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Stk. J . Ansættelse i Tj enes temand sstillin ger, hvi s Antal er fastsat i LØn-

ningslov eller anden særlig Lov, sker efter Opslag ; dog kan vedkommen de Minister bestem me, at visse Grupper af Tj enestestillinger er undt agn e fra denne Regel.
Stk. 2. Ansøgeren har R et t il at faa Oplysnin g om Ansøgernes Navne.
'rilsvarencle gælder anerkend te Orga ni sationer, hvis l\Iedlemmer er naturli ge Ansøgere til paagældende Stilling, for saa vidt de frem sætter Anmocluing herom over for vedkommende Styrelse. Offentliggørelse af disse
Oplysninger kan kun finde Sted med paagrcldende Styrelses Samtykke.
Stk. 3. For saa vidt ikke ganske særlige Forhold er til Stede, maa Ansøgningsfristen ikke være mindre end 14 Dage.
3. Om Tj enest enianclcns Pli,gfer.

§ 3.

Stk. 1. Tj enestemanden skal i alle Anliggender samvittighedsfuldt over-

holde de for hans Tjenestestilling givne Love, Anordninger og Forskrifter. Han skal i sine Forhold i og udenfor 'rjenesten vise sig værdig til
den Agtelse og Tillid, som hans Stilling kræver.
Stk. 2. Tjenestemanden er end vid er e ved Udførelsen af sine 'l'jenestehand-
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linger pligtig at paase Oved10ldelsen af den gældende Lovgivning og
andre for vedkomm ende Forhold givne For krifter.
Stk. 3. Tj enestemanden skal iagttage Tavshed med Hensyn til de Forhold, som han i sin Tjenestest illings l\IedfØr bliver bekendt med, og hvis
Hemmeligholdelse ifølge Sagens Natur er paakrævet eller bliver ham
foreskrevet af hans foresatte. Tavshedspligten ophører ikke med haus
Udtræden af Tj enesten.
§ 4.
Enhver Tjenestemand er pligtig at underkaste sig de Forandringe1·
i hans 'l.'jenesteforretningers OmJ'ang og Beskaffenhed, som maatte blive
bestemt, uden at det er fornødent, at noget dertil sigtende Fotbehold et·
optaget i hans Ansættelsesbrev.

;,. Om Aspiranttjeneste.
§ 5.
Stk. J. EleYer og l\Iedhj ælpere, der uddannes til Ansættelse i Assistentstilling (Grunclløn 2310 Kr. og Slutløn 3810 Kr. ), lønnes saaledes:
Elever 1. Aar . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 50 pCt.
········· 55
·································
2. 3.

-

........................... .. ....... ... ...

60

l\Iedhj ælpete 1. Aar . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 75
og flg. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2. af Grunc.llønnen med samtlige Tillæg for A sistenter paa samme Tjenestested og med samme Forsørgerforhold.
Ingen kan ove1·gaa til l\Iedhj ælperstilling før efter 3 Aars tilfredsstillende Elevtid samt bestaaet Fagprøve, for saa vidt Fagprøve er indført i paagældende Etat. Ovel'gaug til Assisteutstilling sker efter 2 Aars
tilfredsstillende Tj eneste som l\Iedhj ælper.
Stk. 2. Lønnen til Aspiranter (§ 6, Stk. 5) til andre Stillinger end de i
Stk. 1 nævnte kan hØjst andrage:
a) for Aspiranter, der er fyldt 20 Aar: 90 pCt. af et Beløb, svare11de
til den for den paagmldende Tjenestemand stilling normerede Grundløn.
Hertil kan ydes de for Stillingens Grundløn ved Lovgivningen fastsatte
særlige Tillæg udenfor den faste Løn, for det almindelige pensionsgivende Løntillægs Vedkommende med Fradrag af 5 pCt.
b) for Aspiranter, der ikke er fyldt 20 Aar: 80 pCt. af et Beløb,
svarende til den for den paagæld en de 'l'jeuestemaudsstilliug normerede
Grun~løu. Hertil kan ydes de for Stillingens Grundløn Yed Lovgivningen fastsatte særlige Tillæg ndenfor den faste L øn, for det alminde]iae
pensionsgivende Løntillægs Vedkommende med Fradrag af 5 pCt.

5. Om, Tjeræstemandens Ænsættelse og Afslwdige.lse.
§ 6.
Stk. 1. Hvor cler ikke i nærværende Lovs 2. Del er truffet særlig Bestem-

melse, gælder fØlgende Regler om Tjenestemænds Ansættelse:
Tjenestem ænd med Grumlløn 4800 K1·. og derover udnævnes af Kongen; andre 'l'jenestemænd an ættes af paagældende Minister, dog at de
'l'jen estemænd, hvis Grundløn ikke er over 2400 Kr., og hvis Slutløn
ikke er over 2850 Kr., ansættes af Chefen enten for paagældende Centralstyrelse eller paagældende Institution . Det fastsættes af Finansministeren, i hvilke Styrelser den nævnte Ansættelsesret skal udøves af Central,;tyrelsens eller Institutionens Chef. Spørgsmaalet om Forstaaelse af foranstaaende Bestemmelse afgøres endeligt af Finansministeren.
Stk. 2. Den samme, som har Retten til at ansætte i en Tjenestestilling,
tager ogsaa Destemmelse om og iværksæ tter Afskedigelse fra Stillingen.
Dog kan uansøgt Afsked igelse af en pensionsberettiget Tjenestemand
kun finde Sted med paagældende Ministers Samtykke.
• t k. 3. Ansættel. e som Sekretær er betinget af, at vedkommende har bestaaet den fuldstændige juridiske, den statsvidenskabelige eller anden
afsluttende Embedseksamen fra Universiteterne, Danmarks tekniske
Højskole eller Landbohøj skolen.
Stk. 4. Ansættelse som Konstruktør i Stillinger med Grunclløn 3180 Kr.
og Slutløn 4020 Kr. er betinget af, at vedkommende har Afgangsbevis
fra et af Staten godkendt Teknikum eller fra en statsanerkendt Bygmesterskole.
Stk. 5. F'ørste Ansættelse i Tjen estemands.-tilling med Grundløn 5100 Kr.
eller derunder er betinget af mindst 2 Aars tilfredsstill ende Aspiranttjeneste efter det 19. Aar. Hvis paagældende efter saadan Asp iranttjeneste ikke fastansættes, aflønnes vedkommende med den fulde for Tjenestemandsstillingen fastsatte Begyndelsesløn med Fradrag af 5 pCt.
af Grundlønnen og det almindelige pensionsgivende Løntillæg. Saadan
Tj eneste vil ved senere Ansættelse i 'l'jenestemandsstillingen være at
medregne i Lønningsancienniteten . Sygeperioder m. v. i Aspiranttiden
fradrages efter Regler, der fastsættes af Finansministeren.
Stl,. 6. D en første Ansættelse i Tjenestemandsstilling eller Genansættelse
i saadan efter Afskedigel se er betinget af tilfredsstillende Helbredsattest, idet dog Ansættelse af Personer med Invaliditeter eller Helbredsmangler, der vel ikke er til Hinder for, at den paagældende kan bestride
paagældende 'l.'jenestemandsstilling, men dog medfører forøget Risiko
med Hensyn til Sygdom og for tidlig Afgang fra 'rjenesten, vil kunne
finde Sted efter Bestemmelse af vedkommende Minister paa de i § 13,
Stk. G, jfr. § 50, Stk. 2, nævnte Vilkaar. Finansministeriet kan træffe
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afvigende Bestemmelser med Hensyn til T idspunktet for Helbredsattestens Præstering for saa vidt angaar saadanne 'l'jenestemandsgrupper,
hvor Ansættelse som Elev eller Aspirant sker med en Specialuddannelse
for· Øje.

saafremt hans Udtræden af Tjenesten skete paa Grund af Sygdom eller
anden barn utilregnelig Aarsag. Skete hans Udtræden efter eget Ønske
eller af anden ham tilregnelig Aarsag, kan tidligere T jeneste alene medregnes efter særlig Hjemmel paa Normeri ngsloven, dog at Genansættelse senest ved det fyldte 40. Aar af en efter eget Ønske afskediget
Tjenestemand giver ham Ret til Medtagelse af den tidligere Tjenestealder
i Henseende til Beregning af Pension.

§ 7.
Stk. 1. Ved enhver Ans..'Bttelse som Statstjenestemand tilstilles der af den

ansættende Myndighed Tjenestemanden et Ansættelsesbrev, som udstedes uden Gebyr. Ingen kan erholde Ansættelse i mere end een Tjenestemandsstilling.
Stk. 2. Enhver Tjenestemand skal ved sin første Ansættelse, inden Stillingen overtages, underskrive en Erklæring, hvori han paa Ære og Samvittighed lover at opfylde sine Tjenestepligter med Trofasthed og Nidkærhed. De af Kongen udnævnte Tjenestemænd afgiver desuden en bØjtidelig Forsikring om at ville holde Grundloven.
Stk. 3. Yderligere Løfter og Forsikringer kan kun forlanges af Tjenestemanden, for saa vidt Tjenestens særlige Art gør det paakrævet.
§ 8.
Stk. 1. Tjenestemænd, som ikke har kongelig Udnævnelse, kan til enhYer
Tid med 3 l\Iaaneders Varsel forlange sig afskediget af Tjenesten.
Stk. 2. DPr tilkommer enhver Tjenestemand, <ler afskediges uden Ansøguing, et Varsel paa 3 Maaneder. Hvis Afskedigelsen er begrundet i noget
af de i §§ 60 eller 61 nævnte Forhold, kan Afskedigelsen dog ske med
kortere Varsel eller uden Varsel; det samme gælder, hvis Ansøgning
ikke rettidig er indgivet i det i § 53 nævnte Tilfælde.
Stk. 3. Forud for den enkelte Afskedigelse træffer Finansministeren Bestemmelse om, hvorvidt Tjenestemanden bar Ret til Pension, jfr. dog

§

rn.

Stk. 4. Forinden en Tjenestemand afskediges uden Ansøgning, og uden

at Afskedigelsen skyldes Sygdom, skal der gives ham Adgang til at udtale sig i Sagen. Saafremt Forhør er afholdt i Henhold til § 17, skal
der dog ikke indhentes yderligere Udtalelse.
Stk. 5. Enhver, der afskediges uden Ansøgning, har Ret til efter derom
fremsat Begæring at faa skriftlig Oplysning om Afskedigelsesgrunden.

§ 9.
En Tjenestemand, der efter at være afskediget genansættes, kan faa
tidligere Tjenestetid medtaget til Beregning af Lønning og Pension,

§ 10.
Efter vedkommende Styrelses Skøn i det enkelte Tilfælde kan der
gives en Tjenestemand Tilladelse til at træde udenfor Nummer uden
Lønning i begrænset 'l'id, i Al mindelighed ikke udover 1 Aar. Under
særlige Forhold kan Tilladelsen dog udstrækkes til at gælde for indtil
3 Aar. Saadan Tid fradrages ved Beregning af Alderstillæg og Pension.
§ 11.
Stk. 1. Naar en Tjenestemand anholdes som mistænkt eller tiltales for
en Forbrydelse, saavel som naar han har paadraget sig grundet l\li::;tanke om et Forhold, der betager ham den Tillid, som Bestridelsen af
Tjenestestillingen kræver, suspenderes han, indtil endelig Afgørelse er
truffet i Sagen. Suspension finder ligeledes Sted, naar en Tjenestemand
har gjort sig skyldig i en Handling, der gØr det betænkeligt vedblivende
at lade ham bestride sin 'l'jenestegerning, medmindre det efter- vedkommende Styrelses Skøn findes forsvarligt midlertidigt at forsætte ham til
anden Tjeneste. Suspension finder endvidere Sted, saafremt en Tjenestemand, der har og maa have l\Iidler af Statskassen til selvstændig Forvaltning, erklæres fallit, i hvilket Tilfælde Suspensionen vedvarer, indtil
Bobehandlingen er sluttet. Suspensionen foretages af vedkommende Centralstyrelse; dog kan underordnede Myndigheder foreløbig sætte Tjenestemanden fra Tjeneste, indtil Centralstyrelsens Afgørelse, der uopholdelig skal indhentes, foreligger. Centralstyrelsen skal, saa vidt det staar
til denne, foranledige, at Sagens Afslutning mest mulig fremskyndes.
Stk. 2. Under Suspensionen oppebæres kun 2 / 3 af Lønningen og af alle
almindelige og særlige Tillæg, herunder Bestillingstillæg, men intet af
de med Stillingen forbundne Honorarer og uvisse Indtægter. Reduktionen af Lønnen sker fra Suspensionsdagen, dog saaledes at Tilbagebetaling af allerede forfalden Lønning ikke finder Sted, for saa vidt Tjenestemanden ikke genindtræder i Tjenesten. Ophæves Suspensionen derimod, uden at Afskedigelse finder Sted, foretages der den 1. i den efter
Ophævelsen paafølgende l\faaned en endelig Regulering af Lønnen i Forhold til Suspensionsperiodens Varighed.

10

11

Stk. 3. Saafremt Sagen, der i Medfør af 1. Stk., 1. og 2. Punktum, har

sig udover ½ Aar, dog saaledes at Sygdom udover 4 Uger fradrages ved
Vetlerlagets Beregning. Funktion vederlag ydes ikke, naar den fun gerende Tjenestemand ikke opfylder de i Lovgivningen fastsatte Betingelser for fast Ansættelse i den højere Stilling.
Stk. 3. Den i højere Stilling fungerentle Tjenestemand oppebærer i alle
Tilfælde for sin Funktionstid de med Stillingen forbundne særlige Godtgørelse1· for de ved Tjenesten foranledigede Udgifter, saa~om Befordring. godtgørelse, lige om der tilkommer ham Rejsediæter som fastia;at
for den højere St illin g. De med Stillingen forbundne uvisse Indtægt-er
oppebæres af den fungerende, hvis Stillingen er led ig eller dens Irn1 ehaver sti.'penderet eller traad t uden for Nummer, og det kan administrativt bestemmes, at disse Indtægter ogsaa i andre 'rilfælde af Funktion
eller Konstitution, saasom under Sygdom og Ferie, helt eller delvis ska l
tilfalde den fungerende. Tilsvarende gælder for saa vidt angaar Repræsentatio nstillæg, der maatte være forbundet med den højere Stillin g,
samt saadanne Honorarer, der er knyttet til den højere Stilling uden
Hensyn t il, hYem der er Indehaver af denne.
Stk. 4. Vederlag for Afsavn af uvisse Indtægter kan efter Styrelsens næt··
mere Bestemmelse og Beregning ydes en i højere Stilling fungerende
'fjenestemand, hvis han efter foranstaaende Regler ikke oppebærer noget
Vederlag for denne Tjene te, eller hvis Vederlaget udgør et mindre Beløb end de Indtægter af nævn te Art, som han har maattet opgive; i
sidste Tilfælde udbetales Vederlaget kun med det overskydende Beløb.
Stk. 5. Vederlag efter nærværende Paragraf vil kun kunne ydes, hvor der
foreligger Funktion i en normeret Stilling, dog at der af vedkommende
l\l inister, efter at Sagen har været forelagt LØnningsraadet til Udtalelse,
vil kunne fastsættes Undtagelse herfra for Stillinger udenfor Administrationskontorer, naar paagældencle Funktion har varet mindst 3 Maaneder.
Stk. 6. Den, som uden at være 'l'jenestemand, konstitueres i en Stillino"'"
fa.ar efter Styrel. ens nærmere Skøn tillagt et Vederlag, der højst kan
udgøre A pii-antlØnnen i den paagældende Stilling.
Stk. 7. Naar en 'l'jenestemand samtidig med at varetage sin egen Tjenestestilling konstitueres i en anden Stillin g, kan der af paagældende
1Iinister efter Forhandling med Finansministeren i det enkelte Tilfælde
tilstaas ham et Funktionsvederlag af indtil Halvdelen af Grundlønn en
i vedkommende Tidsrum for den Stilling, i hvilken Konstitutionen er
sket.
Stk. 8. Saafremt en Tjenestemand uclfører Tjeneste, hrnd enten Konstitution foreligger eller ej, i en Stilling uden for hans egen Tjene tegren,
kan der for saadan Tj eneste ydes ham Vederlag beregnet efter Reglerne
i Stk. 2-5. Saafremt den paagældende 'fjenestemand i Funktionstiden

medført Suspension, fører til Afskedigelse eller Degradation, jfr. § 18,
sker der ingen Efterbetaling af den tilbageholdte Del af L ønningen med
alle almindelige og særlige Tillæg. Fører Sagen til Forflytte! e, træffe
der samtidig med den herom trufne Beslutning Bestemmelse om, hvorvidt
og i bekræftende li ald i hvilket Omfang Efterbetaling skal finde Sted.
Sluttes Sagen derimod med Forsættelse til anden Tjeneste, Bøde, Irettesættelse eller Advarsel, ydes der ligesom i de Tilfælde, hvor Sagen afsluttes uden Paatale, Eftet·betaling af den tilbageholdte Del, dog ikke
for den Tid, i hvilken Tjenestemanden eventuelt ved sit Forhold under
agen selv har bevirket dennes Forhaling. Bestemmel e om Efterbetaling træffes samtidig med Sagens Afslutning og af den samme Myndighed, som afgør Sagen, jfr. §§ 17 og 18. Hvorvidt der bØr finde Efterbetaling Sted i de af Reglen i 1. Stk., 4. Punktum, omfattede 'l'ilfælde,
afgøres af vedkommende Minister. Saafremt Suspensionen skyldes Anholdelse eller Tiltale for en Forbrydelse, hvori vedkommende findes
skyldig, finder Efterbetaling ikke Sted.

6. Om, Konstitiition.
§ 12.
Stk. 1. En Tjenestemand er til enhver 'fid pligtig at gøre micllertidi~
Tjeneste i høj er e Stilling end hans egen indenfor samme Tjenestegren.
Stlc 2. Varer saadan Tjeneste ikke udover 4 Uger, hvad enten Kons titution foreligger eller ikke, faar Tjenestemanden ikke Ret til nogen D el
af den højere Stillings Indtægter. Varer Tjenesten derimod over 4 Uger,
faar den fungerende for hele Funktionstiden foruden sin egen Stillings
Løn Ret til Halvdelen af Forskellen mellem den ham i han s egen Stilling tillagte Grundløn med Alderstillæg og a lmindeligt pensionsgivende
Løn tillæg samt eventuelt Bestillingstillæg og det Beløb, han i tilsvarende L ønningsdele vilde oppebære ved Udnævnelse i den højere Stilling. N aar Funktionen har varet ½ Aar, faar den fungerende for den
resterende Periode Ret til Forskellen mellem den for hans Tjenestestilling gæld ende fulde L ønning og den L ønning, han vilde opnaa ved Udnævnelse i den højere Stilling. Funktionsvedel'lag kan oppebæres ved
Siden af Godtgørelse for Udkommando til fremmed Sted, hvilken beregnes efter den hØjere Tjenestestilling. Ferie- og Sygedage indenfor Funktionstiden fradrages saavel ved Afgørelsen af, om Funktion vederlag
ska l ydes, som ved Vederlagets Beregning; Fradrag som foran nævnt
finder dog ikke Sted for den Del af Funktionsperioden, der strækker
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ikke oppebærer Løn i sin hidtidige Stilling, eller andre . ærlige Forhold
taler derfor, kan Vederlaget fastsættes efter Reglen i Stk. 6, dog saaledes at den fulde Lønning for den højere StiUing opnaas efter ½ Aars
Forløb.

8. Om, Fraværelse fra Tjenest(m, imdør rnilitære Indkaldelser.
§ 14.
Stk. 1. Under den første Indkaldelse til Aftjening af Værnepligt oppebærer en Tjenestemand af sin Lønning med alle almindelige og særlige
Tillæg Fjerdedelen, naar han er ugift, Halvdelen, naar han er gift. Det
samme gælder, for saa vidt den militære Tjeneste forlænges, fordi vedkommende udtages til Befalingsmand .
Den nedsatte Lønning beregnes fra Indkaldelsesdagen, og den fulde
Lønning genindtræder fra Hjemsendelsesdagen.
Stk. 2. Under frivillig Uddannelse til Befalingsmand og under frivillig
'l.'jeneste som saadan oppeuærer Tjenestemanden ingen Lønning fra den
Styrelsesgren, i hvilken han er ausat, for det Tidsrum, i hvilket han e1·
fraværende. Denne Bestemmelse gælder dog ikke for Tjeneste i Krigstid
e]ler for 'l'j~neste, der forrettes af Hensyn til indtrædende Krigsberedskab, eller fordi der skal tilvejebringes en Sikringsstyrke.
Stlc 3. En Tjenestemand, der er ansat som Befalingsmand af Reserven,
oppebærer for det Tidsrum, i hvilket lian er indkommanderet til Militærtjeneste, kun Halvdelen af Lønningen indbefattet alle almindelige og
særlige Tillæg, fra den Styrelsesgren, i hvilken han er ansat. Falder
Fraværelsen indenfor den paagældendes ordinære aarlige Ferie, lider
han dog intet Fradrag.
Stlc 4. Under Efteraarsmanøvrer og andre kortere Indkaldelser, bortset
fra de i Stk. 3 nævnte Indkommanderinger, oppebærer Tjenestemanden
fuld Lønning.
Stk. 5. Reglerne i nærværende Paragraf kan efter paag::cldende Min isters
nærmere Bestemmelse bringes til Anvendelse paa Medhj ælpere og maanedslØnnede Aspiranter (jfr. § 5).

7. Om Ferie, Tjcnes-tcfrihed og Sygdorn.
. § 13.
har været i Statens Tjene te mindst
der
Stk. 1. Enhver Tjenestemand,
har Ret til en passende aarlig
Begyndelse,
Ferieaars
et
6 ifaaneder før
For saa vidt ganske særlige
Lønningsindtmgter.
af
Tab
uden
Ferie
tjenstlige Forhold gør sig gældende, kan Ferien bortfalde et enkelt Aar,
rnen der bØr da i det fØlgende Ferieaar gives vedkommende Tjenestemaml
et Ferietillæg af samme Længde som den bortfaldne Ferie. For saa vidt
saadan F erieforlængelse ikke kan skaffes, yde der efter Ministerens
nærmere Bestemmelse et passende Vederlag i Penge. Udenfor saadanne
'l'ilfælde kan Pengevederlag som Erstatning for Ferie ikke gives.
Stk. 2. Det kan af Ministeren paalægges enkelte Grupper af Tj eneste.
mænd at gøre Bruo- af Retten til Ferie.
Stk. 3 De nærmere Regler for Feriens Længde og Tildeling samt Fcr1ei Forhold til Kalenderaaret fastsættes af paagælaarcts Belio-o-enhed
.
oo
Feriens Længde efter indhentet Udtalelse af LØnfor
dende Styrelse,
ningsraadet.
Stk. 4. Hvor særlige Forhold taler derfor, kan 'l.'jenestefrihed udenfor
den egentlige Ferie indrømmes Tjenestemanden af den paagæl<lende
Styrelse, uden at der finder LØnfradrag Sted.
Stk. 5. Ved et af Finansministeren efter Udtalelse af LØnn ingsraadet udstedt Reglement vil der kunne fastsættes Regler, hvorefter der under
langvarig eller gentagen Sygemelding indtræder en Begrænsning af Lønningen samt gives Vejledning i Henseende til det Tidspunkt, da Afskedigelse af en sygemeldt 'l'jenestemand bØr finde Sted.
Stk. 6. For saa vidt angaar Tjenestemænd, der ikke ved deres An sættelse e]ler Genansættelse har kunnet præstere tilfredssti1lende Helbredsattest, jfr. § 6, Stk. 6, er Finansministeren bem:vndiget til at bestemme,
at der til Imødegaaelse af Statens Risiko for Tjenesteforsømmelse paa
Grund af Sygdom i mere end normalt Omfang afkortes et af de pensionsgivende Lønningsdele p1·ocentvis beregnet Fradrag.

9. Særregler for kvindelige 'l'jenest-emænd.
§ 15.
Kvindelige 'l.'jenestema:md, der efter Ansøgning afskediges uden Pension som Følge af Indgaaelse af Ægteskab, kan, naar Afskedigelsen sker
tidligst 6 Maaneder fØr Udgangen af den l\faaned, i hvilken Ægteskabet
indgaas, eller naar Begæring om Afskedigelse med sædvanligt Opsigelsesvarsel indgives senest med Udgangen af den efter Ægteskabets Indgaaelse 'fØlgende Maaned, efter forelagt Vielsesattest faa udbetalt et
Beløb, der for hvert fuldt Aars Tjeneste som Tjenestemand udgør 1 / 8 af
Aarslønnen med Stedtillæg og Reguleringstillæg ved Afskedigelsen, dog
ingen Sinde udover 1 Aars Lønning med '1.'illæg.

14

15

§ 16.
Stk. 1. Ved kvindelige Tjenestemæuus Fravær else fra 'rjenesten paa
Grund af Utjenstdygtighed som Følge af Svangerskab ell er Barnefødsel
noter es den paagældende Period e som Sygedage, jfr. § 13, Stk. 5. Tilsvarende gælder, hvis den paagmldende ved Lægeattest godtgør, at hun
ikke uden Skade for Fostret kan udføre sin 'rjeneste. - Finansministeren bemyndiges til i det for L ønafkortning m. v. under Tj ene. temænus
Syguom gældende Reglement at g ive Adgang for paagældende Tjenestemænd til at faa Fra draget for Fraværelse som F ølge af Svangerskab og
F ødsel opgjort og afregnet, naar 'l'jenestemanden som tjenstdygtig vender tilbage til Tjenesten.
Stk. 2 Gifte kvindelige Tjenestem ænd bar, saafremt det er foreneligt
med de stedlige 'l'jenesteforhold, Adgang til at faa den dem paahvilende
'l' jenesteydelse ned at til to Trediedele eller Ilalvdelen mod kun at oppebære henholdsvis to 'l'rediedele eller Hal vdelen af L ønningen, indbefattet
all e a lmindelige og særlige Tillæg. Saadan N edsættelse af Tjenestetiden
kan enten vær e varig eller paa begr mn se t Tid, dog ikke und er 1 Aar.
Genoptagelse af fuld Tjenes te kan kun ske, naar dette kan passe med
'l'jenesteforhold ene. Ved Beregning af P en sionsald er en (jfr. § 54) medr egnes af den Tid, de vedkommende h ar været paa nedsat Tj eneste, kun
henholdsvis to 'rredi edele eller Halvdelen. Pens ion sind tægten op gøres.
efter den fulde Grun dløn i den i § 54, Stk. 3, nævnte P eriode, u anset
om der i denne bar vær et udført nedsat 'l'j eneste, amt efter det
Antal Alderstill æg, som i nævnte P eriode vilde være tilkommet paagældende, saafremt de 'l'jenesteaar, i hvilke der bar været udført nedsat
Tjenes te, kun medregnes med henhold sYis to Trediedele eller Halvdel en ..

ren fastsatte R egler. Ve(l tjenstlig Undersøgelse imod Tjenestemmnd i
Mini steriern e og de til disse knyttede centrale In stitutioner skal Forhør slederen , for saa vidt der ikke i paagmlclend e Etat findes en Au ditør,
udpeges af Præsidenten for en af de kollegiale R etter. I 'l'vivlstilfæld e
træffer Finansministeren Afgørelse n om denne Bestemmelses R ækkevidde.
Stk. 3. Tjen e ternanden er berttiget til at give MØde med en Bis idder,
hvorom han maa gør es bekendt ved I ndvarslingen til det før ste Fo1·hør;
saadan Indvarsling skal ske med passende Fris t. Ministeren giver Regler for, hvem der kan optræde som Bisidd er. Som Bisidder kan anvendes
en Sagfører.
Stk. 4. Under Forh ørene har Tj enestemanden R et til at lade føre Vidner
og kan afgive skriftlige Indlæg, til Brug ved Udfær digelsen af hvilke
ban kan kræve Udskrift af Forh ørsprotokollen samt Afskrift af samt] ige til denne knyttede Bilag eller Adgang til at gennemgaa disse. Bisidder en ha r Ret til at yde Tjenestemanden Bi s tand under Forhørene sam t
Yed Udfærdigelsen af skriftlige Indlæg.
Stk. 5. Enhver 'l'jenestemand ind en for vedkommende Styrelseso-ren er
pligtig til paa Forlangende at lade sig afhøre, og Forhørsleder en vil
kunne forlan ge Udtalelser af en som Vidne ført Tjenestemand afgivne
paa Ære oo- Samvittighed. Vidnesbyrd kan dog nægtes, naar B esvarelsen
af det stillede Spørgsmaal maa forud . ættes at ville udsætte Vidnet sel v
for Tab af borgerli g Agtelse eller Velfærd .
Stk. 6 Saafrem t det maa antages, at Sagen slutter med Forflytte! e,
D egradation eller Afskedigelse, paahviler det paagældende Styrelses Chef,
forinden lkendel. e af en Disciplinmr straf af ovennævnte Art finder Sted,
a.t give vedkommende forhandlingsberettigede Organi sation Meddel e! ·e
om Sagens Stilling, saaledes at der kan o-ives en R epræsentant fra Organisati onen L ejli ghed til en mundtli g Drøftelse af Sagen med Styrelsens
Chef, forinden endelig Afgørelse i Strafspørgsrnaalet træffes.
Sti;:. 7. Ilvis 'l'jenestemand en ee mistænkt for et Forh old, der antages at
falde ind under Straffelovgivningen, kan B isidder ikke kræves medtaget,
og de øvrige i Stk. 2-6 givne R egler for disciplin ær Undersøgelse kan
fraviges. Tj enestemanden kan i saa Tilfæl de forlange Undersøgelsen
hem·ist t il R etten.

10. Orn dis ciplinær Forfølgning og Strnf sarnt om Appel til Domstolene.
§ 17.

Stk. 1. En Tjenest emand , for hvis Vedkommende der sker tjenstlig Ind-

beretning 't il overordnet Myndighed angaaende en Tjenes teforseelse ell er·
et Forhold, der antages a t falde ind under Straffelovgivningen, har R et
til at blive gjort bekendt med en skriftlig Fremstillin g af de :faktiske
Forhold vedr ørende det passerede. Han skal i Sagen afgive en U dtalelse,
som kan bestaa i en Paategning om, at Fremstillin gen erkendes at vær e
r igtig, . eller i S ager, der er saa alvorlige, at det maa forudsættes, at
ForhfJr vil blive afholdt, af Paategningen »Læst«. 'l'j enestemanden ka n
kræve udleveret en Genpart af Fremstillingen.
Stk. 2. Naar disciplinær Undersøgelse indledes mod en Tj enesteman d for
tjenstlig Forseelse, udpeges en Forhørsleder efter nærmere af Ministe- -

§ 18.
Forseelse vil der af vedkomtjenstlig
for
Straf
sciplinær
di
Som
mende Styrelse kunne anvendes Advarsel eller Irettesættelse, Bøde, der
dog ikke maa overstige ½ Maaneds L øn, Forsættelse tH anden Tjenes te,
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Forflyt tlse, Degrad ation eller Afskedi gelse, jfr. dog Grundlo vens §§
en
er
foreligg
ikke
der
hvis
vil,
else
Forsætt
og
Kr.
og 71. Bøde over 10
uforbeh olden skriftlig Tilstaa else ikke kunne anvende s, forinde n Forhør
er afholdt i Overens stemme lse med § 17. Forflyt telse, D egradat ion eller
for
Afsked for de i §§ 60 og 61 nævnte Forilold eller i øvrigt som Straf
aldrig
Dom,
Tj enestefo rseelser kan, naar Forhold et ikke er fastslaa et ved
finde Sted uden efter forudga aet tjenstli gt Forhør. Ikendte Bøder kan
indehol des i Lønnen .

§ 19.
for Domsto lene indbrin ge andre af
ikke
kan
Stk. 1. En Tjenest emand
pekuniæ re Krav paa Statska ssen
nde
opstaae
Tjenest emands forhold et
emmels er om Lønning , Pension
Lovbest
fra
r
end saadann e, der hidrøre
eller Ven tepenge.
den paagælStk. 2 For at kunne r ejse en Sag overfor Domsto lene maa
dende have gjort skriftlig Indsige lse overfor Styrels en inden 6 Maaneder efter Beløbet s Udbeta ling eller Nægtel se af Udbeta ling og udtaget
Stævnin g inden 9 Maaned er efter Modtag elsen af Central styrelse ns Svar.
Disse Frister gælder dog ikke, for saa vidt Sagen angaar Pension sspørgs
maal.
ling til TjeneStk. 3. Saafrem t der fra Statens Side sker for stor Udbeta
sig egentlig
være
dte
Efterla
es
stemæn d, Pension ister eller saadann
dtægt,
Efterin
r,
ensione
P
nge,
Ventepe
r,
Lønning , særlige Tillæg, Honora
kræves
kun
Beløb
te
udbetal
meget
for
det
kan
,
særlige Ydelser m. v. tilbageb etalt, naar Krav derom rejses overfor den paagæld ende inden
og
15 Maaned er efter Udbeta lingen; denne Frist gælder dog ikke, naar
nde
mangle
eller
ge
fejlagti
skyldes
ling
Udbeta
urigtige
den
saa længe
Oplysn inger fra den paagæld endes Side.
§ 20.
Naar en Tjenest emand be kyldes for Uretska ffenhed i Tjenest egerningen, eller der fremsæ ttes ærerøri ge Beskyld ninger mod ham, kan det
paalægg es ham at fralægg e sig Beskyld ningen ved Dom. Dette gælder
ogsaa den, der er konstitu ei·et i en Tjenest estilling .
11. Om Forhand l-ingsre t og Voldgif t.

§ 21.
kan opnaa Anerke ndelse som forationer
organis
emands
Tjenest
Stk. 1.
handlin gsberet tigede overfor paagæld ende Styrelse, for saa vidt de efter
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is
de for vedkom mende Ministe rium foreligg ende Oplysn inger enkeltv
d:
Forbun
i
eller
a) giver Adgang til alle i paagæld ende Styrelse sgren ansatte , derunder Aspiran ter, fordelt i højst 2 Afdelin ger,
b) ikke giver Adgang til andre end nuvære nde og forhenv ærende ansatte
i paagæld ende Styrelse sgren,
c) fØlger saadann e Regler ved Valg, at der sikres de forskell ige Hovedgrupper en passend e Repræs entation ved Forhan dlinger med Styrelsen,
d) tilsamm en overvej ende repræsenterer de i paagæld ende Styrelse sgren
ansatte .
Der anerken des ikke samtidi g mere end een Organis ation for hver
Afdelin g af en Styrelse sgren, og de anerken dte Organis ationer maa aartil
lig ved Indsend else af de nødven dige Oplysn inger godtgør e deres Ret
delse.
Anerken
nyde
at
vedvare nde
Central orStk. 2. Samme Anerke ndelse kan af Finansm inistere n gives
sig.
samlet
har
ioner
ganisat
Etatsor
dte
anerken
hvori
ganisat ioner,
and har
Enkeltm
eller
g
Forenin
enhver
som
Ret,
lige
alminde
Den
Stk. 3.
til at henvend e sig til Styrelse n, berøres ikke af disse Regler.

§ 22.
Fra Styrelse n afgives til de anerken dte Etatsor ganisat ioner eller Centralorga nisation er til Drøftel se Forslag til Ændi-in ger i Love, Regulabetiver og alminde lige Instruk ser, som vil medføre Forand ringer i
s
ansatte
de
tid,
Arbejds
staaend e Lønning sregler, den regleme ntsmæs sige
Forhold
niske
ikke-tek
e
personli ge, retlige Stilling i Etaten og lignend
'
derimod ikke Forhold , der alene vedrøre r Enkeltm and.
§ 23.
kan træde i Forhan dling med Styationer
Organis
De anerken dte
vedrøre nde Etaten, Gruppe r indenmaal
SpØrgs
fagligt
relsen om ethvert
om Enkeltm ands Ansætte lse eller
ikke
dog
and,
Enkeltm
eller
for denne
Afskedigelse. Den her givne Adgang gælder dog ikke Arbejds ledelsen
eller SpØrgs maal, der væsentl ig beror paa ingeniø rmæssig, lægekyn dig
eller lignend e Sagkun dskab.
§ 24.
efter mundtStk. 1. Forhan dlinger kan føres mundtl igt eller skriftlig t, og
t Miniforelag
es
forlang
ationen
Organis
lig Forhan dling kan Sagen af
steren.
har overStk. 2. Saafrem t en Organis ation formene r, at Styrelse n ikke
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holdt de i nærværende Lov fastsatte Forhandlingsregler, kan Sagen
forebringes Ministeren, der kan paalægge Styrelsen at føre Forhandling og eventuelt kan suspendere paagældende nye Regler, indtil Forhandljn!5 er sket. Saafremt saadan Suspension ikke finder Sted, anses
Reglerne for gældende indtil videre.
Stk. 3. Der kan i Forhandlingerne deltage en Forretningsfører eller
Sekretær for hver anerkendt Organisation. Den paagældende behøver
ikke at være ansat i Etaten.
Stk. 4. De nærmere Regler vedrørende Forhandlingerne fastsættes af
Ministeren.

Stk. 5. Afgørelser trufne før nærværende Lovs Ikrafttræden kan alene

§ 25.
Stk. 1. Til Afgørelse af Tvistigheder mellem Styrelsen og Tjenestemæn-

denes Centralorganisationer om Forstaael se af Bestemmelser af den i
§ 22 nævnte Art, der efter § 19 ikke kan indbringes for Domstolene,
oprettes en Voldgiftsret. Afgørelser, der hviler paa et stedligt Skøn,
kan ikke bringes for Voldgiftsretten.
Stk. 2. Voldgiftsretten bestaar af en af Højesterets Præsident blandt
Rettens Dommere udpeget Formand, 2 af Østre Landsrets Præsident
blandt Rettens Dommere udpegede Medlemmer samt 2 af Finansministeren udpegede Medlemmer, af hvilke det ene repræsenterer Styrelsen; det
andet Medlem repræsenterer Tjenestemændenes Centralorganisationer og
udpeges efter forudgaaende Indstilling fra disse Organisationer. Formanden og de nævnte faste Medlemmer samt Suppleanter for dem udpeges
for 3 Aar ad Gangen. For den enkelte Sag tiltrædes Voldgiftsretten af
et Medlem udpeget af vedkommende Styrelse og et Medlem udpeget af
vedkommende Centralorganisation efter nærmere Bestemmelse af Finansministeren. De nærmere Regler om Rettens Virkemaade fastsættes af
Finansministeren.
Stir. 3. Sagernes Indbringelse for Voldgiftsretten sker paa Forlangende
af en af de i § 21, Stk. 2, nævnte Centralorganisationer.
Stk. 4. Voldgiftsretten kan paalægge Parterne at udrede Sagsomkostninger, derunder hel eller delvis Dækning for Udgiften ved Vol dgiftsrettens
Behandling af paagældende Sag. Saafremt Voldgiftsrettens Kendelse
omstøder Styrelsens Opfattelse af den paagældende Bestemmelse, kan
den paalægge Styrelsen at afbøde Virkningerne af den hidtidige Fortolkning overfor det paaklagede og andre tilsvarende Tilfælde, dog ikke
fra noget 'ridspunkt forud for Organisationens Besværing til Centralstyrelsen over Forholdet. Kendelsen er afgørende for den fremtidige Fortolkning af paagældende Bestemmelse, men udelukker ikke vedkommende Ministerium fra efter indhentet Udtalelse fra Finansministeriet
at ændre Reglerne under Iagttagelse af Bestemmelserne i § 22.

indbringes for Voldgiftsretten, for saa vidt de er trufne i Henhold til
B estemmelser, der omfatter flere Styrelsesgrene.

§ 2G.
Stk. 1. En_ Tjenestemand, der er Ansøger til en ledig Avancementsstilling,

har Ret til gennem en Afskrift at blive gjort bekendt med den foresattes
Paategning paa Ansøgningen. I de Tilfælde, hvor den foresattes Udtalelser gaar ud paa, at 'l'jenesteman den anses for uegnet til den ansøg te Stilling, skal Paategningen indeholde Oplysning om hvori Ueo-netheden bestaar.
'
"'
S~k. 2 · !'il Behandling af Sager vedrørende Bedømmelsen af en Ansøgers
~Jensth_ge og personlige Kvalifikationer til en ansøgt Stilling kan der
rnden for de enkelte Styrelser oprettes et Personalenævn, bestaaende af
Uepræsentanter fot Styrelsen og de forhandlingsberettigede 'l'jenestemandsorganisationer. For Nævnet forelægges saadanne Sacrer hvor der
fra en Tjenestemand foreligger Indsigelse mod en af hans fo~·e;atte o-iven
Paategning paa hans Ansøgning om Forfremmelse. Spørgsmaal af den
her omhandlede Art kan kun indbringes for Personalenævnet o-ennem
vedkommende forhandlingsberettigede Tjenestemandsorganisation~
~tk. 3. De nærmere R egler for Nævnets Sammensætning og Virksomhed
fastsættes af vedkommende Minister efter Forhandling med F inansministeren.
12. Om Alderst·illæg sa1nt Lønkrav under særlige Forhold.
§ 27.
Stlc 1. Ved Oprykning fra en Stilling til en højere, hvis GrundlØn ligger
over Slutlønnen for den hidtidige Stilling, medtages ingen Tjenestealder
til Beregning af Alderstillæg.
Stk . 2. Ved Nedrykning fra en Stilling til en lavere, hvis Slutløn ligger
under Grundlønnen for den hidtidige Stilling, opnaas Slutløn i den
lavere Stilling.
Stk. 3. Den
. .erhvervede Tjenestealder bevares ved Overo-ano::, ::, mellem fØlgene1e S tillmger:
Grundløn 2400 Kr. og Slutløn 2850 Kr.
2100
2550
2400
1950
Stk. 4. Ved Overgang fra en Stilling til en anden med samme nom1erede

Lønning (Grundløn og Alderstillæg) medtages den erhvervede Tj enestealder.
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Stk. 5. I andre Tilfæld e af Oprykning til en Stilling, hvis Grundl øn lig-

§ 28.
Saafremt en Tjenestemand af Helbredshen syn eller paa Grund af
anden ham utilregnelig Aarsag overgaar til laver e lønnet Stilling, kan
Ministeren tilstaa ham et personligt Tillæg, der hØjst udgør Forskellen
mellem den af ham i den tidligere Stilling oppebaarne og den i den nye
Stilling opnaaede Grundløn med Alderstillæg samt almindeligt pens ionsgivende Løntilæg, dog ikke udover Forskellen i samlet Indtægt fra
Staten i de to Stillinger.

ger la vere end eller lige med Slutlønnen i den lavere Stillin g, kommer
Tjenestemanden straks paa det LØnh·in i den n ye Stilling, om er nærmest hø_jere end den sidst oppebaarne Lønning i den hidtidige Stillin g,
hvorhos han, hvis der fremtidig i den hidtidige Stilling ved Aldersti ll æg
vilde være opnaaet en Lønning, der var højere end eller lige med hans
Lønning i den nye Stilling, aller ede fra paagældende Tidspunkt indenfor Slutlønnen opnaar n yt Alde1·slillæg.
Stk. 6. Opnaar en Tjenestema nd , der oprykkes til ny Stilling, ikke en
Lønfremgang, der mind st andrager et Beløb, svarende til det sidst opnaaede Ald erstillæg i den hidtidi ge Stilling, ydes Forskellen ham som et
personligt ikke-pension sgivende Tillæg, dog hØj st et B elØb, svarende t il
det første Alderstillæg i den nye Stilling. Ved Beregningen bortses fra
R eguleringstillæg, Stedtill æg og eventuelle personlige Tillæg. Tillæget
bortfalder efter Reglerne i § 39, Stk. 2.
Stk. 7. Ved Nedrykning mellem de i Stk. 5 omhandlede Stillinger indenfor samme Styrelsesgren komm er Tjenestemanden straks indenfor Slutlønnen i den lavere Stilling paa det Lønningstrin i denne, som er lig
med eller nærmest hØj ere end den sidst oppebaarne L ønni ng i den højere
Stilling, hvorhos ban, hvis der fremtidig i den hidtidi ge Stilling ved
Alder still æg vilde være opnaact en Lønning, der var hØjere end hans
Lønning i den lavere Stilling, allerede fra paagældende Tidspunkt indenfor Slutl ønnen opn aar nyt Alderstillæg.
Stk. 8. Ved Beregningen af Lønningerne i de i Stk. 5 og 6 omhandlede
Tilfæld e for henholdsvis den hidtidige og den nye Stilling medregnes det
almindelige pensionsgivende Løntillæg, jfr. § 99.
Stk. 9. Saafremt en Tjenestemand efter at være nedrykket i lavere Stilling paa n y oprykkes ti l sin tidligere Stilling eller en dertil i lØnningsmæssig Henseende svarende Stilling, har han R et til at genoptage den
ind en Nedrykningen erhvervede Tj enestealder; Stk. 5 kan ikke anvendes
i det her omhandlede Tilfælde.
Stk. 10. V~d Overgang fra Assistentstilling (Grundløn 2310 Kr., Slutløn
· 3810 Kr.) til Sekretærstilling (Grundløn 3600 Kr., Slutløn 4680 Kr.)
medtages H alvdelen af Tjenestealderen i førstn ævnte Stilling.
Stk. 12. Saafremt Lønningen for en Stilling ved Ændring i nærværende

Lov (herunder ved Nor meriugslov) forandres, betragtes Indehaveren
som henført til en ny Stilling i Henseen de til Anvendelsen af Reglerne
i nærværende Paragraf.

§ 29.
Naar nye Lønnin gslove træder i Kraft, bortfalder ethvert Krav,
ller st øttes paa ældre om de paagrcldende Tjen estemænds Vederlag af
Statskassen givne Love og lignende Be temmelser.
Stk. 2. P er sonlige 'rillæg bortfalder ganske eller delvi. ved Opn aaelse
af AlderstiD æg eller høj ere Lønning enten i Henhold til n ye Lønningslove eller ved Overga ng til hØjere lønnet Stillin g. Finansminister en er
bemyndiget til at dispensere fra denne Regel, for saa vidt det per sonlige
'l'illæg er til staaet i Henhold til § 28.

Stk. 1.

13. Om A.kkoroorbojde.

§ 30.
En Tjenestemand kan ikke oppebære Godtgørelse i Akkord for det
Arbejde, for hvilket Lønningen er Vederlag.
14. Om Udbetaling af L Ø11111,ing 1n. v. sarnt om Forskud.
§ 31.
Stk. 1. Lønninger, som er fastsatte aarsvis, Ventepenge og Pensioner

udbetales maanedlig og forud ved hver Maaneds Begyndelse dog saaled es, at derso m Udbetalingsdagen falder paa en H elligdag, skal Udbetalin gen findt Sted paa den sidst e Søgnedag i den foregaaende Maaned. Søgnedage, paa hvilke det udbetalende Kontor er lukket i Henhold
til Lov, Anordning eller ministeriel Bekendtgørelse, sidestilles i denne
H enseende med Helligdage. Tjenestemanden s D ød eller Afskedigelse,
efter at saadan Udbetaling bar fundet Sted, men fØr Maanedens UdlØb,
giver ikke Staten noget Krav paa 'l'il bagebetalin g af det for den efterfØlgend e 1\faa ned forudbetalte Beløb. Hvis Efterindtægt oppebær es, vil
Beløbet dog vær e at udligne i Efterindtægten.
Stlc 2. Død sfald eller uansøgt Afgang i den Maaned, for hvilken Udbetalin g har fund et Sted, medfører ikke Tilbagebetaling af nogen Del af det
forud oppebaarne 1\faanedsbeløb.
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Stk. 3. Ved Udregning af det maanedlige B eløb fol' de enkelte Lønnings-

E nke tillagte P ension. Saafremt en Tj enest emand er afgaaet ved D øden
som F ølge af Til kad ekom st under Tjenes tens Udførelse, bortfalder dog
ved Udløbet af Efterindtægtsperioden Enkens Pligt til at tilba gebetale
resterende Forskud. bel øb. Endvidere kan Finansminist eriet, dersom Forholdene i særlig Grad taler derfor, helt eller delvis fritage Enken fo r
Tilbagebetaling af Restgælden. Afskedi ges Tjenes temanden uden P ension, eller dør han ud en at efterla de sig Enke, der har Ret til P ensiou,
er Restgælden uan set de fastsatte Afdragsvilkaar forfald et til B etaliug.
Stk. 3. Ved Stat regn kabet gøres n øja gtig R ede for de i det paagældende Finansaar indkomne Afdrag og de endnu henstaaende Forskud.

dele eller af andre Ydelser til '.rjenest emænd eller P ensionister saavel
:om Fradrag i Lønning eller Pension forh øjes Brøkdele af Øre til hel
Øre.

§ 32.
Stk. 1. Ved Udnævnelse til en Stat s tjen est e regnes Lønningen, hvis Tjenes tem anden ikke allel'ede ved Udnævnelsen er an sat i Statens Tjenest e,
fra den 1. i paagældende Maaned, dersom Stillingen er tiltraa dt fØ1· den
15., i modsat Fald fra den 15. Tj enestealder en til B eregning af Alderst ill,æ ,:,O' reo-ne
,:,
' saafrerut An sættelsen sker efter den 1. i en l\Iaaned, fra
Begyndelsen af den følgende l\faaned.
Stk. 2. Der som en Tjenestemand skift er Stilling, regnes den nye Stillings
Lønning fra den Dato, fra hvilken An sættelsen ifølge Ansættel sesbrevet
er at regne.
Stk. 3. Udbetaling af Egenpension ell er Ventepenge tager sin Begyndelse
fra UcllØbet af det Tidsrum, for hvilket Udbetaling af Løn bar fundet
Sted; saafremt den paagældende imidlertid ved Af kedigelsen staar
udenfor Nummer eller af anden Grund ikke oppebærer Lønning, t a ger
ovenn ævnte Udbetaling sin Begyndelse fra Af kedigelsen. Enkepension
og B ørnepension komm er til Udbetaling, naar det . Tidsrum er udl øbet,
for hvilket der er udbetalt Efterindtægt (jfr. dog § 76 i Kapitlet om
Efterindtægt), eller, hvis saada n ikke er udbetalt, fra Dagen efter den
idste Dag, for hvilken der er udbetalt Lønning, Ventepenge eller P ension til '.rjenestemanden.
§ 33.
Stk. 1. Tjenest emænd kan under særlige og paati~ængende Omstændig-

heder opnaa et Forskud paa indtil ½ Aars Løn, dog højst 3000 Kr.,
uden Sikkerhedsstillelse. l Rente betales ved Udgangen af hvert Aars
Juni og December l\faaned 2 pCt. af det paa vedkommende Tidspunkt
resterende Beløb. Forskudet afdrages sen est i Løbet af 6 Aa r med lige
store maanedlige Afdrag. Det er dog en B etingelse for at opn a a et saadant Forskud, at Andrageren har vær et fast ansat i Statens 'l'jenest e
i mindst 1 Aar, medmindre Finansminist eriet i gan ske særlige Tilfælde
meddeler Undtagelse fra denne .R egel. Den, der har faaet et Lønningsforskud, kan ikke opnaa noget nyt Forskud førend 2 Aar efter, at det
ældre er afbetalt.
.
Stk. 2. R enter og Afdrag, der i Forbindelse med eventuelle ForskrivninO'er ikke maa overskride den i '.rjenestemandslovens § 34 nævnte 25 pCt.
Grænse, indeholdes i Tj enest emand ens Lønning og kan efter Finansministeriets Bestemmelse t illige indeholdes i den ham ell er hans efterlevende

§ 34.
Stk. 1. Tj enestemænd kan efter nærmere af Finan sministeren fastsatte

Regler give Forskt-ivninger paa deres Løn, men aadanne Forskrivninger
har alene Retskraft, naar de gives til Laanefond eller Pengeinstitutter,
som af Finansmini st eren er anerkendt som berettigede til at modtage
dem, og de maa i Forbind else med eventuelle Renter og Afdrag paa
Lønningsforskud, jfr. § 33, Stk. 2, ikke indeholde Forpligtelse til Afdrag
af mere end 25 pCt. af de Lønningsbeløb, som ved Laanets Stiftelse
udbetales til '.rjenest emanden, dog saaledes, at der af R eguleringstillægget i Henhold til § 92 og § 93, Stk. 1, h øjst kan medregnes 8 Portioner.
Stlc 2. Til. varende Regler gælder med llensy 11 til Forskrivninger paa
Efterindtægt, Ventepenge og Pension.
§ 35.
Bortset fra de i § 34 nævnte Forskrivninger kan endnu ikke udbetalt
Lønning, Efterindtægt, Ventepenge eller P ension ikke bortgives, sælges
eller pa ntsættes. Tilsvarende gælder de vetl en 'l'jeue:stemands Fratrædelse . til Udbetaling forfaldne Pensionsbidrag, jfr. § 50, Stk. 3. Med
Hensyn til Udlæg og Anest i de nævnte Ydelser gælder R eglerne i Lov
om Rettens Pleje af 11. April 1916, §§ 513 og 614.·

15. Om, 'I 'jcn est ebolig og Tjenostejord 1n . v.
§ 36.
Stk. 1. 'l'jenest ebolig kan indrettes for ·aadanne 'l'jenestemænd, af hvem
det forlanges, at de ogsaa udenfor den egentlige Tjenestetid s kal være i
Stand til at føre et effektivt Tilsyn med den Virksomhed, de leder eller
overvaager, eller som i givet Tilfælde skal kunne tilkaldes paa alle D øgnets Tider.
Stk. 2. En Tjenest emand er pligtig at overtage en ham i H enhold til
S tk. 1 anvist 'l'j enest ebolig mod herfor at lide Afkortning i Lønningen
efter Stk. 4.
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Stk. 3. De om Tjenesteboliger gældende Bestemmelser finder ikke alene

Anvendelse paa Boliger i Statens Bygninger, men ogsaa paa saadanne
Boliger, som Staten lejer for at anvende dem som Tjenesteboliger.
Stk. 4. For den Tjenestemand, hvem Staten tildeler Tjenestebolig med
eller uden Have, skal der fradrages 12 pCt. af Grundlønnen samt det
til denne knyttede almindelige pensionsgivende Løntillæg, jfr. § 99, for
saa vidt Tjenesteboligen er som for en gift, eller 8 pCt., hvis Boligen
er som for en ugift. Hvor der ydes Lo gis uden Boligen har Karakter
af en selvstændig Lejlighed, fastsættes Fradraget af Styrelsen under
Hensyn til Stedets og Logisets Beskaffenhed.
Stk. 5. For saa vidt der under en Styrelsesgren anvises en Tjenestebolig,
som efter paagældende Ministers Skøn er af en ikke uvæsentlig mindre
Lejeværdi end det Fradrag, der skal beregnes i Henhold til Stk. 4, kan
der, indtil anden Bolig tilvejebringes, finde Nedsættelse af Fradragssummen Sted ved Bestemmelse paa Finansloven.
Stk. 6. Den ydre og indre Vedligeholdelse af Tjenesteboliger besørges af
Staten i den Udstrækning, som et af paagældende Minister udstedt
Regulativ bestemmer; dog skal Tjenestemændene afholde 40 pCt. af de
med den indre Vedligeholdelse forbundne Udgifter, bortset fra egentlige
Hovedistandsættels er og den Istandsættelse, der finder Sted ved Embedsskifte. Skatter og Afgifter, som efter Loven paahviler Ejendommen,
udredes af Staten. For Tjenestebolig med Jordtilliggende fordeles Skatter og Afgifter efter vedkommende Ministers nærmere Bestemmelse saaledes, at kun en til Boligen svarende forholdsmæssig Del udredes af
Staten, jfr. § 37, Stk. 4.
Stk. 7. Hver Minister, und er hvis Ministerium der findes Tjenestemænd
med Tjenestebolig, udfærdiger Instruks for Tjenesteboligers forsvarlige
Behandling samt for periodiske Syn af disse og endvidere Regler for
Tjenesteboligers Aflevering i forsvarlig Stand ved Tjenestemandens Forflyttelse eller Afgang. I Instruksen fastsættes Straffebestemmelse r for
dens Misligholdelse.
Stk. 8. Andre Naturalydelser, saasom Brændsel, Gas og Elektricitet samt
Forplejning med eller ud en Bolig, der maatte blive ydet en Tjenestemand, skal denne betale i Forhold til Forbruget efter et af Finansministeren udstedt Reglement.
Stk. 9. For Boliger med unormal stor Loftshøjde vil der ved det i Stk. 8
omtalte Reglement kunne fastsættes et nedsat Brændselsfradrag. For
Boliger, hvis Udstrækning i væsentlig Grad overstiger det for paagældende Tjenestes(illing normale, vil der, indtil Bygningsforandrin g kan
foretages, af Finansministeren kunne foretages Begrænsning af Bidraget til Vedligeholdelse efter Stk. 6 og eventuelt Brændselsfradrage t
efter Stk. 8.
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§ 37.

Stk. 1. For Brugen af Tjenestejord skal der beregnes et aarligt Fradrag

i Lønnen. Dette Fradrag fastsættes for et Tidsrum af 5 Aar af paagældende Minister for hver Tjenestestillings Vedkommende under Hensyntagen til Jordloddens Størrelse, Beskaffenhed, Beliggenhed m. m. og
skal omtrentlig svare til, hvad Jordlodden ved forsvarlig Udnyttelse
ordentligvis kan ventes at indbringe Brugeren netto. Saafremt der for
Statens Regning udføres Grundforbedringsa rbejder paa Tjenestejorden,
kan Vurdering foretages udenfor de sædvanlige 'fider.
Stk. 2. Saafremt en Tjenestemand med paagældende Styrelses Samtykke
og under dennes Kontrol foretager Grundforbedrin gsarbejder for egen
Regning, kan der af Styrelsen sikres Tjenestemanden, at han i Tilfælde
af Jordens Afgivelse indenfor et af Styrelsen fastsat Aaremaal, dog
hf6jst 15 Aar, af Staten faar godtgjort saa stor en Del af Udgiften, som
svarer til Forholdet mellem de tilbageværende l\faaneder af Perioden
og hele Perioden. Det skal da ved Opslag af paagæld ende Stilling paalægges Efterfølgeren at afdrage det af Staten udredede Beløb og forrente den til enhver Tid resterende Del med 5 pCt. p. a. I den paagældende Periode maa Fradraget efter Stk. 1 fastsættes saaledes at den
Merværdi, som Grundforbedringen udgør for Tjenestejorden, kommer
Brugeren til gode.
Stk. 3. Hver Minister, under hvis Ministerium der findes Stillinger med
Tjenestejord, udfærdiger nærmere Regler for Tjenestejordens forsvarlige
Behandling samt Bestemmelser om 'L'jenestejords Aflevering fra Formanden eller hans Bo t il Eftermanden.
Stk. 4. Alle paa Tjenestejorden hvilende Skatter, Afgifter og Byrder
udredes af Brugeren.

§ 38.
Boliger i Ejendomme, der tilhører eller er lejede af Staten, kan, for
saa vidt de ikke er 'L'jenesteboliger, i hvilke en Tjenestemand er pligtig
at bo, af den Styrelse, under hvilken den p[l.agældende Ejendom hører,
udlejes til Tjenestemænd. Betingelserne for Lejemaalet fastsættes for
hvert enkelt Tilfælde af vedkommende Styrelse.
16. Om Uniforms- og B eklædningsgenstand e.
§ 39.
nde leveres det underBeklædningsgensta
og
Stk. 1. Der om UniformsArt, sker dette uden
særlige
Tjenestens
til
Hensyn
af
ordnede Personale
Levering finder
saadan
hvor
Styrelsesgrene,
de
For
Lønnen.
i
Fradrag
Sted, fastsættes af paagældende Minister efter indhentet Udtalelse af

:.!6

Lønuingsraadet i et Uniformsregulativ de nærmere Regler for Tildelingen. Der kan ikke tilstaas Tjenestemænd, som i Henhold til et saadant
Regulativ skal have udleveret Uniforms- og Beklædningsgensta nde, men
som efter Ønske fritages herfor, nogen Beklædningsgodtgø rel e, lige saa
lidt som saadan Godtgørelse i øvrigt kan tillægges nogen Tjenestemand.
Stk. 2. Der bør over for overordnet Personale kun paalægges Uniformspligt for Tjenestemandsg rupper eller Dele af saadanne, hvor det efter
Tjenestens særlige Art er fornødent. I de Tilfælde, hvor det paalægges
Tj enestemanden at anvende Uniform under Tjenestens Uclførelse, ydes
der et Tilskud i Forhold til en af Styrelsen fastsat Anskaffelsessum.
Brugsterminen fastsættes ved et Regulativ med Hensyntagen til Omfanget af den Tjeneste, under hvilken Uniform skal benyttes. Tilskudet fra
Staten udgør ved første Anskaffelse ¾ af Anskaffelsessumme n, derefter
½ af denne.

17. Om Godtgørelse fo1· Ko11,t01·Jwld.
§ 40.
Stk. 1. Enhver Tjenestemand, hvem der fra Statskassen er tillagt et
aarligt Beløb i Godtgørelse for Kontorhold, er ved Udgangen af hvert
Finansaar pligtig at indgive til vedkommende M:inisterium specificerede
Oplysninger om de Kontorudgifter, som han i Aarets Løb har haft.
Stk. 2. Indtil videre fastsættes Kontorholdsbeløben e ved Bevilling paa de
aarlige Finanslove.
18. Om Honorarer, JJfodhjælpssitmm,er og Vederlag en Gang for alle.
§ 41.
Stk. 1. Honorarer kan ydes som fa -te aarlige Vederlag enten til en Tjenestemand for en Virksomhed i Statens Tjeneste udenfor hans egentlige
'l'jenestegerning eller til en Ikke-'l'jenestemand for en Virksomhed i
Statens Tj eneste, der ikke betales med Konjunkturløn .
Stk. 2. Hon·o rarer kan ikke tilstaas uden Bevilling paa hvert Aars Finanslov. Saadan Bevilling kan gives summarisk for et vist Antal Honorarer
af ens Størrelse eller personlig bestemt. I sidste Tilfælde bortfalder
Beløbet i Mangel af ny Bevilling ved Overgang til anden Stilling.

§ 42.

Stk. 1. De paa Finansloven bevilgede Medhjælpssummer kan ikke, med-

mindre det udtrykkelig er bestemt ved Lov, benyttes til at yde Vederlag
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!il nogen Tjenestemand indenfor paagældende Styrelsesgren eller nogen
mdenfor samme med Honorar i Henhold til § 41 antagen Person. Det
der
samme gælder om enhver anden Indtægts- eller Udaiftsbevillina
0
0
'
·
ft
k
·1
Vederlag
indeholde
at
1 e e · er sm ~~~rnt fremtræder som bestemt til
til ovenn ævnte IJenestemænd eller honorarlønnede; for saa vidt angaar
An~ægssummer og andre tidsbegrænsede Bevillinger er det dog tilstræker hjemlet
keli gt, at Vederlag af den omhandlede Karakter udtrykkeliat
0
ved Bevillingen.
Stk. 2. 'l'il Afholdelse af Vederlag en Gang for alle til 'l'jenestemænd for
Arbejde af særlig Art eller under ganske særlige Forhold kan der ved
li'inan slovbevilling stilles Beløb til Raadighed.

19. Om borgedige og lcomnvunale Om,b,ud.
§ 43.
Stk. 1. Tjenestemæ11d er pligtige at modtage borger] ige og kommunale
Ombud efter Lovgivningens almind elige Regler. Dog kan en Tjeneste1_nand af den Minister, under hvem han hører, efter An søgning fritages
f?r ~vertagels~ af et Ombud, naar det skønnes nødvendigt af Hensyn
til T.ienestcns for. varlige Udføre!. e.
Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere Realer
for, i hvilket Omfang eventuell e Udgifter til '.rjenestens Udførelse u:dee
en Tjene temands Fraværelse som Følge af et borgerligt eller kommunalt Ombud kan afholdes af Staten.
20. Om, Tje-nes teniænds Adgang til B eskæftigelse udenfor Statstjenesten.
§ 44.
Stk. 1. En 'l'jeneste mand kan kun have Beskæftigelse udenfor Statstjene ten, for saa vidt og i det Omfang det er foreneligt med den samvittigmed den for
hedsfulde Udførelse af hans Pligter som Tjen estemand oa
0
Stillingen nødvendige Agtelse og 'l'illid.
Stk. 2. Tjenestemanden skal skriftlig gøre Anmeldelse for Ministeren
eller den Ministeren underordnede Myndighed, som har Ansættelsesret
til paagældende Tjenestestilling, inden han kan
a) paabegynde en Forretnings- eller Erhvervsvirksomhe d
b) oveetage en udenfor Statstjenesten liggende Beskæfti~else der ikke
~r af mid~ertidig Karakter, og hvortil der er knyttet Vede;lag,
c) mdtræde 1 en Bestyrelse eller et Repræsentantskab for et Selskab af
erhvervsmæssig Karakter.
Stk. 3. For saa vi~t de~ Myndighed, til hvem Anmeld elsen er indgaaet,
skønner, at det vil .tr1de morl de i denne Paragrafs 1. Stykke nævnte
Hen syn, at Tjenestemanden overtager den anmeldte Beskæftigelse, med-
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deles det ham inden 4 Uger, efter at Anmeldelse er indgaaet, at det er
_ham forbudt at overtage Posten. Tjenestemanden kan forlange en af
en underorunet Myndighed i saa Henseende truffen Afgørelse forelagt
Ministeren.
Stlc 4. Skulde det vise sig, efter at en B eskæftigelse er overtaget, enten
at de Omstændigheder, som bar været afgørende for Sagens Bedømmelse, ændres væsentligt, eller at der allerede ved Overtagelsen forelaa
Omst.ændigheder, som, h vis de havde været oplyst, vilde have meclført
et Forbud, kan Ministeren paa et hvilket som helst Tidspunkt paalægge
Tj enest emanden, at han skal frigøre sig for Beskæftigel sen.
Stk. 5. En Tjen estemand i Staten kan ikke t illige indtage nogen med
Pensionsret forbund en Stilling i en Kommune, et koncessioneret Selskab eller en offentlig Virksomhed, for hvilken Lønning ikke er fa stsat
i n ærværende Lov. Forening af pensionsberettigend e Stillinger, der er
indtraadt fØr nærværende Lovs Ikrafttræden, berøres dog ikke he.r af.
21. Om 'l'itei og Rang.

§ 45.
længe han staar i Statens Tjeneste,
saa
kan,
Stk. 1. Ingen Tj enestemand
erholde anden Titel eller Rang end den, som hans Tj enestestilling medfører, ell er som er knyttet til en ham af Kongen tildelt Ordensdekoration eller Hofcharge.
Stk. 2. Rangskat svares ikke for den med en Tjenestestilling forbundne
Rang.
22. Om Normering af 'l'jenestestiUinger m. rn.
§ 46.
opføres for Lønningernes VedkomFinanslove
aarlige
de
Stk. 1. Paa
mende:
a) Lønninger t il de ved særlige Love vedtagne Tj enestestillinger, særlig
angivet for hver Styrelsesgren saavel med H ensyn til Stillingernes
Antal som med Hensyn til Lønningsdelene for de enkelte Grupper
af Stillinger, som er nævnt i Normeringslov, jfr. Stk. 2.
b ) Lønninger til de 'rjenestestillinger, hvis Antal ikke er normeret ved
særlige Love, med Angivelse af Stillingernes Antal efter t idligere
Finanslovbevilling og Antallet, hvortil ny Bevilling søges.
Stk. 2. Tj enestestillin gernes Antal i de Lønningsklasser eller Tjenestestillin gsgrupper, som dertil skønn es egnede, normeres ved særlig Lov.
Forøgelse af et Antal af Tj enestestillinger, som er fastsat ved særlig
Lov, kan kun ske ved ny særlig Lov. Det samme gælder for herhenhørende Tj enestestillingers Oprykning til højere eller Nedsættelse til
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lavere Lønningsklasse. Naar ikke særlige Forhold gør anden Forelæo-gelsestid ønskelig, freml ægges for de Styrelsesgr enes Vedkommend~,
hvori Ændring i 'L'jenestestillingerne s Antal eller Henførelse (jfr. dog
Stk. 3) ønskes i det kommende Finan saar, i Begyndelsen af den ordentlige Rigsdagssamling af deQ paagældende Minister samlet Forslag ·om
.Ændringer.
Stk. 3. Hvert 4. Aar - dog første Gang i den ordentlige Rigsdagssamling 1949- 50 - kan de forskellige Tjenestegrenes Lovforslag om Normering indeholde Forslag om almindelig Regulering. Denne kan omfatte
Omklassificering af Stillinirerne som Stationsforstander Postmester '
'
'L'clegrafbestyrer, Toldforvalter, Fyrmester og lignende; hvis ikke ganske særlige Forhold taler derfor, vil disse Stillinger ikke udenfor denne
almindelige Regulering kunne henføres til højere Lønningsklasse.
Stk. 4. Saafremt t vingende Omstændigheder maatte gøre det nødvendigt,
~rnn Ministeren midlertidigt forøge Tallet paa Tjenestemænd, hvis Tal
ikke er bestemt ved Loven, indtil endelig Bestemmelse kan tages ved
Finansloven for det følgende Finan aar.

§ 47.
Gennem Finanslov bevilling kan Ændring i denne Lov kun ske hvor
der i denne Lov er givet udtrykkelig Hjemmel derfor. I øvrigt ka~ .Ændringer i og Afvigel ·er fra denne Lovs B estemmelser kun ske ved særlig Lov.
§ 48.
September 1919, jfr. Lov Nr. 483 af
12.
af
489
Nr.
Lov
Stk. 1. Det ved
10. September 1920 nedsatte Lønningsraad bestaar af en Formand en
'
Medlemmer. Formanden og Næstformanden udnævNæstforma nd og
nes af Kongen, 3 af Medlemmerne samt 3 Stedfortrædere for disse udnævnes af Finansministeren, de øvrige 5 · Medlemmer samt 5 Stedfortrædere for disse vælges af Rigsdagen blandt dennes Medlemmer efter
R eglerne i Grundlovens § 45, Stk. 2, jfr. § 49. Næstformanden og Medlemmerne udnævnes, henholdsvis vælges for 4 Aar ad Gangen, dog at
de af Rigsdagen valgte Medlemmer afgaar, saafremt de udtræder af
Rigsdagen.
Stk. 2. Raadets B eslutninger afgøres ved simpel Stemmeflerhed blandt
samtlige dets Medl emmer, idet dog Næstforma nden kun deltager i Af.
stemningen, naar Formanden er forhindret i at deltage.
Stk. 3. R aadet staar umiddelbart under Finansministeren; Raadets Formand kan forelægge denne en hvilken som helst af Raadet truffet Afgørelse.
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Stk. 4. Der skal af tie forskelliGe Styrelsesgrene forelægges Raadet tH

Udtalelse Forslag til nye Regler samt til .Ændring i bestaaende Regler
vedrørende Ydelse af Dagpenge, Overarbejdspenge (herunder højeste
Tjenestetid) og andre særlige Ydelser (jfr. denne Lovs 3. Del ) . Paa
samme l\faade forholdes med Hensyn til Regler om Afdrag i Lønning
for 'rjenestebolig og andre Ydelser in natura(§ 36), om Længden af den
aarlige F erie (§ 13), om Levering af Uniformer (§ 39) og med Hensyn
til den i § 46, Stk. 3, nævnte Regulering.
Stk. 5. Det paahviler Raadet at gøre Indstilling til Finansministeren
vedrørende alle Spørgsmaal om .Ændringer i denne Lovs Bestemmelser
i Kapitel 4 om Stedtillæg.
Stlc 6. Opstaaende Spørgsmaal om Fortolkningen af de i Tjenestemandsloven indeholdte Bestemmelser kan gennem Finansministeren forel ægges
Raadet til Udtalelse. I øvrigt kan der i det Omfang, det skønnes ønskeligt, forelægges Raadet til Udtalelse alle Spørgsmaal vedrørende Statens
Lønniniger, Honorarer og andre Vederlag.
Stk. 7. Raadet kan tilkalde særlige sagkyndige til at give Oplysninger:
I øvrigt er Raadet bemyndiget til i den Udstrækning, i hvilken det er
nødvendigt for dets Arbejde, at indhente Oplysninger i paagældende
Styrelse.

Kapitel 2.
Pension.

A. Bestemmelser for Tjenestemænd .
I. Alrn:ilndeligø Bestemmelse1·.

§ 49.
Stk. 1. Enhver Stats-Tjenestemand, jfr. dog Stk. 2 og 3, er berettiget til
Pension for sig selv og sin efterladte Enke samt til Børnepension i
Henhold til denne Lov. Samme Ret til Pension tilkommer fast ansatte
Tjenestemænd ved Rigsdagen .
Stk. 2. Ansættelser paa bestemt Tid giver ikke Pensionsret, medmindre
anderledes fastsættes ved særlig Lov.
Stk. 3. Naar første Ansættelse som 'l'jenestemand sker efter det fyldte
40. Aar, giver den ikke Ret til Pension, medmindre dette hj emles paa
Normeringslov; saafremt Styrelsen vil stille Forslag herom , maa det,
for saa vidt Hjemmelen angaar Enkelttilfælde, ske inden UdlØbet af
det andet Tjenesteaar. Tilsvarende gælder Genansættelse som Tjenestemand efter det fyldte 40. Aar, saafremt den paagældendes Udtræden
af Tjenesten skete efter eget Ønske eller af anden ham tilregnelig Aarsag (jfr. § 9).
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§ 50.

Stk. 1. Pensionerne afholdes af Statskassen, for saa vidt de ikke efter de

Regler, som hidtil har været gældende eller herefter maatte blive fastsatte, udredes paa anden l\faade.
Stk. 2. Som Bidrag ti~ Dækning af Udgifterne ved Pensioneringen afkortes ved hver Lønnrngsudbetaling 5 pCt. i den enhver Tjenestemand
tillagte Lønningsindtægt, jfr. § 51. For Tjenestemænd, der ikke ved deres
Ansættelse eller Genansættelse har kunnet præ. tere tilfredsstillende
Helbredsattest, jfr. § 6, Stk. 6, og § 13, Stk. 6, forhøjes dette Bidra"
efter Finansministeren s nærmere Bestemmelse under Hensyn til Staten~
forøgede Pensionsrisiko som Følge af de paa"ældende Invaliditeter eller
Helbredsm~ngler. I d~ Tilfælde, hvor Lønningsindtægten midlertidig
er nedsat 1 Henhold .til §§ 11, 14 og 16, beregnes Afkortningen kun af
den Lønningsindtægt, som faktisk udbetales.
Stk. 3. Saafremt en Tjenestemand efter denne Lovs Ikrafttræde~ afskediges ud~n Pension, udbetales ved Fratrædelsen de indbetalte Pensionsbidrag med Renter 4 pCt. p . a. af det ved hvert Aars Begyndelse indestaaende Beløb med Tillæg af 2 pCt. af de i Fratrædelsesaaret tilkomne
Beløb. Tilbagebetaling af P ensionsbidrag kan dog ikke finde Sted samtidig med Udbetaling af den i § 15 omhandlede Ydelse. Genansættes en
Tjenestemand, som ved sin Fratrædelse har faaet udbetalt de under
tidligere Ansættelser indbetalte Pensionsbidrag, og faar tidligere Tjenestetid taget i Betragning ved Pensionsberegning, maa de tilbagebetalte Pensionsbidrag paany indbetales med Renter, beregnet efter
foranstaaende Regler.
Stk. 4. Erhvervelse af højere Pensionsanciennitet end den i Medfør af
Bestem1:11elserne i § 54, Stk. 2, § 56, Stk. 4, og § 420, Stk. 1, og § 831,
~tk. 7, 1 Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931 hjemlede, som finder Sted enten
HJ·emmell er
til særlige Lovbestemmel ser eller anden særli"
1 Henhold
b
.
b et rnget af, at den paagældende Tjenestemand til Statskassen indbetaler
et i Forhold til den forøgede Anciennitet fastsat Bidrag til Pensionering, svarende til et aarligt Pensionsbidrag paa 5 pCt. af hans Lønning
ved hans første An ættel se i Tjenestemandsstilling med Fradrao- af
25 pCt. Indbetalingen af dette Beløb kan efter Finansministerens ~ærmere Bestemmelse ske afdragsvis i et Tidsrum af indtil 10 Aar. Saafremt
e~ Tjenes:emand, med hvem en saadan Afdragsordning er truffet, pensioneres, rnden Beløbet er fuldt indbetalt, nedsættes hans Pensionsanciennitet med det Antal Aar, for hvilke Efterbetaling af Bidrag ikke
har fundet Sted.
I alle de Tilfælde, hvor Erhvervelsen af forhøjet Pensionsanciennitet
er betinget af Efterbetaling af Pensionsbidrag efter foranstaaende Reg-
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ler, er den paagældende Tjenestemand dog berettiget til at give Afkald
paa den forøgede Anciennitet.
.
.
. .
.
Stk. 5. Finder Overgang Sted fra en pensionsgivende Stilling i Folkekirken eller Folkeskolen til en Stats-Tjenestemandsstilling eller omvendt
under Medtao-else af Pensionsanciennitet fra den første Stilling, overføres henholdsvis til Statskassen eller vedkommende Kasse de i den
paagældendes Lønning indeholdte Pensionsbidrag, som vedkommende
Kasse har oppebaaret. De saaledes til Statskassen overførte BelØb fradrao-es naar Anciennitetsforøgelse opnaas efter Reglerne i Stk. 3, i det
BelØb, 'en Tjenestemand i Henhold til de nævn te Regler skal. indbetale i
Statskassen· det eventuelt overskydende Beløb udbetales til den paagældende. Tilsvarende Regler gælder ved Overgan~ til en Stat~-Tjenestemandsstilling fra en Stilling, hvis Løn er fastsat i Henhold hl det _særlio-e Lønningsregulativ for Tjeneste i Grønland, og ved Overgang hl en
s;ats-Tjenestemandsstilling fra en pensionsgivende Stilling i en Kommune eller omvendt.

e) Naturalydelser (saasom Brugen af Tjenestejord , fri Bolig og Brændsel ) eller E r statning herfor.

§ 51.
Stk. 1. Til Lønningsindtægten, som kommer i Betragtning ved Pensionsberegning, heru·egnes:
a) Grundløn og Alderstillæg.
b) Almindeligt pensionsgivende Løntillæg.
c) Personlige Tillæo- dog kun for saa vidt de er tilstaaet som Erstat.
d
nino- for en bortfaldet pensionsgivende Indtægt, medmmdre
an erled:s bestemmes ved Finanslov eller særlig Lov.
Stk. 2. Til Lønningsindtægten henregnes derimod ikke:
a) Ydelser, hvis særlige Bestemmelse ikke er at give Tjenestemanden en
Indtæ!lt saasom Repræsentationstillæg, Kontorholdsgodtgørelse, Befordri:dsgodtgørelse, Flyttegodtgørelse, Hj ælp til Bolig, Time-, Dagog Natpenge, Kørepenge, Uniform eller Uniformsgo?tgørelse eller d~~lige. Ved de med Kontorhold, Rej seudgifter og _deslige for~undne Sti ·
. linger, som ikke har faaet tillagt noget særligt BelØb _til sa~danne
Omkostningers Bestridelse, bliver det Beløb, som dertil aarhg kan
antages at medgaa, at fradrage i Stillingens Brutto-Indtægter.
b) Honorarer og Bestillingstillæg.
c) Tilfældige Indtægter, saasom Strafandele, Belønninger og Vederlag
for Overtidsarbejde.
d) Sportler, Gebyrer, Procenter, Skriverpenge og andre uvisse Indt~gter, Udbytteandele eller Godtgørelse herfor, Stedtillæg, personlige
Tillæg af anden Art end den i 1. Stykke under c) nævnte samt andre
ikke i 1. Stykke udtrykkelig nævnte Indtægter.

§ 52.
Naa r P ension eller Ventepenge i Henhold til denne Lov i et helt
Aar ikke er hæve t, hj emfalder Beløbet for det Aar t il den Kasse, hvorpaa samme er anvist, medmindre lovlig F orhindrin g sener e bevises.

II. E ge.n pens·ion.
§ 53.
Stk. 1. E genpen sion tilkommer efter nedennævnte Regler de efter § 49
pen ionsberettigede Tjenestemænd, naar de afskediges paa Grund af
Alder eller Svagelighed eller anden dem utilregnelig Aarsag. Enh ver
Tjenest emand er forpligtet til at søge sin Afs ked fra Udgangen af den
i\Iaaned, hvori ha n fylder 70 Aar . Berettiget til at erholde Afsked med
P ension efter nærvær ende Lov er Tj enestemanden, naar han har fyldt
~it G5. Levea ar.
§ 54.
Pensionen beregnes - udenfor det i § 57 nævnt e Tilfælde - efter
Tjenestemandens Pensionsalder og P ensionsindtægt.
Stk. 2. P ensionsalderen r egnes fra det 'l 'idspunkt, da Tjenestemanden i
5 Aar efter sit fyldte 30. Aar har , ær et fast ansat i Stillinger, der efter
denne Lov er forbundet med P ensionsr et, uanset om Tjenesten er udført
under en eller flere Styrelsesgrene, jfr. § 9. - - - - - - - - Stk . g, Pen ·ionsindtægten udgø r med de i det følgende nævnte Undtageler Gennemsnittet af den L ønningsindtægt, jfr . § 51, som Tjenestemanden
har oppebaaret i de efter P ensionsrettens Indtræden sid st forl øbne 3 Aar
før Afskedigelsen. Hvis P ensionsalder en er mindre end 3 Aar , ud gf9r
Pensionsindtæg ten Gennemsnittet af LØnnin gsindtægten i hele Tj enestet iden efter P ensionsr ettens Indtræden. For Tjenestemænd, der efter §§
11, 13, Stk. 5, 14 eller 16, Stk. 1, har oppebaar et nedsat Løn, r egnes der
ved Opgørelsen af P ensionsindtægten med den fulde for Stillin gen normerede Løn.
Stk . 4. Naar en Tjenestema nd paa Grund af Svagelighed eller Tilska dekomst eller anden ham utilregnelig Aarsag er overgaaet fra en højer e
t il en lavere l ønnet Stilling, udgør P ensionsindtægten Gennemsnit tet af
Lønningsindtægten i de 3 efter hinanden fØlgend e Aar, i hvilke Lønningsindtægten har været størst .
Stk. 5. Naar en Tjenestemand afskediges med sit fyldte 70. Aar eller

Stk. 1.
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ved det tidligere 'ridspunk t, til hvilket han er forpli gtet til at søge Rin
Afsked, eller ved hvilket paagælclende Styrel e i Medfør af grelelende
Lov foranlediger han s Afsked paa Grund af Alder, saavel som ved
senere Afsked, ud gør P ensionsind tægten den ved Opn aaelse af 70 Aai-,
henhold svis vedkommende t idligere Tidspunkt oppebaarne L ønnin gsind tægt, medmindre R egelen i 4. Stykke giver en hØjer e Pensionsindtægt.
Stk:. 6. Naar nogen forbliver i sin Stilling efter Indtrædel sen af det Tid p unkt, der mecHører Pligt t il at søge Afsked, bliver r en:ionen ved
Afskedigelsen at fastsætte, som om denn e havde fund et Sted til det
ornmeldte Tidspunkt, altsaa uden at der tages Hensyn til senere opnaaede L ønningstillæg, og uden at Pen sionsalderen ved den senere Tjeneste forøges.
Stk. 7. Pe11 sionens St ørre!. e bestemmes saaledes, at en Pensionsa l der :

: 56.

4 Aar giver ............
nnder
4- 7
f1·n
7- 10
10- 12
1 14
14-16

16- 18

18--20
20- 22
22--24
24-25
25-26
26-27
27-2
2
over

18

/ 60

af P enRion ·indtægten i Pen sion

24 /Ho _
30/ 60

-

3 1 / 60

-

3 2 / GO

-

:rn

/ fio -

"''/ ,;o -

35 / GO

-

:1a/co 37 / GO

-

3 8 / 60

-

39 / 60

-

41 / GO

-

•¾o 12

/ Go

-

§ 55.
i en med Pensionsret forbunden
Ansættelse
første
sin
ved
nogen
Naar
særli ge Tilfælde, navnlig hviR
i
det
kan
Aar,
35.
sit
fyldt
har
Stilling
han med Ansætte} ·e i en Stat stjenestemandsstill in g for Øje har gennemgaaet en srcrlig lan gvari g Uddannelse af vid enskabelig eller teknisk Art
ell er er antaget i Stat stj enesten paa Grund af ganske særli ge Kvalifikationer, ved Normeringslov bestemmes, at der ved P en ionsber egning skal
go dskrives ham et vist Antal Tjenesteaar, der fast ættes under H ensyn
til Alderen ved Ansættel. en, men i det højeste 10 Aar. Erhvervelsen af
forhøjet r ensionsanciennitet i Henhold til denn e Bestemmelse er ikke
betinget af Efterbetaling af Pensionsbidrag (jfr. § 50, Stk. 4) .

\'ed P ensionsberegning .for sa::uJ::ume, som er overgaaede fra en af
de i Lov ow P ensionel'in g af civile Funktionærer, Haandværkere og Aruejdere ved Hæren og Søvæmet m. v. nrcvnte Stillin ger, der ikke er
Tjenestemand sstillin ger, til en 'l'jenestemand sstillin g eller omvendt, medregne, den i den første Stilling opnaaede P ension salder, dog at der som
I'eus ion .·alcl er, na ar Pension Rkal ydes efter mcr værend e Lo v, kun kan
rn e<lregne._ 'l'jeneste efter det 35. Aar.
§ 57.
ved Udf9J1·elsen af ·in Tjenes te kom'l'jene.:ternancl
·11c 1. ~aafremt en
ude af Stand til at bestt-ide sin
bliver
han
at
kade,
mer saaledes til S
hidtidige Tjene te, men dog ikke er ald eles utjenstdygtig, er han (jfr.
dog Stk. 2) pligtig at ovei-tage anden efte1· han . Uddannelse og Helrecl . t ilstand pas:,;entle Tjeneste i han s hidli<lige Styrel sesgren, for saa
vidt saadan 'l'jeneste kan till,ydes, mod vedblivende at oppebære L9Jn11 ino- ·om for den tid li gere Stilling fa ,:tsat.
s 1·k . ~- Naar 'l'jenestemancle11 under disse F 01·holcl forbliver i Tjenesten.
1Hl. kydeR Spørg ·maalet om Pensionering, indtil Af kecligelse af en af
de i § 53 nævnte Aarsager ell er eve nt uelt i Henhold til nærværende
Puragraf 4. St.-ykke find er Sted; megter han at modtage den tilbudte
nye Stilling, og Afskedigelse af denne Grund find er Sted, pensioneres
'l'jene t ernanden efter R eglel'lle i § 54. Den Tjen estemand, der ifØlge
, in Udmcvnelse ikke er pligtig at lad e sig tecllig forsætte, fortaber donikke Pen sionsr etten efter n::ci-værende Paragraf, fordi han nægter at
modtage en Stillinn- paa et andet Sted end det, hvor han hidtil har gjort
'l' jeneste.
Stk. 3. Meclfører 'l'il ska dekomsten en blivende Foi-rin gelse af A.r bejdsevnen, uden at den t ilskadekomn e dog paa Grund af samme afskediges,
fo1·holde. der i Overensstem melse med Lov Nr. 183 af 20. Maj 1!)33 med
.·enere .Ændringer og de sig dert il lutten de Bestemmelser vedrørend e
tatsansatte.
l k . 4. lhis 'l'ilskadekomsten derimod medfører, at 'l'jeneRtemanden maa
afRkediges, tilkommer der ha m uden Hen syn til Alder og Tjenestetid i
P ension •2 / 6 0 af den sidst oppebaarne Lønnin gsindt::cgt, eventuelt af den
i § 54, Sty kke 4, ommeldte Pensionsindtægt, for saa vidt Betingelserne
for Pensionens Beregning efter denn e B estemmelse er til Stede.
Stk . G. Li ge med 'l'il kadekom st regnes skad eli ge P aavirkninger af h f6 jst
nogle faa Dages Varighed, der skyldes Tjenesten eller de Forhold, hvorund er den ne foregaar, og medfører Utjen, tdygtighed.
, tk. G. Udelukket fra Beha ndling efter mcrvæi-ende Paragraf er Tilskadekomst, som den paagældende 'l'jenestemand selv bar hidført med F or-

8tk. 4.
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srct. Har han ved grov Uagtsomhed eller ved synlig Beruselse selv hidført
eller dog væsentlig bidraget til 'rilskadekomsten, ka11 Mini teren bes temme, at Pensionen efter denne Paragraf skal nedsættes eller bortfalde.
Stk:. 7. Ingen kan gøre Krav paa Behandling efter foranstaaende Regler,
medmindre han snarest muligt efter, at Tilskadekom st en er konstateret,
ha r anmeldt det passerede for sin foresatte.
Stk. s. Bestemmclseme i § 42 i Lov Nr. 183 af 20. Maj 1933 me<l senere
.Ændringer berør es ikke af denne Lov.

sion en beregnes efter den L ønningsindtægt, som er lagt til Grund for
Ventepengenes B eregning.
Stk. ~. En pensionsberettiget Tj enestemand, hvem der tilbydes en Stilling, hvis Overtagelse vilde betyde Forflyttel e af den i Grundlovens
§ 17 nævnte Art, vil dog, dersom han nægter at modtage Stillingen,
have R et til Pension efter de almindelige Regler.

§ 58.
Stk. 1. Ingen kan samtidig oppebære Lønning som Tjenestemand og P en-

sion efter Reglerne i nærværende Lov eller samtidig Egenpen ion og
Enkepension. Dersom en Tj enestemands Hustru efter Mandens D ød
indtræder ener forbliver i Tj enestema11dsstilling, kan lmn dog senere
til enhver Tid vælge at oppebære Enkepension imod at opgive sin Tjenestemandsstilling uden Egenpension.
Stk. 2. Naar <len ene af to samgifte Tjenestemænd afgaar ved Døden,
ka n der, hvis Omstændighederne taler derfor, af Finan ministeren tilstaas den efterlevende, saafremt der efterlades Børn, overfor hvilke l\Ian den havde Forsørgelsespligt, et Børnetillæg til Lønning eller Egenpension svarende til de i § 66 nævnte Satser. Tilsvarende gælder, saafremt
den ene Ægtefælle var Tj enestemand, og den anden var pensioneret, ell er
saafremt de begge var pensioneret.
Stk. 3. R eglerne i nærværende Paragraf gælder ogsaa, selv om den e11e
Ydelse oppebæres som LØn eller Pension fra en Stilling i Folkeskolen ,
Københavns kommunale Skolevæsen eller Folkekirken.

§ 59.
Stk. 1. Den Tjenestema nd, hvis Stilling inddrage , efter at han er fyldt

30 Aar, er, naar der ikke tilbydes ham anden efter hans Uddannelse og
Helbredstils tand passende Stilling i hans hidtidige eller a nden Styr elsesgren med mind st samme pensionsgivende Lønningsindtægt (jfr. § 51),
berettiget til i 5 Aar at oppebære Ventepenge. Disse skal i de første 3
l\faaneder være lig med den sidst oppebaarne pensionsgivende Lønningsindtæcrt
ocr
derefter 2 / 3 af denne Lønningsindtægt. I den Tid, Venteb
b
,
penge oppebæres, er han pligtig at modtage Ansættelse i en passende
Stilling af den ovennævnte Art med mindst samme pensionsgivende Lønningsindtægt som fastsat for den inddragne Stilling. Har han ikke inden
Udløbet af 5 Aar faaet Ansættelse i anden Stilling, sættes han paa
Pension. De Aar, i hvilke Ventepenge har været oppebaarne, regnes ved
Afgørelsen af SpØrgsmaalet om P ensionsalder som Tj enesteaar, og Pen-

§ 60.
Den, som afskediges, fordi han har gjort sig skyldig i en strafbar
Handling, der gØr ham uværdig til den for Stillingen fornødne Agtelse
og Tillid, taber R etten til Pension.
§ 61.

Naar en pensionsberettiget Tjen estemand afskediges paa Grund af
'.rjenestefor seel ser eller Misli gheder , der, uden at medfør e Tab af P ension sr etten i Henhold til § 60, svækker den for Stillingen nødvendige
Agtelse og 'l'illid, bestemmes det ved Finan slov eller Tillægsbevillingslov,
hvorvidt han skal have Pension, og i bekræftende Fald af hvilken StørI
§ 62.
Stk. 1. P en sion eller Ventepenge bortfalder, naar vedkommende atter an-

sættes eller konstitue1·es i en med Pension sber ettigelse fol'bund en Stilling. Modtager en paa Ventepenge staaende Tj enestemand ny An sættel e
eller Konstitution i en Stilling, der giver mindre Lønningsindtægt end
den inddragne Stilling, beholder han dog saa meget af Ventepeugene,
som er nødvend igt for til enhver '.rid at bringe Beløbet op til den i den
t idligere Stilli ng oppebaarne Lønnin gsind tæg t; ved senere Pen. ion ering
tages denne Del af Ventepengene i Betragtning som personligt Tillæg.
Naar en paa ny ansat eller konstituer et Tjenes tema nd afskediges fra
den nye Stilling, er han berettiget til, for saa vidt der ikke maatte tilkomme ham større P ension, at oppebære den Pension, han tidligere
har haft, eller hvorpaa han vilde have haf t Krav paa det Tidspunkt,
da Udbetaling af Ventepenge ophØl'te.
Stk. 2. Pension eller Ventepenge bortfalder endvidere i følgende Tilfæl de:
a) naar den paagældende uden vedkommende Ministers Tilladelse modtager Tjeneste for en fremmed Stat,
b ) naar han uden Ministerens 'fill adelse tager Ophold i Udlandet,
c) naar han i et sammenhængende '.ridsrum af 3 Aar ikke har hævet
Pen sionen eller Ventepengene uden senere at kunne bevise lovlig
Forhindring,
cl ) naar han ved Dom findes skyldig i et strafbart Forhold, der gør ham
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uværdig til den for en Tj en estema n dsstilling forn f6 dne Agtelse og
Tillid, eller overbevises om inden sin Afsked a t have gjort sig skyldig i saada nt Forhold, som efter § 60 vilde have medført Tab a f
P ensionsretten. Det paahviler Anklagemyndigheden til Finansministeriet a t indsende Udskrift af Domme, der i saadanne Sager overgaa r en Pensionist .
Stk. 3. Naar det godtgør es, at en med 'l 'ilska dekomstpen sion afskedige t
'l'j enestemand atler er t jenstdyg tig, og ha n nægter a t modtage anden
efter § 57, Stk. 1 og 2, passende Stilling, mist er han R etten til den efter
§ 57 fast satte forh øjede P ension. Nægter den paagældende eller en med
Pension efter § 54 paa Grund af Sygdom afskediget , men a tter tj enstdygtig Tjenestemand at indtræde i sin tidligere Stillin g ell er en a nd en
St illing, hvortil han inden sin Afsked havde været pligtig a t modtage
Forflyttelse, bortfalder P ensionen. Til Oplysnin g om den af en af de
nævnte Aarsager pensioneredes H elbredstilstand er Fina n sminist eriet
eller den paagældende Styrel ·e berettiget til, saa ofte det find es formaalstj enligt, dog ikke ud over et Tidsrum af 10 Aar fra Afskedigelsen
at regne, a t kræve sig til stillet Lægeattes t (jfr. § 63), dog uden Ud gift
for den p ensioner ede. Naar denne t rod s Opfordrin g undlad er at fre mskaffe en saallan Lægeatt est , kan P ensionens Udbetaling st a ndses, indtil
det er bevist, a t Utjenstdygtigheden vedblivende best aar .
Stk . 4. N aa r der t ilbydes en paa Ventepen ge staae nde 'l'j enestema nd en
ny Stillin g, behandles ha n med H ensyn til R etten t il vedva rende a t
oppebær e Ventepenge eller til a t faa Pension efter t ilsvarende R egler,
som ved § 59 er fa stsat for den Tj en es tema nd , hvis Stillin g inddrages.
Stk. 5. Saafremt en pensioner et 'l' jenestema nd efter 1. Juli 1922 a nsæ tt es
i en med Pensionsret fo r bunden Stilling i en Kommune, et koncession er et
Selskab eller en offen t li g Virksomhed, for hvilken Lønning ikke er fas tsat i nær vær ende Lov, beh a ndl es ha n efter Reglerne under Stk. 1. Ved
Afsked fra den p aagældend e Tj enest e oppebær e r ha n paa ny den ha m
af Staten tillagte P ension, dog a t der i denne fradrages H al vdelen af
F orskellen mellem den samlede almindelige P ension efter Lov eller Vedtægt fra de 2 Virksomheder (inkl. de særlige Tillæg) og det Beøb, so w
Tj en estema nden med den sam menlagte 'l'j enestetid vilde have oppebaaret
efter denne Lov i Forhold til Lønnin gen ved P ensionerin gen af Statst jenest en . Paa tilsvarende Maade for holdes med P ensionen t il en efte r .
1 . Juli 1922 ansat Tjenest ema nd, der oppebærer P ension fr a en af de
nævnte Vir ksomheder og senere pensioneres af Sta ten.
Stk. 6. For saa vidt i Medfør af Bes temmelsen i § 42 i Lov Nr. 183 af
20. Maj 1933 med sener e Æ ndringer en t il ska dekommen Tj enest ema nd
som F Øige af den ham t illagte P ension enten slet ikke eller kun delvis
har faaet tillagt den Erstatning, ha n ellers vilde have været berettiget
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t il efter Lovens Regl er, skal ha n dog uan set foran s taaeude B estemmelse
i Tilfælde af senere Ansættelse i Statens Tj en est e eller som ovenfor i
Stk. 5, 1. Punktum a nført vedblivende oppebær e saa stor en D el af
Pensionen, som svarer til den bortfaldne Er tatnings Livrenteværdi ved
Afskedigelsen. For saa vidt angaa r den i Stk. 5, 2. og 3. Punktum, omhandlede P ensionsberegning, vil, hvad enten Ulykkestilfældet er indt r aadt i Statens eller Kommunens Tj enest e, den D el af P en sionen fra
Sta t eller Kommune, der ber egnet paa ovenfor anførte Maade træder i
Stedet for Ers ta tningen, være a t betragte som 'l'j en estema nden forlods
tillagt, saaledes at B eløbet holdes udenfor Beregningen af den endellge
P ension.
§ 63.
I alle Tilfælde, hvor der til Oplysning om en Tj enestemands eller en
P ensionist s Helbredstil stand i H enhold til denn e Lov eller ifØlge Praksis
udkræves Lægeattest , er vedkommende Styrelse berettiget til at forlan ge,
at saada n skal være udstedt af en Embedslæge. Saafremt de tilvej ebragte
Oplysninger ikke er t ilstrækkelige til a t bedømme den paagældendes
Tj enest edygtighed m. v., er Finansminist eriet eller vedkommende Styrelse berettiget t il a t fordre, at ha n - uden Udgift for sig - underkast er
sig en saada n særlig Undersøgelse ( derunder Indl æggelse til Observat ion paa Hospital ), som a nses for nødvendig i saa H enseende.

III. Enlvepemsion og B ø1nepension.
§ 64.
Stk. 1. D en, der bliver Enke efter en af de i § J 9, Stk. 1, nævnte Tj enestemænd, som ved D ødsfaldet enten endnu var i Tj enesten eller var pensioneret eller oppebar Ventep enge, har med de i § 67 a nførte Undtagelser
Re t til Pension af samme K asse som Ma nden .
Sti,. 2. Enkep ensionen udgør:
a ) N aar Manden endnu ikke va r pensionsbere ttiget, 1 / 5 af ha ns Lønningsindtægt, saaledes som denn e eft er nærværen de Lovs §§ 51 og 54
beregnes, n a ar den lægges t il Grund fo r E genp ension ;
b ) n aar Manden var pensionsberettiget, og hans P ensionsalder udgjorde:
indtil
7 Aar . ....... .... . ... .... .. ..... ...
f ra 7- 12
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 12---16
.... . .. . . . . .... .... . ... .. . .. ..
- 16- 20
- 20- 24
- 24-26
- 26- 28
over
28

16
18

/ 60

af ha ns P ensionsindtægt

/ 60

-

19 / 60

-

40
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j Tilfælde, hvor Manden er omkommet ved Udførelsen af sin Tjeneste eller afgaaet ved Døden som Følge af Tilskadekomst i Tjenesten
eller har været pensioneret af saadan Aarsag (jfr. herved § 57, Stk.
5 og 6), 24 / 60 af den i § 57, Stk. 4, nævnte Lønningsindtægt.
Stk. 3. Det er dog en Betingelse for at opnaa:

eller efter, at han var afskediget med P ension eller Ventepenge, uden
at Genindtrædelse i Statstjenesten har fundet Sted.
Stk. 2. Saafremt det før eller efter Dødsfaldet godtgøres, at Manden
havde gjort sig skyldig i et Forhold, der efter § 60 vilde have medført
Pensionsrettens Fortabelse, er Enken ligeledes uberettiget til Enkepension; maa hans Forhold derimod henføres under § 61, bestemmes
det ved Finanslov eller Tillægsbevillingslov, hvorvidt Enken skal have
P ension og i bekræftende Fald af hvilken Størrelse.
Stk. 3. Retten til Enkepension berøres ikke af, at Separation har fundet
Sted.
Stk. 4. Naar en Tjenestemands Ægteskab, efter at have bestaaet i mindst
5 Aar, ophæves ved Skilsmisse, og der tillægges den fraskilte Hustru
Underholdsbidrag, bliver der ved Bevillingen eller Dommen at træffe
B estemmelse om, hvorvidt hun skal bevare sin Ret til Enkepension, hvilken Afgørelse ikke kan ændres i Medfør af § 71 i Lov Nr. 276 af 30. Juni
1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning. I bekræftende Fald er
den fraskilte Hustru - forudsat at hun i øvrigt opfylder Betingelserne
for at erholde Enkepension - berettiget til ved Tjenestemandens Død
at oppebære Pension, som dog i intet Tilfælde kan udgøre et større
Beløb end det hen de paa Dødsfaldets Tidspunkt i Henhold til Skilsmissevilkaarene tillagte aarlige Underholdsbidrag. Saafremt Manden er
afgaaet ved Døden, efter at der er truffet Afgørel se om, at der tilkommer Hustruen Ret til Underholdsbidrag og Pension, men inden Bidragets Størrelse er fastsat, eller saafremt Bidraget midlertidigt er ekstraordinært forhøjet, formindsket eller helt bortfaldet, kan Overøvrigheden
fastsætte det Bidrag, der vilde have været at betale, for saa vidt de
ovennævnte Forhold ikke havde foreligget. Forinden Pensionen fastsættes, fradrages et til Reguleringstill ægget efter § 92, Stk. 1, svarende
Beløb i Underholdsbidraget.
Stk. 5. Har Tjenestemanden indgaaet nyt Ægteskab, og er saavel hans
fraskilte Hustru som Enken berettiget t il Enkepension, deles denne imellem dem i Forhold til det Antal paabegyndte Aar, hvori hver af dem
har været gift med Tjenestemand en; den enkeltes Andel skal i det
mindste udgøre 1 / 3 af Enkepensionen, jfr. dog Bestemmelsen i Stk. 8.
Saafremt den fraskilte Hustrus Andel af Pensionen herefter overstiger
det hende tillagte Underholdsbidrag, jfr. Stk. 4, tilfalder det ovel'Skydende Beløb dog Enken, saaledes at de tilsammen oppebærer den fulde
Enkepension.
Stk. 6. Den fraskilte Hustrus Ret til Enkepension bortfalder, naar hun
indgaar nyt Ægteskab, og indtræder ikke paa ny, selv om dette senere
ophører ved Dødsfald eller Skilsmisse.
Stk. 7. Efter Mandens Død er Bortfald af Pensionsretten for den ene

c)

i Enkepension, at Ægteskabet bar bestaaet i mindst ...... 10
15
20
23/Go 24
25
/ 60 .
21

/ 60

22 / GO -

Aar
-

§ 65.
Den i § 64 omhandlede Enkepension skal i det mindste udgøre 700
Kr. aarlig, for saa vidt den ikke derved bliver større end Halvdelen af
den Lønningsindtægt, som Manden sidst oppebar. Er dette Tilfældet,
bliver Enkepensionen at fastsætte lig med nævnte Halvdel.
§ 66.
Stk. 1. Der tillægges en Pensionist, til hvis Pension der ydes Regulerings-

tillæg i Medfør af Bestemmelsen i § 92, Stk. 1, for de Børn (herunder
StifbØrn og Adoptivbørn) overfor hvilke den paagældende har Forsørgelsespligt, følgende Tillæg til Pensionen :
Til 1 Barn . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Kr. aarlig
og for hvert Barn over 1 yderligere . . . . . .. . . 180 ,
ind til hvert Barns 18. Aar. - Tilsvar~nde Børnepensionstillæg ydes
Enken efter en mandlig 'rjenestemand for de Børn (herunder Adoptiv. bØrn), overfor hvilke han havde Forsørgelsespligt. Den nævnte Aldersgrænse kan dog med Finansministerens Godkendelse i det enkelte Tilfælde forhøjes indtil det 24. Aar, naar Forsørgelsen fortsættes til Gennemførelse af en offentlig godkendt Uddannelse, og Forholdene iøvrigt
i særlig Grad taler for en Dispensation. Dog skal Pensionen eller Enkepensionen i Forbindelse med de nævnte Tillæg ikke kunne overstige ¾
af den til Grund for Pensionens Beregning liggende sidste Lønningsindtægt.
Stk. 2. P ensioner af tilsvarende Størrelse kan ligeledes tilstaas en afdød
kvindelig Tjenestemands Børn, for saa vidt hun efterlader sig Enkemand, der ikke er statsansat eller statspensioneret og er ude af Stand .
til at forsørge de fælles Børn, samt de Børn, overfor hvilke hun alene
var forsørgelsespligtig, og hvis Fader lever, men ikke er statsansat.

§ 67.
Enkepension er Tjenestemænds Enker, hvis
Ægteskab er indgaaet efter Mandens 60de Aar eller paa hans Dødsleje

Stk. 1. Uberettigede til
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Hustrus Vedkommende ved Dødsfald, nyt Ægteskab eller paa a nden
Maade uden Betydning for den a nden Hustrus Pensionsforhold.
Stk. 8. Foranstaaeud e Regler finder tilsvarende Anvendelse, fo r saa vidt
Tjenestemanden ved sin Død efterlader sig flere fra skilte Hustruer ; 1
Tilfæld e, hvor Enkepensionen skal deles imellem flere end to Derernger10 ,
finder en Ligedeling Sted. Saafremt Pensionen t il en fra skilt Hustru
herefter overstiger det hende t illagte Underhol dsbidrag, vil dog det
overskydende Beløb tilfalde den af de øvrige pensionsber ettigede, hv is
Ægteskab har haft den læn gste Variglied.
Stk. 9. Saa længe den i Stk. 4 omhandlede Afgørelse ikke behørigt a nmeldes over for Finan ministeriet, kan dette med frigørende Virkning
udbetale Pensionen t il Enken.
Stk. 10. Den Ret, som efter § 6G, Stk. 1, er t illagt en Enke t il P ension:,;tillæg for de Børn, over for hvilke den afdØde Tj ene. temand havde For. ørgelsespligt, tilkommer ogsaa Tjestemandens fraskilte Hu tru, soru
ha r R et til Enkepensionen. Er den fras kilte Ilustru efter R eglerne i
Stk. 4 ikke berettiget t il E nkepension, tillægges der hende fo r de Børn ,
over for hvilke 'fjenestemanden havde Forsørgel sespligt, en Pensionsydelse af den i § 66 fa st satte Størrelse, idet dog Bestemmelsen i § 68,
Stk. 3, 2. Pkt., finder t ilsvar ende Anvendelse, for saa vidt hun har ind gaaet nyt Ægteska b.

skilte Hu s true1·, jfr. § 67, Stk. 1. Har ogsaa den anden Ægtefælle været
Tj enestema nd , t ilkomm er der dog kun Enken een Enkepension, n emlig
den, der ved Beregning viser sig a t være stø rst .
Stk. 3. I Tilfælde, hrnr Enkepension a f den under Stk. 1 e) nævnte Aarsag bortfalder, skal dette do" ikke meclføre Ta b af Pensionstillæg i Henhold t il § 66, men Beløbene bliver eft er Enkepensionens Bortfald a t
udbetale t il en for Børnene . ærlig beskikket Værge. Naar Enkepension
bortfalder eller er bortfaldet paa Grnnd af nyt Ægteskab, kan P ens ioD tillæg t il um yndi ge B ørn ifØlge Be temmelse af vedkommende 1inister bevares eller paauy tilstaas, naar det godtgøres, at de Økonomiske
Fo rhold i det n ye Ægteska b er saadanne, at Hensynet til B ørnenes forS\'a rli ge Opuragelse gØr det fornødent eller i hØ.i Grncl ønskeligt.

§ 68.
Stk. 1. Enkepension bortfalder:
a) naar Enken indgaar nyt Ægteskab,
b) naar hun u den vedkommende Ministers Tilladelse modtager Tj eneste
for en fremmed Stat,
c) naar hun uden lVIini.-ter ens Tilladelse tager Ophold i Udlandet,
d ) naar hun i et sammenliæn gende 'fidsrum af 3 Aar ikke har hævet
P ensionen, ud en senere at kunne bevise lovlig Forhindring,
e) naar hun ved Dom findes kyldi g i et str afbart Forhold, der, hvis
hun var Tjenestemand, vil de have gjort hende uværdig til den for
Stillingen forn ødne Agtelse og Tillid,
f) naar det godtgøres, at Manden inden sin Afsked havde gjort sig
skyldig i et Forhold, der vilde have medført, at P ensionsretten for
h ans Vedkommende var fortabt.
Det paahviler Anklagemyndigheden til Finansministeriet at indsende
Udskrift af Domme af den under e) nævnte Art, der overgaar en P ensionist.
Stk. 2 . Hvis en Enkepension er bo r tfaldet derved, at Enken har inugaaet nyt Ægteskab, er hun berettiget til atter at faa den samme P ension, naar hun paauy bliver Enke : Jenne Regel gælder dog ikke fra-

§ 69.
Under tilsvarende Betin gelser som ved § 64, Stk. 1, bestemt for
E nker t ilkommer der fader- og moderløse Børn (herunder Adoptivbørn)
af de i § 49, Stk. 1, nævnte Personer, naar disse ha vde Forsørgelsespligt
over for Bø1·nene, hver en P ension af 330 Kr. aarlig, dog ikke ud over
deres 18. Aar. Denne Alder grænse ka n dog med Finansministerens
Go dkendelse i det enkelte Tilfæld e forhøjes indtil det 24. Aar, naar
Forsørgelsen fortsættes t il Gennen1'førelse af en offen tlig godkendt Uddann else, og Forholdene iØvrigt i særlig Grad t alel" for en Dispensation.
I V. 0 -vørgangsbes tem,rnælser .
§ 70.

Regler ne i § 66 kommet· til AJ1vendelse i 'L'ilfælde, hvor Pens ioneringen, der betin ger Adga ngen t il Børnepensions till::cg, ha r fund et Sted
inden nærværende Lovs Ikrafttræden , dog UJ)(ler Anvendelse af de i Lov
r. !)8 af 31. M:arts 1931 fast a tte Satser.

§ 71.
Stk. 1. B e~temmelserne i Stk. 2--12 i § 71 i Lov .rrr. -!8!) af 12. September
1919, _jfr. N ormeringslov fo r Finan saar et 1925-26 § 3, forbliver i
Krnft. ~')
*) De paagældende Bestemmelser indeholder følgende:
Stk. 2. De ved Statsba nerne ansatte, som ved Lovens Ikra-ftt ræclen { D: den 1. Oktober 1919) er undergivne Bestemmelserne af 10. l\Iaj 1869 om Alclerdomsforsørgelse,
samt disses efterladte kan ved den ansattes Af;;ang eller Død fo rlange at behandles
efter de hidtil gældende Regler om Ahlerdomsfor ·ørgelse i Stedet fo r efter Pensionsreglerne i denne Lov mod at godtgøre Statskas en Forskell en mellem det hidtidige
Lønningsfradrag af 5 pCt. og det i clenne Lovs § 50 fastsatte Lønningsfradrag af
21/i pCt. med Tillæg af Renter og Renters R nte. De paa"æluende, der herefte r
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Stk. 2. De Tj enestemænd, der ved n ærværende Lovs Ikrafttræden havde

kan paagældende Tjenestemænd i Løbet af 1 Aa r fra Lovens Ikrafttræden meddele Styrelsen, at de øn skel' sig behandlet efter P ensionsskalaen
i vedkommende Lov, hvoreft er Pension salderen stadig r egnes efter P ensionsbestemmelserne i samme Lov.
Stk. 3. For Tjenestemænd, som inden Forløbet af 3 Aar efter nærvær ende
Lovs Ikrafttræden paa Grund af Ald er, Svagelighed eller anden dem
utihegnelig Aar ag afskediges m ed P en sion og for Enker efter Tjenestem ænd i pensionsber ettigend e Stilling, som ind enfor nævnte Tidsrum
afga ar ved D øden, er P en sionsindtægten Genn em snittet af den L ønningsindtægt, jfr. § 51 (forhold svis ber egnet for et Aar ), som Tj en estemanden
har oppebaaret siden Loven s Ikrafttræ den eller, hvis P ensionsalderen
først kan r egnes fra et sener e Tidspunkt, jfr. § 54, Stk. 2, i Tiden eft er
dette Tidspunkt.
Stk. 4. I det Tilfælde, at dei· er sikret en Tj enestema nds Hustru pligtig
Enkeforsørgelse i H enhold t il de før 1. Oktober 1919 gældende R egler,
og Ægteska bet opløses fuld stændigt, men sa aledes at Hustruen i H enhold t il § 67, Stk. 4, er ber et tiget til Pension efter Manden, forbliv er
Enkefor sør gelsen i Kraft og til Raadi ghed i Over en sst emmelse med Lov
N r. 489 af 12. September 191!) § 71, Stk. 7- 12. Er den fraskilte Hustru
som F ølge af R eglern e i § 67, Stk. 4, ikke berettiget til Pension, eller
mist er hun ved Indtrædelse i nyt .1Egteskab denn e R et , overgaar det
sikrede til 'l'jenest emandens fri Raadigbed, medmindre Enkeforsørgelsen
helt eller delvis bestaar i Overlevelsesrente, i hvilket Tilfælde det ved
Bevillingen eller Dommen bestemmes, hvorvidt Overlevelsesr enten skal
overo-ives den fraskilte Hustru til fri Raa dighed.
Sti<. 5. Den i § 6, S tk. 2, i Lov Nr. 103 af 14. Marts 1941 om Ændringer
i 'l'jenest ema ndsloven af 31. l\farts 1931 paabudte Revi sion af R eglerne
om B eva r else af Pensionsr etten for Stats-Tjenestemænds fraskilte Hustruer udskydes til den ordentlige Rigsda gssamling 1950- 51.

opnaaet Pension sret i Henhold til Lov Nr. 489 af 12. Sept ember 1919,
Lov Nr. 126 af 27. Juni 1!)27 eller Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931 bevarer
denne Ret. Efter n ærvær ende Lovs Ikrafttræden finder ingen Forøgelse
af Pensionskvotien t en S t ed, før dette kan ske efter nærvær ende Lovs
Regler, og til svarende gælder Størrelsen af eventuel Enkep ension; dog

ha r faa et eller faa r opspa r et Kapital udbetalt, e r ber ettigede til Dyrtids- og K onjunkt urtillæg i Forhold ti l den Grundpension, de kunde have oppebaa ret ef ter denne
Lovs Regler, hvis de hav de val gt a t blive pensioner ede efter disse. E ndvidere er
Stats banetj enes temænd samt L a ndpost bude, som efter de hidtil gældende Regler
ha r lidt Afdra g i Lønningen til P ensionering, men afskediges paa Grund af Svagelighed eller anden dem utilregnelig Aa rsag, fø r de endnu har opnaaet P ensions ret,
be rettigede til at kræve de inden L ovens Ikrafttræden t il P ens ionering af kortede
Beløb tilbagebetalte.
Stk. 3. De Tjenestemænd ved Statsba nerne, der ved Lovens Ikraftt ræden e r eller
ba r vær et ansatte som Lokom otivfø rer , Lol;:omotiv- elle r Skibsfy rbøder, T ogfører
eller T ogbetj ent, beva rer den hiclticlige R et til ved P ensionsberegnin gen at faa hvert
Aar - efter det fyldte 30. Aar - , i h vilke t de ha r haft Ansættelse i tlisse Stillinger,
beregnet som l'/ 6 Aa r.
Stk. 4. Enh ve r blandt det ved Sta t sba nern e a nsa tte Lok omo tiv- og T ogpersonale,
som i H enh old til den ældre Lovgivning ha r lid t Afdrag til Pensionerin g af Væreli en
af de af ham oppebaarne Kørepenge, kan, n aa1· E rkl æring der om afg ives inden 3
i\Iaa necle1· ef ter Lovens Ikraft t r æden, kri:ye s ig - eventuelt sin Enke - till ag t
Pension forud en af de Indtægter , som ifølge Loven er pens ionsgivende, tillige af cle
Beløh, hvormed Kørepenge for vedk ommende Tjenestema nd i H enhold t il den under
27. l\Iaj 1908 op trykte Lov Nr. 81 af 15. i\la j 1903 om Statsbanernes Ordnin g § 29 c
f ør nærværend e Lovs Ikrafttr æden vilde ha ve været a t medregne ved P ens ionsberegnin g, imod fremd eles som hidtil at licle et Afdrag i Lønningen, s va r ende til 5
pCt. aa rlig af det Kørepengebeløb, af h vilket han senes t s va rede Pensionsbidrag.
Stk. 5. Endvidere ska l enhver pens ionsberetti get, som forbli ver i clen Stilling, han
bekl ædte ved Lovens Ikrafttræden , for saa v·icl t Begærin g derom fr emsættes inden
1. Apl'il 1925 eller ved den paa gældendes tidlige re ind trædend e Afgang fra 'l'jenesten,
være berett ige t til ved sin Afgang at kræve s in E genpens ion fastsa t efter den ældre
Pensionslovgivnin g; men naar saadant vælges, vil P ens ionen vær e a t udregne paa
Grundl_ag af de ved Ud gangen af Aaret 1918 gældende L ønningslove uden H ensyn
til de ved senere L ov opnaaede Lønningsforb edringer . Lige ledes kan g ifte Tjenestemænd , naar Erklæring derom afgives inden 3 i\faaneder eft er Lovens Ikrafttræden,
begære sig med H ensyn til Enkepension (med B ørnetill æg) og pligtig Enkeforsørgelse undergivne de ældre Lovgivningsregler . F or saa vidt Tjenestemandens L ønningsindtægt delvis bestaa r i uvisse Ind tægt er , som efter den ældre Lovgivning
va r pensionsgivend e, bliver i de n::evnte Tilfælde Pens ionen af disse Inc1 t::egter efter
c1en ældre Lovgivnings Regler at beregne paa Grundlag af de f ør Lovens Ikrafttræden oppebaa rne Indtægter.
Stk. 6. De Tjenes temænd, der ved Lovens Ikrafttræden ha vde opnaae t Pensionsret
i Henhold til tidligere Lov, bevarer denne Ret , indtil P ens ionsret opnaas efter nærvær ende Lov. Naar saadanne 'l'jenes temænd afgaar ved Døden inden Opnaaelsen af
en Pens ionsald er af over 5 Aar, jfr. § 64, 2. Stykke, ud gør Pensionen t il der es Enke
1
/ , af Mandens P ensionsind tægt.

§ 72.

'l'jenestemænd, der var samgifte inden 1. Juni 1931, bevarer Retten til
at faa deres Pensionsforhold ordnet efter Bestemmelserne i §§ 58 og 65
i Lov Nr. 126 af 27. Juni 1927. Saafremt Hustruen afskediges med P ension, maa hun afgive Erklæring om, hvorvidt hun ønsker sig behandlet
efter nærværende Overgangsbest emmelse.

§ 73.
P er soner, der har opnaaet Pensionsret inden 1. Juli 1931, og som
efter §§ 51 og 52 i Lov Nr. 126 af 27. Juni 1927 bar Adgang til Pension
af Natur alydelser , Erstat ning for Naturalydelser eller uvisse Indtægt er,
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kan, om de ønsker det, opnaa Pensionering efter Pensionsreglerne i fornævnte L ov.

Stk. 3. Efterindt,n gt tilkommer ikke en fra. kilt Hu stru , selv om hun

B. Bestemmelser for fast ansatte Haandværkere og Arbejdere ved Statsbanerne.

r..r :;r_ !:.\!Cl..:·:

1

§ 74.

Ilaandværkere og Arbejdere ved Statsbanerne, som har fa.-t An sæt telse, eller som i Overensstemmelse med de hidtil anYendte Regler fremtidig faar fast An. ættel se og modtager Ansættelsesbrev og derfor i Med før af § 467 und ergives de foranstaaende for Tjenestemænd gældende Pen sionsbestemmelser, uagtet deres L ønn in g ikke er fast.:at i Lønning Joy
t il en fast aarlig Sum, men beregnes u ge-, dag- eller timevis ell er efter
Akkord, henføre i pensionsm æss ig Hen seende - og . aa med Hensyn til
Opgørelsen af dere · Bidrag til Dækning af Udgiftern e ved Pension eringen, jfr. § 50, Stk. 2-4 - henholdsvis til Statsbanernes 14. og til sam mes 16. Lønning. klasse.

Kapitel 3.
Efterindtægt for Tjenestemænds Efterladte.
§ 75.
Stk. 1. E nk en efter en Tjenestemand, som ikke stod ud enfor Nummer,
og som havde lovbestemt Adgang til Pension af Staten eller n ød Ventepenge, Pension eller fast Understøttelse for Tjenestetid , er berettiget til
i 3 Maa neder efter Mandens D ød at oppebære som Efterindtægt maanedlig 1/ 1 i henholdsvis af hans sidste Tj enesteindtægt, Ventepenge, P en sion
eller Understøttelse. Saafremt Enke ikke eft erla des, t ilfalder samme
Ret Tj enestemandens uforsørgede Børn und er 18 Aar, forudsat at disse
ved D ødsfald et var undergivet hans Forældremyndi ghed, samt uforsørgede forældreløse B ørn unci er 18 Aar efter en kvindelig Tj en estemand .
Hvis Manden afgaar ved D øden som Følge af Tilskadekom st i Tjenesten ,
og Dødsfaldet indtræffer som umiddelbar Følge af Tilska dekom sten , vil
den foran hj emlede Adgang til Efterindtægt omfatte et Tid srum af 12
Maaneder efter D ødsfald et.
Stk . 2. F or saa vidt der med den afdødes Stilling vai· forbundet 'rjenestebolig, h a r de til Efterindtægt berettigede endvidere indenfor et Tidsrum
af 3 Maaneder Ret t il at blive boende i Boligen paa de fo r Tj en estemanden fast atte Vilkaar. Kontorlokaler og a ndre til tjenstli g Brug bestemte L okaler skal dog straks fraflytte.-, li gesom det efter Om stændighederne kan paalægges de efterla dte at stille i det mindste eet Beboel sesvær else til R aad ighed for den , som ska l beklæde Stillin gen efter den
afdøde.

efter R eglerne i § 67 er berettjget t il Pension, men Retten t il denne indtræder· straks fra den 1. i Maaneden efter 1\fandens Død.
Stk. 4. For ~aa vidt Tjenest emanden efterlader sig Børn under 18 Aar,
som i Henhold til Stk. 1. 2. Pkt., jkke er berett~gede t il Efterindtægt,
kommer tl en dem i Henhold til § 69 tilkommende Børnepension til Ud betaling s trak s fra den 1. i Maan eden efter Tjenest emandens Død.

f 76.
Enke dør inden Udløbet af de
eftei-ladte
s
nden
a
Tjenestem
Ilds
Stk. 1.
3 Maan eder, i hvilk e litm er 1.ierettiget til at nyde Efterindt.-cgt i Henhol d til denne Lov, indtrrcder efterladte, ufors9Jrgede Børn under 18 Aar
i Retten til Efterindtægt.
Stk. 2. Naar en Enke, . om oppebær er Enkepemdon eller Undet tøttel. e
fra Staten , dør og efterlader sig uforsørgede Børn under 1 Aar, har
dis. e Ret til i 3 1\faaneder efter Moderens Død at oppebære maanedlig
1
/ 1 2 af hend es Pen ion ( med Bøm epensionstillæg ) eller Unders tøttelse.
Stk. 3. Naar 'l'iden for den afdød e Enkes Efterindtægt udløber, indtræder de efterladte, uforsørgede Børn under 1 Aar i En ken s R et til P enion , dog aaletle at Retten til Efterindtægt og Pension tilsammen kun
tilkommer Børnen e i fultl e 3 Maanecler efter l\locleren .. Døcl.
§ 77.

Hvi et nfor ørget Barn fylder 1 Aar eller afgaar ved D øden inden
Udløbet af Efterindtægtsperiod en, t ilfa ld er dets Part de øvrige til Efterindtægt berettigede.

§ 78.
fa der- og moderløse Børn er større,
til
·ionen
Pen
hvor
I de Tilfælde,
end Efterindtægten vilde bljve, træder Børnepensionen i Efterindtægten s
Sted.
§ 79.

SLk. 1. 'l'il Tjenes te indtægt henregnes hele den fra Stat.·t jenesten (være

sig fra en eller flere Styrel sesgrene ) hidrørende varige Indtægt, hvad
enten den er pensionsberettigend e eller ikke, saasom L ønning, N aturaly del ser (f. Eks. Brugen af Tjen estejord, 'rjenestebolig og Brænd sel )
eller Erstatning for saadanne Ydel!'.er, Best illin gstillæg, personlige Til læg, Stedtillæg, Reguleringstillæg, Hjælp t il Bolig, faste aarlige Hono1·arer, Akkordoverskud og de lige. - Derimod henregnes ikke til Tj enesteindtægten Vederlag en Gang for alle. Belønnino-er, Straffeandele,
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Sygehjælp og lignende Understøttelser, ej heller R epræsentationstillæg,
Flyttegodtgørelse,
Befordringsgodtgørelse,
Kontorhold sgodtgør else,
Time-, Dag- og Natpenge, Kørepenge, Uniform el1 er Uniformsgodtgørelse eller andre Ydelser, hvis særlige Bestemmelse ikke er at give Tjenestemanden en Indtægt.
Stk. 2. Ved Efterindtægtens Udbetaling fradrages de forskellige mere
eller mindre varige Indeholdelser, der - hvi s 1.'jenestemanden havde
levet - vilde vær e blevet fradraget i hans L øn t il Dækning af Afdrag
paa Lønnin gsforskud eller Gæld (j.fr. § 34), som ikke dækkes paa anden
Maade, Enkeforsørgelsespræmiei-, Pensionsbidrag og deslige.

§ 83.
De i dette Kapitel fastsatte R egler gælder ogsaa for eftetladte efter
Ikke-Tj enestemænd, der har lovbestemt Adgang til P ension, og kan af
Finansministeren gøres anvendelige paa efterla dte efter saadanne IkkeTjenestemænd, som ifØlge Bevillingspraksis har Adgang til fast Understø ttelse for 'rj enestetid.

§ 80.
Stk. 1. For de i § 466 nævnte Haand værkere og Arbejdere opgøres den

paagældendes Tjenesteind tægt under Hensyn til vedkommendes normale
Indtægt i et helt Aar, beregnet paa Gmndlag af den paa Død sdagen
gældende Dag- eller Timeløn med Tillæg af hans faktisk oppebaarne
yderli gere Indtægt, hidrørende fra Akkordoverskud, Vederlag for Overtidsarbejde og deslige i det sidste Aar, i hvilket han har udført Tjeneste.
S t k. 2. For '.rjenestemrond, det· foruden den faste Løn har haft uvisse
Indtægter, opgøres 'rjenesteindtægten ved til den paagældende faste
AarslØn paa Dødsfaldets 'rid at lægge de hans Stillin g tilfaldne u visse
Indtægter i det sidste Aar fØr hans D ød, for saa vidt de ikke har været
bestemte til Dækning af Stillingens Kontorudgifter eller deslige (jfr.
§ 79, Stk. 1).

§ 81.
Ved uforsørgede Børn forstaas i dette Kapitel alle B ørn (herunder
ogsaa StifbØrn og Adoptivbørn), overfor hvem den mandlige eller kvindelige 1.'jenestemand henholdsvis Tjenestemands efterladte Enke ifØlge
Lovgivningens almindelige Regler ved sin DØd havde Forsørgelsespligten.
§ 82.
Efterindtægt u dbetales maanedlig forud, og Begyndelsestidspunktet
for Udredelsen er Dagen efter den sidste Periode (Uge, Maaned), for
hvilken der er eller bliver udbetalt Lønning, Ventepenge, P ension eller
Understøttelse. Hvis en i 1.'j enesten afdØd Tj enestemand ikke ved Dødsfaldet oppebar Lønning, udredes dog Efterindtægten fra Dagen efter
Dødsfaldet.

Kapitel 4.
Stedtillæg.

§ 84.
Der ydes enhver af tatens Tj enestemænd , der har Tjenestested i en
af de af § 5, Stk. 2, omfattede Byer, et ikke-pensionsgivende Tillæg,
der benævnes Stedtillæg og udbetales maanedlig og forud sammen med
Lønningen. Stedtillæget beregnes efter det Sted, hvor den paagældende
Tjenestemand gør Tjeneste, henholdsvis har Bopæl, den 1. i den Maaned, for hvilken B eløbet udbetales.
§ 85.

Stk. 1. Stedtillæget udgØr for de i Stk. 2

under a) henhørende Byer 480 Kr. aarlig,
432
under b)
318 under c)
og
228 under d )
og Landkommuner 108 Kr. aarlig.
under e)
Stedtillæget for de under a), b), c), d) og e) henhørende Byer m.v.
kan dog ikke udgøre mere end henholdsvis 20, 18, 13, 9 og 5 pCt. af den
for den paagældende Lønningsklasse eller Stilling fastsatte Grundløn
med det til denne svarende almind elige, pensionsgivende Løntillæg.
Stk. 2. Under a) henhører København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner.
Under b) henhører de store K øbstæder samt de i H enhold t il de
efter følgend e Bestemmelser dermed i Klasse stillede Byer.
Under c) henhører de mellemstore Købstæder samt de i Henhold til
de efterfølgend e Bestemmelser dermed i Klasse s tillede Byer.
Under d ) henhører alle de øvrige Købstæder samt de i Henhold til
dP efterfølgende Bestemmelser dermed i Klasse stillede Byer.
Under e) henhører saadanne Byer og Kommuner, som ikke kan henføres under d), men som dog ved Bedømmelse af de i § 88, Stk. 2, nævnte
Forhold, navnlig vedrørende Udgifterne t il kommunal Skat, indtager en
Særstilling i Forhold til almindelige Land kommuner.
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§ 86.

Kapitel 5.

Stlc 1. Finansministeren kan, efter at Sagen har været forelagt LØn-

ningsraadet, fastslaa, at Forstadsbebyggelser sidestilles i Henseende til
Stedtillæg med Købstæder.
Stk. 2. Tjenestemænd, der ikke har fast Tjenestested, oppebærer Stedtillæg efter det Sted, hvor de bor.

§ 87.
For Tjenestemænd, der har Tjenestebolig, udgØr Stedtillæget kun
af de i § 85, Stk. 1, nævnte Beløb.

Reguleringstillæg.

§ 90.
Der ydes enhver af Statens 'l'jenestemænd et ikke pensionsgivende
Tillæg, der benævnes Reguleringstillæg og udbetales maanedlig og forud
sammen med Lønningen.
§ 91.

2

/ 3

§ 88.

Stk. 1. Ved Bevilling paa Finansloven kan der hvert 3. Aar, første Gang

paa Finansloven for 1!)47-48, foretages Forskydninger mellem de hidtil i § 85, Stk. 2, under b), c), d) og e) klassificerede Byer eller Kommuner. Samtidig kan hidtil ikke opførte Byer eller Kommuner optages
under Stedtillægsklasserne eller hidtil opførte Byer eller Kommuner
udgaa af disse.
Stk. 2. Klassificeringerne sker efter Indstilling af Lønningsraadet og
efter dettes Skøn over de foreliggende Oplysniuger om Udgifter til Husleje, kommunal Skat samt over saadanne ganske særlige Forhold for
Levevilkaarene, der maatte kunne begrunde en Forandring.
§ 89.
ydes der, naar de har fast Bopæl og
Tjenestemænd
Stk. 1. Til Statens
gør Tjeneste i de sønderjydske Landsdele, et særligt ikke-pensionsgivende Lønningstillæg paa 120 Kr. dog ikke over 5 pCt. af den for vedkommende Stilling fa st atte Grundløn med det til denne svarende almindelige, pensionsgivende Løntillæg. Tillæget tages i Betragtning som
Stedtillæg ved Beregning af Løn til Aspiranter i Henhold til § 5, Stk. 2,
samt Vederlag efter § 12, Stk. 6.
Stk. 2. For Personer, der har Tjenestebolig, udgør Tillæget kun 2 / 3 af
fornævnte Beløb.
Stk. 3. 'l'il 'l'jenestemænd, som oppebærer Bestillingstillæg eller personligt Tillæg i Henhold til Bestemmelserne i § 6 i Lov Nr. 2DO af 28. Juni
1920, jfr. Normeringslov for Finan saaret 1!)28-29 Nr. 142 af 31. l\farts
1928, § 3, Løbe Nr. 163, ydes ikke Stedtill æg eller det i nærværende
Paragraf ommeldte særlige Lønningstillæg.

Stk. 1. Efter Foranstaltning af Indenrigsministeren indhentes der til

Brug for Det statistiske Departement af Kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner, samtlige Købstadkommuner og mindst 100 Landkommuner med større bymæssige Bebyggelser
for den første Uge i hver af Maanederne Januar, April, Juli og Oktober
Oplysninger om de i Kommunen gældende Detailpriser paa de almindeligste Fødevarer, Beklrcdningsgenstande, Brændsels- og Belysningsmidler. Oplysningeme afgives af Kommunalbestyrelserne paa dertil indrettede Formularer til Det statistiske Departement senest den 15. i hver
af de fornævnte Maaneder. Desuden indhentes Oplysninger vedrørende
Huslejen for Beboelseslej ligheder og om personlige Skatter og Kontingenter samt andre Oplysninger, der er nødvendige for Beregning af et
Detailpristal.
Stk. 2. De indhentede Oplysninger om Varepriserne i de enkelte Kornmuner offentliggøres af Det statistiske Departement.
Stk. 3. Paa Grundlag af de indhentede Oplysninger om Varepriser m. v.
og med Priserne i Juli 1914 som Basis udarbejder Det statistiske Departement for hver af de i Stk. 1 nævnte Maaneder et Detailpristal. Pristallet for Januar og Juli Maaneder benyttes ved Fastsættelsen af Reguleringstillæget for det næstfølgende Halvaar, 1. April-30. Sepember og
1. Oktober- 31. Marts. Beregningen af Pristallene skal være tilendebragt
senest den 20. i Maaneden efter Pri oplysningernes Indhentelse, jfr.
Stk. 1.
§ 92.
Stk. 1. For gifte Mænd, for saadanne Enkemænd, Enker, fraskilte og fra-

separerede Mænd og Kvinder, som har egen Husstand, eller hvem der
paahviler Forsørgerpligt over for Børn under 18 Aar, samt for saadanne
ugifte, hvem saadan Forsørgerpligt paahviler, og som har egen Husstand, udgør Reguleringstill æget i Forhold til den samlede aarlige pensionsgivende Lønning ved Pristal 286 til 291 følgende aarlige Beløb:

52
1500 Kr.
1500- 4499
4500- 5999
6000- 7499
7500- 8999
9000-10499
10500-11999
12000 Kr. og derover .... .. ................. .
under

53
160 pCt.
2400 Kr.
2640
2880
3120
3360
3600
3840

For hver 6 Points, Pristallet stiger udover 286 eller faldel' under
291, forhøjes eller nedsættes de i Stk. 1 nævnte Reguleringstillæg med
fØlgende BelØb:
8 pCt.
under 1500 Kr.
120 Kr.
1500- 4499
132
4500- 5999
144
6000- 7499
156
7500- 8999
168
9000-10499
180
10500- 11999
192
12000 Kr. og derover

Stk. 2.

§ 93.
Stk. 1. Fot· andre end de i § 92, Stk. 1, nævnte Tjenestemænd udgør Reguleringstillæget 2 / s af Beløbet efter nævnte Paragrafs Stk. 1 og 2.
Stk. 2. N aar samlevende Ægtefæller er berettiget til Reguleringstillæg
fra Staten, udbetales der den af Ægtefællerne, der har den største pensionsgivende Lønning, Reguleringstillæg efter Reglerne i § 92, Stk. 1 og
2 i Forhold til denne Lønning og den anden Ægtefælle Halvdelen af et
i Forhold til dennes pensionsgivende Lønning efter samme Regler beregnet Reguleringstillæg. Tiisvarende gælder for saa vidt den ene Ægtefælle er Tjenestemand i eller Pensionist fra Staten og den anden er
Tjenestemand i eller Pensionist fra en Kommune, en anden offentlig
Institution eller et koncessioneret Selskab, dersom paagældende Kommune m. v. yder Reguleringstillæg efter Statens Regler. Saafremt paagælclende Kommune m. v. ikke yder Reguleringstillæg efter Statens
Regler, beregnes Reguleringstillæget fra Staten efter Reglen i Stk. 1.
§ 94.
Reguleringstillæget udbetales efter den højere Sats, for saa vidt
'rjenestemanden opfylder Betingelserne herfor senest Dagen før Tillæge t
forfalder til Betaling.

§ 95.
Fiuan s ministeren bemyndiges til for Tjenestemænd og Pensionister, der er fyldt 60 Aar, og hvis Reguleringstillæg er blevet nedsat eller
fremtidig nedsættes som Følge af Ændringer i deres ægteskabelige Stilling eller Husstands Forhold, at bestemme, at Reguleringstillæget, saafremt særlige Forhold taler derfor, fortsat udbetales efter de i § 92,
Stk. 1 og 2, omhandlede Satser i . Stedet for efter § 93, Stk. 1. Udbetaling efter § 92 i Stedet for § 93, Stk. 1, kan under ganske særlige Omstændigheder tillades af Finansministeren, selv om vedkommende Tjenestemand eller Pensionist, der er fyldt 60 Aar, ikke tidligere har oppebaaret Reguleringstillæg efter § 92.
Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at gifte, kvindelige 'rjenestemænd, der opretholder selvstændig Husstand, oppebærer
Reguleringstillæg efter den i § 92 omhandlede Sats i Stedet for efter
§ 93, Stk. 1, saafremt Hj emmets Økonomi udelukkende eller i overvejende Grad opretholdes ved Hustruens Tj enestemandsindtægt.
Stk. 3. For saa vidt en Tjenestemand, der oppebærer det i § 92 hjemlede
Reguleringstillæg, overgaar til at oppebære Reguleringstill æg efter Regleme i § 93, Stk. 1, som Følge af, at den i § 92, Stk. 1, fastsatte Aldersgramse for Børn, overfor hvem pa agældende bar Forsørgerpligt overskrides, er Finansministeren bemyndiget til i det enkelte 'l'ilfælcle at
godkende at Aldersgræn sen forh øjes indtil det 24. Aar, n aar Forsørgelsen
fortsættes til Gennemførelse af en af det offentlige godkendt Uddannelse,
og Forholdene iøvrigt taler for en saadan Dispensation. Tilsvarende gælder for Pensionister.
§ 96.
Administrationen er bemyndiget til at forlange de til Reguleringstillægets Beregning nødvendige Oplysninger afgivet af de paagældende
paa Tro og Love. I Vægringstilfælde fortabes Retten til 'rillæget.
Stk. l.

§ 97.
S tk. 1. Til enhver, der oppebærer Pension eller Ventepenge i Henhold
til denne Lov, ydes der et Reguleringstillæg efter Bestemmelserne i §§
92 og 93, idet Pensionen (Ventepengene) med eventuelt personligt Tillæg træder i Stedet for den samlede pensionsgivende Lønning ved Bestemmelsen af 'rillægets Størrelse. De i § 69 nævnte forældrelø se Børn
oppebærer dog Reguleringstillæg efter § 92, Stk. 1 og 2.
Naar Deling af Enkepensionen finder Sted i de i § 67, Stk. 5, omhan dlede 1'ilfælde, lægges den enkeltes P ensionsandel til Grund ved
Reguleringstillægets Beregning.
Stk. 2. I de Tilfæld e, hvor der ved denne Lovs Ikrafttræden oppebæres
Tillæg til Honorarer rn. v. i Henhold til § 92, Stk. 3. i Lov Nr. 98 af

54
31. Marts 1931, jfr. § 93 i Lov N r . 126 af 27. J uni 1927, ydes der, indtil
andet ved Lov fastsættes, et Tillæg, der udgør 69 pCt. af Honorarbeløbet, saa længe Reguleringstillæget beregnes efter Pristal 286-291,
og forhøjes eller nedsættes med 3 pCt. for hver 6 Points, Pristallet
stiger udover 286 eller falder u nder 291.
Stk. 3. De Tjenestemænd, Pensionister m. fl. i Medfør af § 3 i Lov Nr.
104 af 15. Marts 1945, jfr. Lov Nr. 435 af 21. September 1945 § 3, i
Finansaaret 1945----46 tillagte Tillæg for Børn under 18 Aar udbetales
for Finansaaret 1946----47 med 2 / 3 og for Finansaaret 1947----48 med 1 / 3
af de ved nævnte Lov hjemlede Beløb. Udbetalingen af Tillægene bortfalder med Udgangen af den l\faaned, hvori de paagældende Børn fylder
18 Aar eller afgaar ved Døden, og ophører med Udgangen af sidstnævnte
Finan aar. 'l'il Personer, som oppebærer Pension eller Ventepenge i
Henhold til Lov Nr. 489 af 12. September 1919, Lov rr. 126 af 27. Juni
1927, Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931, Lov Nr. 145 af 12. Marts 1918, Lov
Nr. 351 af 7. August 1922 og Lov Nr. 173 af 1. Maj 1923, ydes dog fortsat Tillæg for Børn, født inden n ærværende Lovs Ikrafttræden i det i
ovennævnte Lov af 21. September 1945 fastsatte Omfang.

·Kapitel 6.

2. Del.
Lønningsregler for de enkelte Styrelsesgrene.
Gruppe 2.
Afdeling 14.
a) Statsbanerne.

a)

b)

Almindeligt pensionsgivende Løntillæg.

§ 99.
Der ydes enhver af Statens 'l'jenes tem ænd et pensionsgivende
Løntillæg, der ben ævnes Almindeligt pension sgivende Løntillæg. 'l'illæget
udbetales maanerllig og forud sammen med Lønnen.
Stk. 2. Det almindelige pensionsgivende Løntillæg udbetales med følgende aarlige Beløb:

Stl,. 1.

Grundløn og
A lderstillæg

Almindeligt pensi on sgivende
Lø ntill æg

64 pCt.
1500 Kr.
under
960 Kr.
fra 1500- 2999
...... .. ...... .. ..... ... 1080
3000- 3999
4000- 4999
·· 1200
······················
5000- 5999
·············1320
···········
.......... .. ............ 1440
6000- 6999
..................... ... 1560
7000- 7999
....................... . 1680
8000- 8999
9000- 9999
······· 1800
·················
1920
10000- 11999
- 12000 Kr. og derover . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040

c)

u)

§ 448.
1. Lønn'ingsklasse.
Lønning 15 000 Kr. aarlig samt et Bestillingstillæg paa 4 800 Kr.
aarlig.
Hertil henføres:
Generaldirektøren.
Lønning 12 000 Kr. ::w.elig, stigende efter 5 Aae til 13 200 Ke.
H ertil henføres:
Afdeli 11 gschefer ( 5) .
Lønning 10 800 Kr. aarlig, stigende efter 5 Aar t il 11700 Kt·.
Hertil henfø res:
Distriktschefer (2).
Der tillægges hver af Distriktscheferne et Bestillingstillæg paa 900
Kr. aarlig.
Løn nin g 9 600 Kr. aarlig, stigende efter 5 Aar til 10 500 Kr.
Hertil henføres:
Overtrafikinspektører (2).
Overbaneingeniører (2).
Oversignalingeniører (3) .
Overingeniøren for 1. yanhegge11 e.
Overarkitekten.
Overmaskiningeniører (2) .
Værkstedschefer (2).
SØfartschefen.
§ 449.

I 2. Lønning klasse er Løun eu 8 700 Kr. aadig, stigend e efte t· .:; Aå1·
t il 9 300 Kr.
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Hertil henføres :
Trafikinspektører ( 3).
Afdelingsingeniører (10 ) .
Sektionsingeniører (9) .
Afdelingsarkitekten.
Stationsforstande1·e (6).
§ 450.
I 3. L ønningsklass-e er Lønnen 7 800 Kr. aarlig, sti gemle efter 5 Aar
til 8 400 Kr. Efter 10 Aars Tjeneste i Klassen yde der et yclerlige1·e
Alderstillæg paa 600 Kr.
Hertil henføres :
Kontorchefer ( 13) .
'frafikinspcktørcr (7).
Afdelingsingeniører (12 ) .
Sektionsingeniører (14 ).
Afdelingsarkitekter (2).
Labora torieforstanderen .
Søfartsinspektøren.
Ski bsinspektøren.
Skibsmaskininspektøren.
Stationsforstandere (14).
Godsekspeditør (1).
Overfartsleder ved Storebæltsoyerfarten ( 1) .

4. L ønningsklasse.

§ 451.

a ) Lønning 6 !)00 Kr. aarlig, stigende efter 5 Aar til 7 500 K1·.
H ertil henføres :
Kontorchefer (2).
Regnskabsfør ere (2).
Forstander for Billet- og Blanketforvaltningen.
Trafikinspektører (3) .
Baneingeniører (32) .
Signalingeniører ( 6) .
Kemikere (2).
Banearkitekter (3).
Forstinspektør en.
Maskiningeniører (12).
Stationsforstancle1·e (36) .
Godsek~pecli tøte1· (3) .
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Skibsførere (20 ).
Inspektionsmaskinmester ( 1) .
b) Lønning 6 720 Kr. aarlig, stigende efter 5 Aar til 7 200 Kr.
Hertil henføres :
Skibsmaskinmestre (20 ) .
Der tillægges 9 Skibsførere og 9 Skibsmaskinmestre ( de faste l!""'Øre1·e
og Mestre ved Statsbanernes største F ærger og Skibe) hver et Bestillingstillæg af 600 Kr. aarlig.
§ 452.
I 5. L ø1iningsklass-e er Lønnen 6 000 K1·. aarlig, stigende efter 5 Aar
til 6 600 Kr.

H ertil henføres:
Ekspeditionssekretær er (11 ).
Regnskabsførere (4).
Stationsforstandere (41 ) .
Godsekspeditører (14).
Overtrafikkontrolører (36) .
Stationsledere (9).
Billetka serere (4).
Bureauforstand ere (2) .
Skibsførere (2).
Overbanemestr e (10 ).
Oversignalmestre (5) .
Overkonstruktører (3) .
Lokomotivmestre (5).
Værkmestre (10 ).
Tavlemester (1).
Materialforvaltere ( 2) .

§ 453.
I 6. L ønningsklasse er Lønnen 5 040 K1·. :iarlig, stigende hvert 3. Aai·
med 360 Kr. indtil 5 760 Kr.
Hertil henfØl'es :
Fuldmægtige (24 ) .
B aneingeniører (38) .
Signalingeniører (9).
Banearkitekter (7).
Maskiningeniører (19).
Stationsforstandere (60 ) .
Go dsek peditører (20).
'l'rafikkon trolører ( 200).
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Skibsfører og Overfartsleder ( 1 ).
Skibsmaskinmestre (2).
Overbanemestre ( 21) .
Oversignalmestre (11).
Konstruktører (24).
ForstkontrolØr (1).
Lokomotivmestre (19 ) .
Værkmestre (43).
Tavlemestre (2).
Det' tillægges 2 Overbanemestre hver et Bestillingstillæg paa 600 Kr.
aarlig.

§ 456.
I 9. Lønningsklasse er Lønnen 2 310 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar
med 300 Kr. indtil 2 910 Kr. og derefter hvert 3. Aar med 450 Kr. indtil
3 810 Kr.
Hertil henføres:
Trafikassistenter.
Radiotelegrafister.
Fyrassistenter (1).
Ansættelse som Trafikassistent er betinget af 2 Aars Tjeneste om
Trafikmedhjælper.

§ 454.
I 7. LØT1111,ingsklasse er Lønnen 3 900 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar
med 480 Kr. indtil 4 860 Kr.
Hertil henføres :
Stationsforstandere (52).
Godsekspeditører (12).
Overtrafikassistenter (569).
Skibsførere (2).
Styrmænd (30) .
Skibsmaskinmestre (3).
Maskinmestre (31).
Overbanemestre (25) .
Oversignalmestre (5) .
Konstruktører ( 56) .
Lokomotivmestre (19 ) .
Lokomotivinstruktører ( 4) .
Værkmestre (43).
Tavlemestre (2).
Vognmestre (12).
Tegnere (2).
Der kan tillægges Skibsførere, Styrmænd, Skibsmaskinmestre eller
Maskinmestre i 7. Lønningsklasse, der er fyldt 60 Aar og ikke kan opnaa
Udnævnelse til 6. eller højere Lønningskla. se, hver et pension ·givend e
personligt Tillæg paa 900 Kr. aarlig.

§ 457.

§ 455.
I 8. Lør11ningsklasse er LØnnen 3 600 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aar
med 360 Kr. indtil 4 680 Kr.
Hertil henføres :
Sekretærer (2).

I 10. Lønningsklasse er Lønnen 2 670 Kr. aarlig, stige nde hvert 3. Aar
med 360 Kr. indtil 3 750 Kr.
Hertil henføres:
Tegnere.
§ 458.
I 11. LØ'Yllliingslciasse er Lønnen 3 180 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aa r
med 420 Kr. indtil 4 020 Kr.
Hertil henføres:
Stationsmestre (25).
Rangermestre og Pakhusmes tre (42 ).
Styrmænd (28).
Maskinmestre (26).
Overbaneformænd (10).
Oversignalformænd (4).
Lokomotivførere (1320).
Vognmestre (20).
Konstruktører (28).
Der tillægges 4 Lokomotivførere hvert et Bestillingstillæg af 480 Kr.
aarlig.
§ 459.
I 12. L ønningsklasse er Lønnen 3 060 Kl'. aarlig, stigen<.le hvert 3. Aat·
wed 360 Kr. indtil 3 780 Kr.
Hertil henføres:
Stationsmestre ( 151).
Rangermestre og Pakhusmestre (84) .
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Togførere (500 ).
Overbaneformænd (19 ) .
Oversignalformænd ( 9 ) .
Plantører (2) .
Brofoged ( 1) .
Remiseformænd (9).
Formand i Billettrykkel'iet ( 1).
Lystrykker (1).
§ 460.
I 13. L ønningskl·asse er Lønnen 2 940 Kr. aarlig, stigende hve1·t 3. Aa1·
1oecl 180 Kr. indtil 3 300 Kr.
Hertil henføres:
Rangerform ænd og Pakhusformænd (124).
'rogformænd (52).
Jernbanepakmestre (400).
Baneformænd (92) .
Signalformænd (26).
Oversignalmontøter (16 ) .
Banehaandværkerformænd (9).
Broformænd (3).
Motorførere (110).
Remiseformænd (29).
Overkontorbetjente (6) .
Billettrykkere.
§ 461.
I 14. Lønningsklasse er Lønnen 2 400 Kr. aarlig, stigende hvert 3. Aai·
u1ed 150 Kr. indtil 2 850 Kr.
Hertil henføres:
Trafikekspedien ter (400 ).
Overportører ( 625 ) .
Overmatroser (93).
OverskibsfyrbØdere ( 58) .
Baneformænd (206) .
Banenæstformænd (29 J.
BanehaandYærkere.
Signalformænd (17) .
Signalnæstformænd (8).
Signalmontører.
Lokom otivfyrbødere.
Vognopsynsmænd (52).

Overchauffører (3).
Portner (1) .
§ 462.
I 15. Lønningsklasse er Lønnen 2 100 Kr. aarlig, stigende hvert 3. AaL·
med 150 Kr. indtil 2 550 Kr.
Hertil henføres :
Stationsbetjente (1125 ).
Togbetj en te.
Matroser.
Skibsfyrbødere.
Fyrpassere.
Bro betjente.
Banenæstformænd (240 J.
Banebetjente (113).
Signalnæstformænd ( 28 J.
Signalbetjente (60).
Vognopsynsmænd.
1\faskin passere.
Magasin passere.
Kontorbetjente (21J.
Portner (1).

§ 463.
I 16. Lønnvngsklasse er Lønnen 1 950 Kr. aarlig, stigende hvert 3. AaL'
med 150 Kr. indtil 2 400 Kr.
Hertil henføres:
Portører.
Banearbejdere.
Banevogtere.
Signalarbejdere.
Depotarbejdere.
§ 464-.
17. Lønningsklasse.
a) Lønning 2 670 Kr. aarlig, tigende ln-el't :}_ Aar med :370 KL·. indtil
3 750 Kr.
Hertil henføres :
Kontorassistenter af 1. Grad ( 100 /.
b) Lønning 2 310 Kr. aaelig. stigende hvert 3 . .Aal' med 2-10 Kr. indtil
3 030 Kr.
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Hertil henføres:
Kontorassistenter af 2. Grad (250) .
c) L ønnin g 1680 Kr. aarlig, stigende hvert 2. Aar med 120 Kr. indtil
2 040 Kr. og derefter hvert 2. Aar med 180 Kr. indtil 2 400 Kr.
Hertil henføres :
Kontorister.

og har mind st 5 Aars samlet Tjeneste i Etaten, deraf mindst 1 Aar efte1·
Fagprøvens Bestaaen.
Stk. 2. Saafremt en Kontorist overgaar i Elevstillingen, sker Indtrædelsen paa Begyndelsesløn. Efter bestaaet F agprøve kan paagældende overgaa i Medhj ælperstillingen, naar den samlede Tjenestetid i Etaten ha r
været mindst 3 Aar.

§ 465.
Der tillægges Værksteds- eller Remisearbejdere, der overgaar til
Stillin gen som Maskinpasser eller. Magasinpasser, Tjenestealder i Henseende til Lønning i 15. Lønningsklasse fra det Tidspunkt, de paagældende er blevet fast ansat som Værksteds- ell er Remisearbejder.

§ 506.
Tjenestemænd i 14.- 18. Lønningsklasse ansættes af Generaldi1·ekcøren. 'rjenestemænd i Statsbanernes 15.- 17. L ønnin gsklasse ansættes
dog af Distritschefen med Undtagelse af 'rogbetjente, Kontorassistenter
og Kontorister samt Kontorbetjente og Portnere i Centralstyrelsen. Matroser, S kibsfyrbØdere, Fyrpassere, og Brobetjente under Statsbanernes
SØfartsvæsen ansættes af Søfartschefen .

§ 466.
Fast ansatte Haandværkere og Arbejdere ved Statsbanerne und ergives alle i Lovgivningen for Statstjenestemænd fastsatte almindelige
B estemmelser med Undtao-else af Lønningsbestemmelser og Bestemmelsen i § 30. Endvidere undergives de de for Tj enestem ænd gældende Pensionsbestemmelser (jfr. § 74) samt Bestemmelserne om Efterindtrcgt.
Der til tilles de paagældende Ansættelsesbrev (jfr. § 7). Deres Lønninger fastsættes af Styrelsen; de fornødne Bevillinger optages paa Finansloven.

§ 467.
For de i § 466 omhandlede Haandværkere og Arbejdere, der overgaar i Tjenestemandsstillinger under Slatsbanerne som Lokomotivmester i 7. Lønningsklasse, Værkmester i 7. Lønningsklasse, Tavlemester i
7. Lønningsklasse, Vognmester, Pakhusforma nu, Remiseformand, Maskinpasser, Magasinpasser eller Kontorbetjent, kan der bortses fra den i
§ 6, Stk. 5, nævnte Aspiranttjeneste, dersom vedkommende har været
fa t ansat paa de i Stk. 1 nævnte Vilkaar i mindst 8 Aar, for saa vidt
Overgangen skyldes Tilskadekomst i Tjenesten i mindst 2 Aar.
Fællcsr-e gler for Afdeling 14*).
§ 505.
StJ;:, 1. 'l'jenestemænd i 14., 15., 16. og eventuelt 18. Lønningsklasse
kan efter nærmere af Ministeren fastsatte Regler indstille sig til den
lJ'agprøve, der er Betingelse for Overgang til Medhjælperstillingen, og
kan ansættes som Assistent, naar de har bestaaet den nævnte Fagprøve
*) Afdeling 14 omfatter Stat. ·ba nerne. Post- og Teleg rafv æsene t og Toldvæsenet.
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3. Dagppnge r egnes fo i.- hvert D øgn (24- Timer), som den paagælclendes Fi-avrcrelse varer. For overskydende Del af Døgn eller for F' r avmrelse, der ikke varer 2-1 Timer, beregnes Timepenge pl'. paabegyndt
Time, dog ikke udover Dagpenge for et Døgn. Tiden for Afrejse fra og
Ankomst til Tjenestestedet s kal, naar Tiej se foretages med J ernbane,
Dampskib eller anden offentlig regelmæssig Defordring, regn es efter
paag;-cldeode Be.fotdrings pla nmæssige Afgangs- og vi1·kelige Ankomsttid.
Sllc 4. Nattill æg ydes for Overnatning uden for ved komm ende Tjene tested, naar der ikke af Styrelsen stilles Soverum til Raadighed for den
paag,clcl ende Tjenestemand . ' ed Sov rum forstaas Værelse med 'eng
(Sovesofa eller lign. ) og Sengeklæder eller tilsvare11 de SovPplads i Tog
ell e1· Skib. Et Værelse med flere Senge m. 111. kan samtidig benyttes af
Jle1·e Tjenestemænd og beva1·er dog fo1· hver en kelts Vedkommende Kara kteren af et til hans Raadighed ~tillet ~oven1m. Sid .·tnrcvnte Regel
finder dog ikke Anventlelse paa en mlstatio neret Tj ene ternan d for saa
vid t angaai· det faste Udstationel'ingssted.
·tic 5. Sat. erne for 'l'ime- og Dagpenge rn. v. for de fon,krlli ge Gn1pper
a[ Tjenestemænd fastsa~tte.' af Finan ~ministeren efter indh entet Udtalelse fra Lønnings1·aaclet. Deløbene skal fast. rettes ·aalecle., at de
ik ke overstiger de Ueruclg i fter, som Fraværelse fra 'l',i enestestedet maa
forndsættes nøch ·endigt at paaføre Tjene. t emantl en. 'l'jenestern,Pnd i tle
øver. te lPdende Stillinge1· ka11 efter eget Valg en Gang for alle oppebæ1·e
'l' ime- og Dagpenge efter hfijl:'ste Gruppe ell er Go<ltgø1·else efter Regnin g. For Tj ene. t er ejser i Udlan det kan Time- og Dagpeno-e fol'hØjes
med indt il 100 pCt., eller GodtgØl'else efter Regning kan tilf,taas. Regler
0111 de enkelte Tj eneste tillinge1·s HenfØ1·else til tle for~kell ige Grup per
samt event.nelt fornødne 8;enegler fo r paagmlcl entle Styl'else.·grPn fastsmttes af Yedkommende l\l ini ·ter efter indhentet dtalelse fra Lønuingsraaclet.

Slk.

3. Del.
Ydelser til Tjenestemændene udenfor den faste Lønning.
Kapitel I.
Almindelige Bestemmelser.

§ 965.
B ejorcl!ringsgodtgørelse.
Stk. l. Befordringsgodtgørelse kan enten ydes efter Regning eller med
fast e BelØb, som dog ikke maa overstige, hvad der maa antages virkelig
at meclgaa til Befordringsudgifter i tjenstligt Øjemed.
Stk. 2. Efter Udtalelse fra Lønningsraadet fastsætter Finansminister en
Takst er for Tjenestemænds Benytte!. e af egen Befordring paa 'fjenesterej ser.
§ 966.
Tirne- og Dagpenge paa Tjenesterejser og ved Udstationeri,ng.
Stk. l. Under Tjenesterejser eller Udstationering, der bevirker, at Tjenestemanden maa fjerne sig mere end 4 km fra Tj enes test edet, ydes Timeog Dagpenge, derunder Nattillæg. Dog ydes der i Almindelighed ikke
Time- og Dagpenge indenfor samme Kommune, for Hovedstadens Vedkommende saaledes, at København, Frederiksberg og Hellerup r egnes
som en Enhed. Saafremt Rej sen eller Udstationeringen sker til et Sted,
der ikke ligger over 4 km fra Tjenestestedet, men som ikke er landfast
med dette, kan der efter Styrelsens Skøn for Fravær else over 4 Timer
ydes Time- eller Dagpenge.
Stk . 2. Tjenestestedet er, hvor ikke andet er fastsat, det Tjenestemanden
an:viste Arbejdssted (Jernbanestation, Postkontor, Toldsted o. s. v.),
saaledes at Græn sen 4 km beregnes herfra . Er der tildelt en Tj enestemand et . bestemt Distrikt som dagligt Arbejdsfelt, regnes dette ifØlge
nærmere af vedkommende Minister efter indhentet Udtalelse fra LØnningsraadet fastsatte R egler som Tjenestestedet; naar der i et saadant
Distrikt kræves Overnatning ude, kan der dog tilstaas Time- og Dagpenge.

6. Under Udstatione1·ino- i Indlandet nedsættes Dagpengene efter
Regler givet af Finansm ini steren efter indhentet Udtalelse fra Lønningsl'aaclet. Yecl Udstationering kan der ikke beregnes Godtgørelse som fo1·
'l'jenesterejse for den Tid, der medgaar t il at komme til og fra Udstation eringsstedet, da denne Tid henregnes under Udstationeringen. Ved
Rejse fra et U dstationeringssted til et andet betragtes Opholdet paa
første Sted om fortsat, indtil det der paabegynclte Døgn (24 'rimer)
er udløbet. Naar en Tj enestemand under Udstationering foretager Tjene terejser, kan han, saafremt fulde Dagpenge oppebæres, intet yderligere oppebære herfor; i mod sat Fald ydes der ham som Tillæg til de
nedsatte Dagpenge de for Tjenesterejser sædvanlige Timepenge, dog

Stk.

66

67

saaledes at han i alt for hvert paabegyndt R ejsedØgn i det højeste oppebærer fulde Dagpenge med eller uden Nattillæg. 'l'jenestemænd, hvis
Hovedvirksomhed foregaar paa Rejse som inspektionshavende eller lign .,
oppebærer under Udstationering for hele Perioden fulde Dagpenge med
Tillæg for Rejsedage af 1 / 3 af Timepengenes, henholdsvis Dagpengenes
Beløb. Under Udstationering kan der kun undta gelsesvis t ilstaas Orlov,
men saafremt en kortere Orlov t ilstaas, ydes der ogsaa Time- og Dagpenge under denne; det samme gælder paa Syge- og Fridage.
Stk. 7. Naar en 'l.'jenestemand arbejder ude, og der efter foranstaaende
Bestemmelser ikke tilkommer ham 'l'ime- og Dagpenge, kan der i særlige Tilfælde ifØlge Regler givet af vedkommende Minister efter indhentet Udtalelse fra Lønningsraadet tilstaas ham et mindre Vederlag
pr. Dag.
Stk. 8. I ganske s.:-erlige Tilfælde, hvor Tjenesten er af den Beskaffenhed, at det vil virke uhensigtsmæssigt at yde Time- og Dagpenge efter
foranstaaende Regler, kan disse Ydelser erstattes af en Godtgørelse i
Li ghed med den i § 982 hj emlede.*)
Stk. 9. Til Tj enest emænd, der foretager R ejser paa bestemte Strækninger under Vilkaar svarende til de i § 977, Stk. 1, omhandlede, ydes der
Kørepenge i Stedet for Time- og Dagpenge.
Stk. 10. Saafremt en Tjenestemand udstationeres til Steder, hvor Staten
yder paagældende Tjenestemandsgruppe Logis og Kos tforplejning, oppebærer han disse Ydelser paa de derfor gældend e almindelige Vilkaar,
og der tilkommer ham da ikke Time- eller Dagpenge under Opholdet
paa vedkommende Sted.

stemanden umiddelbart fØr Forflyttelsen (Fo1·fremmelsen) oppebaarne
aarli ge pensionsgivende Lønning med Tillæg af det for det tidligere og
det nye Op holdssted fastsatte aarlige Stedtillæg. Saafremt Tjenestemandens rimelige Flytteudgifter ikke herved kan dækkes, kan efter Finansministerens næ1-mere Bestemmelse Udgifterne til Bohavets Flytning
godtgøres efter Regning. Til ugifte Tjenestemænd under 40 Aar ydes
paa til svarende Maade Godtgørelse efter Regning. Til gifte kvindelige
Tjenestemæ nd ydes de samlede Befordringsudgifter kun med Halvdelen.
Saafremt Flytteudgiften staar i Misforhold til 'l'jenestemandens Løn,
bør Befordringsgodtgørel sen nedsættes.
Stk. 2. Sker Forflyttelsen efter Ansøgning og uden at være forbu nd et
med Forfremmelse, vil der ved Beregningen af de i Stk. 1 omhandlede
Godtgørelser bortset fra Befordringsudgifter for egen Person og Husstand være at fra drage 1 / 5 • Samme Regel gælder for Forflyttelser samtidi g med en 'l.'j enestemands Tilbagekomst fra Militærtjeneste, eller efter
at han har staaet uden for Nummer ell er har været paa Ventepenge eller
ved Forflyttelser som disciplinær Straf.
St k. 3. For saa vidt Forflyttelsen skyldes Forfremmelse, kan der ud over
de i Stk. 1 omhandlede Ydelser til gifte mandlige Tj enestemænd og dermed ligestillede, jfr. § 92, Stk. 1, t ilstaas en Godtgørelse pa a 2 pCt. af
den umiddelbart før Forflyttelsen (Forfremmel sen) oppebaarne aarli ge
pensionsgivende Lønning samt eventuelt R eguleringstillæg. Til andre
'l'jenestemænd kan der til staas en Godtgørelse paa 1 pCt. af de omhandlede LønningsbelØb, jfr. dog Stk. 5. Godtgørelsen ydes ikke til
ugifte under 25 Aar. Endvidere kan der t ilstaas Go dtgørelse for eventuelt Huslejetab, dog ikke over 20 pCt. af den pensionsgivende Lønning
samt eventuelt Reguleringstillæg for vedkommende 'l'idsrum, eller for
Udgifter foranlediget ved dobbelt Hu sførelse, dog hØjst ¾ af Dagpengene for Udstationering for vedkommende Lønningsklasse og i alt ikke
ove r 20 pCt. af et Aars pension sgivende Lønning samt eventuelt R eguleringstill æg. Go dtgørelsen for Huslejetab beregnes altid, som om Lejemaalet var indgaaet med sædvanligt Opsigelsesvarsel, selv om Lejemaalet er indgaaet for længere Tids rum. Finansministeren er dog bemyndiget til i særlige Tilfælde at foretage Afvigelser fra disse Begrænsninger.
Stk. 4. Sker Forflyttelsen uan søgt og uden at være forbundet med Forfremmel se, kan der, bortset fra de i Stk. 2, 2. Punktum, omhandlede
Tilfælde, ydes de i Stk. 3 nævnte Godtgørelser, dog saaledes at den i
nævnte Stykke omhandlede Procentgodtgørelse i Stedet for henholdsvis
2 eller 1 pCt. fastsættes til 6 eller 3 pCt., og at der til ugifte Tjenestemænd under 25 Aar kan ydes en Godtgørelse paa 1 pCt.
Stk. 5. Er samlevende Ægtefæller begge Tjenestemænd, kan hver kun
oppebær e Halvdelen af den i Stk. 1, jfr. Stk. 2, om handlede Godtgørelse,

§ 967.

Flyttegodtgørelse.
Stk. 1. Forflyttes en Tjenestemand til et andet Opholdssted, kan der tilstaas ham Godtgørelse af Befordringsudgifter for egen P erson og Husstand samt af dokumenterede Fragtudgifter til Jernbanetransport ( eventuelt Skibstransport) af Bohavet, jfr. dog Stk. 2. Herudover kan der til
Bestridelse af de øvrige med Bohavets Flytning forbundne Udgifter
til gifte mandlige Tjenestemænd og dermed ligestillede, jfr. § fl2, S tk. 1,
samt til ugifte Tjenestemænd over 40 Aar ydes et Beløb, der til en hver
Tid fastsættes af Finansministeren som en Procentdel af den af Tj ene*) § 982: Der kan ved F inanslovbevilling tilstaas Befalingsmænd og Mandskaber
i Vandbygningsvæsenets, Fyr- og Vagervæsenets, Fiskerikontroll ens og Biol ogisk
Stations Skibe samt Redningsskibene og Fyrskibene et Kostti lskud under Tjeneste
udenfor Hjemmet. Kosttil skuddet kan a nsættes dagligt eller til et aarligt :Beløb.
De nærmere Regler fastsættes af vedkom mende Minister.
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beregnet efter den hØjeste Lønning. Den i Stk. 3, 1. Punktum, jfr. Stk. 4,
hj emlede Godtgø1·else kan de tilsammen kun oppebære med. 2, henholdsvis 6 p Ct. af den hØjstlønnedes pensionsgivemle Lønnin g og eventuelt
Reguleringstillæg. Samgifte Tjenestemænd kan ikke oppebære Godtgørelse for dobbelt Husførelse.
Stk. 6. FlyttegodtgØl'el se vil ik ke kunne tilstaas, · hvis der er forløbet
mindre end 3 Aar siden den sidste med Flyttegodtgørelse forlmndne
Forflyttelse. Uansøgt Fol'flyttelse, der ikke sker samtid ig med vedkommendes Forfremmelse, afskærer ikke fra Godtgørelse fo r fremtidig Forflyttelse. I Tilfælde af uansøgt Forflyttelse eller Forfremmel se kan der
altid ydes Godtgørelse uden Hen yn til tidligere Flyttegodtgørelser.
Stk. 7. Saafremt en T jenestemand, uden at Forflyttel se fot·eliggee, maa
indflytte i eller udflytte af en anvist Tjen esteboli g, kan der tilstaas ham
en Godtgørelse i Overensstemmelse med foranstaaeud e Regler.
Stk. 8. Naar eu Tjenestemand ved sin Afgang med Pension (Ventepenge)
eller Enken efter en Tjenestemand efter dennes Død skal fraflytte en
'l'j enestebolig, kan rler tilstaas en Godtgørelse svarende til 25 pCt. af
det ifølge § 36, Stk. 4, fastsatte normale aarlige Bol igfradrng; saad un
Godtgørelse kan dog ikke oppebæres samtidig med U'ribefordring for
Personer og Bohave paa Statsbanerne.
Stk. 9. De nærmere Bestemmelser vedrørende Anvendelsen af de i n,--c1·værende Paragraf omhandlede R egler fas tsættes af den enkelte Styrelse
efter fo rud indhentet Godkendelse af Finansministeren.
Stk. 10. Regl e1·ne i nærværende Paragraf kan efter Finansrnini st el'eus
nærmere Bestemmelse brin ges til Anven delse paa E lever, :Medhjælpere,
jfr. § 5, Stk. 1, og maanedslønnede Aspi1·anter, jfr. § 5, Stk. 2.
Stk. 11. Foranstaaende Regler kan bringes til AnYenclelse, naar 'l'jenestemænd i Folkeskol en eller Folkekirken ansættes som 'l'j enestemænd under
Staten.

§ 968.
Vederlag foi· Overarbejde og Tjeneste paa mistede Fridage .
Naar der for Tjenestemænd e1· fastsat en vis hØjeste Tjenestetid, kan
der efter nærmere af vedkommende Minister givne Regler tilstaas særligt Vederlag for Arbejde, der udføres udenfor den saaledes fastsatte
T jenestetid (Overarbejdspenge), dog at Forudsætn ingen for saadan
Ydel se er, at Overskridelsen af 'l'jenesten ikke unddrager sig Kontrol.
Lignende Godtgørelse kan paa samme Maade tilstaas for Arbejde, ud.ført
paa de for 'l'jenest emanden fastsatte Fridage.
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§ 969.
Natpenge.
SLk. 1. Natpenge ydes til Tjenestem ænd, der efter speciel, udtrykkelig
Ordre fra en foresat eller ifØlge en af en overordnet fastsat Tjenestefo1·deling udl'Ører Tjeneste, som falder indenfor Tiden 21-6, j fr. dog
Stk. 3. Natpenge ydes dog ikke til Tj enestemænd, der har Kostforplej ni ng, Kommanflotill!'Cg eller SØtillæg, eller som har Honorar for det i
Nattimer udførte Arbejde.
Stk. 2. Natpengenes Størrelse pr. Tim e og nærmere Regler for Udbetalingen fastsættes af Finansministeren efter Udtalelse fra Lønningsraadet
orr for de særlirre
Ree:lers Vedkommende efter F01·handling med paagæl0
elend e l\Iinister.
Stk. 3. For særlige N attjenester fastsættes der i Stedet for N atpenge
efter Stk. 1 ved Finauslovbevilling Bestillingstillæg, der ikke maa overstige 450 Kr. aarlig. Saadant Be. tillingstillæg kan ogsaa ydes til 'l'jenestemrcnd med Kostforplejning, naar de i en fu ld Kalendermaaned
forretter Nattjeneste, men B estilLingstillrcget til kostforplejede Tjenestemænd maa ikke overstige 300 Kr. aarlig. Bestillingstillæget bortfalder, naar yedkommende Tjenestemand har være t m idlertidig fraværende
fra Nattjenesten i over 3 Maaneder. Indenfor Arbejdsomraader, hvor
Bestillin gst ill æg er fastsat for Nattjenestcr , kan der for Afløsningstjeneste og Natt jeneste iØvrigt ikke ydes Natpenge efter Stk. 1, men
alene Afløsni ngshonorar, der ·pr. Nat udgø1· en Trehundrededel af de1
for den enkelte 'l'jeneste fastsatte aarlige Bestillin gstillæg.
.
Tjenestemænd med Ko. tforplejning erholder for Afløsning og Natt jeneste iØvrigt pr. Nat en Trehundrededel af det for den enkelte 'l'jenestc,
fastsatte aarli ge Vederlag, saaledes som dette beregnes for Tjenestem,'Cn rl med Kostforplejning.
§ 970.
Fe jltællingsgocltgørelse.
Til 'l'jenestemænd, der har et Pengeansvar under Vilkaar, som efter
'l'jenestens Art særlig udsætter dem for at lide Tab, l·an der efter Bevilling paa Finansloven gives en F ejltællingsgodtgørelse.
<...>

§ 971.
Sygepleje.
Stk. 2. Personel i Statens Skibe eller Lnftfartø;jer har under Fraværelse

fra Hjemstedet Ret til fri Lægebehandling, l\Iedicin og eventuelt Hospitalsophold.
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§ 972.
Vederlag til J11e,dle11wner af Kornmissiorie-r, Nævn ni. ni.
Stk. 1. Efter paagældende Ministers nærmere Bestemmelse i det enkelte
Tilfælde kan der som Erstatning for Udgifter og Vederlag for Arbejde
tillægges Formanden og Sekretæren for samt Medlemmer af Kommissioner, Nævn, Raad, administrative Udvalg o. 1. Diæter pr. Mødedag,
hvortil for udenbys boende Medlemmer kommer en Godtgørelse pr.
Møde- og Rejsedag for •Fraværelse fra Hjemsted. Udgifter t il Befordring
i Anledning af saadanne Hverv godtgøres efter Regning.
Stk. 2. Størrelsen af Diæterne pr. Mødedag samt Godtgørelsen for Fraværelse fra Hjemstedet fastsættes paa Finansloven efter Indstilling fra
Finansministeren. Det fastsættes af Finansministeren, i hvilke 'l'ilfælde
der for Møder i København skal ydes Diæter efter Taksten for udenbys
Medlemmer. Indenfor Rigsdagssamlingerne betragtes Medlemmer af
Rigsdagen i Henseende til Diæter for Kommissionsmøder i København
som bosat i København . Dette gælder dog ikke i Perioder, i hvilke Møderne i begge Rigsdagens Ting er udsat paa ubestemt Tid.
Stk. 3. Udover Diæter kan der i Overensstemmelse med § 42 ydes særligt
Vederlag en Gang for alle for Sekretærarbejde samt i særlige Tilfælde
efter Bevilling paa Finansloven for andet særligt Arbejde i Kommissionen. For Virksomhed i varige Nævn, Raad m. v. kan der efter s:1:irlig
Bevilling ydes Formanden, Sekretæren og eventuelt tillige Medlemmerne Honorar i Stedet for det i Medfør af Stk. 2 fastsatte Diætbeløb.
Dersom Virksomheden i en Kommission, et Udvalg m. v. er tilrettelagt
saaledes, at Arbejdet hovedsagelig uclføres udenfor Møderne som Forberedelse til disse, kan der i Stedet for Mødedagsdiæter efter Stk. 2 ydes
Vederlag m.v. efter særlige Regler, som fastsættes af paagældende Minister, efter at Sagen har været forelagt Lønningsraadet.

Kapitel 2.

§ 973.
Hjemmel til andre Y clelser.
Udover de i nærværende Lov hjemlede Ydelser maa ingen Tjenestemand oppebære nogen Ydelse udover den faste Lønning med Stedtillæg
og Reguleringstillæg for det ham paalagte Arbejde eller i Anledning af
samme uden særlig Lovhjemmel, der, for saa vidt den gives ved Finanslov, skal fremgaa af Lovens Tekst, og, naar den oppebær es i mere end et
Finansaar, skal være saaledes hjemlet for hvert U'inansaar.

Særlige Bestemmelser vedrørende enkelte Afdelinger.

Vedrørende Afdeling 14.
§ 977.
Kørepenge og Sejlpenge.
Stk. 1. Til Lokomotivførere, Motorførere, Lokomotivfyrbødere, Togførere,
Togformænd, Jernbanepakmestre, Togbetjente og kedelpassende Overportører af 2. Grad*) - - - - - - - samt dem, der virker som saadanne, gives der Kørepenge for Fraværelse fra Hj emstedet i Anledning
af 'l'jeneste i Tog, F ærger eller Skibe. Ligeledes ydes der til andre Tjenestemænd, der fo1·etager R ejser paa bestemte Strækninger under Vilkaar
svarende til de for ovennævnte Tjenestemænd gældende, i Stedet for
Time- og Dagpenge Kørepenge efter nærværend e Paragraf.
Stk. 2. Kørepenge fastsættes af Finansministeren efter indhentet Udtalelse fra LØnningsraadet til Beløb, der for Tjenestemænd, som oppebærer laveste 'l'imepenge, omtrent udgør 2 / 3 af Timepengene, jfr. § 966;
for 'l.'jenestemænd, der oppebærer de nærmest høj ere Timepenge, forhøjes det nævnte KørepengebelØb med 25 pCt. og for de øvrige Tjenestemænd med 50 pCt. Ved Fastsættelse af 'l.'imebelØbet for Kørepenge forhøjes Brøkøre paa ½ og derover til hel Øre, medens Brøkøre derunder
bortkastes.
Stk. 3. Hvor Styrelsen ikke stiller Lokale til Natophold til Raadighed,
tilstaas der en Godtgørelse herfor svarende til det til Dagpengene ydede
Nattillæg.
Stk. 4. For Ture, der medfører Ophold i TTdlandet, kan Kørepenge og
eventuel Godtgø1·else for Natophold efter Ministerens Bestemmelse forhøjes med indtil 25 pCt.
Stk. 5. 'l'il F ærge- og Skibspersonale ydes der i Stedet for Kørepenge
Sejlpenge, der fastsættes af Finansministeren efter indhentet Udtalelse
fra LØnningsraa det og nedsættes eller forhøjes efter tilsvarende Forhold
som Time- og Dagpenge.
Stk. 6. N aar nogen af de i nærværende Paragraf nævnte Tjenestemænd
er midlertidig udstation eret, oppebærer han de for saadanne Tilfælde
fastsatte Time- og Dagpenge og tillige for Ture fra Udstationeringsstedet 2 / 3 af Kørepengene eller Sejlpengene og eventuelt 2 / 3 af den særlige Godtgørelse for Natophold.
Stk. 7. Saafrmt nogen a f de her nævn te Tjenestemænd - uden at være
*) nu Stationsbetj ente (Kp) .
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udstationeret - midlertidigt uclfø1·er Tjeneste, som giver længere Ophold paa Steder, hvor Personalet fra vedkommende Tjenestested normalt
ikke har noget saadant, eller som giver længere Kørsel uden for det
Omraade, inden for hvilket Personalet fra vedkommende 'rjene ·tested
normalt forretter Tjeneste, kan der af Styrelsen efter nærm er e af denne
fastsatte Regler ydes 'rime- og Dagpenge i Stedet for Kørepenge, henholdsvis Sejlpenge. Det samme gælder i Til.fælde, hvor en Fravæ1·else fra
Hjemstedet uforudset forlænges uforholtlsmæssigt.
Stk. 8. Lokomotivpersonale, der udfører Rangering med egentlig Rangeringsmaskine paa Hjemstedet, oppebrorer herfor en Godtgørelse svarende til Halvdelen af de til enhver Tid g;"Cldeude Køi-epenge.
tic 9. Stationspersonale, som paa Stationspladser eller lignende direkte
deltager i eller led er Rangertjeneste, oppebærer herfor en Godtgørelse
af 50 Øre for hver Dag, hvor denne Tjeneste udgør mindst 6 Timer.

§ 980.

§ 978 .
. 'tic 1. For fuldstændig Pasning af Ledvogterposter og J ernbaneekspeditionssteder af ringe Omfang - eventuelt under l\Iedvirkning af en af
Stat.·banerne godkendt Per on - kan der efter l\Iinisterens næi·mere
Bestemmelse ;ydes Tj enestemænd et mindre, ikke pen, ionsgivende Till;r>g
til Lønnen.
Stk. 2. Ved FinanslovbeYilling kan der tillægges de lokale Chefer paa
Statsbanernes Ekspeditionssteder, Godsekspeditioner og Godskontorer
Bestillingstillæg for Bestridelse af Privatbaneforretninger samt Chefer
paa Ekspeditionssteder Bestillingstillæg som Postekspeditører paa Stati ner, hvor Statsbanerne ved Overenskomst har taget henholdsvis den
lokale Privatbaneelrnpeclition eller Postforret.uingerne i Entreprise.

§ 979.
Stk. 1. Gebyrer for Udfyldning af Blanketter, for Ud tedelse af Kvitteringer, for Bogføring af debiterede Fragtbeløb og Telegramgebyrer, Rabatbeløb for stykvis Salg af Blanketter og F1·igørel esmitUer samt lignende Sportler og Gebyrer tilfalder fremtidig Statskassen.
Sti,. 2. For de 'l'jenestemænd , som fØr Ikl-afttræden af Lov Nr. 489 af
12. September 1!)1!) oppebar Indtægter af den i 1. Stykke omhandlede
Art, har det sit Forblivende ved nævnte Lovs § 1300, Stk. 2.
Stk. 3. For Postvæsenets Vedkommende har det sit Forblivende ved de i
Lov Nr. 288 af 9. l\Iaj 1919, § 28, givne Regler.

Naar det paalægo-es en l\Iedhj::clper eller A si tent at bære Uniform
(Uniformsklædning og Kappe), ydes dei· ham et 'l'ilskud til den fø1·ste
og anden An ·kaffe I e af Uniform. Tilskud e1s Størrelse fastsættes åf
l\Iinisteren saaledes, at det dækker omtrent 3/4 af Anskaffelsessummen.
§ 981.
Det har indtil videre sit Forblivende ved Bestemmelserne i § 10 i
Lov Nr. 40 af 25. Feb1·uar 1925 om Styrelsen af Statsbanerne angaaende
p el'sonlig Godtgøre! e til visse Tjenestemænd veu Statsbanerne for bortfalden Udbytteandel.
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opnaar et mindre Beløb i den nye Stillings tilsvarende Lønningsdele,
godtgøres Forskellen ham som et ikke p ensionsgivende personligt 'l'illæg.
§ 991.

4. Del.
Overgangsbestemmelser.
§ 989.

Saafremt en Tjenestemand ved nærværende Lov er oprykket i en
højere Lønningsklasse, beregnes hans Alderstill::cg efter Reglerne i § 27,
Stk. 1, 4 og 5. Bestillingstillæg og Honorarer, der helt eller delvis bortfalder ved denne Lovs Ikrafttræden, kan efter Finansministerens Bestemmelse medregnes i den hidtidige Lønning ved Anvendelsen af § 27,
Stk. 5. For 'l'jenestemænd, der samtidig med denne Lovs Ikrafttræden
forfremmes til en højere Stilling, og hvi s hidtidige Stilling stadig er
opført i Loven, regnes som den hidtidige Lønning det Beløb, som 'l' jenestemændene vilde have oppebaaret efter nærværende Lov. Andre Tj enestemænd, der ved Lovens Ikrafttræden forbliver i deres hidtidio-e
Stillinger, bevarer deres hidtidige Tjenestealder til Beregning af Alde1~'3tillæg. Finansministeren har den endelige Afgørelse af Spørgsmaalet om,
hvorvidt Oprykning til en højere Lønningsklasse er sket, saaledes at
Sager herom ikke kan indbringes for Domstolene.

Slk. 1.

§ 990.
Saafremt en Tjenestemand ved nærværende Lovs Ikrafttræden
gaar ned i pensionsgivende Lønning, naar bortses fra det almindelige
pensionsgivende Løntillæg, godtgøres Nedgangen ham ved et eller om
fornødent flere af de for hans Lønningsklasse fastsatte Alderstillæo"''
subsidiært ved pensionsgivende personligt Till æg. Endvidere tillægges
der en Tj enestemand, hvis han paa et senere Tidspunkt i den hidtidio-e
Lønningsklasse vilde have opnaaet mere i pensionsgivende Løn end eft:r
nærværende Lov, bortset fra det almindelige pensionsgivende Løntillæg,
et personligt Tillæg, som til enhver Tid udligner Forskellen.
Stk. 2. Hvis en Tjenestemand ved denne Lovs Ikrafttræden oprykkes til
højere Lønningsklasse og derved i samlet pensionsgivende Løn samt
Bestillingstillæg og Honorar, der er knyttet til han s hidtidige Stilling,

Stk. 1.

Ministeren bemyndiges til at lade personlige Tillæg, som el' tilstaaede
i Henhold til de til § 28 svarende Regler i de tidligere Love, bestaa,
uanset den ved denne Lov indtrædende Lønstigning.

§ 992.
Til Personer, der oppebærer Pension eller Ventepenge i Henhold
til Lov Nr. 489 af 12. September 1919, Lov Nr. 126 af 27. Juni 1927, Lov
Nr. 98 af 31. Marts 1931, Lov Nr. 145 af 12. Marts l!J18, Lov Nr. 351 af
7. August 1922 og Lov Nr. 173 af 1. Maj 1923, ydes i Finansaaret 194647 und er de i § 91, Stk. 1--4 i Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931 fastsatte
Betingelser, idet dog Pensionen (Ventepengene) med eventuelt personligt Till::eg træder i Stedet for Grundløn, Alderstillæg m. v. og Reguleringstillæg for de i fornævnte Lov af 1. Maj 1923 omhandlede Pensionister og understøttede træder i Stedet for Dyrtids- og Konjunkturtillæg, følgende aarlige Beløb:

Stk. 1.

Pension m. v.

Under 1 500 Kr.
1500-1 799
1800-2 999
3 000--4 499
4 500-5 9!)9
6 000- 7 499
7 500-8 999
9 000- 10 4D9 10 500 Kr. og derove1·.

Gifte Mænd og Andre Pensionister
derme d ligestillede
ove r 40 Aar

189 pCt.
2 880 Kr.
2 964
3 000
3 300
3 348
3 648
3 960
4 284

139 pCt.
2112 Kl'.
2 168
2192
2416
2448
2 672
2 !)04
3144

Alle øvrige
Pensionister

124 pCt.
1880 K1·.
1924
1936
2144
2160
2368
2 580
2 796

For samlevende .Ægtefæller, af hvilke den ene elle1· begge oppebærer Pension i Henhold til en af forannævnte Lovbestemmelser, kommer Reglerne i nærværende Lovs § 93, Stk. 2 til Anvendelse.

Stk. 2.

§ 993.
For saa vidt angaar Tjenestemænd m. fl. ved Statsbanerne, der e1·
omfattede af Bestemmelserne i Løbe Nr. 364 og 365 i Normeringslov for
Finansaaret 1945--46 og tilsvarende Bestemmelser i tidligere Normeringslove, er Finansministeren bemyndiget til efterhaanden at omregne
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Pensionen paa Grundlag af de i nærværende Lov indeholdte Regler for
de 'rjenestemænd, der efter denne Lovs Ikrafttræden afgaar med Pension. Denne Adgang ophører, naar paagældencle fylder 70 Aar, og Lønningsindtægt, der kan lægges til Grund ved Omregningen, er den, som
vedkommende vilde have opnaaet, hvis han fortsat havde gjort Tjeneste
i. den Lønningsklasse, til hvilken han var henført ved sin Afskedigel se.

§ 1000.
Ved næ1·værende Lovs Ikrafttræden ophæves Lov Nr. 98 af 31. l\larts
1931 om Statens 'l'jenestemænd ruecl de sig dertil slutlemle senere Love
med Undtagelse af de Bestemmelser, som udtrykkelig opretholdes Yed
nærværende Lov.

§ 1001.
Denne Lov træder i Kraft straks.
Stk. 2. De i denne Lov ind eholdte LØnnings1·egler og derm ed samhørende
Bestemmelser har Virkning fra 1. April 1946 at regne for Tjenestemæml
m. fl., cler var ansat den nævnte Dato, og fra Ansættelsestid spunktet
for· Tjenestemænd m.fl., der er ansat efter nævnte Dato, men fØr Lovens
Ikrafttræden.
8tlc 1.

§ 995.
Den Tjenestemand, der den 1. Oktober 1919 havde kongelig Udnævnelse i en Stillin g, til hvilken Udnævnelse ikke fremtidig fo1·etages af
Kongen, bevarer sin kongelige Udnævnelse, saa længe han forbliver i
samme Stillin g. Ved Ansættelse i en anden Stilling, der ikke er forbundet med kongelig Udnævnelse, betragtes den tidligere kongelige U clnævnelse som bortfaldet samtidig med den nye Ansættelse.
§ 996.
Der tillægges ved nærværende Lovs Ikrafttræden Tjenestemænd i
Lønningsklassen 1!)50- 2400 Kr., som har mindst 12 Aars Tjeneste i
nævnte Klasse, et pensionsgivende personligt Tillæg paa 60 Kr. Dette
Tilhcg giver ikke Anci ennitet ved senere Oprykning til højere LønningsIda se og bortfalder ved saaclan Oprykning.

§ 997.
F'or Tjenestemæucl, der er udnævnte i deres Stilling fØr denne Lovs
Ikrafttræden, bringes fra Tidspunktet for Lovens Ikrafttræden Reglerne
i § 27, Stk. 5 og 6 til Anvendelse. Ved Fastsættelsen af den paagældendes
Lønningsanciennitet og ved Beregningen af det i § 27, Stk. 6, omhandlede personlige Tillæg regnes som den hidtidige Lønning det Beløb, som
han vilde have oppebaaret efter nærværende Lov.
§ 998.
For Assistenter, der ved nærværende Lovs Ikrafttræden overgaar fra
Lønningsklassen 2160-3810 Kr. til Lønningsklassen 2310-3810 Kr., ber eg nes Tjenestealderen i sidstnævnte Lønningsklasse fra det Tidspuld,
da de paaga:Hdende har tilbagelagt de 3 Elevaar og de 2 M:edhjælperaa1·
Ramt bestaaet Fagprøven.

