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Dyrtidstil læget. 

Onsdag dt!n 3. Okloher, Kl. 12 i\'lidclag, mødte 
Rcpræsentanlerne for Organi salionerne aller 
til Forluindling i ,\Jiniste1·iel. 

Fimmsminisleriel l'rernsallc !"legeringens sid
ste Tilbud, der gik ud p:w .it· yde 12.:> K1·. 
i Supp]ementstillæg i Aar og 600 Kr. j Dyrtids
tillæg for 1918. 

Organisalionernes Hepræsenb1nler følte ;-;ig 
imidlertid ikke helt tilfi-cdsstilkl ved de frem
satte Forslag, n:ien søgte at bevæge Ministe
ren til al g�ta op Lil 650 Kr. smnl .il l':1a Pro
cenlgrænsen flytlel l'ra 50 pCL. Lil oO pCt. 
• Til begge disse F'orsl;1g slillcdc .Vlinistcrcn
sig absolul afvisende.

Derel'Ler foreslog Org:1nis:1tio11crnes Hepræ
sent:mler, el'Ler en længere Forlla11dling, :il 
alle fuldt beskæfligeclc Arbcjde1·e (d. v. s. i11ccl 
9 Timers dagligl .-\rbejclc) skulde lwvc uincl
skrænkel Dyrtidslill:--cg. 

Delle kunde \linistcricl i111idlertid helle r 
ikke gaa med Lil, hvo1·efler \løclcl suspenclcrc
des. Organisalionernes Hcp1·,esenl:llllcr 1'01·
handlede derefter inclh>Tdcs og enedes 0111 :1L 
slillc Forslag om, al Dyrtidslill:eg i l"11ld Ud
slrækning sk11ldc >'des Lil ,die, som har over 
900 Kr. i aai-lig Lmllrcgt, og so111 1.;:0111pensa
Lion hedo1· al nedsælle SupplcrnrnlslilLegcL 1 

fra 125 Kr., il 120 Kr. 
Delte Forsl:ig hlcv straks ,1kccplcrel ar i\ii

nislcren. 
Finansministeren sl ultede dcrel'lc1· Mød t og 

ucllaltc som sin Opfat lelse, al Tjcm.,.stemam-

dene var enig med Hcge1·ingcns Fo1·sl:1g og: 
derved urllalte sin Tilfi-eclshccl med dette. 

Herimod protesterede Org,lllis,1tiom·1·m·s 
Hepræscnlanler ved al udlalc, al n1an Yel \·:1r 
enig med Hegeringc.n i, .il Forslaget 1111 rør
Les gennem Higsdagcn, men :1L clelk ikke Y:11· 
ensbetydende med, at man 'havde erklæret sig 
Li Jfr,0dssti 11 el ved delle. · 
I I. ro-, 

Kl. 2 Em. forelagde f inansmi11islc1·cn ·i F->1-
\,l't in gel følgende: 

F9r�lag til Lov om Dyrtidshjælp. 

1. Statstjenestemænd, pensionsberettigede

Arbejdere m. fl. samt Lærere 

§ 1.
Til de Statstjeneslc111a�11d, pc11sio11shcret li

gede Ashejclcrq m. fl. s:11nt Lærere, der i Hen
hold Lil Lov Nr. :1fi� ar 2. Deeemhc.i- 191!i v:1r 
hcrelligede til Dy1·ti<lstillæg clcn 1. Okloiler 
1917, udhclales der den 1:5. �O\'emllc1· Hl17 12,J 
Kr. Lil gifte og 75 Kr. Lil ugiflc, fo1·sa:1Yidl 

'den paagælclende er Statens Tjc11eslc den 1. 
Novvemher d. A. 

§ 2.
For Aaret 1918 lilslaas der med den ar § 3 

følgende Begrænsning cl Dyrtidslillr cg til de 
i Henl1old Lil en Lønningslov :il· St:1Lc11 løn
nede Tjenestemænd, til pcnsionshcrellige(l6 
Arhcjdei-e i St:1lcns T.iencsle s:-1111L Lil Personer_. 
der en len er fast ansaUc cl ler :mtagnc Lil sta
digl A1·1lcjdc med Udsigl til r_.sl Ansællelse 
ved en Stat.svirksomhcct, rorsaavictt de uctfø-



rer ,\rbcjdel ved Virksomheden som deres 
Ho,·edcrhverv. 

Paa samme Maade lilstaas. ()_vrlidstillæg Ul 
Lærern og L-crerinder i de11 offentlige Folke
skole udenfor København, forsaavidl de paa 
Landcl er ansatte i et paa Kommunens Skole
plan optaget Lærerembede og i Købstæclemc 
i et af Kommunens faste Læreremheder cl ler 
i et normeret Timelærerembede. Vi nterb-c,·cre 
og Vinlcrlærerinder kan faa DyrtidsUllæg erter 
denne Lov, hvis de lutr Ansæltelsc i \ inlcr
halvaarel 1917-18 og·i mindst lo tidligere\ in
terhalvaar og ,endvidere paa rl�· foar r\ni:iætle se 
for Vinteren 1918-19. 

§ 3.
Dyrlidslillægel udgør for Aaret 600 Kr. for 

gifte (herunder Enkemænd, Enker, fl'askilte 
og fraseparerede, naar de har Forsørgelses
pligl for Børn under 18 Aar) og -1-00 Kr. 
for ugifle, dog i intet Tilfælde ud over 50 
pCt. af den paagælclendes Lønning paa L d
betalingsdagen, regnet efter hans daværende 
Aars lønning. Hvis Aarslønningen paa dbe
talingsdagen udgør mere end - 400 Kr., ned
sættes Tillæget dog saaledes, at Aarslønnin-· 
gen og Tillæget tilsammen tagne ikke over
stiger 5800 Kr. for ugifte og 6000 KL for gifte.· 

Ved Lønning i denne Forbindelse forslaas 
al Pengeløn (herunder ikke Dyrtidstillæg), som 
oppebæres fra Statskassen - for Lærernes 
Vedkommende ogsaa fra Kommunekassen -

,. 

samt Værdien af Tjenestebolig, Brug af .lord 
og andre Naturalydelser, derimod ikke Kcm
torholds- eller 'Befordringsvederlag, . Heste
holds-, Opholds- og Dagpenge, Kørepm1ge, 
Natpenge samt lignende Godtgørelser for sær
lige ved Tjenesten foranledigede Udgifter. 

§ 4.
Dyrtidstillæget udbetales med en fjerdedel 

af de efter § 3 fastansatte Aarsbeløb den før
ste Hverdag i Januar, April, Juli og Oktober 
Maaned 1918, dog for Vinterlæreres og \ inter
lærerinders Vedkommende med Halvdelen 
henholdsvis den 1. November 1918 og den 1. 
Februar 1919. 

§ 5.
Hvis Ansættelse finder Sted i Aarets Løb, 

bliver vedkommende delagtig i Dyrtidstillæget 

fra det førsle efter Ansættelsen følgende Fjer
dingaar, eller hvis han ansæltes paa en af 

clbetal ingsdagene da fra denne. 

li. Pensionister og understøttede.

§ 6.

For 1918 tilstaas der med den af § 7 l'øl
gencle Begrænsning el Dyrtidslillæg til her 
i Landet bosiddende Personer, der oppel>a·rer 
Pension eller fast aarlig Understøttelse som 
forhenværende Statstjenestemænd eller Læ
rere (Lærerinder) i den offentlige Folkeskole 
udenfor København eller som Enker elle1· for
ældreløse Børn efter saadanne. 

§ 7.

· Dyrlidstillæget udgør for Aaret 200 Kr.. som
udbetales med en Fj-erdedel den første J-1 vrr
dag i .Januar, April, .f uli og Oktober Maaned 
1918. Hvis Pensionen eller l nderstøttclsen 
paa Udbetalingsdagen udgør mere end 3000 
Kr., nedsættes Tillæget dog saaledes, al hegge 
tilsammen tagne ikke overstiger 3200 Kr. 

Hvis Pensionen eller Understøtlclsen før.st 
begynder i Aarels Løb, udbetales Dyrtidstil
læget paa tilsvarende Mande som angivet i § 5. 

Ill. Invalider. 
• 

§ 8.
For 1918 lilstaas der el D�•rticlslillæg lit her 

i Landet bosiddende Invalider af de militære 
Underklasser og dermed ligestillede saml Lil 
Enker efter saadanne og efter dem, der er 
dræbte eller dødelig saarede under Tjeneslens 
Udførelse eller døde af en ved Tjenesten paa
dragen Sygdom. 

§ 9.

Dyrt.idstillæget udgør for Aaret Halvdelen 
af den aarl ige Invalideforsørget se, som ved
kommende oppebar den 1. Oktober 1917. Hvis 
Inva1ideforsørgelsen først begynder efter den-
11-e Dag, beregnes Dyrtidstillæget efter Inva
lideforsørgelsens aarl ige Slørrelse paa Begyn
delsestiden. 

Dyrlidstillæget udbetales med en Fjerdedel 
den første Hverdag i .Januar, April, Juli og 

r 
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Oktober - Maaned 1918. Hvis Invalideforsør-
gelsen først begynder i Aarets Løb, udbetales 
Dyrlidstillæget paa tilsvarende Maade som 
angivet i § 5. 

IV. Ikke pensionsberettigede Haandværkere,

Arbejdere og lign. 

§ 10.

186 

Haandværkere, Arbejdere og andre, som paa 
Foranledning af en til Antagelsen berettiget 
Statstjenestemand har udført Arbejde umicl
delbarl for Staten og modtaget Løn herfor 
af denne, og som ikke har faaet Dyrtidstil
læg efler Lov om Dyrtidstillæg af 2. Decem
ber 1916 og heller ikke kan faa Dyrtidstil-
læg efter Regelen under Afsnit I., tilstaas der 
for Tiden fra 1. November 1916 til 31. Ok- · 
tober 1917 et Dyrtidstillæg af 200 Kr. for gifte 
og 100 Kr. for ugifte, jfr. § 2, dog i intet Til
fælde ud over 25 pCt. af den ved Arbejdet 
for Staten oppebaarne Indtægt. Forudsætning 
for Tillægets Ydelse er dog, at den paagæl
dencles Arbejde for Staten har været fordelt 
paa mindst 180 Dage og i denne Tid været 
hans Hovederhverv. 

Tillæg et udbetales den 2 . .Januar 1918. 

V. Almindelige Bestemmelser.

§ 11.
Fon,aavidt en Person er berettiget til Dyr

tidstillæg efter 'flere af de i denne Lov inde
holdte Bestemmelser, faar han knn udbetalt 
Tillæg efter den, der vil give ham mest. 

§ 12.
'Har samlevende Ægtefæller begge er be

rettigede til Dyrtidstillæg, udbe.tales der hver 
af Egtefællerne Halvdelen af det største Til
læg, som en af dem kan opnaa. 

§ 13.
De Tjenestemænd m. fl., der er nævnte un

der Al'snit I. (§ 2), faar udbetalt Dyi'tidstillæg 
for girte, forsaavidt de opfylder Betingelserne 
hcrfo1·, jfr. § 3, senest Dagen før Tillæget for
falder til Betaling. For Personer, som hører 
under Afsnit IV., er den ægteskabelige Stil
ling den 31. Oktober 1917 bestemmende for 
Til lægets Størrelse. 

§ 14.
Personer, der som en fast Del af deres Løn 

modtager Kosten af Staten, kan ikke faa D,yr
tidstillæg. 

§ 15.
Administrationen er bemyndiget til al for

lange de Lil Izyrtidstillægets Beregning nød
vendige qplysninger afgivne af de paagæl
dende paa Tro og Love. I V ægri ngslilfælde 
fortabes 'Retten til Dyrtidstillæget: 

§ 16.
Dyrtidstillæg efter denne Lov medtages ikke 

ved Pensionsberegning. 

§ 17.
I ganske særlige Tilfælde er Finansmini

steren berettiget til efter Indstilling af den 
paagældende Administration at fravige de 
ovenfor angivne Udbetalingstidspunkter. 

§ 18.
Finansministeren afgør efter Indstilling af 

den paagældende Administration alle i Anled
ning af denne Lovs Anvendelse opstaaende 
Spørgsmaal, uden at Fortolkningen ka11 gø
re!- til Genstp.nd for Rettergang. 

Bemærkninger til Lovforslaget. 

Nærværende Forslag til Lov om Dyrtids
tillæg er i sine Grundregler i alt væsentligt 
overensstemmende med den under 2. Decem
ber 1916 givne Lov om Dyrtidstillæg for inde
værende Aar. Under Hensyn til det stadig 
stigende Prisniveau har man dog· anset det 
for nødvendigt at forhøje den Statens Tjene
stemænd m. fl. tilstaaede Dyrtidshjælp d e  1 s 
ved i November 1917 at give et yderligere Til
læg til det i Loven af 2. December 1916 fast
satte paa 400 Kr. for gifte og dermed lige
stillede og 250 Kr. for ugifte paa henholds
vis 125 Kr. og 75 Kr., d e  1 s ved al forhøje 
Satserne fra i Fjor paa 400 Kr. og 250 Kr. 
for Aaret 1917 henholdsvis for gifte og ugifte 
til 600 Kr. og 400 Kr. for AaTet 1918, hvor
hos Højeslebeløbet, hvortil Tillæget kan naa 
i Forhold til den paagældende Aarslønning_, 
er forhøjet fra 40 til 50 pCt. Samtidig fore
slaas den aarlige Dyrtidshjælp i 1918 for Pen
sionister og understøttede forhøjet fra 160 Kr. 

.. 
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til 200 Kr., for Invalider fra to Fem lede le 
til Halvdelen af deJ'1 aarlige lnvalidel'orsør
gelse og for Ikke-pensionsberettigede Haancl
væ.rkere, Arbejdere og lignende fra 150 Ks. lil 
200 Kr. for gifte og fra 75 Kr. lil 100 Kr. 
for ugifte. 

Den samlede ved Lovforslaget l'oranledigcde 
Udgift for Statskassen kan anslaas til ca. J7 
Mill. Kr., hvoraf de 6 :\lillioner l'nldcr paa 
del yderligere Tillæg for 1917 og de :11 \lil
lioner _paa Dyrtidstillæget for 1918. 

Ved Forelæggelsen af Forslagcl udlallc F i
n a 11 s m i n  i s  l e r  e n  bl. a. følgende: 

"D"e fra Organisalionerne fremsalle Krav 
var langt vide1·egaaende end det Forslag, her 
foreligger. 

Det stod imidlertid saalecles l'or den sam
lede Regering, al man ikke kunde overskride 
del her foreslaaede Heløh ar ca. :r, :\Jillioner 
K�·- Regerin�. 

en havde i \'id�eligheden _ved al
stille dette J•orslag strakl sig megcl v1cll. 

Under de Forhandlinger, der har værcl ført 
senesl i Dag har Organisalionerne ønskel at 
faa Grænsen mellem Løn og Tilla�g sal op 
fra 50 lil 60 pCt. Repræsenlanlerne ror Or
ga:nisationerue har dog samtidig f'orsl:wct, al' 
den financielle (;rænse ikke ku11de ove1·sk1·i
des. Organisationern,e b:tr foreslaael, al Til
lægcl for Oktober KYarl:11 nedsalles ror (;il'lc 
fra 125 Kr."1l il 120 Kr., og ror Ugil'le l'rn 75 
Lil 70 Kr. Forsaavidt denne Ændring l'ore
lages, vil den l'inansielle (ir:ensc o,·crholdcs, 
og Minislcren erklærede sig dcdo1· ,·illig lil 
al slille Ændringsforslaget - Del c1· ,·cl mc
gel helydelige Beløb, del <frejcr sig Oll\, og 
vi er ikke gaacl dertil uden slorc lkln;nkc
lighccler, men del kan ikke 11,eglcs, :il A,1r
sagerne fra i Fjor ,·edhlive11de er Lil Slcdt:-, og 
i sligende Grad. Vi l1ar derfor ønsket saa vidt 
mulig al imødekomme clc l'rcmsalll' 0nskcr. 

I cl nyl Møde Kl. 3 1/2 kom Forslaget Lil lslc 
Behandling. - Ved denne prolestcrcdc Højre 
mod Forslagcls hurlige Fremme; man ha,·de 
ikke hafl Tid til al gøre sig bekemll med 
f onlagd. - Del ved loges dercl'lcr :il lade 1 

h)rslagcl nyde llllrlig Fremme. -
D'Hrr. Søren Svendsen (V.), L. H.1s11111sscn,

(S.), og 1-hrns \'iclscn. Skiq• i{ :111i>el'tllcde 
Forsl:.igcl. El'lcr :1l Fi11:111s111i11islcren havde 
h:11'l Ontd, gik FOJ·slaget Lil a11dc11 lklwncl
Jing i l'l nyl :\føde Kl. �,20 l:..m. 

hnansrninislcren. stillede her følgc11dl' .En-
dringsl'orslag: , 

Til § 1. 
1) I 5te .Linie ændres "125 Kr.'· Lil: ,,120 Kr.·'

og i 6te Linie "75 Kr." til: ,,70 Kr." 

Til § 3. 
2) I 5le Linie ændres "50 pCt." Lil: ,GO p_Ct."

Efler Anbefaling af O 1·cll'ørcrnc ved loges 
F orslagel enstemmigt. 

Lovforslaget ·gik deret'ler lil 3die Behand
ling i el nyl Møde Kl. ,l½ Em., og vedtoges 
i delle enstemmig med 73 Stemmer. - Uet 
gaa1· nu Lil Landslingel hvor del anl:1gclig 
færdigbehandles i Dag. 

Vi skal i næste ummer nærmere ,)mlalc 
hele denne Sags Fodøb. · Hesullatcl r vel 
næppe blevel, som de fl.este Tjencslem,l'nd 
muligvis havde ventel delle, men er dog blevet 
saaledes, al man ikke luu� ment del 1'01·svar-. ligl al afbryde Forhandlingerne og lage tie
deraf flydende Konsekvenser. 

t. Oktober 1917. 
Forfremmet til Lokomotivfører er Lokomotiv

fyrbøderne: 
J. J. Nielsen, Odense, 
N. M. Rasmussen, Fredericia.

i Gedser. 
i Struer. 

forfremmet til Lokomotivfyrbøder er Haandværker 

K. Mortensen, Slagelse, i : truer. 

forflyttet efter Ansøgning: 

Lokfyrbøder N. Rasmussen, Struer. til Fredericia. 

Bytter Opholdssted efter Ansøgning: 

Lokfyrbøderne T. 0. Meng, Skanderborg, og I(. M. Nielsen, 
Kbhvns. Personbg. 

Traadt uden for Nummer efter Ansøgning er: 

Lokfyrbøder J. C Adelstrøm, Aarhus H., til 30. Septbr. 1918. 

1. November 1917. 
forflyttet efter Ansøgning er: 

Lokf ører J. D. Hubert, Esbjerg, til Fredericia. 
• P. Bøttern, Struer, tii Esbjerg. 

Lokfyrbøder A. E. Martinsen, Kbhvns Godsbg. til Korsør. 
H. V. F. Nielsen, Korsør, til Frederiksh. 
T. P. Jørgensen, Gedser, til Kbh. Psbg. 
A. J. F. Sandherg, Kbhn. Gdsbg. til Slagelse. 
C. P. Clemmensen, Gedser, til Kbh. Gdbg. 
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