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LOKOMOTIV MANDS FORBUND· = . . . . . 

Nr. 6 li JUNI 1952 11 28. Aargang 

Resultatet af statstjeneste-
mændenes lønforhandlinger. 

Den overenskomst, der er truffet mellem finans-
ministeren og de fire centralorganisationer for 
finansaarene 1952153 og 1953/54, indeholder følgende 
punkter: 

1) Det midlertidige løntillæg ydes i 1952/53 med 
8 portioner i stedet for som nu med 6 portioner. 
Samtidig sker der for pensionsgivende lønninger 
under 5400 kr. en forhøjelse af de hidtidige por-
tioners størrelse, idet portionerne for pensions-
givende lønninger mellem 1500- 2999 kr. forhøjes 
til 132 kr., og portionerne i lønintervallet 3000-
4499 kr. til 144 kr. For pensionsgivende lønninger 
paa 4500 kr. og derover udgør portionerne 3 °lo 
af den pensionsgivende lønning, dog mindst 162 kr. 
Den hidtidige begrænsning af det midlertidige løn-
tillæg til højst 1500 kr. (»Loftet") bortfalder sam-
tidig. Fra april 1953 forhøjes tillæget med yder-
ligere een portion, der beregnes som anført. 

2) Til imødegaaelse af den stedfundne niveliering 
ydes der tjenestemændene et nyt særligt tillæg, 
der fremkommer ved omregning for finansaaret 
1952/53 af 4 ordinære reguleringsti llægsportioner 
til en skala, der pr. portion stort set svarer til 3 °lo 
af den pensionsgivende lønning, dog mindst 120 kr. 
For finansaaret 1953/54 sker der omregning paa 
det anførte grundlag af yderligere 5 regulerings-
tillægsportioner. 

3) For ugifte tjenestemænd beregnes saavel det 
midlertidige løntillæg som det foran omhandlede 
særlige tillæg med to trediedele til ugifte under 30 
aar. Ugifte over 30 aar oppebærer som hidtil det 
midlertidige løntillæg med samme beløb som for-
sørgere, medens det særlige tillæg for saa vidt 

angaar denne gruppe af ikke-forsørgere beregnes 
som forskellen mellem det i pkt. 2 angivne og to 
trediedele af en hidtidig ordinær portion. 

Dette betyder, at ugifte over 30 aar faar alle 
omregnede portioner, herunder de midlertidige, 
fuldt ud. 

4) Den højestlønnede af samgifte tjenestemænd 
oppebærer saavel det midlertidige som det særlige 
tillæg med det fulde ·beløb for forsørgere, medens 
den lavestlønnede oppebærer to trediedele af til-
læggene for forsørgere. 

Lønni ngsklasse 
med 

alderstillæg 

6. grundløn ... . 
1. alderstillæg .. . 
2. " 

7. grundløn .... . . 
I. alderstillæg .. 
2. 

11. grundløn ..... . 
I. alderstillæg .. . 
2. " 

12. grundløn . . .. . 
1. alderstillæg .. . 
2. 

13. grundløn . .. . . . 
I. alderstillæg .. . 
2. 

14. grundløn ... .. . 
1. alderstillæg .. . 
2. 
3. 

Tabel I, 
Større lsen af ., .. 

., .. ., 
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Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

6.360 144 187,50 190,80 190,80 
6.720 144 202,50 201,60 201,60 
7.080 144 217,50 212,40 212,40 
4.980 132 142,50 149,40 162,00 
5.580 132 172,50 167,40 167,40 
6.060 144 187,50 181,80 181,80 
4.260 120 127,50 127,80 144,00 
4.680 132 142,50 140,40 162,00 
5.220 132 157,50 156,60 162,00 
4.140 120 127,50 124,20 144,00 
4.500 132 142,50 135,00 162,00 
4.860 132 142,50 145,80 162,00 
3.900 120 144,00 
4.200 120 127,50 126,00 144,00 
4.380 120 127,50 131 ,40 144,00 

3.360 120 - 144,00 
3.510 120 144,00 
3.660 120 144,00 
3.810 120 144,00 
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5) Pensionisterne oppebærer som hidtil 70 °lo 
af det midlertidige tillæg, medens det særlige tillæg 
ydes efter samme regler som for tjenestemænd. 

6) Procenttillægget til finanslovhonorarerne for-
højes pr. 1. april 1952 med 10 °lo til 75 Ofo. Samtidig 
søges gennemført en automatisk regulering af til-
lægget. 

Der søges gennemført en særlig dy rtidsregulering 
af tjenestemændenes bestillingstillæg med 1. april 
1946 som udgangspunkt. 

8) Under hensyn til arbejdsoverenskomstens ud-
videlse af ferieretten genoptages arbejdet i ferie-
udvalget. 

Med denne overenskomst bliver der føjet endnu 
et tillæg til de i forvejen mange lønningsdele, tjene-
stemandslønningerne bestaar af. 

Pensionsgivende lønninger over 4000 kr. oppe-
bærer i fremtiden et særl igt tillæg, der fremkommer 
ved de omregnede portioner fra reguleringstillægget. 
Størrelsen af portionerne i de forskellig~ tillæg 
varierer noget fra hinanden paa grund af 3 pct. 
beregningen, den særlige skala for det nye tillæg 
og forhøjelsen af de tre laveste portioner i det 
midlertidige løntillæg. I tabel 1 findes de fire for-
skellige størrelser af portioner for de lønnings-
klasser, hvori vore medlemmer er placeret. 

Det midlertidige løntillæg. 
Fra 1. april 1952 vil dette tillæg, der hidtil har 

besraaet af 6 portioner reguleringstillæg paa pro-
centbasis, blive forøget med yderligere 2 portioner. 

Ta bel 2. 
Midlert. løn tillæg Midlert. lontillæg 

indtil fra 
31. marts 1952 I. april 1952 

Lønningsklasse gifte, ugifte ugifte g ifte, ugifte ugifte 
med alde rstillæg over under over under 

30 aar 30 aar 30 aar 30 nar 

Midlert. løntillæg 
fra 

I. april 1953 

giftet ugifte 
over 

30 aar 

ugifte 
under 
30 aar 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

6. grundløn . 1144,80 763,20 1526,40 1017,60 1717,20 1144,80 
I. alderstill. 1209,60 806,40 1612,80 1075,20 1814,40 1209,60 
2. ,, 1274,40 849,60 1699,20 1132,80 1911 ,60 1274,40 

7. grundløn . 896,40 597,60 1296,00 864,00 1458,00 972,00 
I. alderstill. 1004.40 669,60 1339,20 892,80 1506,60 1004,40 
2. ,, 1090,80 727,20 1454,40 969,60 1636,20 1090,80 

11. grundløn . 766,80 511,20 1152,00 768,00 1296,00 864,00 
I. alderstill. 842,40 561 ,60 1296,00 864,00 1458,00 972,00 
2. ,, 939,60 626,40 1296,00 864,00 1458,00 972,00 

12. grundløn . 745,20 496,80 1152,00 768,00 1296,00 864,00 
I. alderstill. 810,00 540,00 1296,00 864,00 1458,00 972,00 
2. ,, 874,80 583,20 1296,00 864,00 1458,00 972,00 

13. grundløn . 720,00 480,00 1132,00 768,00 1296,00 864,00 
I. alderstill. 756,00 304,00 1152,00 768,00 1296,00 864,00 
2. ,, 788,40 525,60 1152,00 768,00 1296,00 864,00 

14. grundløn . 720,00 480,00 1152,00 768,00 1296,00 864,00 
I. alderstill. 720,00 480,00 1152,00 768,00 1296,00 864,00 
2 . ,, 720,00 480,00 1152,00 768,00 1296,00 864,00 
3. ,, 720,00 480,00 1152,00 768,00 1296,00 864,00 

Samtidig forhøjes de 3 laveste satser paa 120 kr., 
132 kr. og 144 kr. til henholdsvis 132 kr., 144 kr. 
og 162 kr. for samtlige 8 portioner. Hermed opnaas 
der foruden stigningen paa de 2 nye portioner, 
tillige en stigning paa grund af forskellen mellem 
de tidligere satser og de fremtidige. Fra 1. april 
1953 forhøjes tillægget fra 8 til 9 portioner, ligeledes 
paa procentbasis med de 3 mindste satser som 
ovenfor anført. 

Til sammenligning er der i tabel 2 anført, hvor 
stort tillægger var indtil 31. marts d. a., og hvad 
det udgør pr. I. april 1952 og 1. april 1953. T abel 
3 viser den samme stigning i tillægget for inde-
værende og der følgende finansaar. 

Lønningsklasse med 
alderstillæg 

6. grundløn .... 
I. alderstillæg . 
2. ,, 

7. grundløn ... . 
I. alderstillæg . 
2. ,, 

11. grundløn .. 
I. alderstillæg . 
2. ,, 

12. grundløn . . .. 
I. alderstillæg . 
2. 

13. grundløn . ... 
I. alderstillæg . 
2. 

14. grundløn . . .. 
I. alders tillæg . 
2. ,, 
3. ,, 

Tabel 3. 
Samlet st igning i det 
midlertidige løntillæg 

fra 1 -& 1952 

Samlet stigning i det 
midlertidige løntillæg 

fra 1/, 1953 

gifte, ugifre ugifte gifte, ugifte 
over 30 aar under 30 aar over 30 aar 

ugifte 
under 30 aar 

Kr. Kr. Kr. Kr. 

381,60 254,40 572,40 381,60 
403,20 268,80 604,80 403,20 
424,80 283,20 637,20 424,80 

399,60 266,40 561,60 374,40 
334,80 223,20 502,20 334,80 
363,60 242,40 545,40 363,60 

385,20 256,80 529,20 352,80 
453,60 302,40 615,60 410,40 
356,40 237,60 5 18,40 345,60 

406,80 271 ,20 550,80 367,20 
486,00 324,00 648,00 432,00 
421,20 280,80 583,20 388,80 

432,00 288,00 576,00 384,00 
396,00 264,00 540,00 360,00 
363,60 242,40 507,60 338,40 

432,00 288,00 576,00 384,00 
432,00 288,00 576,00 384,00 
432,00 288,00 576,00 384,00 
432,00 288,00 576,00 384,00 

Det særlige tillæg. 
Foruden de 9 omregnede portioner, der henhører 

under det midlertidige løntillæg, vil der indenfor den 
2-aarige periode yderligere blive omregnet 9 portioner 
(de 9 første af de 14 reguleringstillægsportioner, 
der er kommet til siden 1946), nemlig 4 pr. 1 april 
d. a. og 5 fra I. april 1953. Til disse portioner 
anvendes der en anden skala, end den der lægges 
til grund for de al mindelige reguleringstillægspor-
tioner, og den der lægges til grund for portionerne 
i det midlertidige løntillæg. Der fremkommer derfor 
nogle andre størrelser af portionerne, der dog i det 
væsentligste s varer til 3 pct. af den pensionsgivende 
lønning. Denne fremgangsmaade er alene valgt for 
at lette de mange udn1gninger i lønningskontorerne 
og simplificere udregningen. Det bør bemærkes, 
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at det særlige tillæg kun faar indflydelse paa pen-
sionsgivende lønninger paa over 4000 kr. Den løn-
stigning, der opnaas ved de 4 og de 5 omregnede 
portioner for de enkel te lønklasser, er vis t i tabel 4. 

Tabel 4 . 
4 portioner omregnet 
Udbetales fra ' /• 1952 

Lønningsklasse med 
alderstillæg gifte 

Kr. 
6. grundløn 174,00 

I. alderstill. 234,00 
2. ,, 294,00 

7. grundløn 42,00 
I. alderstill. 162,00 
2. ,, 174,00 

11. grundløn 30,00 
I. alderstill. 42,00 
2. ,, 102,00 

12. grundløn 30,00 
1. alderstill. 42,00 
2. ,, 42,00 

13. grundløn 

ugifte 
over 

30 aar 

Kr. 
366,00 
426,00 
486,00 

218,00 
338,00 
366,00 

190,00 
218,00 
278,00 

190,00 
218,00 
210,00 

I. alderstill. 30,00 190,00 
2. ,, 30,00 190,00 

ugifte 
und er 
30 aar 

Kr. 
116,00 
156,00 
196,00 

28,00 
108,00 
116,00 

20,00 
28,00 
68,00 

20,00 
28.00 
28,00 

20,00 
20,00 

5 portioner o mregnet 
Udbe tales fra '/• 1953 

gifte 
ugifte 
over 

30 aar 
Kr. Kr. 

217,50 457,50 
292,50 532,50 
367,50 607,60 

52,50 272,50 
202,50 422,50 
217,50 457,50 

37,50 237,50 
52,50 272,50 

127,50 347,50 

37,50 237,50 
52,50 272,50 
52,50 271,50 

37,50 237,50 
37,50 237,50 

ugifte 
under 
30 aar 

Kr. 
145,00 
195,00 
245,00 

35,00 
135,00 
145,00 

25,00 
35,00 
85,00 

25,00 
35,00 
35,00 

25,00 
25,00 

De ugifte og samgifte. 
Af det midlertidige løntillæg har de ugifte over 

30 aar hidtil oppebaaret samme beløb som forsør-
gere. Alle bestræbelser for at faa dette til at gælde 
alle ugifte strandede under forhandlingerne hos 
finansministeren, der til gengæld stillede sig vel-
villig overfor at bibeholde den nugældende ordning 
ikke alene for det midlertidige tillæg, men ogsaa 
for de portioner, der omregnes og henlægges under 
det særlige tillæg. Herved opnaar de ugifte over 
30 aar en procentvis s tørre lønforbedring, idet der 
for deres vedkommende ik.ke alene sker en stigning 
i det midlertidige tillæg paa ialt 3 portioner og et 
tillæg paa 9 omregnede portioner, men da de af 
disse 9 portioner hidtil kun har oppebaaret 2/ 3, sker 
der, for deres vedkommende tillige en lønforbedring 
i forskellen mellem de 2/ 3 og det fulde beløb. 

Ogsaa for den eksisterende uretfærdighed mod 
samgifte tjenestemænd og ud fra samme princip 
som for de ugifte - lige løn for lige arbejde -
henstillede organisationerne til ministeren, at det 
fulde beløb af begge tillæg blev udbetalt til samgifte 
tjenestemænd. Resultatet blev, at den højstlønnede 
faar det fulde midlertidige- og særlige tillæg, medens 
den lavestlønnede af samgifte tjenestemænd faar 
samme tillæg som ugifte under 30 aar. 

Hvor stor er den samlede lønstigning. 
Af tabel 5 fremgaar det, hvor stor en aarlig løn-

stigning vore medlemmer opnaar ved den nye over-

Tabel 5, 
Samlet stigning fra 1 , 1952 Samlet s tigning fra'/• 1953 

Lonnin2sklassc med ugifte ug ifte ugifte ugifte 
alderstillæg gifte over under gifte over under 

30 aar 30 aar 30 aar 30 aar 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

6. grundløn 555,60 747,60 370,40 963,90 1395,90 642,60 
I. alderstill. 637,20 829,20 424,80 1 I 31,30 1563,30 754,20 
2. " 718,80 910,80 479,20 1298,70 1730,70 865,80 

7. grundløn 441,60 617,60 294,40 656,10 1052,10 437,40 
I. alderstill. 496,80 672,80 331,20 866,70 1262,70 577,80 
2. " 537,60 729,60 358,40 , 936,90 1368,90 624,60 

11. grundløn 415,20 575,20 276,80 596,70 956,70 397,80 
I. alderstill. 495,60 671,60 330,40 710,10 1106,10 473,40 
2. " 458,40 634,40 305,60 747,90 1143,90 498,60 

12. grundløn 436,80 596,80 291,20 618,30 978,30 412,20 
I. alderstill. 528,00 704,00 352,00 742,50 1138,50 495,00 

13. grundløn 432,00 432,00 288,00 576,00 576,00 384,00 
I. alderstill. 426,00 586,00 284,QO 607,50 967,50 405,00 
2. " 393,60 553,60 262,40 575,10 935,10 383,40 

14. grundløn 432,00 432,00 288,00 576,00 576,00 384,00 
I. alderstill. 432,00 432,00 288,00 576,00 576,00 384,00 
2. " 432,00 432,00 288,00 576,00 576,00 384,00 
3. " 432,00 432,00 288,00 576,00 576,00 384,00 

enskomst pr. 1. april i aar og pr. 1. april til næste 
aar. I beløbene er indregnet saavel stigningen i det 
midlertidige løntillæg som stigningen i det særlige 
tillæg. Foranlediget af den forhøjelse, der fandt sted 
for størrelsen af portionerne i det midlertidige 
tillæg (for pensionsgivende lønninger mellem 3000-
4499 fra 120 kr. til 144 kr. og for pensionsgivende 
lønninger over 4500 til mindst 162 kr.) vil nogle 
af lønklassernes mellemste løntrin pr. 1. april 1952 
opnaa en lidt større lønstigni ng end dem paa slutløn, 
men hel eller delvis udligning heraf finder sted pr. 
1. april 1953. 

Pensionisterne. 
Det aftaltes, at det midlertidige løntillæg tildeles 

pensionister med 70 pct. af det beløb, der ydes til 
en til pensionens størrelse svarende tjenestemands-
løn. Det betyder en forhøjelse udover de 3 por-
tioner i det midlertidige tillæg, idet der tidligere er 
gaaet ud fra portioner å 120 kr., nu bliver det 
portioner å 144 kr. for de fleste pensionister inden-
for vore kategorier. Fra 1. april d. a. giver det en 
forhøjelse af den aarlige pension paa 302,40 kr. og 
fra 1. april 1953 en samlet aarlig forhøjelse paa 
403,20 kr. Af det særlige tillæg faar pensionisterne 
det fulde beløb, men det faar først indvirkning paa 
pensioner paa over 4000 i grundpension. 

Honorarer og bestillingstillæg. 
Finanslovhonorarerne skal fremtidig reguleres 

med 5 pct. for hver 3 portioner, reguleringstillægget 
ændres op eller ned. Da reguleringstillægget er 
steget med 6 portioner, s iden honorarerne sidst 
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blev forhøjet, betyder det, at der pr. 1. april d. a. 
sker en forhøjelse med 10 pct. fra 65 til 75 pct. 

Dette faar ogsaa betydni ng for de honorarer, der 
oppebæres af vore medlemmer. Som bekendt har 
vi truffet aftale med generaldirektoratet om, at 
kørerlærerhonorarer m. v. fra 1. april 1951 skal 
ændres i takt med procenttillægget til finanslov-
honorarerne efter en bestemt skala. Af foreningens 
lommebog side 70 fremgaar det, hvor meget de 
enkelte honorarer udgør fra 1. april i aar, det er 
beløbene ud for procentsats 75. Ogsaa depotfor-
standerhonorarerne stiger med 10 pct. fra denne 
dato. 

Løn ningskl. 

Tabel &. 
Lønningsindtægt '/• 1952 

(eksclusive s tedtil læg 
og sonderjydsk tillæg) 

Lønningsindtægt ' /• 1953 
(ekscl usive sted ti llæg 
og sond<rjydsk tillæg) 

med gifte 
ugifte 
over 

30 aar 

ugifte 
under 
30 aar 

gifte 
ugifte 
over 

30 aar 

ugifte 
under 
30 aar alderstil læg 

Kr. Kr. Kr . Kr Kr. Kr. 

6. grunl. 12956,40 11516,40 10757,60 13364,70 12164,70 11029,80 
I. alderst. 13462,80 12022,80 11415,20 13956,90 12756,90 11544,60 
2. ,, 13969,2012529,2011672,80 14549,10 13349,10 12059,40 

7. grunl. 10806,00 9486,00 8864,00 11020,50 9920,50 9007,00 
I. alderst. 11569,20 10249,20 9572,80 11939, 10 10839, 10 9819,40 
2. ,, 12584,40 11144,40 10409,60 12983,70 11783,70 10675,80 

11. grunl. 9522,00 8322,00 7768,00 9703,50 8703,50 7889,00 
I. alderst. 10506,00 9186,00 8564,00 10720,50 9620,50 8707,00 
2. ,, 11106,00 9786,00 9144,00 11395,50 10295,50 9337,00 

12. grunl. 9402,00 8202,00 7648,00 9583,50 8583,50 7769,00 
1. alderst. 10326,00 9006,00 8384,00 10540,50 9440,50 8527,00 
2. ,, 10686,00 9366,00 8564,00 10900,50 9800,50 8887,00 

13. grunl. 9132,00 7932,00 7388,00 9276,00 8276,00 7684,00 
1. alderst. 9462,00 8262,00 7708,00 9643,50 8643,50 7829,00 
2. · ,, 9642,00 8442,00 7888,00 9823,50 8823,50 8009,00 

14. grunl. 8592,00 7392,00 6848,00 8736,00 7736,00 6944,00 
I. alderst. 8742,00 7542,00 6998,00 8886,00 7886,00 7094,00 
2. ,, 8892,00 7692,00 7148,00 9036,00 8036,00 7244,00 
3. ,, 9042,00 7842,00 7298,00 9 186,00 8186,00 7394,00 

Bestillingstillæggene, som har interesse for depot-
lederne i Elektrokontrollen, søges efter tilsvarende 
regler som for honorarerne forhøjet med udgangs-
punkt i tillæggenes størrelse pr. april 1946. Der 
vil for disse tillægs vedkommende antagelig blive 
tale om en forhøjelse paa 35 pct. 

Ferieudvalget. 
overenskomsten med finansministeren indgik 

ogsaa aftalen om, at ferieudvalget snarest skal gen-
optage sit arbejde. Den betænkning, som udvalget 
for længst har udarbejdet, men som aldrig er ført 
ud i livet er tiden nu løbet fra. Udvalgets frem-
tidige arbejde maa bygges paa den ferieudvidelse, 
arbejderne opnaaede i den sidste overenskomst. 
Hvilke resultater ferieudvalget kommer til defl:ne 
gang vides endnu ikke, men det maa forventes, at 

det søger gennemført en forlænget ferie til alle 
uanset deres nuværende antal feriedage. 

Paa grund af det sene tidspunkt forhandlingerne 
sluttede mellem finansministeren og organisatio-
nerne, og den tid der gaar, inden forslaget er færdig-
behandlet paa rigsdagen, kan det næppe ventes, 
at bogholderkontoret kan være færdig med om-
regningen af lønningerne før en gang i løbet af 
maj maaned. Der maa derfor først regnes med 
udbetaling til 1. juni for saavel forhøjel sen for april, 
maj og juni maaned. 

Lovforslaget fremsat af finansministeren 
Finansministeren frem satte i folketinget den 23. 

april 1952 følgende: 
Forslag til lov 

om 
midlertidigt løntillæg m. v. til statens 

tjenestemænd m. fl. 
§ 1. 

Stk. 1. Der ydes i perioden 1. april 1952- 31. 
marts 1954 et midlertidigt løntillæg til statstjeneste-
mænd m. fl., som oppebærer reguleringstillæg i 
henhold til reglerne i lov nr. 301 af 6. juni 1946 
om statens tjenestemænd. Det midlertidige løntillæg 
fastsættes saaledes: 
a) For gifte mænd m. fl. jfr. tjenestemandslovens 

§ 92, stk. 1, samt andre tjenestemænd over 30 
aar udgør tillægget i forhold til den samlede 
pensionsgivende lønning følgende aarlige beløb : 
For finansaaret 1952- 53: 
under 1.500 kr . . . ... . . . . .... ... . . 
1.500- 2.999 ,, .. ... .. ......... . . 
3.000- 4.499 ,, ...... . .. . ....... . 
4.500 og derover ...... . .... .. ... . 
dog mindst 1.296 kr. 
For finansaaret 1953- 54: 
under 1.500 kr. . .. . .. .... . . 
1.500- 2.999 ,, ... .. ... ....... . . . 
3.000- 4.499 ,, .. ..... .. . ..... . . . 
4.500 kr. og derover . . . . ...... . . . . 
dog mindst 1.458 kr. 

70,4 pct. 
1.056 kr. 
1.152 " 

24 pct., 

79,2 pct. 
1.188 kr. 
1.296 . ,, 

27 pct., 

b) For alle øvrige tjenestemænd udgør det midler-
tidige løntillæg 2/ 3 af beløbet efter a). 

Stk. 2. Til pensionister og tjenestemænd paa 
ventepenge ydes det midlertidige løntillæg med 70 
pct. af de i henhold til stk. 1 fastsatte beløb, idet 
de beløb, som danner grundlaget for beregningen 
af de til pensionen (ventepengene) knyttede regu-
leringstillæg, træder i stedet for den samlede aarlige 
pensionsgivende lønning ved bestemmelsen af til-
læggets størrelse. 

Stk. 3. For samlevende ægtefæller kommer reg-



Nr. 6 GIV AGT 45 

Jerne i tjenestemandslovens § 93, stk. 2, tilsvarende 
til anvendelse med den ændring, at den ægtefælle, 
hvem der ydes ½ reguleringstillæg, oppebærer det 
midlertidige løntillæg efter de foran i stk. 1 b) 
angivne regler. § 2. 

Stk. l. For perioden l. april 1952- 31. marts 
1954 ydes der endvidere statstjenestemænd m.fl., 
der oppebærer reguleringstillæg i henhold til reg-
lerne i lov nr. 301 af 6. juni 1946 om statens tjeneste-
mænd, et' særligt tillæg der i forhold til den samlede 
pensionsgivende lønning udgør nedenfor anførte 
aarlige beløb. 

Stk. 2. Til pensionister og tjenestemænd paa 
ventepenge ydes det i nærværende paragraf om-
handlede særlige tillæg med de i stk. 1 angivne 
beløb, idet de beløb, der danner grundlag for be-
regningen af de til pensionen (ventepengene) knyt-
tede reguleringstillæg træder i stedet for den sam-
lede aarlige pensionsgivende lønning ved bestem-
melsen af tillæggets størrelse. 

Stk. 3. For samlevende ægtefæller kommer reg-
lerne i tjenestemandslovens § 93, stk. 2, tilsvarende 
til anvendelse med den ændring, at den ægtefælle, 
hvem der i henhold til nævnte bestemmelse ydes 
halvt reguleringstillæg, oppebærer det heromhand-
lede særlige tillæg som anført i stk. 1. 

§ 3. 
Stk. l. Reglerne i tjenestemandslovens § 95 finder 

tilsvarende anvendelse med hensyn til de i §§ 1 
og 2 omhandlede tillæg. 

Stk. 2. Tillæggene udbetales med 1/ 12 maanedlig 
forud sammen med lønningen (pensionen, vente-
pengene). 

Stk. 3. Tillæggene kan ikke medregnes i det 
beløb, for hvilket der i henhold til tjenestemands-
lovens § 34 kan gives forskrivning. 

§ 4. 
Stk. l. §§ 1-3 finder tilsvarende anvendelse med 

hensyn til tjenestemænd, pensionister m. fl. i folke-
skolen og folkekirken, som oppebærer regulerings-
tillæg efter reglerne i tjenestemandslovens kapitel 
5, og de heraf følgende udgifter afholdes paa til-
svarende maade som fastsat med hensyn til regu-
leringstillægget i lov nr. 414 af 12. juli 1946 samt 
lovene nr. 417 og 418 af 12. juli 1946. 

Stk. 2. I de i tjenestemands lovens § 97, stk. 2, 
omhandlede tilfælde, hvor der oppebæres tillæg til 
honorarer, ydes der i finansaaret 1952- 53 et mid-
lertidigt tillæg, der fastsættes til 15 pct. af honorar-
beløbet. For finansaaret 1953- 54 udgør det mid-
lertidige tillæg 18 pct. af honorarbeløbet. 

Paa tilsvarende maade forholdes med de i § 103 

Samgifte tjenestemænd, 
Samlet pensionsgivende lønning Gifte mænd m. ff. Andre tjenestemænd Andre tjenestemænd der i henhold til tjl. 

S fl3 stk. 2. oppebærer jfr. tjl. S 92, stk. I over 30 aar under 30 aar 
1/ 2 reg. t illæg 

1952-53 1953-54 1952-53 1953-54 1952 53 1953•54 1952·53 1953-54 

Under 1.500 kr . . . ....... 0 0 102/.°io 24°/0 0 0 51 / , °lo 12°io 
1.500- 3.999 " . .. . . ... 0 0 160 360 0 0 80 180 
4.000- 4.499 " .. .. . .. . . 30 67,50 190 427,50 20 45 100 225 
4.500 - 4.999 " 42 94,50 218 490,50 28 63 116 261 
5.000- 5.499 " 102 229,50 278 625,50 68 153 156 351 
5.500- 5.999 " ... . . 162 364,50 338 760,50 108 243 196 441 
6.000- 6.499 " . . . . . . . . . 174 391,50 366 823,50 116 261 212 477 
6.500- 6.999 " .. .. .. .. . 234 526,50 426 958,50 156 351 252 567 
7.000- 7.499 " . ... . . .. . 294 661 ,50 486 1.093,50 196 441 292 657 
7.500- 7.999 " . . . . . . . . . 306 688,50 514 1.156,50 204 459 308 693 
8.000- 8.499 " .. .... .. . 366 823,50 574 1.291 ,50 244 549 348 783 
8.500- 8.999 " .. . . . . . .. 426 958,50 634 1.426,50 284 639 388 873 
9.000 - 9.499 " . .. . . . ... 438 985,50 662 1.489,50 292 657 404 909 
9.500 - 9.999 " .. . . . . . . 498 1.120,50 722 1.624,50 332 747 444 999 

10.000- 10.499 " . . . . . . . . . 558 1.255,50 782 1.759,50 372 837 484 1.089 
10.500- 10.999 " . . . ...... 570 1.282,50 810 1.822,50 380 855 500 1.125 
11.000 - 11.499 " . . . . . . . . . 630 1.417,50 870 1.957,50 420 945 540 1.215 
11.500- 11.999 " . ... ... . . 690 1.552.50 930 2.092,50 460 1.035 580 1.305 
12.000- 12.499 " ..... . . . . 702 1.579,50 958 2.155,50 468 1.053 596 1.341 
12.500- 12.999 " ... .... . . 762 1.714,50 1.018 2.290,50 508 1.143 636 1.431 
13.000- I 3.499 " . . . ... . .. 822 1.849,50 1.078 2.425,50 548 1.233 676 1.521 
13.500- 13.999 " 882 1.984,50 1.138 2.560,50 588 1.323 716 1.611 
14.000- 14.499 " ... .. . .. . 942 2.119,50 1.198 2.695,50 628 1.413 756 1.701 
14.500- 14.999 " .. . ... . .. 1.002 2.254.50 1.258 2.830,50 668 1.503 796 1.791 
15.000- 15.499 " . . . . . . . . . 1.062 2.389,50 1.318 2.965,50 708 1.593 836 1.881 
15.500- 15.989 " . ... . ... . 1.122 2.524,50 1.378 3.100,50 748 1.683 876 1.971 
16.000-16.499 " . . . . . . . . . 1.182 2.659,50 1.438 3.235,50 788 1.773 916 2.061 
16.500- 16.999 " . .. 1.242 2.794,50 1.498 3.370,50 828 1.863 956 2.151 
17.000 kr. og derover .... 1.306 2.929,50 1.558 3.505,50 868 1.953 996 2.241 
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i lov nr. 279 af 9. juni 1948 om valg til rigsdagen 
omhandlede vederlag. Til personer, der oppebærer 
pension i henhold til nævnte lovs§§ 105- 107, ydes 
det midlertidige løntillæg med 70 pct. af de foran -
nævnte beløb. 

§ 5. 
Til § 93, stk. 2, i lov nr. 301 af 6 . juni 1946 om 

statens tjenestemænd tilføjes nyt 2. punktum: 
Saafremt tjenesteydelsen for den ene af de sam-

levende ægtefæller er nedsat mod reduktion i lønnen, 
ydes der den af ægtefællerne, hvis udbetalte pen-
sionsgivende lønning er størst, reguleringstillæg 
efter reglerne i § 92 og den anden ægtefælle halv-
delen af et efter samme regler beregnet regulerings-
tillæg, idet der dog for den af ægtefællerne, hvis 
tjenesteydelse er nedsat, foretages en til tjeneste-
tidsnedsættelsen svarende reduktion af tillægget; 
for begge ægtefællers vedkommende beregnes regu-
leringstillægget i forhold til den for den paagældende 
for fuld tjeneste gældende pensionsgivende lønning. 

§ 6. 
Til de paa finansloven optagne honorarer ydes 

der med virkning fra 1. april 1952 et tillæg paa 
75 pct. af honorarbeløbet. 

For hver 360 kr., reguleringstillægget og det 
midlertidige løntillæg til tjenestemænd, hvis pen-
sionsgivende lønning andrager fra 1.500 kr. til 2.999 
kr. og som oppebærer reguleringstillæg i henhold 
til tjenestemandslovens§ 92, stk. 1, forhøjes udover 
4.920 kr eller nedsættes under 5.279 kr., forhøjes 
eller nedsættes tillægget til finanslovhonorarerne 
med 5 pct. 

§ 7. 
Til de i tjenestemandsloven optagne bestillings-

tillæg, der hidtil med hjemmel paa bevillingslov 
har været dyrtidsreguleret, ydes med virkning fra 
1. april 1952 samme _procenttillæg som i § 6 fastsat 
for finanslovhonorarerne. 

Til de fra ikrafttrædelsen af tjenestemandsloven 
af 6. juni 1946 gældende bestillingstillæg, som ikke 
hidtil har været dyrtidsreguleret, ydes der med 
virkning fra 1. april 1952 et tillæg, der fremkommer 
som forskellen mellem de til enhver tid gældende 
procenttillæg til finanslovhonorarerne og det fra 
tjenestemandslovens ikrafttrædelse gældende hono-
rartillæg paa 40 pct. 

Til bestillingstillæg, som er fastsat efter 6. juni 
1946, og som hidtil ikke har været dyrtidsreguleret, 
ydes der et tillæg, der fremkommer som forskellen 
mellem det til enhver tid gældende procenttillæg 
til finanslovhonorarerne og det paa tidspunktet for 
bestillingstillæggets fastsættelse ydede tillæg til disse 
honorarer. 

Bestillingstillæg, der ydes i henhold til finans-
loven samt i henhold til lov nr. 200 af 12. april 
1949 om det kommunale skolevæsens styrelse og 
tilsyn, reguleres paa tilsvarende maade som foran 
angivet for de tjenestemandsloven optagne be-
stillingstillæg. 

§ 8. 
Denne lov træder kraft den I. april 1952. 

Bemærkninger ved lovforslaget. 
Efter at lov nr. 113 af 22. marts 1951 om mid-

lertidigt løntillæg til statens tjenestemænd er udløbet 
pr. 31. marts 1952, har der mellem finansministeren 
og stats tjenestemændenes 3 centralorganisationer 
samt Danmarks lærerforening været ført forhandling 
om fortsat ydelse og eventuel forhøje lse af det 
nævnte tillæg, idet man samtidig paa baggrund af 
den i folketingets lønningsudvalgs betænkning af 
20. marts 1951 indeholdte enstemmige udtalelse 
vedrørende den stedfundne lønnivellering for de 
mellemste og højeste lønninger har drøftet, hvilke 
foranstaltninger der maatte være rimelige til imøde-
gaaelse af denne niveliering. 

Under de nævnte forhandlinger er der opnaaet 
enighed om for finansaaret 1952- 53 og 1953-54 
at søge lovfæstet den i nærværende lovforslag om-
handlede lønordning, for hvis enkeltheder er nær-
mere redegjort i nedenstaaende bemærkninger til 
de enkelte paragraffer. 

Til § I. 
Siden 1. januar 1948 har der med hjemmel i 

lovene af 30. oktober 1948, 23. november 1949, 
27. maj 1950 og 22. marts 1951 været ydet stats-
tjenestemændene et midlertidigt løntil_læg, der har 
haft til formaal i et vist om fang at ophæve den 
siden ikrafttrædelsen af tjenesterffandsloven af 6. 
juni 1946 stedfundne forskydning i forholdet mellem 
den gennemsnitlige timefortjeneste for faglærte og 
ufaglærte arbejdere i det private erhverv og de for 
tjenestemandsansatte arbejdere gældende lønninger. 

Det midlertidige løntillæg har siden 1. oktober 
1950 været fastsat til et beløb, der for pensions-
givende lønninger paa indtil 4.000 kr. har svaret 
til 6 ordinære reguleringstillægsportioner a 120 kr. 
og for pensionsgivende lønninger paa 4.000 kr. og 
derover til 6 portioner a 3 pct. af den samlede 
pensionsgivende lønning, dog højst 1.500 kr. aarlig. 

Siden vedtagelsen af loven 22. marts 1951 har 
udviklingen medført, at det maa anses for paakrævet 
dels at søge lovgivningen om et midlertidigt løn-
tillæg til statstjenestemændene forlænget, dels at 
overveje, i hvilket omfang der maatte være grund-
lag for at forhøje tillæget. De faktorer, der herved 
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maa tages i betragtning, er dels de ved det nu ved-
tagne mæglingsforslag af marts 1952 bevirkede løn-
forbedringer af generel karakter paa det private 
arbejdsmarked, dels den lønstigning, der for arbej-
dernes vedkommende udover de generelle lønfor-
højelser i 1950 kan konstateres i de siden da offent-
liggjorte lønstatistiker, og endelig de paaregnelige 
konsekvenser af overem:.komstforhandlingerne i 
indeværende aar udover de generelle lønforbed-
ringer. 

Under hensyn til indholdet af mæglingsforslaget 
og de øvrige fremdragne omstændigheder stiller 
man overensstemmende med de med centralorgani-
sationerne førte forhandlinger forslag om en for-
højelse af de hidtil ydede 6 midlertidige portioner 
med 2 til 8 i finansaaret 1952-53 og yderligere 
1 portion til 9 portioner i finansaaret 1953- 54. 
Endvidere foreslaas de hidtil gældende laveste satser 
for de midlertidige portioner forhøjet til 132 kr. 
for pensionsgivende lønninger mellem 1.500og 2.999 
kr. og til 144 kr. for lønintervallet 3.000-4.499 
kr. For pensionsgivende lønninger paa 4.500 kr. 
og derover foreslaas de midlertidige portioner fast-
sat til 3 pct. af den samlede pensionsgivende løn-
ning, dog ikke under 162 kr. Den hidtidige be-
grænsning af det midlercige løntillæg til højst 1.500 
kr. foreslaas samtidig ophævet. 

Det midlertidige løntillæg foreslaas iøvrigt ydet 
efter samme regler som hidtil, idet der dog for 
saa vidt angaar beregningen af tillæget til sam-
levende ægtefæller foreslaas gennemført den ord-
ning, at den ægtefælle, som hidtil i medfør af 
bestemmelsen i tjenestemandslovens § 93, stk. 2, 
har oppebaaret 1/z midlertidigt tillæg, fremtidig op-
naar dette tillæg med 2/ 3, d. v. s. efter samme 
regler som foreslaaet for ugifte under 30 aar. 

For pensionisternes vedkommende har man ikke 
fundet anledning til at foreslaa nogen ændring i 
det hidtidige princip, hvorefter pensionisterne oppe-
bærer det midlertidige løntillæg med 70 pct. 

Til § 2. 
Til imødegaaelse af den siden 1946 stedfundne 

lønvivellering for de mellemste og højeste lønnings-
klasser fremsættes der forslag om, at der foreløbig 
for perioden 1. april 1952- 31. marts 1954 ydes 
et særligt løntillæg, der for finansaaret 1952- 53 
fastsættes som forskellen mellem 4 ordinære regu-
leringstillægsportioner og et tilsvarende antal por-
tioner, beregnet pr. portion som 3 pct. af den 
pensionsgivende lønning. For finansaaret 1953-54 
foreslaas tillæget fastsat som forskellen mellem 9 
ordinære og 9 procentberegnede portioner. 

Af praktiske grunde foreslaas tillæget ydet efter 

en skala over den pensionsgivende lønning med 
intervaller paa 500 kr. 

For ugifte tjenestemænd over 30 aar foreslaas 
tillæget beregnet pr. portion som forskellen mellem 
3 pct. af den pensionsgivende lønning og den ordi-
nære reguleringstillægsportion for ikke-forsørgere, 
jfr. tjenestemandslovens § 93, stk. 1. 

Til ugifte tjenestemænd under 30 aar foreslaas 
tillæget ydet med 2/ 3 af det for forsørgere fore-
slaaede beløb. 

For samgifte ægtefæller foreslaas reglen i tjeneste-
mandslovens § 93, stk 2, bragt til anvendelse med 
den ændring, at den ægtefælle, der i henhold til 
denne bestemmelse oppebærer 1/z reguleringstillæg, 
faar det særlige tillæg beregnet pr. portion som 
forskellen mellem 2/ 3 af 3 pct. af den pensions-
givende lønning og halvdelen af den ordinære por-
tion som forsørgere. 

For pensionisternes vedkommende har man anset 
det for naturligt, at det i § 2 nævnte særlige tillæg 
ydes efter samme regler som for tjenestemænd. 

Til § 3. 
De i paragrafferne 1 og 2 omhandlede tillæg 

foreslaas udbetalt efter samme regler, som gælder 
med hensyn til tjenestemændenes reguleringstil-
læg, jfr. tjenestemandslovens kapitel 5. 

Til § 4. 
Som en konsekvens af den for statstjeneste-

mændene foreslaaede forhøjelse af det midlertidige 
løntillæg findes honorarer, der reguleres paa grund-
lag af antallet af reguleringstillægsportionen, jfr. 
tjenestemandslovens § 97, stk. 2, og valglovens § 
103, stk. 2, og § 109, ogsaa at burde forhøjes. Til 
disse honorarer ydes for tiden et tillæg paa 9 pct. 
til honorarer indtil 7.500 kr. og 71/z pct. til hono-
rarer, der overstiger 7.500 kr., dog højst 750 kr. 
aarlig. Tillæget foreslaas forhøjet med 2 portioner 
å 3 pct. til 15. pct. for finansaaret 1952-53 og til 
18 pct. for fi nansaaret 1953- 54. 

Til § 5. 
Efter den hidtidige formulering af tjenestemands-

lovens § 93, stk. 2, kan den omstændighed, at den 
højestlønnede af samgifte ægtefæller gaar paa nedsat 
tjenestetid mod tilsvarende reduktion af lønnen, 
bevirke, at ægtefællerne tilsammen kun oppebærer 
eet reguleringstillæg som forsørgere. Da dette skøn-
nes ubilligt, foreslaas bestemmelsen i tjenestemands-
lovens § 93, stk. 2, suppleret saaledes, at der aabnes 
mulighed for, at den af ægtefællerne, der faktisk 
oppebærer den største pensionsgivende lønning, 
modtager fuldt reguleringstillæg, medens den anden 
ægtefælle oppebærer nedsat tillæg. 
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Til§ 6. 
Dyrtidstillæget til finanslovhonorarerne har hidtil 

gennem en længere aarrække som overvejende 
hovedregel været reguleret med 5 pct. for hver 3 
portioners stigning eller fald i reguleringstillæget, 
idet fornøden bevilling i de enkelte tilfælde har 
været søgt ved finanslov eller tillægsbevillingslov. 

Da dette maa anses for rimeligt og hensigtsmæs-
sig t, at der etableres en automatisk dyrtidsregule-
ring af de omhandlede honorarer, foreslaas der 
fastsat en dyrtidsregulator, overensstemmende med 
den hidtidige praksis, idet man som udgangspunkt 
har taget det samlede reguleringstillæg og midler-
tidige løntillæg for en pensionsgivende lønning i 
intervallet 1.500- 2.999 kr. 

Til § 7. 
Igennem adskillige aar har visse af de i tjeneste-

mandsloven hjemlede bestillingstillæg været dyr-
tidsreguleret med samme procentbeløb som finans-
lovhonorarerne. 

Da der ikke ud fra rationelle synspunkter lader 
sig opstille nogen skarp sondring mellem de for-
skellige kategorier af bestillings tillæg, og da den 
siden 1946 stedfundne lønudvikling har medført, 
at de øvrige af de bestaaende bestillingstillæg ikke 
staar i noget rimeligt forhold til den dyrtids regu-
lerede del af lønnen, foreslaas der for disse be-
stillingstillægs vedkommende indført en automatisk 
dyrtidsregulering med 1. april 1946 som udgangs-
punkt. 

De samlede merudgifter ved gennemførelsen af 
nærværende lovforslag vil for finansaaret 1952-
53 andrage ca 42 mil!. kr. og for finansaaret 1953 
- 54 ca. 66 mil!. kr. 

Personalia. 
Afd. 44. Hillerød- Fr.- Hundested Jb. 

Motorfører H. Frederiksen er fra 1. maj 1952 
valgt til afdelingsformand. Adresse: Overdrevsvej 
l 5, Hundested. 

Afd. 37. Østsjællandske Jernbaner. 
Dødsfald: Pens. Lokomotivfører R. Petersen, 

Faxe, død den 2. april 1952. 

Afdl. 47. Bornholmske Jernbaner. 
Dødsfald: Lokomotivfører Frands Pedersen plud-

selig afgaaet ved døden den 7. maj 1952. 

Afd. 16. Aarhus- Odder J b. 
Lokomotivfører C. Martens har søgt og faaet 

sin afsked fra 1. april og overgaar til hv. medlem. 
Fra samme dato er motorfører C. Jacobsen for-

fremmet til lokomotivfører, og haandværker K. 

Andersen forfremmet til motorfører i 13. a lk., 
samt maskinarbejder Sv. Kirkegaard som haand-
værker, men som afløser for lokomotivpersonalet. 

Afd. 22. Kolding- Troldhede Jb. 
Lokomotivfører Kynde Nielsen forfremmet til 

værkmester i 6. lk. 
Motorfører Kurt Mellin forfremmet til lokomotiv-

formand. 
Skinnebusførerne K. Andersen og H. V. Jensen 

forfremmet til motorførere i 12. a lk. 
Lokomotivfyrbøderaspirant S.Jørgensen forfrem-

met til lokomotivfyrbøder. Forfremmelsen gælder 
fra l. april 1952. 

Dødsfald. 
Fra vor afdeling paa Bornholm har vi modtager 

den sørgelige meddelelse, at vor gode ven, kollega 
og medarbejder, lokomotivfører Frands Pedersen, 
Rønne, der igennem mange aar har været afdelings-
formand for vor derværende afdeling, pludselig er 
afgaaet ved døden og blev begravet søndag den 
11. maj d. a. 

Frands Pedersen var en rolig og besindig mand, 
der ved hele sin færd havde skabt sig en stor 
vennekreds saavel indenfor de lokale rammer, som 
indenfor Forbundet, hvor vi havde ventet at mødes 
med ham igen til vor kongres den 12. juni d. a. 
Desværre ville skæbnen det anderledes. Frands 
Pedersen er ikke mere, og vi kan kun beklage 
hans tidlige bortgang og udtale et: Æret være hans 
minde. C. P. Einshøj. 

Paa given foranledning skal det gentages, at ar-
tikler, der indsendes anonymt, og hvor man ikke 
overfor redaktionen angiver navn og adresse, ikke 
kan optages i vort medlemsblad. 

C. P. Einshøj. 
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