjælp ikke ydes, hvis den pågældendes likvide formue

overstiger 35.000 kr.

Efter forslaget forudsættes varmehjælpen fortsat tildelt efter

hidtidige retningslinier, idet der dog bør fastsættes et maksimum

for hjælpen - f.eks. på 8.000 kr. årligt - der ikke kan over-

skrides, medens aftrapningen, hvis varmehjælp er tildelt, skal

ske med 2o pct. af eventuelle ekstraindtægter.

Kommunen vil således fortsat have adgang til at skønne, at

der i konkrete tilfælde ikke er behov for varmehjælp, samt at

fastsætte et maksimum for hjælpen, der er lavere end det

centralt fastsatte.

Herigennem sikres, at kommunen har mulighed for at begrænse

udgifterne til varmehjælp i overensstemmelse med de midler,

der er til rådighed.
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Når varmehjælpen skal samordnes med de øvrige ydelser, vil

det - i modsætning til i dag - være nødvendigt med en årlig

fastsættelse af hjælpen i forbindelse med pensionsberegningen.

Dette bør dog kombineres med en adgang til omberegning og

eventuel regulering over næste års udbetaling.

Varig hjemmehjælp tildeles af kommunen efter den pågældendes

behov. Der opkræves betaling for hjemmehjælp, dog maksimalt

for 6 timer ugentlig og med en maksimal timebetaling, svarende

til begyndelseslønsatsen for en hjemmehjælper. Betalingen stiger

med stigende indkomst og svarer til en aftrapning på ca. 21

pct. ved den maksimale betaling. Der ydes ikke betaling, hvis

den pågældendes indtægt kun består af pensionen og et mindre

beløb herudover.

Som nævnt foreslås de nuværende tildelingsregler for den

varige hjemmehjælp opretholdt. Fastsættelse af betalingen ændres

imidlertid således, at den som udgangspunkt en gang årlig

- som ved varmehjælpen - sker i forbindelse med pensionsbereg-

ningen i form af den maksimale betaling for det ydede antal

timer ugentlig hjemmehjælp (dog max. 6 timer om ugen).

Dette beløb fremstår som betaling i den månedlige pensionsmeddel-

else og modregnes i den samtidig udbetalte pension/varmehjælp.

Indkomstgrundlaget, dvs. den indkomst, der anvendes ved

beregning af ydelserne forudsættes at være det samme for alle

3 ydelser ved en fælles aftrapning. Indkomstgrundlaget kan som

tidligere nævnt opdeles i indkomstbegrebet, enhedsbegrebet og

periodebegrebet. Hertil kan yderligere komme et korrektions-

begreb.

Indkomstbegrebet, dvs. de elementer, der indgår i indkomsten,

er for pensionstillæg og varmehjælp socialindkomsten med

fradrag for kontanthjælp efter bistandsloven og social pension,

men med tillæg for samordningsfradrag i tjenestemandspension

og fiktiv indtægt ved bortgivelse.
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For hjemmehjælpsbetalingen er indkomstbegrebet socialindkomsten.

Det foreslås, at det fælles indkomstbegreb bliver socialindkomsten

med fradrag af eventuelt erhvervsudygtighedsbeløb og kontanthjælp

og med tillæg for fiktiv indtægt ved bortgivelse. Sociale pen-

sioner, dvs. grundbeløbet og visse udenlandske pensioner, skal

således ikke fratrækkes; i socialindkomsten. Herved opnås, at

ydelsen - ved samtidig aftrapning af grundbeløbet (for de

under 7o-årige) - ikke aftrappes for den del af grundbeløbet,

der indtaegtsreguleres bort, altså en mindre samlet aftrapning.

Samordningsfradrag i tjenestemandspension foreslås ikke

tillagt socialindkomsten, idet dette kun bør ske i forbindelse

med indtægtsregulering af grundbeløbet, der er den del af den

sociale pension, der isamordnes med tjenestemandspensionen.

Enhedsbegrebet, dvs. hvilke personers indkomst der skal ind-

gå, er for alle 3 ydelsers vedkommende for enlige egen indkomst

og for ægtefæller den samlede indkomst. For hjemmehjælpens

vedkommende dog med den undtagelse, at indkomsten for andre

personer i husstanden,, der nyder godt af hjælpen, også kan

medregnes. For varmehjælpens vedkommende er der mulighed for

at lade andre personers indkomst - f.eks. en samlevers - indgå.

Det foreslås, at det fælles enhedsbegreb uden undtagelser bliver

egen,respektive ægtefællernes samlede indkomst. Det særlige

spørgsmål om ligebehandling af samliv med og uden ægteskab,

der har betydning i denne forbindelse, behandles for tiden

i anden sammenhæng, hvorfor udvalget ikke vil gå nærmere ind

i denne problemstilling, og derfor foreslår, at det enheds-

begreb der gælder for pensionstillægget indtil videre anvendes.

Periodebegrebet, dvs. den periode for hvilken indkomstgrundlaget

opgøres, foreslås som i dag at være det seneste slutlignede

indkomstår, men med mulighed for at anvende aktuel indkomst,

hvis mere end rent midlertidige ændringer i indkomstforhold

eller personlige forhold vil give et andet resultat.
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Korrektionsbegrebet, dvs. de generelle ændringer der foretages

i et for den enkelte i øvrigt fastsat indkomstgrundlag, er for

pensionstillægget og varmehjælpen et såkaldt fradragsfrit

beløb på 9.1oo kr. for enlige og 13.2oo kr. for gifte. Til-

lægget/hjælpen nedsættes altså først for indtægter, der

overstiger disse beløb. For hjemmehjælpens vedkommende er

korrektionsbegrebet de sociale pensioner (grundbeløb og

pensionstillæg), et særligt beløb pr. barn og et fradragsfrit

beløb på 4.600 kr.

Det foreslås, at korrektionsbegrebet under hensyn til, at

den sociale pension nu skal indgå i indkomstbegrebet, ud-

gøres af pensionens fulde grundbeløb med tillæg af det fra-

dragsfrie beløb for pensionstillægget. Når det fulde grundbeløb

indgår i korrektionsbegrebet, vil dette ikke betyde noget

for de over 7o-årige pensionister, hvis grundbeløb ikke

indtægtsreguleres. Derimod vil det betyde en forbedring for

de pensionister, der i dag modtager grundbeløb, idet det kun er

dette nedsatte beløb, der fratrækkes ved indkomstopgørelsen.

Specielt om formue kan nævnes, at denne, som i dag, vil have

betydning for ydelsen i det omfang, den indgår i socialind-

komsten. Herudover findes som nævnt en formuegrænse på 35.000 kr.

for tildeling af varmehjælp. Den udgør et såkaldt "skarpt

hjørne", idet alene besiddelse af en likvid formue over denne

grænse betyder fuldstændig "aftrapning" af varmeydelsen. Denne

grænse er uheldig i samspilssammenhæng.

Noget kunne tale for at se helt bort fra en formuegrænse

ved tildelingen, f.eks.,

- at der ikke findes formuegrænser i de 2 andre ydelser,

- at formue allerede indgår som et element i socialindkomsten

oq

- at det beregningsteknisk er forbundet med stor usikkerhed

at operere med en likvid formuegrænse.

Det må på den anden side erkendes, at hvis formuegrænsen

helt blev fjernet, ville det medføre merudgifter af betydelig

størrelse. En formuegrænse på f.eks. 5o.ooo kr. ville fortsat

være et "skarpt hjørne", der dog var hævet noget og derfor

friholdt en større gruppe pensionister for dette særlige

samspilsproblem end tilfældet er i dag.
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Aftrapningsprocenten foreslås fastsat til 2o. Dette har baggrund

i, at den reale aftrapningsprocent for pensionstillægget kun er

på godt 15. Dvs. at dot forhold, at der kun skal betales skat af

den indtægtsfremgang, der er tilbage, når aftrapningen i tillægget

er foretaget, også er taget i betragtning. Optrapningen af

hjemmehjælpsbetalingen svarer ved maksimal betaling som nævnt

til en aftrapningsprocent på 21 og aftrapningsprocenten for

varmehjælp er på 3o.

Vælges en aftrapningsprocent på 2o, vil det således betyde

en skærpelse for de pensionister, der kun modtager pensions-

tillæg, men til gengæld en lempelse for så vidt angår hjemme-

hjælpsbetaling og varmehjælp. En højere aftrapningsprocent

end 2o vil dels medføre en yderligere forringelse, for den

store gruppe, der kun modtager pensionstillæg, dels betyde, at

forudsætningen om en maksimal aftrapning på under loo pct.

ikke vil kunne opfyldes for de under 7o årige.

De samlede reale aftrapningsprocenter efter gældende regler

og forslaget, der maksimalt kan blive tale om, idet der

afrundet er regnet med en gennemsnitlig skatteprocent på

1. trin på 48, er følgende:

Gældende regler Forslaget

Pensionstillæg 15,6

Varmehjælp 3o 2o

Hjemmehjælpsbetaling 14,7

Boligydelse (2.trin) lo,5 (17,5) 15 (25)

Skat 48 48

Maksimum for over 7o-årige 118,8 (125,8) 83 (93)

Udvalget har herved som tidligere nævnt forudsat, at propor-

tionalstrækket i skatteskalaen forlænges, således at der

alene regnes med skat svarende til den nuværende skalas

1. trin. Under denne forudsætning vil den samlede maksimale

aftrapning i de tilfælde, hvor også grundbeløbet indtægts-

reguleres, dvs. for den under 7o-årige, udgøre 97,2 pct. mod

i dag 129,4 pct. Også i disse tilfælde vil forudsætningen

om en maksimal aftrapning på under loo pct. være opfyldt.
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Det skal bemærkes, at denne forudsætning om skattebetalingen

ikke er anvendt i de senere viste eksempler og figurer, hvorfor

aftrapningsprocenten her i visse tilfælde overstiger loo.

Udvalget skal foreslå følgende rækkefølge i aftrapningen:

Tilskud til betaling for hjemmehjælp - varmehjælp - pen-

sionstillæg. Det vil være nødvendigt at fastsætte en række-

følge, hvis ydelserne fortsat skal betragtes som selvstændige,

og der fortsat i et vist omfang skal gælde særregler, f.eks.

om refusionerne. Dette medfører endvidere, at de særlige

ydelser kun gives til personer med fuldt pensionstillæg, hvorved

opnås, at der ikke skal betales for disse særlige behov med

pensionen.

Administrationen af en ordning som foreslået, hvor 3 selv-

stændige ydelser skal tildeles efter hidtidige kriterier

og aftrappes efter hinanden, rejser forskellige praktiske

problemer. Således skal varmehjælpen og hjemmehjælpsbetalingen

indarbejdes i pensions-edb-systemet. Det vil formentlig tillige

give nogle forståelsesmæssige problemer, at disse to skøns-

mæssige ydelser indgår i en samlet aftrapning med en fuldt

lovbunden ydelse som pensionstillægget. For pensionisten

vil selve beregningen af ydelserne som i dag måske være vanskelig

forståelig, men på den anden side vil det fælles indtægts-

grundlag og den samtidige beregning af ydelserne gøre systemet

mere overskueligt.

De tre ydelser refunderes i dag forskelligt fra statens

side; pensionstillægget med loo pct., varmehjælp med

75 pct. og hjemmehjælp med 5o pct. Det er udvalgets opfattelse,

at de gældende - forskellige - refusionsregler kan og bør

opretholdes, således at den kommunale medfinansiering fortsat

skal gælde for de ydelser, for hvilke kommunen har indflydelse på

tildelingen. De ændrede aftrapningsregler vil medføre for-

skydninger i byrdefordelingen mellem stat og kommune, som må

vurderes nærmere i forbindelse med en eventuel gennemførelse

af udvalgets forslag.
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Modal 2

I såvel ældrekommissionens forslag til en egentlig ældreydelse

som i den foran side 111, beskrevne model fra samspilsrapporten

indgår boligydelsen.

Udvalget har, under indtryk af, at de gældende regler for

ældreboligfinansieringen, herunder boligydelsen, for tiden

overvejes i flere forskellige sammenhænge, begrænset model

1 til det sociale område.

Hertil kommer de ret store forskelle mellem de elementer,

der indgår i beregningen af boligydelsen og de øvrige ydelser,

der er aktuelle for udvalgets overvejelser, og som det på grund

af tidsrammen for udvalgsarbejdet ikke har været muligt at gennem-

arbejde tilstrækkeligt.

Alligevel har udvalget ønsket at stille et alternativt forslag,

hvori boligydelsen indgår. Dette skyldes dels boligydelsens

store betydning for mange pensionister og derved dens rolle

i samspilsproblematikken, dels at model 1 muligvis kan vise

sig vanskelig gennemførlig på grund af de foreslåede ændringer

i personfradraget. Model 2 er dog behandlet mere summarisk

end model 1 og lader en række spørgsmål om den endelige

udformning åbne.

Modellen omfatter

- boligydelse,

- varmehjælp i form af personligt tillæg og

- betaling for varig hjemmehjælp.

For så vidt angår de to sidstnævnte elementer henvises til

beskrivelsen foran.

Boligydelsen udgøres i princippet af forskellen mellem

huslejen og egenbetaling. Der er dog grænser for så vel den

støtteberettigende husleje som selve boligydelsen.
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Egenbetalingen udgør 15 pet. af husstandsindkomsten op til

en indkomstgrænse (9o.ooo kr. i 1983) og 25 pct. af

husstandsindkomsten over denne grænse.

Hvis der er 2 værelser mere end antallet af husstandsmedlemmer,

forhøjes egenbetalingen til henholdsvis 2o og 3o pct.

Er der 3 eller flere værelser mere end antallet af husstands-

medlemmer, forhøjes egenbetalingen til henholdsvis 25 og 35

pct.

Indkomsten, der lægges til grund ved beregningen af boligydelsen

(indkomstbegrebet) er socialindkomsten + tilskrevne renter på

lån om individuel boligstøtte og lov om lån til betaling af

ejendomsskatter.

Denne indkomst forhøjes med samme procentsats, som anvendes

ved fastsættelsen af grundlaget for den foreløbige skatte-

svarelse, dvs. i princippet en aktuel indkomst (periode-

begreb) .

Enhedsbegrebet er husstandsindkomsten.

Hvert barns socialindkomst nedsættes med et fast beløb

(8.3oo kr. i 1983). Herudover gives et fradrag i indkomsten

pr. barn (8.7oo kr. i 1983).

Indkomstgrundlagets nærmere fastlæggelse og hvordan en

række af de elementer, der i dag indgår i beregningen af

boligydelsen, skal ændres i konsekvens af boligydelsens

indarbejdelse i en samlet ydelse til pensionister, er der ikke

taget stilling til i det følgende.

Som det fremgår af en sammenligning mellem de ovenfor

omtalte faktorer, der har betydning for indkomstaftrapningen

ved boligydelsen med de tilsvarende faktorer ved aftrapningen

af varmehjælpen og betalingen for den varige hjemmehjælp,

er der store forskelle,som der må tages hensyn til ved

udformningen af et endeligt forslag. Nogle forudsætninger

har dog måttet fastlægges og er omtalt nedenfor..
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Ydelsen udmåles som i model 1 for så vidt angår hjemme-

hjælp og varmehjælp, mens boligydelsen beregnes som faktisk

husleje - mindste egenbetaling, der udgør 15 pct. af folke-

pensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Såvel huslejeudgiften som varmeudgiften forudsættes underlagt

en maksimumsgrænse.

Det forudsættes, at aftrapningsprocenten er 2o, og at korrektions-

begrebet svarer til summen af folkepensionens grundbeløb i det

senest slutlignede indkomstår og de nuværende fradragsfri beløb,

som benyttes ved beregning af pensionstillæg i dag.

Administrationen og finansieringen i forbindelse med

model 2 rejser en række problemer som følge af forskellighederne

i de gældende regelsæt og ydelsernes placering i forskellige

administrative regier. En gennemførelse af forslaget vil

således kræve en nærmere analyse, der ligger uden for rammerne

af udvalgets arbejde.

Model 2 vil medføre følgende reale aftrapningsprocenter ved

en samtidig aftrapning af samtlige ydelser:

Gældende regler Forslaget

Pensionstillæg 15,6 15,6

Varmehjælp 3o

Hjemmehjælpsbetaling 14,7 14

Boligydelse (2.trin) lo,5 (17,5)

Skat 48 48

Maksimum for over 7o-årige 118,8 (125,8) 77,6

Forudsætningerne er de samme som nævnt foran under model 1.

Også her vil den samlede aftrapning være under loo pct. for de

under 7o-årige.
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Vinkningefi I ^anhold til dzn nnkzltz p<Lnt>Å.onii>t

I de følgende oversigtsskemaer og figurer illustreres dels

samspilsvirkningen under de nugældende regler og dels

samspilsudviklingen under udvalgets to modeller.

I eksemplerne benyttes overalt de gennemsnitlige satser

for 1984, ligesom der benyttes de landsgennemsnitlige skatte-

procenter for 1984. Det forudsættes, at socialindkomsten

svarer til aktuel indkomst.

Af skemaerne fremgår for henholdsvis en enlig pensionist og

for et pensionistægtepar, hvordan de enkelte ydelser aftrappes

(for skattens vedkommende optrappes) i relevante indtægtsinter-

valler.

Af skemaerne fremgår endvidere, hvor stor den marginale

indkomstvirkning er i de forskellige intervaller.

Det fremgår, at marginalindkomstvirkningen under de

nugældende regler for en enlig pensionist er størst i inter-

vallet fra 8.75o kr. til 28.82o kr. som indkomst udover

pensionen, idet pensionister i dette interval reelt mister

knap 2o kr. i disponibel indkomst for hver loo kr. indkomsten

stiger. Den voldsomme marginalindkomstvirkning i dette inter-

val skyldes den samtidige aftrapning af boligydelse, pensions-

tillæg, varmehjælp og hjemmehjælpsydelsen. Også i flere

andre indkomstintervaller er pensionisten udsat for en

betydelig marginalindkomstvirkning.

Som det fremgår af tabel b, vil samspilsproblemerne i

vid udstrækning afhjælpes, hvis pensionsudvalgets model

1 gennemføres, men i intervallet fra 73.934 kr. til 99.734

kr. som indtægt udover pensionen vil den marginale indkomst-

virkning under gældende skatteregler stadig blive over loo

pct., fordi boligydelsens 2. trin og skattens 2. trin falder

sammen her. Udvalget har imidlertid som tidligere nævnt forudsat,
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at skatteskalaens proportionalstræk forlænges, således

at en sådan marginalindkomstvirkning ikke vil blive aktuel.

Af tabel c fremgår det,, at den marginale indkomstvirkning

i alle intervaller vil være noget under loo pct., hvis

udvalgets 2. model gennemføres.

Det skal dog erindres, at de to skemaer kun må opfattes

som eksempler til belysning af modellernes virkning.

Pensionister, der ikke modtager boligydelse, vil således

opleve en noget mindre samspilsvirkning efter model 1,

ligesom aftrapningsintervallerne vil variere med boligudgiftens

størrelse.

For et pensionistægtepar tegner sig nogenlunde samme

billede som for den enlige pensionist. Blot er aftrapningen

efter de nugældende regler i visse intervaller endnu voldsommere

for pensionistægteparret.

De to figurer viser udviklingen i den disponible

indtægt efter betaling af husleje, varme, skat og hjemmehjælp

for de pensionisttyper i forhold til indtægten udover pen-

sionen.

I skemaerne anvendes følgende forkortelser:

s = skat (evt.med markering af betalingstrin: tr.l,tr.2)

pt= pensionstillæg

by= boligydelse (evt. med markering af betalingstrin: tr.l,

tr.2)

hh= varig hjemmehjælpsbetaling

vh= varmehjælp

æy= ydelsen efter pensionsudvalgets modeller.
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Økonomiske. kont>e.k\)e.nt>e.n a^ udva.lge.t6 ^on.6tag

I betænkning nr. 997 fra arbejdsgruppen om samspilspro-

blemer for pensionister er de økonomiske konsekvenser ved

indførelse af den udvidede ældreydelse beregnet.

Da de ydelser, der indgår i pensionsudvalgets modeller,

er identiske med visse af ydelserne i den udvidede ældre-

ydelse, forudsættes det, at beregningsresultaterne i be-

tænkning nr. 997 kan benyttes direkte ved beregningen over

de økonomiske konsekvenser af pensionsudvalgets modeller,

idet udgifterne blot er opregnet til løbende 1984 pris- og

lønniveau (PL-niveau) på grundlag af reguleringspristallet.

Indførelsen af førtidspensionsreformen pr. 1. januar 1984

betyder,at visse elementer i beregningen ændres, men

reformen får ikke betydning for den totale merud-

gift ved forslaget.

Den udgiftsmæssige betydning af de enkelte elementer, der

indgår både i den udvidede ældreydelse og i pensionsudvalgets

modeller, gennemgås kort i det følgende, idet beregnings-

metoder m.v. fremgår af ovennævnte betænkning nr.997.

Tillæg til pensionen: Ændringen i forhold til de nugældende

regler indebærer en besparelse på tillæg til gifte, idet

disse tillæg reduceres til værdien efter skat, et mindre

skatteprovenue,fordi tillæggene udgår af den skattepligtige

indkomst og et større skatteprovenue fra enlige pensionister,

fordi personfradraget for disse pensionister reduceres med et

beløb svarende til pensionstillægget.

Herudover medfører det ændrede indtægtsgrundlag en mer-

udgift, og forhøjelsen af den reale aftrapningsprocent inde-

bærer en mindreudgift.

Den samlede virkning for de faste tillæg til pensionen - som

denne er beregnet i betænkning nr. 997 - fremgår af neden-
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stående oversigt, der indeholder konsekvenser såvel de

direkte på pensionsområdet som på skatteområdet, da model

1 betyder ændringer på begge lovområder. Herudover er angivet

de afledede virkninger i form af mindre skatteprovenu på grund

af skattefritagelse.

Provenu i mill.kr.

PLtl983

Samlet mindreudgift på

pensionsområdet 91o

Merindtægt på skatte-

området på grund af

mindre personfradrag: 600

1.51O

Afledet virkning (mindre

skatteprovenu på grund af

skattefritagelse) - 1.I60

Mindreudgift ialt 35o

Opregnet til PL:1984 (på grundlag af udviklingen i regule-

ringspristallet) kan den samlede mindreudgift herefter beregnes

til ca. 375 mill.kr. Den afledede virkning i form af mindre

skatteprovenu udgør 1.24o mill.kr.

Hjemmehjælpsudgiften: Den samlede udgift ved indregning af

hjemmehjælpsydelsen i en ældreydelse er i betænkning nr.

997 beregnet til ca. 35 mill.kr. svarende til ca. 37 mill.kr.

i løbende 1984 PL-niveau.
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Varmehjælp: I betænkning nr. 997 er merudgiften ved at

medtage varmehjælpen i den udvidede ældreydelse beregnet

til 1.45o mill.kr. Denne merudgift er imidlertid beregnet

uden nogen formuegrænse, men det er yderligere oplyst i

betænkningen, at merudgiften - hvis der indlægges en for-

muegrænse på 5o.ooo kr. - vil blive ca. 1 mia. kr. mindre.

I 1984 PL-niveau kan det således anslås, at merudgiften til

varmehjælp efter pensionsudvalgets forslag vil blive af

størrelsesordenen knap 5oo mill.kr. Det skal dog bemærkes,

at specielt beregningerne omkring varmehjælpen er særdeles

usikre, idet oplysningerne om pensionisternes varmeudgifter

er baseret på et uhyre spinkelt datamateriale. Forinden ændrede

regler gennemføres på dette område, der kan være særdeles

udgiftskrævende, må det anbefales, at der gennemføres en

undersøgelse til belysning af pensionisternes varmeudgifter.

Også virkningerne af formuegrænsen er meget usikker, og

modelberegningerne viser stor følsomhed omkring netop denne

oplysning. Hertil kommer,at modelberegningerne er baseret

på oplysninger om de nuværende formuer hos pensionisterne.

Dels er disse oplysninger meget usikre, dels er det

sandsynligt, at pensionisterne vil ændre formuescimmensæt-

ningen, hvis formuen indgår som reguleringsfaktor.

Boligydelsen: I betænkningen er merudgiften ved indregning

af boligydelsen i den udvidede ældreydelse beregnet til

ca. 575 mill.kr. svarende til ca. 615 mill.kr. i PL:løbende

1984 (opregnet på grundlag af reguleringspristallet).

Der er i relation til denne beregning ikke taget stilling til

evt. ændrede regler omkring de øvrige elementer, der i dag

indgår ved beregning af boligydelsen, ligesom beregningen na-

turligvis vedrører de i 1983 gældende regler for udmåling af
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boligydelse. Bl.a. disse regler er for tiden genstand for et

udvalgsarbejde, der muligvis vil indebære ændringer. Dette vil i

så fald påvirke provenuberegningerne for ældreydelsen.

SamlzdO- udgi^t6m$&6lgii koni.zkvznb tu

Udover de ovenfor nævnte udgifter vil den fælles aftrapning

af flere ydelser i forlængelse af hinanden indebære en

merudgift, der i betænkning 997 er beregnet til ca. 2oo mill.kr.

for alle de ydelser, der indgår i den udvidede ældreydelse.

Det er klart, at denne merudgift bliver noget mindre for

pensionsudvalgets modeller, som ikke indeholder samtlige de

enkeltydelser, der indgår i den udvidede ældreydelse. Hertil

kommer at varmehjælpen indgår med et væsentligt mindre beløb.

Ud fra en skønsmæssig vurdering kan den samlede merudgift

ved gennemførelse af pensionsudvalgets forslag - med de

ovennævnte usikkerhedsfaktorer in mente - anslås til:

Model 1:

Brutto besparelse: ca. 99o mill.kr.

- mindre skatte-

provenu cai.l.24o mill.kr.

Nettomerudgift ca.. 25o mill.kr.

Model 2:

Merudgift ca.1.2oo mill.kr.
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Sammen fatning af, mo dzllo.nn<Lt> kon-6 efeu en-ô e-t

Konsekvenser af model 1 kan kort sammenfattes i, at

- pensionister uden eller med meget beskedne indtægter ved

siden af pensionen ikke berøres,

- den samlede aftrapning ikke overstiger loo pct.,

- springene i aftrapningsprocenter bliver langt færre,

- enlige pensionister med ekstraindtægter vil komme til at

betale mere i skat på grund af reduktionen i personfradraget,

- pensionstillægget bortreguleres hurtigere for en gruppe

pensionister med ekstraindtægter på grund af stigningen i de

reale aftrapningsprocenter,

- pensionister med tilsvarende ekstraindtægter, men behov

i for flere ydelser, til gengæld vil få en fordel,

- tildelt varmehjælp bevares ved højre ekstraindtægter end

i dag, hvis der skal betales for hjemmehjælp,

- der sker ændringer i byrdefordelingen mellem sitat og kommune.

Af model 2 ' s konsekvenser skal især fremhæves, cit:

- den samlede maksimale aftrapning er noget mindre end i model

1,

- der ikke sker ændringer i skatteforholdene og

- aftrapningen udstrækkes således, at pensionister med meget

høje indtægter kan modtage ydelser.

Konklusion

Model 1 vil set i forhold til model 2 være forbundet med

mindre merudgifter, uanset at begge modeller lever op til

forudsætningen om en marginalvirkning på under loo pct.

Model 2's marginalindkomstvirkning er dog i gennemsnit den

gunstigste for pensionister der modtager alle ydelser. Omfor-

delingen i model 1 vil typisk ikke ske til fordel for pensionister

med så store ekstraindtægter som i model 2.
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Det er udvalgets opfattelse, at begge modeller vil afhjælpe

en stor del af de samspilsproblemer, der af pensionisterne

opfattes som mest presserende.Det er formentlig især af

betydning, at en del af de personlige tillæg til pensionen,

der ydes som varmehjælp indgår i modellerne. Personlige tillæg

ydes normalt kun til pensionister med ingen eller meget

beskedne ekstraindtægter, og de bortfalder ofte på én gang,

hvilket stiller pensionister med mindre ekstraind-

tægter ud over de meget beskedne særlig ugunstigt. Som

tidligere nævnt forudsætter udvalget, at der iværksættes en

nærmere undersøgelse af pensionisternes varmeforbrug, inden

en af modellerne eventuelt gennemføres. I denne forbindelse vil

det være af stor betydning, hvis den mulighed under-

søges, om også andre ydelser i form af personligt tillæg, som

f.eks. plejeydelse eller medicinhjælp, på lidt længere sigt kan

indarbejdes i en løsningsmodel.

En gennemførelse af en af de nævnte modeller vil ikke hindre en

eventuel senere gennemførelse af en udvidet ældreydelse som

beskrevet i samspilsraipporten.

Andfiz løAning6mulighe.dQ.n.

Der skal sluttelig peges på, at nogle af samspilsproblemerne

kan undgås ved mindre indgribende foranstaltninger end dem,

der her er foreslået.

Udvalget har her været, opmærksom på, at specielt varmehjælpen

kan forårsage store samspilsproblemer, fordi den er skattefri

og den reale aftrapningsprocent derfor i alle tilfælde er 3o,

ligesom den altid aftrappes i samme interval som pensions-

tillægget.

Gennem en ændring af indtægtsgrundlaget kunne problemerne

mindskes.
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En løsning kunne være at anvende et indkomstgrundlag, der

svarede til det, der i dag gælder for hjemmehjælpsbetalingen,

dvs. at der i princippet blev anvendt en ureguleret social-

indkomst. Dette ville medføre et fald i den samlede aftrapnings-

procent på 9 i det interval, hvor pensionstillæg og varme-

hjælp aftrappes samtidig , og hvor den samlede aftrapningsprocent

er meget høj og undertiden over loo.

Merudgifterne ved udmåling af varmehjælpen på grundlag af

ovennævnte indkomstgrundlag kan - med meget betydelig usikkerhed

- beregnes til omkring 4oo mill.kr. i 1984-niveau.

Ved denne beregning forudsættes samme tildelingsprincip

som i model 1 og 2, men korrektionsbegrebet er fastsat til

summen af folkepensionens fulde grundbeløb og pensionstillæg

i senest slutlignede indkomstår plus det aktuelle fradragsfri

beløb for beregning af pensionstillæg. Aftrapningsprocenten

er fastsat som efter de nugældende regler til 3o.



Kapitel 5

SAMORDNINGSFRADRAG I TJENESTEMANDSPENSIONER

a.Indledning

Det anføres i udvalgets kommissorium, at foretagelse af

samordningsfradraget efter tjenestemandspensionslovgivningens

regler i sammenhæng med udbetaling af sociale pensioner fore-

kommer unødigt kompliceret og urimeligt i visse henseender.

På denne baggrund har udvalget fået til opgave at stille for-

slag om:

"Ændring af samordningsfradragsreglerne således at der opnås en

større grad af sammenhæng med udbetaling af de sociale pensioner

og specielt sker en lempelse af fradraget for en ægtefælles so-

ciale pension".

I det følgende betænkningsafsnit gøres rede for udvalgets over-

vejelser vedrørende forslag til begrænsninger og ændringer i

samordningsfradragsreglerne•

b.De gældende samordningsfradragsregler

Regle.nnz6 baggrund

Reglerne om samordningsfradrag i tjenestemandspensioner blev

indført med virkning fra 1. april 197o som led i den ordning

omkring samspillet mellem tjenestemandspensioner og pensions-

ydelser efter den sociale pensionslovgivning, der blev fastlagt

med tjenestemandspensionsloven af 1969.

Reglerne er lovfæstet ved bestemmelserne i tjenestemandspen-

sionslovens kapitel 9, hvoraf et aftryk vedlægges som bilag 3.
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Tilsvarende bestemmelser indgår i bl.a. de kommunale

tjenestemandspensionsvedtægter, pensionsvedtægterne for

statsgaranterede pensionsordninger og for tjenestemandsansatte

ved koncessionerede telefonselskaber og privatbaner.

Samordningsreglerne skal ses på baggrund af den udvikling

på socialpensionslovgivningens område, som bl.a. betød ind-

førelse af en fuld, ikke-indkomstreguleret folkepension i

løbet af en 5-årig overgangsperiode regnet fra 1. april 1965,

således at enhver på 67 år eller derover fra 197o fik ret

til folkepensionens fulde grundbeløb uden hensyn til de økonomiske

forhold.

Tjenestemandspensionisters efterløn bestod i tiden frem til

197o som hovedregel af den i tjenestemandslovgivningen hjemlede

tjenestemandspension samt af folkepension i form af dennes

mindstebeløb, idet tjenestemandspensionen på grund af sin

størrelse normalt ikke kunne forenes med indtægtsbestemt

pension fra det offentlige.

Det var ved udbygningen af de sociale pensionsordninger forudsat,

at adgangen til at opnå andel i forbedrede sociale pensions-

ydelser ikke burde være åben for tjenestemænd og dermed side-

stillede grupper, medmindre der ved fastlæggelsen af deres

pensionsrettigheder blev taget hensyn til ydelserne fra den

sociale sikring.

Tjenestemandspensionisters ægtefæller var omfattet af de

samme undtagelses- og særbestemmelser i den sociale pensions-

lovgivning som tjenestemandspensionisterne selv.

De forskydninger i relationerne mellem tjenestemændenes

efterlønsmæssige forhold og efterlønsforholdene uden for

tjenestemandsområdet, som udviklingen medførte, dannede baggrund

for, at regeringen i 1965 nedsatte en tjenestemandskommission, der

bl.a. fik til opgave at udarbejde forslag til revision af

tjenestemændenes efterlønsordning og til de heraf nødvendiggjorte

ændringer i tjenestemandslovgivningen.
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I tjenestemandskommissionens betænkning, der dannede grundlag

for tjenestemandsreformen i 1969, blev det om pensionsforholdet

lagt til grund, at de problemer i forhold til tjenestemands-

standen, som ville knytte sig til en videregående udvikling af

det offentlige sikringssystem, mest hensigtsmæssigt lod sig løse

ved, at tjenestemandspensionen blev sammenkædet med almindelige

sociale pensionsydelser, fremfor at søge tjenestemandspensionen

udformet som en selvstændig, af det offentlige sikringssystem

uafhængig efterlønsordning.

Som en konsekvens heraf burde der efter kommissionens indstilling

ske ophævelse af undtagelses- og særbestemmelser vedrørende

tjenestemænd og disse ægtefæller i den sociale pensionslovgivning

og skabes mulighed for at afpasse efterlønnen på tjenestemands-

området i forhold til de sociale pensionsordningers indhold.

Sådanne ændrede bestemmelser om tjenestemandsgruppernes lige-

stilling efter den sociale pensionslovgivning med den øvrige

befolkning blev gennemført ved ændringslove til lovene om

folkepension, om invalidepension og om pension og hjælp til

enker m.fl. med virkning fra 1. april 197o.

En forudsætning for denne ændrede socialpensionsmæssige

stilling, der indebar,at efterlønnen på tjenestemandsområdet

blev sammensat af flere offentlige pensionsydelser, var imidlertid,

at der ud fra samfundsøkonomiske hensyn skete en beløbsmæssig

tilpasning af den samlede udbetalte efterløn.

En sådan tilpasning foretages ifølge den ordning, som er

lovfæstet i tjenestemandspensionsloven, ved indeholdelse af

samordningsfradrag i tjenestemandspensionen, når folkepension

eller anden form for social pension kommer til udbetaling til

tjenestemandspensionisten eller dennes ægtefælle.
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For tjenestemandspensionister, der er fyldt 67 år og op-

fylder betingelserne for at oppebære folkepension med

fuldt grundbeløb, eller hvis ægtefælle har denne ret, udgør

samordningsfradraget 2 pct. af folkepensionens grundbeløb

for hvert års pensionsalder, der er lagt til grund ved bereg-

ning af tjenesteraandspensionen.

Da ingen tjenestemandspension kan være højere end den pension,

der svarer til en pensionsalder på 37 år, udgør det maksimale

samordningsfradrag 74 pct. af folkepensionen, dvs. efter

satserne pr. 1. oktober 1984 henholdsvis 4.o31,->2 kr. månedlig

for så vidt angår gifte tjenestemandspensionister, når begge

ægtefæller er folkepensionsberettigede, og 2.194,lo kr. månedlig

for andre.

For tjenestemandspensionister, hvis pension er fastsat på

grundlag af pensionsanciennitetstrin under 37 år, er sam-

ordningsfradraget forholdsmæssigt lavere.

En oversigt over samordningsfradragets størrelse efter satserne

pr. 1. oktober 1984 på forskellige pensionsalderstrin vedlægges

./. som bilag 4.

Ordningen med hensyn til samordningsfradrag i tjenestemands-

pension ved kombination med fuld folkepension er således

baseret på, at samordningsfradragene er ens for personer med

samme pensionsalder, uanset om tjenestemandspensionen hidrører

fra ansættelse i en højere eller lavere lønnet stilling, og den

indebærer, at tjenestemandspensionisten opnår en samlet efter-

lønsydelse, der er højere end selve tjenestemandspensionen.

Den samlede efterløn vil altid overstige tjenestemandspensionen

med et beløb,der svarer til mindst 26 pct. af folkepensionens

grundbeløb.
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For gifte tjenestemandspensionister bliver samordningsfradrag

i overensstemmelse med de forudsætninger, der ligger til

grund for samordningsreglerne, fastsat på grundlag af de sociale

pensionsydelser, som ægtefællerne oppebærer tilsammen.

Der foretages samordningsfradrag ikke blot, når begge ægtefæller

er berettigede til folkepension, men også i tilfælde hvor

enten tjenestemandspensionisten selv eller ægtefællen alene

har denne ret.

Hvor det drejer sig om samlevende ægtefæller, som begge

oppebærer tjenestemandspension er det dog, for at hindre at

der bliver foretaget mere end ét samordningsfradrag, bestemt,

at samordningsfradrag alene finder sted i den af de to tjeneste-

mandspensioner, som er størst.

Systemet omkring samordning mellem tjenestemandspension og

fuld folkepension er tillige retningsgivende for beregning af

samordningsfradrag i tilfælde, hvor tjenestemandspensionister

eller disses ægtefæller oppebærer indtægtsbestemt folkepension eller

førtidspension efter den sociale pensionslovgivning.

Udgangspunktet er, at den uafkortede tjenestemandspension i

den konkrete situation sidestilles beregningsmæssigt med

anden pensionsindkomst ved afgørelse af, om indtægtsbestemt

social pension kan ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb.

I tilfælde, hvor der herefter tilkommer tjenestemandspensionisten

eller dennes ægtefælle indtægtsbestemt pension med et grundbeløb,

der sammenlagt med tjenestemandspensionen er højere end den

samlede pension, som ville komme til udbetaling, såfremt der

var erhvervet ret til fuld folkepension, bliver det overskydende

beløb fratrukket som samordningsfradrag i den udbetalte tjeneste-

mandspension.
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Spørgsmålet om samordningsfradrag og fradragets størrelse er

således for disse pensionister afhængigt af, om tjenestemands-

pension og den sociale pensions grundbeløb tilsammen giver en

efterlønsydelse, som er større, end den samlede udbetalte efter-

løn ville have været, hvis der var tale om ret til fuld

folkepension.

RegteTtneA adminibtfiOLtion

De erfaringer, som samordningsreglernes administration har givet

anledning til gennem årene, har bl.a. afsløret nogle uhensigts-

mæssige forhold.

I tjenestemandspensionen, der udbetales af særlig statslig

eller kommunal anvisningsmyndighed m.v., foretages der

samordningsfradrag efter de foran skitserede regler.

Den sociale pension derimod anvises af hjemstedskommunen,

og beregningen af samordningsfradrag i tilfælde, hvor der

bliver oppebåret social pension med indtægtsreguleret grundbeløb,

forudsætter således indrapportering til den tjenestemandspenions-

anvisende myndighed af grundbeløbets størrelse for den enkelte

berettigede. Denne indrapportering skal finde sted hver gang,

der sker ændring i det indtægtsregulerede grundbeløb.

Det er meget ofte ikke muligt at give underretning om størrelsen

af et omregnet grundbeløb inden det tidspunkt, hvorfra ombereg-

ningen har virkning.

Der må derfor hyppigt ske efterregulering af tjenestemands-

pensionen, herunder kræves tilbagebetaling af en del af den

allerede udbetalte pension. Dette er en meget betydelig ulempe

for pensionisterne.

Den ofte kraftige reduktion i udbetalt tjenestemandspension,

som samordningsfradraget bevirker, har vist sig i stigende

grad at være et irritationsmoment for tjenesternandspensionisterne,

efterhånden som tiden er gået siden nyordningen, fordi dennes

forudsætninger er gået i glemmebogen.
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Den indtil 197o gældende ordning, hvorefter nedslaget i den

samlede efterlønsydelse kom til udtryk ved, at tjenestemands-

pensionister og disses ægtefæller modtog reduceret social

pension i forhold til befolkningen i øvrigt, virkede utvivlsomt

mere forståelig for de berørte personer. Den gav dem ihvertfald

bedre betingelser for at overskue deres samlede økonomiske

situation.

Som foran nævnt beregnes samordningsfradraget for gifte tjeneste-

mand spens ion is ter ikke alene på grundlag af den sociale pension

som tjenestemandspensionisten selv oppebærer, men også under

hensyn til ægtefællens socialpension.

Denne ordning og de indtil 197o gældende sociale pensionsregler,

hvis særbestemmelser omfattede både tjenestemandspensionister

og disses ægtefæller, havde udspring i den da herskende fore-

stilling om, at tjenestemandsfamilien skulle betragtes som

en økonomisk enhed, der gennem tjenestemandspensionen med

supplerende socialpension blev sikret en efterløn, der stod

i passende forhold til tjenestemandens løn under aktiv tjeneste.

Denne opfattelse slog også frem til 1973 igennem med hensyn til

den sociale pension, når begge ægtefæller var berettigede hertil,

idet pensionen i så fald blev beregnet som et samlet beløb,

der blev udbetalt til manden.

Fra 1.januar 1973 blev der foretaget den ændring, at social

pension i tilfælde, hvor begge ægtefællen er berettigede,

fremtidig bliver udbetalt til hver ægtefælle for sig.

Da man anlagde det synspunkt, at der ikke ved de foretagne

ændringer af de sociale pensionslove i 1973 var noget grundlag

for, at den ændrede udbetalingsmåde også skulle bevirke en

forhøjelse af den samlede efterlønsydelse i form af tjenestemands-

og socialpension, blev det i forarbejderne til ændringslovene

fremhævet, at reglerne om samordningsfradrag blev opretholdt

uændret, således at samordningsfradraget fortsat ville blive

fastsat på grundlag af ægtefællernes samlede sociale pension.
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Den almindelige udvikling er imidlertid siden samordnings-

princippets indførelse i stigende grad gået i retning af, at

ægtefællerne betragtes og søges behandlet som selvstændige øko-

nomiske individer, hvor den anden ægtefælles forhold er af

mindre eller ingen betydning.

Denne udvikling, der blandt andet har sin baggrund i tilgangen

af kvinder til arbejdsmarkedet, er blevet fremskyndet

af de samfundsmæssige bestræbelser for at skabe ligestilling

mellem kønnene.

Opfattelsen i dag af ægtefæller som to selvstændige økonomiske

individer er kommet tydeligt til udtryk i et meget stort

antal henvendelser til finansministeren i de senere år fra

tjenestemandspensionister og ægtefæller til disse, som ikke

finder det stemmende med samfundets øvrige ligestillingsbe-

stræbelser, at social pension, der oppebæres af ægtefæller

til tjenestemandspensionister, skal bevirke samordningsfradrag

i tjenestemandspensionen.

Endvidere fremhæver tjenestemandspensionisterne det forhold,

at der i tilfælde, hvor ægtefællen opgiver et erhvervsarbejde

i forbindelse med overgang til social pension, sker en

uforholdsmæssig stor nedgang i ægteparrets indtægt, når ægte-

fællens socialpension inddrages under samordningen.

Endvidere er der en række mindre punkter, hvor samordnings-

reglerne har givet anledning til indsigelser fra pensionistside

eller til administrative problemer.

Det drejer sig om reglerne om samordningsfradrag for samgifte

tjenestemandspensionister, hvor fradraget for begge pensionisters

socialpension foretages i den ene af tjenestemandspensionerne,

nemlig den største.

Endvidere er der tale om reglen om, at der skal foretages

samordningsfradrag, når der er opnået ret til fuld, indtægts-

uafhængig folkepension, dvs. i almindelighed fra det fyldte

67. år, uanset om den pågældende ansøger om folkepension.

Endelig volder reglerne om nedsættelse eller bortfald af samord-

ningsf radrag administrative problemer, idet reglerne forudsætter be-

regning af social pension efter den forud for 197o gældende sociale

pensionslovgivning.
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c.Begrænsning af samordningsfradraget

De samlede samordningsfradrag, der indeholdes i tjenestemands-

pensioner fra staten og kommunerne, andrager pr. 1. oktober

1984 skønsmæssigt ca. 1.775 mill.kr. årlig fordelt på ca.

6 5.OOO pensionister. Af disse fradrag vedrører ca. 1.26o mill,

kr. statens pensionsområder.

Af de samlede samordningsfradrag inden for den offentlige

sektor anslås ca. 21.ooo fradrag på i alt ca. 42o mill.kr.

,at hidrøre fra sociale pensioner, som oppebæres af ægtefæller

til tjenestemandspensionister.

Samordningsfradragsreglernes indførelse havde som foran

beskrevet sin baggrund i den forbedrede socialpensionsmæssige

stilling for tjenestemandspensionisterne og disses ægtefæller

fra 197o, der byggede på en forudsætning om, at der samtidig

ud fra samfundsøkonomiske hensyn skete en beløbsmæssig tilpasning

af den samlede udbetalte efterløn (tjenestemandspension og

social pension).

Disse hensyn gør sig efter udvalgets opfattelse stadig gældende,

hvorfor der ikke kan være fornødent grundlag for en generel

afskaffelse af samordningsprincippet.

De foran anførte synspunkter omkring den stedfundne udvikling

i retning af at betragte ægtefæller som to selvstændige

økonomiske individer giver derimod behov for at tage spørgsmålet

om den fortsatte berettigelse af at lade ægtefællens sociale

pension indgå i beregningen af samordningsfradraget op til

overvejelse.

Det er udvalgets opfattelse, at tiden er løbet fra de nuværende

fradragsregler på dette punkt. Udvalget finder derfor, at sam-

ordningsreglerne bør ændres, således at ægtefællens sociale pen-

sion ikke længere kommer til at medføre fradrag i tjenestemandens

pension.

Den indflydelse, som et bortfald af samordningsfradraget for ægte-

fællens sociale pension kan få for størrelsen af tjenestemandens

pension, fremgår af oversigten i bilag 4 over samordningsfradragenes

størrelse pr. 1. oktober 1984.
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Oversigten viser, at samordningsfradraget, når både tjeneste-

manden og ægtefællen er berettiget til folkepensionens fulde

grundbeløb, udgør 13.o75 kr. årlig, hvis tjenestemanden har

en pensionsanciennitet på lo år.

Med højeste pensionsanciennitet stiger det samlede fradrag

til 48.378 kr. årlig.

Hvis ægtefællens sociale pension udgår af fradragsberegningen,

falder samordningsfradraget til det halve.

Tjenestemanden vil således opnå en årlig pensionsforhøjelse

på mellem 6.538 kr. (lo års pensionsanciennitet) og 24.189 kr.

(højeste pensionsanciennitet) med de nugældende satser.
i

Provenutabet ved et bortfald af samordningsfradraget for

den sociale pension til tjenestemandens ægtefælle udgør skøns-

mæssigt med de pr. 1. oktober 1984 gældende satser ca. 42o mill.kr.

Hvis der ikke måtte være økonomisk grundlag for på en gang at

lade fradraget bortfalde, bør der efter udvalget.«; opfattelse i

det mindste gennemføres en vis nedsættelse af fradraget.

Gennem yderligere nedsættelser bør fradraget derefter på et

tidspunkt kunne falde helt bort.

Når folkepensionens fulde grundbeløb oppebæres, udgør sam-

ordningsf radraget som tidligere anført 2 pct. af dette grundbeløb

for hvert års pensionsanciennitet, der ligger til grund for

tjenestemandspensionens beregning.

En gradvis begrænsning af fradraget kan ske på den måde, at

ægtefællens grundbeløb indgår i beregningen med en mindre

procentdel end de 2 pct.

Det kan ske ved f.eks. i første omgang at overgå til at lade

ægtefællens grundbeløb indgå med 1,5 pct. pr. pensions-

anciennitetsår, eller eventuelt kun med 1 pct.
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På et senere tidspunkt kan procenten overvejes nedsat yderligere

med 1 pct. eller o,5 pct. og til sidst helt bortfalde.

Hvis det måtte blive aktuelt at overveje helt eller delvis

at dække udgifterne gennem besparelser inden for tjenestemands-

pensionssystemet, kan der peges på det forhold, at ægtefælle-

pensionen er nået op på et højere niveau end forudsat ved

tjenestemandsretormen i 1969.

Ægtefællepensionen udgør nu ca. 75-83 pct. af tilsvarende

egenpension mod ca. 7o-8o pct. i 1969.

Denne procentuelle forskydning i ægtefællepensionsniveauet

er en konsekvens af omlægningen af dyrtidsreguleringen i 1975.

Eventuelle overvejelser om en reduktion af ægtefællepensions-

niveauet som kompensation helt eller delvis for en begrænsning

af samordningsfradraget bør alene omfatte fremtidige ægtefælle-

pensionister.

Gennemførelsen af et reduceret ægtefællepensionsniveau må

umiddelbart antages at ville være forbundet med en række

administrative ulemper. Udvalget er dog ikke gået ind i kon-

krete overvejelser af spørgsmålet.

d.Forbedret sammenhæng i udbetalingen af tjenestemandspension

og social pension

Som foran beskrevet fik tjenestemændene og deres ægtefæller

indtil 197o suppleret tjenestemandspensionen med særligt re-

ducerede sociale ydelser, men i 197o blev systemet vendt om,

således at der ikke lasngere sker en særlig reduktion af social

pension, idet det nu er tjenestemandspensionen, der bliver

reduceret med et samordningsfradrag.
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Erfaringerne siden da har som nævnt vist, at det nugældende

system er forbundet med betydelige ulemper på grund af

de hyppige efterreguleringer og tilbagebetalinger, der er

en følge af adskillelsen mellem udbetalingen af den sociale

pension og indeholdelsen af samordningsfradraget.

Herved bliver sammenhængen i systemet også uoverskuelig for

pensionisterne, der derfor i stigende grad synes at finde

ordningen utilfredsstillende.

Samlet udbetaling a^ tje.nt6ttmand.6- og t>oci.alp<Lni>lon

Ved en samlet udbetaling af tjenestemands- og socialpension vil

de nuværende ulemper for pensionisterne, der især er knyttet

til udbetalingen af de indtægtsregulerede sociale; pensioner,

blive fjernet.

Den udbetalende myndighed vil kunne anvise den séimlede pensions-

ydelse med det til enhver tid korrekte beløb. Pensionisterne

skal kun henvende sig til én enkelt instans i tvivlstilfælde og

i situationer, hvor der skal gives oplysninger om ændrede

forhold som adresseændring, ændring i skattegrundlaget og

i ægteskabelige forhold m.v.

En ordning med samlet udbetaling af tjenestemands- og social-

pension ville kunne udformes således, at den samlede udbetaling

finder sted fra det tidspunkt, dvs. i almindelighed senest ved

det fyldte 67.år, hvor tjenestemandspensionisten selv eller

dennes ægtefælle oppebærer social pension.

Indtil dette tidspunkt sker pensionsudbetalingen gennem den

hidtidige pensionsanvisende myndighed.

Ordningen ville kræve betydelige administrative omlægninger

både i kommunal og statsligt regie.
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Disse omlægninger ville formentlig være forbundet med store

praktiske vanskeligheder især som følge af de principielle

forskelle, der gør sig gældende mellem regelsættene for

tjenestemandspension og social pension.

Udvalget finder derfor,at det på nuværende tidspunkt ikke

kan anbefales at søge en sådan nyordning gennemført på et

område, der i øvrigt er præget af en række reformplaner, hvis

gennemførelse vil belaste de administrative systemer.

Samotidn<lnQ&{itiCLd>i<XQ ̂ oxzta.QZi> i. ̂ oxblndnlio. mud udb&tal<Lnge.n a^ de.n

i>oc<lalç. ptnåion

En anden nyordning, som ville være mindre omfattende og kræve

færre administrative omlægninger, kunne være at etablere et

system, der indebærer,, at samordningsfradraget ikke længere

sker i selve tjenestemandspensionen, men i stedet foretages

i forbindelse med udbetalingen af den sociale pension.

Også en sådan ændring ville kunne løse de ulemper, der

er forbundet med det nuværende system. De udspringer som nævnt af

det forhold, at samordningsfradraget sker i tjenestemandspensionen,

selv om det har en meget tæt beregningsmæssig sammenhæng med den

sociale pension, der udbetales.

De nødvendige indberetninger af pensionsmæssige data mellem

de tjenestemandspensionsanvisende myndigheder og det sociale

pensionsanvisningssystem ville i givet fald efter udvalgets

opfattelse kunne begrænses meget betydeligt i forhold til

situationen i dag, hver der løbende sker indberetninger begge

veje kombineret med ekstra kontrolforanstaltninger.

Man ville derved komme de hyppige efterregulerings- og

tilbagebetalingssager til livs.

Den mest nærliggende måde at gennemføre en omlægning på ville

være at lade reglerne om samordningsfradrag udgå af tjeneste-

mandspensionsloven og de tilsvarende tjenestemandspensionsvedtægter

m.v. og i stedet indføje: reglerne i den sociale pensionslov-

givning.
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Med en sådan placering vil samordningsreqlerne fremtræde som en

indtægtsregulering af folkepensionen, dog alene i forhold

til en særlig indtægt, tjenestemandspensionen, og efter helt

specielle regler. En sådan særregel kan være vanskelig at begrunde

i forhold til reglerne om social pension og stemmer heller ikke

med princippet om fuld folkepension til alle fra 67 år. Noget

kan derfor tale for at undlade en sådan egentlig lovmæssig inte-

gration af reglerne.

Udvalget skal derfor pege på, at de samme fordele kan opnås

ved i stedet at vælge det principielt mindre indgribende

lovgivningsskridt at skabe hjemmel i tjenestemandspensions-

bestemmelserne for en indeholdelse af samordningsfradragene

i de sociale pensioner i forbindelse med udbetalingen af

disse. Herved fastholdes, at fradraget i princippet stadig

sker i tjenestemandspensionen.

Inden der i givet fald træffes endelig beslutning om en

nyordning efter de skitserede principper, vil det efter

udvalgets opfattelse være nødvendigt at inddrage også kommunerne

i overvejelserne herom.

Det kan ske ved at lade en særlig arbejdsgruppe med

repræsentanter for de berørte instanser få til opgave nærmere

at vurdere den række af administrative, tekniske og økonomiske

spørgsmål, som vil blive aktuelle, hvis forslaget ønskes

gennemført.

e.Ændringsforslag i øvrigt vedrørende samordningsreglerne

Udover de forannævnte ændringsforslag skal udvalget pege

på følgende forslag til forenkling og ændring af samordnings-

fradragsreglerne:

Tilpasning af lovteksten til nugældende social pensionslovgivning.

Ændrede regler om samordningsfradrag for samlevende ægte-

fæller, der begge oppebærer tjenestemandspension.

Ændring af reglerne om samordningsfradrag for personer, som

opfylder betingelserne for at oppebære folkepension med

fuldt grundbeløb, men som ikke ønsker at ansøge om folkepension.
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Forenkling af dispensationsreglerne med hensyn til sam-

ordningsfradrag.

Tek6tms66lg tA.lpa.ini.ng t-il den nu.gslde.ndz sociale pensionslovgiv-

ning

Der er behov for en redaktionel tilpasning af teksten i

tjenestemandspensionslovens kapitel 9 og tilsvarende bestemmelser

i kommunale tjenestemandspensionsvedtægter m.v., hvis henvisning

til former for social pension og til bestemmelser i den sociale

pensionslovgivning ikke er i overensstemmelse med de aktuelle

lovbestemmelser om social pension.

Samordningsfifiadfiag faofi 6amle.ve.nde. sgteß$Zle.fi, dzi begge oppnbsfia.fi

tje.ne.6te.mand6pe.n6i.on

Med det formål at hindre, at der bliver foretaget mere end

ét samordningsfradrag, er det for samlevende ægtefæller, der

begge oppebærer tjenestemandspension, bestemt at samordnings-

fradraget for begge ægtefællers sociale pension finder sted

i den af de to tjenestemandspensioner, som er størst.

For at opnå en ordning, der er i bedre samklang med be-

stræbelserne for ligestilling mellem ægtefællerne, og som

tillige indebærer en forenkling, foreslås det, at der foretages

samordningsfradrag i hver af tjenestemandspensionerne på grund-

lag af den sociale pension, som vedkommende tjenestemandspen-

sionist selv oppebærer.

Den foreslåede ændring anslås at ville medføre merudgifter på

under 1 mill.kr. årlig.

Merudgifterne hidrører fra, at en del af samordningsfradraget

overføres til pension«;r, der er beregnet efter en lavere

pensionsalder, således at samordningsfradraget udgør en mindre

procentdel af folkepensionsbeløbet.
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Samordning*^nadiag ^ox pzx&onzx., t>om opfiijldzx bzt-Lngzlàznnz

&on. at oppzb&xz faolkzpznà-lon med fauldt grundbeløb, mzn iom

•ikke ønitkzn at aniøgz om ^olkzpznA-lon

Efter tjenestemandspensionsloven foretages der samordnings-

fradrag fra tidspunktet for berettigelsen til det. fulde

indkomstuafhængige folkepensionsbeløb, dvs. fra det fyldte

67. år (når den pågældende ikke er omfattet af reglerne om

regulering af folkepension på grund af indtægt v€;d personligt

arbejde), uanset om den pågældende ansøger om folkepension.

For det fåtal af tjenestemandspensionister og ægtefæller til

disse, der ikke ønsker at benytte sig af retten til at få

udbetalt fuld folkepension, forekommer det uforståeligt, at der

alligevel foretages samordningsfradrag.

De pågældende ser sig af den grund i de fleste tilfælde nød-

saget til at ansøge om folkepension for at imødegå indtægtsned-

gangen som følge af samordningsfradraget, selv om de principielt

ikke ønsker at modtage folkepension.

Den nævnte bestemmelse i tjenestemandspensionsloven var i

sin tid begrundet i vanskeligheder for de tjenestemandspen-

sionsanvisende myndigheder med hensyn til at følge de over

67-åriges folkepensionsforløb.

Da problemer af denne art ikke bør være til stede med den nu

anvendte avancerede edb-teknik, er der efter udvalgets

opfattelse ikke længere fornøden begrundelse for at opretholde

en bestemmelse med det nævnte indhold.

Reglen foreslås derfor ændret således, at der kun foretages

samordningsfradrag, når tjenestemandspensionister og ægte-

fæller til disse får udbetalt den fulde folkepension.

Forslaget anslås ikke at ville medføre merudgifter, da et

mindre samordningsprovenu vil blive mere end udlignet af et

færre antal folkepensionsudbetalinger.
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Vii,pe.ni>CLtion{>n.e.Qle.fine. med he.n<bijn til ne.distte.l6e. Q-tlo.fi bont^aid

al &amotidn-Lng6 fafiadficLQ

Efter tjenestemandspensionslovens § 3o a kan samordnings-

fradrag nedsættes eller bortfalde, hvis den samordnede

efterlønsydelse i form af tjenestemandspension og social

pension er lavere end tjenestemandspensionen med tillæg af

indtægtsbestemt social pension efter de forud for 1. april

197o gældende regler.

Der er fortsat behov for at kunne dispensere fra samord-

ningsfradraget for små tjenestemandspensioner, hvor fradraget

udgør et uforholdsmæssigt stort beløb eller, i visse tilfælde,

ligefrem overstiger pensionens størrelse.

Efter de gældende regler forudsættes det, at der i hver

enkelt tilfælde foretages en beregning af social pension

efter reglerne i den forud for 197o gældende lovgivning.

En forenkling af dette beregningsarbejdes vil kunne opnås, hvis

de sociale pensionsbeløb efter tidligere regler opreguleres til

beløb, der herefter kan jævnføres med det reguleringspristal, der

er nulstillet pr. januar 198o, og som svarer til det nu

anvendte reguleringspristal.

Den før 197o gældende sociale pensionslovgivning bygger

reguleringsmæssigt på januar 1963-pristeillet = loo.

1963-pristallet ville, hvis det ikke var blevet nulstillet

i 1971 og i 1975, i januar 198o have andraget 31o,6.

En ensartethed i behandlingen af dispensationer efter

tjenestemandspensionslovens § 3o a vil i øvrigt kunne sikres

ved i forbindelse med ændringer i reguleringspristallet i tabel-

eller oversigtsform at oplyse om den nedsættelse, der skal ske

i den sociale pension efter grænserne for nedslag (a'jourført

efter pristal 198o = loo) i den før 197o gældende sociale

lovgivning.
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Dispensationsbestemmelsen i tjenestemandspensionslovens § 3o

b har relation til den situation, der forelå den 1. januar

1979, hvor grundlaget for fastsættelse af samordnings-

fradrag blev forøget, fordi en del af pensionstillægget

til de sociale pensioner blev indregnet i grundbeløbet.

Denne bestemmelse har udspillet sin rolle og kan ophæves

i forbindelse med en revision af samordningsfradragsreglerne.



159

Kapitel 6

FØRTIDSPENSIONERING AF TJENESTEMÆND

a.Indledning

Det fremgår af udvalgets kommissorium, at udvalget bl.a. har

til opgave at stille forslag om:

"Indførelse af regler i øvrigt, som - i forlængelse af regeringens

moderniseringsprogram - sikrer, at pensionsregler ikke stiller

sig i vejen for større mobilitet blandt offentligt ansatte".

I regeringens program for modernisering af den offentlige sektor

indgår det bl.a. som en målsætning, at der må skabes øget mobilitet

blandt de offentligt ansatte, så den offentlige organisation i

ikke stivner, men til stadighed tilføres nye impulser og inspiration.

De gældende regler for opsat tjenestemandspension indebærer, at

en tjenestemand, der forlader tjenestemandsansættelsen for at

overgå til anden beska:ftigelse, må efterlade en optjent pensions-

ret, der herefter henstår ureguleret indtil udbetalingen påbe-

gyndes, hvilket som hovedregel først kan ske ved det 67. år.

Disse vilkår må antages i nogen grad at afholde tjenestemænd

fra at søge anden beskæftigelse og kan således modvirke ønsket

om en øget mobilitet.

Der er derfor i finansministeriet iværksat overvejelser med

henblik på en nærmere vurdering af grundlaget for at søge reglerne

om opsat pension ændret, således at tjenestemænd ved afgang fra

tjenestemandsansættelsen eventuelt kan medtage den optjente

pensionsret i form af en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes

til en anden pensionsordning i tilknytning til den nye beskæftigelse.

Under hensyn hertil har pensionsudvalget ikke fundet anledning til

at behandle spørgsmålet om reglerne for opsat pension.

I det følgende betænkningsafsnit gøres der rede for udvalgets over-

vejelserom mulighederne for gennem ændringer i tjenestemandspensions-

reglerne at søge skabt øget interesse for førtidspensionering

på frivilligt grundlag som et yderligere middel til at opnå

en hurtigere udskiftning og personalefornyelse i den offentlige

sektor.
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b.Gældende regler om førtidspension

Førtidspensionering - forstået som aldersbegrundet pensionering

før den almindelige pligtige afgangsalder ved det fyldte 7o. år -

forekommer inden for tjenestemandsområdet dels ved pligtig afgang

fra stillinger, hvorom det er bestemt, at afsked skal finde sted

ved en aldersgrænse under 7o år, dels ved afsked af tjenestemænd,

der efter eget ønske fratræder med ret til pension på grund af

alder efter at være fyldt 60 år.

Pligtig lavzfKL adgang 6 aldzK.

Inden for staten er for tiden ialt ca. 13.000 tjenestemænd

omfattet af specialordninger med hensyn til pligtig afgangsalder.

Det drejer sig for hovedpartens vedkommende om militært personel,

visse polititjenestemænd og befalingsmandspersonel inden for

civilforsvarskorpset med afgangspligt typisk ved 60-, 63- eller

65-års alderen. Afgangspligt før det 60. år er foreskrevet for

enkelte tjenestemandsgrupper, f.eks. flyveledere under luftfarts-

væsenet (55 år).

1

En tjenestemand, der bliver afskediget efter at være fyldt 60 år,

men inden sit fyldte 7o.år, fordi han har nået den aldersgrænse,

der gælder som pligtig afgangsalder for stillingen, stilles efter

tjenestemandspensionslovens § 17 pensionsmæssigt, som om tjenesten

var blevet fortsat indtil 7o- års alderen.

Tjenestemænd, der afskediges ved en pligtig afgangsalder under

60 år, får ved fratræden tillagt en efter særlige pensionsancienni-

tetsregler beregnet forhøjet pension.

Frivillig {iøfiti.di>pzn6-ion<iH'ing

Med hensyn til aldersbegrundet førtidspensionering på frivilligt

grundlag gælder efter tjenestemandspensionslovens § 3, at en

tjenestemand i almindelighed er berettiget til afsked på grund

af alder fra udgangen af den måned, hvori han fylder 60 år.
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For de tjenestemænd, som i medfør heraf lader sig alderspen-

sionere i alderen 60-66 år, skal der efter lovens § 6, stk.2,

ske et fradrag i pensionen i forhold til den tid, der står tilbage,

indtil den pågældende fylder 67 år (eller i givet fald indtil

den alder under 67 år, ved hvilken tjenestemanden senest skulle

have været afskediget).

Denne adgang til at opnå førtidspension ved afsked på egen

begæring efter det fyldte 60.år blev efter indstilling fra

Tjenestemandskommissionen af 1965 indført som led i de ændringer

af tjenestemandspensionsordningen, der skete ved tjenestemands-

reformen i 1969.

Efter ordningen før 1969 kunne tjenestemænd i almindelighed forlange

sig afskediget med ordinær pension efter at være fyldt 67 år.

Som begrundelse for forslaget om at udvide den tidsramme,

inden for hvilken en tjenestemand har ret til at vælge at lade

sig pensionere, anførte kommissionen, at man ikke mente at kunne

se bort fra, at tjeneste i årene nærmest forud for 67 års alderen

under visse omstændigheder kan føles særligt tyngende, enten

fordi det i en fremskreden alder kan være vanskeligt for nogle

tjenestemænd at tilpasse arbejdsindsatsen efter ændrede krav, eller

fordi kræfterne - uden at der består nogen egentlig sygdomstilstand -

ikke fuldtud slår til over for foreliggende arbejdsopgaver.

Kommissionen mente, at det på den baggrund måtte være såvel

i de ansattes som i statens interesse at åbne adgang til før-

tidspensionering fra 60 års alderen, men pegede samtidig på,

at en sådan udvidet adgang til førtidspension kunne medføre

risiko for kollision med interessen i at kunne fastholde egnede

tjenestemænd længst muligt og desuden ville kunne bidrage til at

fjerne det incitament til fortsættelse i aktiv tjeneste, som

knytter sig til muligheden for ved længere ansættelsestid at opnå

en højere pension.
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Kommissionen fandt, at disse modgående hensyn kunne forenes,

såfremt ordningen blev udformet sådan, at førtidspensionen ned-

sættes med et fradrag, som sættes i forhold til den tid, der

står tilbage, indtil tjenestemanden ville kunne forlange afsked

med ordinær alderspension ved det 67. år, eller - hvis der for

stillingen gælder afgangspligt før 67 års alderen - indtil han

skulle have været afskediget.

Tøfitidipzn&ionå ̂ ftadfiag

Regler om førtidspensionsfradragets størrelse blev i 1969

fastlagt i lønnings- og klassificeringslovens § 29.

Efter denne bestemmelse udgør fradraget, alt efter om tjeneste-

manden har opnået en pensionsanciennitet på mere end 35 år, på

3o-35 år eller under 3o år, henholdsvis 1 pct., 2.pct. og 3

pct. af egenpensionen for hvert af de år eller dele af et år, der

står tilbage.

Fradrag efter denne regel kan således variere fra 1 pct. af

pensionen (pensionering ved alder 66 år med en pensionsanciennitet

på mindst 35 år) til 21 pct. (pensionering ved alder 6o år med

en pensionsanciennitet under 3o år).

I sammenhæng med, at der i 197 9 ved udbygning af den

eksisterende arbejdsløshedsforsikring blev indført efterløn til

medlemmer af anerkendte arbejdsløshedskasser, som forlader

arbejdsmarkedet i alderen 60-66 år, blev fradragsordningen efter

lønnings- og klassificeringslovens § 29 ved aftaler med tjeneste-

mandsorganisationerne suppleret med nogle væsentligt lavere

fradragsprocenter. Disse regler omfatter tjenestemænd, som

fratræder deres stilling med førtidspension på grund af alder

fra udgangen af marts 1979 eller senere.

Efter aftalen gælder, at egenpensionen nedsættes uafhængigt

af den opnåede pensionsanciennitet med o,5 pct. for hvert år

eller dele af et år, der står tilbage indtil 67 års alderen
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(eller en pligtig afgangsalder inden denne grænse).

Det er dog et vilkår for at oppebære pension med nedsat

førtidspensionsfradrag, at tjenestemanden - i lighed med, hvad

der gælder som forudsartning for at få tillagt efterløn - for-

pligter sig til ikke at påtage sig erhvervsarbejde efter pen-

sioneringen af større omfang end sammenlagt 2oo timer pr.kalender-

år .

De to fradragsordninger inden for tjenestemandsområdet gælder

side om side, idet de høje fradrag efter lønnings- og klassifice-

ringslovens § 29 fortsat finder anvendelse for tjenestemænd, der

er afskediget inden udgangen af marts 1979, samt for tjenestemænd,

der ved førtidspensionering ikke påtager sig forpligtelse med

hensyn til begrænsning af erhvervsarbejde efter pensionering.

Kommunalz tjzn.z6te.msnd m.fil.

Tilsvarende regler med hensyn til aldersbegrundet førtidspensio-

nering på frivilligt grundlag fra det 6o. år, som foran beskrevet,

gælder for kommunale tjenestemænd, for ansatte der er omfattet af

lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret, for

tjenestemandslønnet pe>rsonale ved institutioner med offentligt

tilskud, der har pensionsrettigheder gennem medlemsskab af stats-

garanterede pensionsordninger, og for tjenestemandsansatte ved

koncessionerede telefonselskaber og privatbaner.

c.Anvendelse af adgangen til at forlange afsked med aldersbegrundet

førtidspension fra det fyldte 6o.år.

Om^angzt afa ^frivillig {iøntidi>pzn6ionz>ilnQ

De oplysninger, der foreligger for lønnings- og pensionsdepartementet

om førtidspensioneringer inden for staten og folkeskolen i tiden

fra 1. april 1979, tyder på, at årligt ca.l.ooo tjenestemænd har

benyttet adgangen til at gå på førtidspension.

Dette antal førtidspensionerede svarer til ca. 15 pct. af de

tjenestemænd, som i tidsrummet fra 197 9 og indtil nu har været

i aldersgruppen 60-66 år.
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Mere end halvdelen af alle førtidspensionerede er fratrådt

i en alder af 60, 61 eller 62 år, og så godt som alle, der

er afgået med pension med førtidspensionsfradrag, har fået

beregnet fradraget efter de lave procentsatser mod forpligtelse til

ikke at ville udføre erhvervsarbejde ud over 2oo timer om året

efter pensioneringen.

F o fiddling en på lavede og højzfiz løntiamm&K

Der kan spores en klar tendens til, at det overvejende er

tjenestemænd i de lavere lønrammer - f.eks. postbude,

stationsbetjente, rutebilchauffører m.fl. - der lader sig førtids-

pensionere.

I Omkring halvdelen af alle førtidspensionerede er pensioneret

fra stillinger i lønramme 7 eller lønramme derunder.

For så vidt angår tjenestemænd i de højere og højeste lønrammer

kan der omvendt konstateres en udtalt tilbageholdenhed med hensyn

til at gå på førtidspension.

Af indberetninger til finansministeriet om stedfunden førtids-

pensionering fremgår således bl.a., at førtidspensionering fra

tjenestemandsstillinger i de seks højeste lønrammer, dvs.

lønrammerne 35-4o, med ialt ca. 4.2oo stillinger, hvoraf skøns-

mæssigt mellem 1/4 og 1/3 indehaves af tjenestemænd i alderen

over 60 år, i løbet af 1982 og 1983 kun er forekommet i 54

tilfælde.

Denne forskellighed i førtidspensioneringshyppigheden har

utvivlsomt en sammenhæng med, at det pensionsniveau, der opnås,

er meget forskelligt for tjenestemænd i lønsystemets nedre

og øvre lag og er relativt ugunstigt for tjenestemænd i de

højere og højest placerede stillinger.
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Tjenestemænd, der er blevet ansat i tjenestemandsstilling i

25 års alderen eller tidligere, vil ved uafbrudt tjeneste

frem til det fyldte 62. år have optjent 37 års pensionsanciennitet

og dertil svarende højeste pension.

Et sådant ansættelsesforløb er typisk for store dele af de

tjenestemandsansatte i de lavere og mellemste løngrupper, og

mange af disse tjenestemænd vil ikke være fristet - selvom pen-

sionen bliver beskåret med et mindre fradrag - til at forblive

i tjeneste i længere tid, efter at højeste pensionsalder er

opnået.

I andre situationer, hvor anciennitetsoptjening først påbegyndes

ved ansættelse væsentligt senere end 25 års alderen - som det

ofte er tilfældet i karriereforløb, der slutter i stillinger på

de højere niveauer - vil udsigten til at kunne opnå højere

pension omvendt virke som incitament til at udskyde en pensionering.

Desuden indebærer tjenestemandspensionssystemet, at pensions-

indkomsten, målt i forhold til lønnen før pensionering, er

relativt højest for personer, der pensioneres fra stillinger

i lønsystemets nedre lag, således at indkomsttabet ved at gå

på pension er relativt størst for tjenestemænd i de højere

og højeste lønrammer.

Fo-tafeelle i. pnn6-Loni,nive.au

De forskelle i pensionsniveau i forhold til lønnen før

pensionering, som gør sig gældende for tjenestemænd i de lavere

og højere lønrammer, belyses i følgende oversigt, der for nogle

udvalgte stillingseksempler viser, hvor meget egenpensionen ved

37 og 3o års pensionsanciennitet udgør pr. 1. oktober 1984

i procent af stillingens slutløn incl. eventuelt generelt og

særligt tillæg (for stillingerne til og med lønramme 25 angives

procenten i forhold til lønnen i stedtillægsområde VI og I):
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d..Muligheder for ændring af førtidspensionsordningen

Aft* kal^zliz a^ {iøn.t'idapzYi&i.on6{iKadftaQ og Î o o - ti.mzH.i> bzg finnis ni.n.QZ.n

-i zihvzfiv&cinbzjdii

Som tidligere nævnt beregnes førtidspensionsfradrag i forhold

til det antal år, der står tilbage fra pensioneringstidspunktet

og indtil opnået 67 års alder, samt efter procentsatser, der

for hvert af årene udgør enten 1-3 pct., afhængigt af den

opnåede pensionsanciennitet eller - når den førtidspensionerede

forpligter sig til ikke at have erhvervsarbejde i et omfang

udover 2oo timer årligt - o,5 pct. pr. år.

Det er ligeledes nævnt, at førtidspensionering med de

høje fradrag i pensionen efter procentsatserne i lønnings- og

klassificeringslovens § 29 ikke længere forekommer i nævne-

værdigt omfang.

I nedenstående oversigt er vist nogle eksempler på, hvilken

indflydelse et bortfald af førtidspensionsfradrag på o,5 pct.

af pensionen pr. år vil få på pensionsindkomsten ved pensionering

i en alder af 6o år og 64 år og med en pensionsanciennitet på

25, 3o og 35 år fra 4 typer af stillinger.

Ved afgang som 6o-årig kan der højst være optjent 35 års

pensionsanciennitet, medens der ved afgang som 64-årig kan være

optjent højeste pensionsanciennitet, 37 år.

Pensionsstørrelserne i oversigten er beregnet ud fra

gældende satser pr. 1. oktober 1984 og sat i forhold til de

dertil svarende tjenestemandslønninger i lønrammens slutløn.
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Det fremgår af tallene: i oversigten, at en fuldstændig

fjernelse af førtidspeinsionsf radraget ikke vil medføre

nogen radikal forskydning af førtidspensionens størrrelses-

niveau.

Det ses også, at spændvidden i pensionsdækningsgrad i forhold

til lønniveau bevares mellem lavere og højere lønnede tjeneste-

mænd, og at de laverelønnedes relative fortrinsstilling i denne

henseende befæstes yderligere.

Der er næppe grund til at tro, at afskaffelsen af førtids-

pensionsfradrag som en enkeltstående foranstaltning vil frem-

kalde en væsentlig øget tilgang af førtidspensionerede, slet ikke

blandt tjenestemandsgrupperne i de højere og højst placerede

stillinger, selv om fradraget i en række; tilfælde uden tvivl

virker som en psykologisk barriere.

Det må antages, at det vil virke mere fremmende på lysten til

at gå på førtidspension,, hvis der samtidig med bortfald af

førtidspensionsfradrag sker en ophævelse af 2oo-timers begræns-

ningen vedrørende erhversarbejde, subsidiært en lempelse til

4oo eller 5oo timer.

Denne begrænsning findes som nævnt ganske vist også inden for

arbejdsmarkedets efterlønsordning, men en ophævelse må anses

for et i sig selv omkostningsfrit middel til at fremkalde øget

førtidspensionering inden for højere lønnede grupper af tjeneste-

mænd, hvis eventuelle erhvervsarbejde nok i de fleste tilfælde

vil have en karakter, der ikke belaster den almindeligt gældende

beskæftigelsessituation på arbejdsmarkedet i nævneværdig grad.

En afskaffelse af førtidspensionsfradraget vil kræve ændring af

tjenestemandspensionsloven og lønnings- og klassificeringsloven samt

en ændring af tilsvarende bestemmelser i pensionsvedtægterne for

statsgaranterede pensionsordninger og for kommunernes tjenestemænd

m.fl.
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Som et yderligere incitament til at vælge førtidspensionering

kan der peges på muligheden af at give ekstra pensionsanciennitet

ved frivillig førtidspensionering efter det fyldte 60.år.

Tildeling af ekstra pensionsanciennitet er tidligere flere

gange blevet anvendt som et middel til at fremme personale-

afgang i forbindelse med gennemførelse af omlægninger og deraf

følgende personalereduktioner inden for forsvaret.

En nyordning af denne karakter på førtidspensionsområdet kunne

bestå i, at pensionsancienniteten forhøjes med indtil 7 år,

således at pensionsancienniteten ved frivillig afgang efter det

fyldte 60.år fastsættes på grundlag af den pensionsanciennitet,

tjenestemanden ville have optjent ved tjeneste indtil det fyldte

67. år.

En fremregning af pensionsancienniteten alene til det 67. år

og ikke det 7o. år kunne ses som en tilkendegivelse af, at den

generelle pligtige afgangsalder formentlig på et tidspunkt bør

overvejes søgt sænket fra 7o til i hvert fald 67 år.

Forholdet med hensyn til spørgsmålet om den generelle pligtige

afgangsalder er det, at den altovervejende praksis på det

private arbejdsmarked indebærer, at medarbejderne skal fratræde

senest, når de fylder 67 år, højere funktionærer og chefer ofte

tidligere. Hertil kan føjes, at den pligtige afgangsalder i de

fleste andre EF-lande er 65 år.

LO og statstjenestemandsorganisationerne har ved flere lejligheder

peget på det ønskelige i en nedsættelse af afgangsalderen til 67

år for offentligt ansatte.

Tjenestemændende har dog antagelig forudsat, at reglerne for

pensionsanciennitetsoptjening samtidig skulle ændres, således at

pensionen ved 67 år ikke blev mindre end den pension, der kunne

være opnået som 7o-årig.
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For så vidt angår grupperne med overenskomstmæssige pensionsordninger

vil det nok i givet fetid vise sig problematisk at finde grundlag

for en kompensation, der ville kunne udligne den reduktion af

pensionen, der ville blive en følge af afgang ved det 67. år

i stedet for som 7o-årig.

En anden måde at tage hensyn til nedsættelsens konsekvenser for

den enkelte på, kunne være en passende lang overgangsordning,

der friholdt ansatte over en vis alder.

En aktuel tilskyndelse: til at gå ind i nærmere overvejelser om

en lavere pligtig af gcingsalder kunne i øvrigt være en gennemførelse

i den sociale pensionslovgivning af en almindelig delpensions-

ordning for ansatte meillem 60 og 67 år.

Hvad angår det foran skitserede forslag til en nyordning på

førtidspensionsområdet med tildeling af ekstra pensionsanciennitet

ved frivillig førtidspensionering kan det forekomme hensigtsmæssigt,

i hvert fald i første omgang, at udforme ordningen sådan, at den

indføres som en tidsbegrænset foranstaltning, gældende for en periode

på eksempelvis 3 eller 5 år.

Derved vil man kunne sigte mod at opnå et øget antal førtids-

pensioneringer inden for en kortere afgrænset tidsperiode, ligesom

man vil få bedre mulighed for at vurdere konsekvenserne af at

videreføre ordningen som en permanent foranstaltning.

I lighed med, hvad der gælder for afskaffelse af førtids-

pensionsfradrag, kan tildeling af ekstra pensionsanciennitet

ved frivillig førtidspensionering ikke iværksættes som en varig

ordning for statstjenestemændene, uden at tjenestemandspensions-

loven ændres.

Hvis ordningen indledningsvis bringes i anvendelse som en

midlertidig foranstaltning, bør den fornødne hjemmel tilvejebringes

ved tekstanmærkning og ikke gennem ændringsforslag til tjeneste-

mandspensionsloven.
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En tekstanmærkning vil i øvrigt kunne overvejes udformet således,

at den også giver mulighed for, at finansministeren - efter

indhentet udtalelse fra lønningsrådet - kan fastsætte lempeligere

vilkår for afgrænsede grupper af tjenestemænd, f.eks.

give adgang til førtidspension allerede fra det 55. år med indtil

7 års forhøjet pensionsanciennitet, hvor særlige forhold, herunder

den beskæftigelsesmæssige situation, kan begrunde noget sådant.

e.De økonomiske konsekvenser af en ændret førtidspensionsordning

Der kan foretages et groft skøn over de merudgifter, som vil

være forbundet med en ændring af førtidspensionsreglerne i form

af en afskaffelse af førtidspensionsfradraget kombineret med en

midlertidig ordning (for en periode af 3 eller 5 år) med tildeling

af indtil 7 års forhøjet pensionsanciennitet.

Antallet af førtidspensioneringer inden for staten og folkeskolen

udgør som foran nævnt skønsmæssigt ca. l.ooo om året.

De ændrede regler ville det første år for l.ooo sådanne førtids-

pensionister skønsmæssigt medføre merudgifter på ca. 11 mill.kr.

Efter 3 års forløb ville merudgifterne for 3.ooo førtidspensionister

andrage skønsmæssigt ca. 33 mill.kr. årlig.

Efter 5 års forløb ville merudgifterne for 5.ooo førtidspen-

sionister andrage skønsmæssigt ca. 54 mill.kr. årlig.

Der er taget udgangspunkt i en pension på gennemsnitlig ca.

91.OOO kr. årlig, der forhøjes med hidtidigt førtidspensions-

fradrag og gennemsnitlig 4 års ekstra pensionsanciennitet til

ca. Io2.ooo kr. årlig.

For hver ekstra 5oo førtidspensioneringer, der måtte blive en

følge af de forbedrede pensionsvilkår, ville der skønsmæssigt blive

tale om en merudgift på ca. 58 mill.kr. det første år.
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Efter 3 års forløb ville merudgifterne for 1.5oo førtids-

pensionister andrage skønsmæssigt ca. 173 mill.kr. årlig.

Efter 5 års forløb ville merudgifterne for 2.5oo førtids-

pensionister andrage skønsmæssigt ca. 288 mill.kr. årlig.

Merudgiften kan det første år opdeles i et beløb på 51 mill.kr.

der svarer til pensionsudgiften efter de hidtidige regler,

og et beløb på 7 mill.kr., der skyldes de forbedrede vilkår.

Efter 3 års forløb udgør den del af merudgiften, der skyldes de

forbedrede vilkår, ca. 21 mill.kr.

Efter 5 års forløb er det tilsvarende beløb ca. 35 mill.kr.

Der er lagt til grund, at ekstra førtidspensioneringer overvejende

vil ske blandt de højerelønnede, og der er taget udgangspunkt

i en pension på gennemsnitlig ca. lol.ooo kr. årlig, der for-

højes med hidtidigt førtidspensionsfradrag og gennemsnitlig

4 1/2 års ekstra pensionsanciennitet til ca. 115.ooo kr. årlig.

Det skal bemærkes, at der fra det 67. år vil ske samordnings-

fradrag med et større beløb end efter de nuværende førtidspen-

sionsregler som følge af tildeling af ekstra pensionsanciennitet.

Den skønsmæssige størrelsesorden af merfradraget for l.ooo

"sædvanlige" 67-årige førtidspensionister kan sættes til ca.4

mill.kr.årlig, og for 5oo "ekstra" 67-årige førtidspensionister

tilsvarende til ca. 2 mill.kr. årlig.

Alle de anførte beregninger vedrører alene staten og folkeskolen.

For så vidt angår det kommunale område, antages antallet af

førtidspensionister ud fra et meget groft skøn at udgøre ca.

5oo om året dvs. ca. halvdelen af tallet for staten og folke-

skolen.

De foran anførte merudgiftsskøn vil derfor ved en halvering kunne

anses for rimeligt dækkende for størrelsen af de tilsvarende

kommunale merudgifter.



f.Sammenhængen med en delpensionsordning

Som anført i kapitel 3 er det, bl.a. af hensyn til risikoen

for at skabe nye samordningsproblemer, udvalgets opfattelse,

at tjenestemænds overgang til deltidsarbejde med social delpension

ikke bør udløse delvis tjenestemandspension, men at udbetaling

af tjenestemandspension først bør påbegyndes ved tjenestemands-

ansættelsens ophør.

Udvalget har derfor ikke fundet grundlag for at foreslå

tjenestemandspensionslovgivningen ændret på dette punkt.

I bilag 5 er ud fra denne forudsætning opstillet nogle

eksempler på tjenestemænds økonomiske stilling ved overgang til

førtidspension efter den nuværende førtidspensionsordning, ved

overgang til den foreslåede forbedrede førtidspensionsordning og

ved overgang til en social delpensionsordning i form af en af

de 3 delpensionsmodeller.

På baggrund af den foretagne sammenligning af ordningerne må det

nok anses for mest sandsynligt, at en række af de tjenestemænd,

der efter det hidtidige mønster ville vælge førtidspension, nu

i stedet vil finde det attraktivt indledningsvis at vælge del-

pension, også selv om førtidspensionsordningen forbedres som fore-

slået.

Det er som foran beskrevet fortrinsvis tjenestemænd i de

lavere lønrammer, der hidtil har benyttet førtidspensionsordningen.

De vil formentlig i et vist omfang kunne tiltrækkes af del-

pensionsordningen fra deres 6o. år, men vil nok som hovedregel

forlade ordningen igen efter 2-3 års forløb til fordel for den

forbedrede førtidspensionsordning.

Om det i givet fald kommer til at gå således, kan dog i høj

grad komme til at afhænge af den nærmere udformning af en regel

om tildeling af ekstra pensionsanciennitet.

Hvis fremregningen af ancienniteten til det 67. år ved før-

tidspensionering efter forudgående delpension alene sker i for-

hold til beskæftigelsesomfanget forud for førtidspensioneringen, for

eksempel 5o pct., vil mange - afhængig af hvor meget den enkelte

mangler i at have højeste pensionsanciennitet - nok vælge at gå

på førtidspension direkte fra fuldtidsbeskæftigelse.
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Visse tjenestemænd på de mellemste lønniveauer vil nok

disponere nogenlunde som tjenestemændene i de lavere lønrammer.

Andre i mellemgruppen samt de højere og højst lønnede tjeneste-

mænd vil være i den situation, at stillingerne som hovedregel

indebærer ledelsesansvar og derfor næppe lader sig forene med

deltidsbeskæftigelse.

Hertil kommer, at disse grupper vil få den mindste kompensation

for lønbortfaldet i de opstillede delpensionsmodeller.

De vil derfor i stedet kunne føle sig tiltrukket af en for-

bedret førtidspensionsordning.

Det forekommer udvalget meget vanskeligt at foretage et konkret

skøn over en delpensionsordnings indflydelse på søgningen til en

forbedret førtidspensionsordning, når det også tages i be-

tragtning, at virkningen af at forbedre førtidspensionsordningen

i sig selv er vanskelig at forudsige antalsmæssigt.

Udvalget er - med den nævnte meget store usikkerhed i skøn-

net - tilbøjelig til at anlægge det skøn, at den øgede tilgang

til en forbedret førtidspensionsordning blandt først og fremmest

de højere og højst lønnede tjenestemænd i starten nogenlunde vil

blive opvejet af lavere lønnede tjenestemænds valg af delpension

fremfor førtidspension.

Efter et par år er der som nævnt mulighed for, at en række

delpensionister vil vælge at gå over på førtidspensionsordningen,

således at man til den tid må påregne et forøget antal førtids-

pensionister i forhold til det hidtidige niveau på ca. 1.5oo

i den offentlige sektor under et.

Størrelsesordenen af den påregnelige forøgelse efter et

par år kan tænkes at blive 25o-5oo førtidspensionister årlig i

resten af den periode, hvor en forbedret førtidspensionsordning

måtte få gyldighed.
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Bilag 2

Tilslutningsmønsteret for delpensionsmodellerne.

Med udgangspunkt i oplysninger om efterlønsmodtagernes

tilgangsmønster har man opstillet nedenstående "overlevel-

sestavle" for tilslutningen til en delpensionsordning.

Tabellen viser fordelingen af medlemmerne pr. 10.000 med-

lemmer i en delpensionsordning efter alder og tilgangstids-

punkt .

Fordelingen forudsættes at være gældende, når delpensions-

ordningen har nået en ligevægtstilstand, hvor tilgangen

svarer til afgangen.

I tabelhovedet er angivet alderen på tilgangstidspunktet og

i forspalten er angivet den aktuelle alder. De enkelte

kolonner angiver således også, hvordan deltagerne forventes

at afgå fra ordningen.

Eksempelvis forventes kun 600 ud af hver 1.000, der indgår

i ordningen som 60-årige, at være tilbage som 66-årige.

Samtidig viser tabellens øverste diagonal, hvordan den

årlige tilgang forventes at fordele sig på de enkelte al-

dersgrupper .
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Bilag 3:

Uddrag

af

lov nr. 292 af IB. juni 1969 om tjenestemandspension.

Kapitel 9
Samordning med pensioner efter den sociale pensionslovgivning"").

§ 28. Ved udbetaling af pension efter denne lov til personer, der er berettigede til pension
i henhold til lov om folkepension eller lov om invalidepension m. v., eller hvis ægtefælle
har sådan ret, eller som er berettigede til pension efter lov om pension og hjælp til enker
m. fl."), foretages fradrag; efter reglerne i §§ 29-30").

Stk. 2. For samlevende ægtefæller, der begge oppebærer tjenestemandspension, foreta-
ges fradrag kun i den tjenestemandspension, der er störst.

§ 29. For Personer, der opfylder betingelserne for at oppebære folkepension med fuldt
grundbelob i henhold til i} 3, stk. 2, i lov om folkepension, udgor fradraget for hvert års
pensionsalder, som er laf;t til grund ved tjenestemandspensionens beregning, 2 pct. af
folkepensionens grundbelob.

§ 30. For personer, der oppebærer indtægtsbestemt folkepension i henhold til § 3, stk.
1, i lov om folkepension, invalidepension i medfor af § 3 i lov om invalidepension m. v.
eller pension efter lov om pension og hjælp til enker m. fl. med et grundbelob, der
sammenlagt med tjenestemandspensionen er hojere end den samlede pension, der ville
komme til udbetaling efter bestemmelsen i § 29, såfremt der var erhvervet ret (il fuld
folkepension, fradrages det overskydende belob.

Stk. 2. For tjenestemænd, der er afskediget med pension efter bestemmelserne i § 2, stk.
2, jfr. §§ 7-8, og som oppebærer pension i henhold til § 3, stk. 2, i lov om invalidepension
m. v., fradrages et belob svarende til invalidepensionens erhvervsudygtighedsbelob for
enlige. Det samme gælder for personer, der oppebærer ægtefællepension efter bestemmel-
serne i § 11, stk. 2, jfr. § 12, stk. 2-3, samtidig med pension i henhold til § 3, stk. 2, i lov
om invalidepension m. v.

§ 30 a. Qkonomi- og budgetministeren kan tillade, at samordningsfradrag efter §§ 29-30
nedsættes eller bortfalder, såfremt den samordnede efterlonsydelse er lavere end pensionen
med tillæg af indtægtsbestemt social pension efter de forud for I. april 1970 gældende
regler.

§ 30 b. Finansministeren kan tillade, at samordningsfradrag efter §§ 29-30 nedsættes
eller bortfalder, såfremt dtn samordnede efterlonsydelse er lavere end tjenestemandspen-
sionen med tillæg af den sociale pensions grundbelob og pensionstillæg efter de forud for
I. januar 1979 gældende regler").

;
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Bilag 5 Eksempler på tjenestemænds økonomiske stilling ved

overgang til førtidspension efter 1) den nuværende

førtidspensionsordning 2) ved overgang til den fore-

slåede forbedrede førtidspensionsornding og 3) ved

overgang til en social delpension i form af en af de

3 delpensionsmodeller.
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