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FÖRSTA AVDELNINGEN.

Pensionering av anställningshavare vid statens järnvägar.

I; 1. Eungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 416)

1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente.

1 avd. Allmänna bestämmelser.

1 §.
1 mom. Detta reglemente skall, med de undantag som angivas i 2 §,

äga tillämpning å följande statstjänstemän, å vilka statens allmänna avlö
ningsreglemente, äger tillämpning, nämligen:

a) innehavare av tjänst, vars lönegrad har någon av beteckningarna
Ao^ ~

b ) / ^ ^ " i
2 mom, Kungl. Maj:t äger, där särskilda skäl därtill äro, besluta, att

reglementets bestämmelser, i vad de avse tjänstemän som omförmälas i
10 §, skola lända till efterrättelse jämväl för innehavare av icke-ordinarie
statlig anställning, vilken icke avses i 1 mom.
S mom.

Vad i reglementet sägs om tjänstepensionsbestämmelser skall, där ej
annat framgår, avse dels tjänstepensionsbestämmelser, antagna av Kungl.
Majit och riksdagen, dels . Såsom tjänstepensionsbestämmelser
av förstnämnda slag anses icke bestämmelser om reservpension eller där
emot svarande engångsbelopp.
Med tjänstepensionsrätt, varom i reglementet förmäles, förstås

pensionsrätt enligt i nästföregående stycke avsedda bestämmelser.

2§. _
Från reglementets tillämpning är, där ej Kungl. Maj:t annorlunda för

ordnar, undantagen tjänsteman, vilken vid statens övertagande helt eller
delvis av enskilt företag eller i samband med dylikt företags nedläg
gande övergått till befattning, som avses i reglementet.

3_§.
4 §.

Tjänsteman, å vilken detta reglemente äger tillämpning, är efter avgång
från tjänsten berättigad att åtnjuta tjänstepension eller tjänstelivränta,
allt enligt de föreskrifter och under de villkor, som innehållas i regle
mentet jämte de närmare bestämmelser, som för tillämpningen av det
samma utfärdas av Kungl. Maj:t.
I reglementet meddelas jämväl bestämmelser om ordinarie tjänste

mans skyldighet att avgå från tjänsten m. m.

5 §. _
1 mom. Fråga om rätt att komma i åtnjutande av tjänstepension

eller tjänstelivränta enligt detta reglemente prövas

Ändrings tryck nr 8 (30 blad)
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I: 1 Pensioneringsbestämmelser. Str 8.

a) i fall som avses i 6 § 4 mom., 11 § 2 mom. och 22 § 1 mom. av
Kungl. Maj:t; samt

b) i andra fall beträffande tjänsteman vid postverket, televerket,
statens järnvägar, statens vattenfalls verk eller domänverket av veder
börande verks styrelse och beträffande annan tjänsteman av statskon
toret.

Pension eller livränta, vartill rätt föreligger, skall till beloppet fast
ställas av den här ovan under b) omförmälda myndigheten.
2 mom. Då pension eller livränta fastställes, skall skriftligt bevis

därom tillställas den till förmånen berättigade.

2 avd. Om ordinarie tjänstemans skyldighet att avgå m. m.

6 §.
1 mom. Ordinarie innehavare av domarämbete, med undantag av

vattenrättsingenjör, är skyldig att avgå från tjänsten, därest han

2 mom. Annan ordinarie tjänsteman än i 1 mom. avses är skyldig att
avgå från tjänsten, därest han

a) i fråga om tjänsteman, som tillsatts medelst fullmakt eller konsti-
tutorial, uppnått den levnadsålder, vid vilken pensionsåldern inträder;

b) till följd av yrkesskada befinnes för framtiden oförmögen att på|
tillfredsställande sätt sköta sin tjänst; eller

c) till följd av sjukdom, vanförhet eller lyte i andra fall än under b)
sägs eller till följd av nedsatt arbetsförmåga befinnes för framtiden
oförmögen att på tillfredsställande sätt sköta sin tjänst.

Finner i fall, varom under b) och c) här ovan förmäles, den myndig
het, som äger pröva frågan om tjänstemannens rätt att komma i åtnju
tande av pension, anledning antaga att tjänstemannen kan tjänstgöra i
sådan annan befattning till vilken han må vara pliktig att låta förflytta sig,
skall frågan, huruvida förflyttning lämpligen bör ske, underställas Kungl.
Maj:ts prövning eller, där prövningen av nämnda fråga enligt Kungl.
Maj:ts beslut ankommer på myndigheten, av denna upptagas till av
görande.

Vad i detta moment stadgats skall icke föranleda inskränkning i den
vidsträcktare avgångsskyldighet, som på grund av beslut av Kungl. Majrt
och riksdagen må vara för viss tjänsteman gällande.
3 mom, I fråga om i 2 mom. avsedd tjänsteman, som tillsatts medelst

fullmakt eller konstitutorial, må den myndighet, som äger att från
tjänsten avskeda, då synnerliga skäl därtill äro, medgiva tjänstemannen
anstånd med avsked efter pensionsålderns inträde, så länge han är fullt
tjänstduglig, dock icke längre tid än sammanlagt ett år.
Då särskilda omständigheter därtill föranleda, må Kungl. Majrt be

träffande tjänsteman, varom förmäles i nästföregående stycke, medgiva
anstånd med avsked längre tid efter pensionsålderns inträde än där sägs,
dock icke i något fall längre än sammanlagt tre år efter nämnda tidpunkt.
4 mom, Befinnes i 2 mom. avsedd tjänsteman, som tillsatts medelst

fullmakt eller konstitutorial, urståndsatt att på tillfredsställande sätt full
göra sina tjänståligganden och är ej sådant fall för handen, varom i 2
mom. första stycket sägs, må Kungl. Majrt, därest för tjänstemannen
högst fem år återstå till pensionsålderns inträde, förklara honom skyldig
att avgå från tjänsten och entlediga honom.

Tjänsteman, som genom lagakraftägande dom befunnits skyldig till
förfarande, varå avsättning kunnat följa, men som jämlikt 5 kap. 5 §
strafflagen förklarats fri från ansvar, må av Kingl. Majrt, jämväl i annat

— 6 —
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fall än i nästföregående stycke. sägs, förklaras skyldig att avgå samt
entledigas.
5 mom. Icke-ordinarie befattningshavare må ej bibehållas i sin be

fattning, därest han
a) uppnått en levnadsålder, som med ett år överstiger hans ålder

vid pensionsålderns inträde, Kungl. Maj:t dock obetaget att, då särskilda
omständigheter därtill föranleda, medgiva bibehållande i befattningen
ytterligare sammanlagt högst två år;

b) till följd av yrkesskada befinnes för framtiden oförmögen att på
tillfredsställande sätt sköta sin tjänst; eller

c) till följd av sjukdom, vanförhet eller lyte i andra fall än under b)
sägs, eller till följd av nedsatt arbetsförmåga befinnes för framtiden
oförmögen att på tillfredsställande sätt sköta sin tjänst.
I fall, varom under b) eller c) här ovan fÖrmäles, skall bestämmelsen

i 2 mom. andra stycket äga motsvarande tillämpning.

7 §■ . _
1 mom. För ordinarie befattningar, vilka tillsättas medelst fullmakt

eller konstitutorial, så ock för icke-ordinarie befattningar in
träder pensionsåldern vid den tid, som nedan i denna paragraf angives.

Har ordinarie tjänsteman utan något sitt förvållande förflyttats till
tjänst, för vilken gäller annan pensionsålder, skall dock den nya pensions
åldern icke tillämpas å honom, såframt han icke inom viss, av Kungl.
Maj:t bestämd tid anmäler sin önskan att bliva underkastad den nya
åldersbestämmelsen.

2 mom. För följande befattningar inträder pensionsåldern vid den i
4 mom. angivna tid efter det befattningshavaren uppnått nedan angivna
levnadsålder:

A. Civila befattningar och civihnilitära beställningar

Lönegrad Levnadsår

Ao, Åe 1 —11 60

65

65

Ao, Ae 12—26
Bo, Be 1—10

Utan hinder av vad här ovan sägs skall för vissa ordinarie befatt
ningar gälla den särskilda pensionsålder, som bestämmes av Kungl.
Maj :t med stöd av riksdagens beslut.

För ovan avsedda icke-ordinarie befattningar äger Kungl. Majit, med
avvikelse från vad i detta moment i övrigt stadgats, fastställa särskild
pensionsålder.

3 mom. För icke-ordinarie anställning, vilken avses i 1 § 2 mom., in
träder pensionsåldern vid den i 4 mom. angivna tid efter det anställ-
ningshavaren uppnått den levnadsålder, som av Kungl. Maj:t fastställts.

4 mom. För innehavare av militär eller civilmilitär beställning vid för
svaret

För övriga befattningar inträder pensionsåldern, där ej annat följer
av i reglementet meddelade särskilda bestämmelser, vid utgången av
den kalendermånad, under vilken den i 2 mom. avsedda levnadsåldern
uppnås.

2—1194 57 — 7 —
Ändringstryck nr 9 (26 blad)

1957
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Anm. 7 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 372.

8 §.
Med yrlcesslcada förstås i detta reglemente sådan skada, som inträffat

vid utövande av befattning eller uppdrag i statens tjänst eller av annan
med tjänstepensionsrätt förenad befattning och på grund varav rätt
till ersättning föreligger enligt lagen den 14 maj 1954 om yrkesskade
försäkring eller lagen den 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i
arbete, ävensom sådan i dylik befattning eller dylikt uppdrag ådragen
yrkessjukdom, varom förmäles i lagen den 14 juni 1929 om försäkring
för vissa yrkessjukdomar.

Vad i reglementet stadgas om yrkesskada skall äga tillämpning jäm
väl där tjänsteman på grund av befattning eller uppdrag, som i näst
föregående stycke sägs, blivit utsatt för våld eller annan misshandel.

.  .

1 mom. Beträffande ordinarie tjänsteman, som tillsatts medelst för
ordnande, skall frågan om tjänstemannens rätt att komma i åt
njutande av tjänstepension, där sådan fråga förekommer, avgöras i sam
manhang med beslut om förordnandes upphörande, så ock då meddelat
förordnande utlöper utan att efterföljas av förnyat förordnande.
2 mom. Beträffande ordinarie tjänsteman, som tillsatts medelst full

makt eller konstitutorial, samt annan icke-ordinarie befattningshavare än
i  1 mom. sägs må beslut om avsked eller entledigande icke meddelas
utan att frågan om tjänstemannens rätt att komma i åtnjutande av
tjänstepension, där sådan fråga förekommer, dessförinnan avgjorts eller
i samband med beslutet avgöres. Vad nu sagts har dock icke avseende
å innehavare av förtroendesyssla enligt § 35 regeringsformen.

Underlåter tjänsteman, som i nästföregående stycke avses, att söka
avsked eller entledigande, ändock att enligt vederbörande myndighets
beprövande förhållande föreligger, som enligt 6 § 1, 2 eller 5 mom. bör
föranleda hans avgång, ankommer på myndigheten att föranstalta om
prövning av frågan om tjänstemannens rätt att komma i åtnjutande av
tjänstepension samt att, därest pensionsrätt prövats föreligga, entlediga
tjänstemannen eller göra hemställan om hans entledigande.
3 mom. I fall, varom förmäles i 6 § 4 mom., må beslut om entledi

gande icke meddelas utan att tjänstemannen erhållit tillfälle att inkomma
med yttrande i ärendet.

3 avd. Om tjänstepension.

1 kap. Tjänstemän i allmänhet.

Gemensamma bestämmelser.

§■ . .Bestämmelserna i detta kapitel äga tillämpning å dels ordinarie
tjänstemän, som tillsättas medelst fullmakt eller konstitutorial, dels ock
icke-ordinarie befattningshavare.
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1 mo7n. Rätt att vid avgång från tjänsten komma i åtnjutande av
tjänstepension tillkommer i detta kapitel avsedd tjänsteman,

a) därest han uppnått den levnadsålder, vid vilken pensionsåldern in- I:H
trader, och sadant fall som under b) eller c) sags icke foreligger (ålders
pension); r V

b) i fall som avses i 6 § 1 mom. b), 6 § 2 mom. första stycket b) eller y y ̂
"6 § 5 mom. första stycket b) (invalidpension); samt

c) i fall som avses i 6 § 1 mom. c), 6 § 2 mom. första stycket c) eller
'6 § 6 mom. första stycket c), så ock där tjänsteman med tillämpning
-av bestämmelserna i 6 § 4 mom. förklarats skyldig att avgå (sjukpension).

Härvid iakttages dock
a) att tjänsteman icke må komma i åtnjutande av invalid- eller sjuk

pension, därest han i den ordning, varom i 6 § 2 mom. andra stycket
förmäles, prövats lämpligen böra förflyttas till annan befattning; samt

b) att ordinarie tjänsteman, som med frånträdande av tjänstens ut-
'övande innehar icke-ordinarie befattning, ej må, därest båda befatt
ningarna äro förenade med tjänstepensionsrätt enligt detta reglernente,
komma i åtnjutande av tjänstepension vid avgång allenast från den icke
ordinarie befattningen och ej heller vid samtidig avgång från båda
tjänsterna bekomma mer än en pension.
2 mom. Befattningshavare, som tidigast fem år före pensionsålderns

inträde frivilligt avgår ur tjänst, må kunna av Kungl. Maj:t medgivas
rätt att därvid komma i åtnjutande av tjänstepension (förtidspension),
•därest avgången finnes icke vara stridande mot statens intressen och
under förutsättning tillika

a) beträffande innehavare av beställning vid försvaret
b) beträffande annan tjänsteman, att han innehar minst det antal

tjänstår, som erfordras för erhållande av hel pension.
Vid tjänstårsberäkning för det ändamål, som i första stycket avses,

skola tjänståren beräknas utan iakttagande av föreskrifterna i 15 § 1 mom.
-andra och tredje styckena eller de motsvarande föreskrifter, som må
gälla på grund av stadgandet i 15 § 2 mom.

Awm. 11 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 januari 1949 genom kiingl.
kungörelse den 3 juni 1949, nr 255.

12 §.
1 mom. Tjänstepension utgöres av grundbelopp samt, i förekommande

fall, rörligt tillägg.
2 mom. Tjänstepension utgår från och med dagen näst efter den, då

.avgång från tjänsten ägt rum, till och med den dag, då en månad för
flutit efter pensionstagarens frånfälle.

Vid tillämpning av bestämmelsen i första stycket iakttages, att för
tiden efter frånfället utgående pensionsbelopp icke må sammanlagt över-
stiga^^^ kronor.
3 mom. Pensionstagare, som undergår direkt ådömt frihetsstraff eller

-är föremål för åtgärd, som förklarats skola träda i stället för sådant straff,
43ller ock avtjänar ådömt tvångsarbete, må för den tiden uppbära allenast
en tredjedel av den pension, som eljest skolat till honom utgå.
Har pensionstagaren anhörig, vilken för sitt uppehälle är beroende av

honom, må den myndighet, som fastställt pensionen, kunna medgiva
sådan anhörig rätt att uppbära det förverkade pensionsbeloppet eller
del därav.

Ändringstryck nr 2 (l5 blad)
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1:1 Pensioneringsbestämmelser. Sfcr 8.

4 mom. Utbetalning av tjänstepension sker månadsvis i efterskott en
ligt de närmare bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t; veder
börande myndighet likväl obetaget att efter pensionstagarens frånfälle
förskottvis utbetala återstående pensionsbelopp.

Anm. 12 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 januari 1949 genom kungl.
kungörelse den 3 juni 1949, nr 255.

St

Tjänstepensionens grundbelopp.

13 §.
1 mom. Storleken för år räknat av tjänstepensionens grundbelopp be

stämmes, där ej annat föranledes av stadgandena i 2—4 mom, här nedan,
dels av det tjänstepensionsunderlag, som enligt föreskrifterna i 14 § skall
för tjänstemannen tillämpas, dels ock av den tid tjänstemannen enligt
15 § äger tillgodoräkna såsom tjänstår, allt enligt de närmare bestäm
melser, som meddelas i 16—19 §§.
/ 2 mom. Har för ordinarie tjänst ändring skett beträffande pensions

ålder, ̂ tjänstepensionsunderlag eller för hel pension erforderligt antal
tjänstår, varom fÖrmäles i 16 § (tjänstålder), må grundbeloppet av
tjänstepension för den som omedelbart före ändringen innehade tjänsten
likväl icke understiga det belopp, vartill det skulle hava beräknats, därest
ändringen icke ägt rum och, i fall där pensionsåldern sänkts, såsom tjänst
år fått tillgodoräknas den tid, varmed sänkningen skett.

Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning beträffande
\  ordinarie tjänsteman, som utan något sitt förvållande förflyttats till
V^annan tjänst.

3 mom. Har tjänsteman tidigare innehaft med tjänstepensionsrätt
förenad ordinarie befattning, tillsatt medelst förordnande för viss tid,
eller befattning av det slag, som i 21 § c) detta reglemente avses, och
åtnjuter han icke tjänstepension för nämnda befattning, skall — så
framt tjänstemannen innehaft befattningen minst så lång tid, att han
ägt komma i åtnjutande av tjänstepension för densamma, om avgången
från befattningen skett på hans egen därom uttryckta önskan och till
lika innefattat avgång ur statens tjänst — vid bestämmande av tjänste
pensionens grundbelopp iakttagas, att detsamma icke må understiga
grundbeloppet av tjänstepension JEör den tidigare innehavda tjänsten,
beräknat enligt de grunder, som för tjänstemannen gällde vid förord
nandets upphörande.

Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, där tjänsteman
tidigare innehaft en och samma befattning av det slag, som avses i 21 §

— 10



Str 234. Pensioneringsbestämmelser. 1:1

b), under tid, för vilken förordnande å sådan befattning längst må med
delas, eller annan med tjänstepensionsrätt förenad befattning vid in
trädet av för densamma stadgad pensionsålder och tjänstemannen icke
åtnjuter tjänstepension för den tidigare innehavda befattningen.
4 mom. Där tjänsteman, som samtidigt avgår från ordinarie tjänst

och sådan icke-ordinarie befattning, vilken av honom innehafts med från-
trädande av den ordinarie tjänstens utövande, på grund av bestämmel
sen i 11 § 1 mom. andra stycket b) endast äger komma i åtnjutande av
en pension, skall dennas grundbelopp motsvara det högsta av de för de
särskilda tjänsterna beräknade grundbeloppen.

Äger avgång med rätt till pension samtidigt rum från icke-ordinarie
med tjänstepensionsrätt enligt detta reglemente förenade befattningar,
vilka innehavas med avkortning i tjänstgöringstiden, må pensionernas
grundbelopp sammanlagt icke överstiga det högsta av tjänstepensions
underlagen för tjänsterna. Härav föranledd minskning fördelas lika å
de särskilda grundbeloppen.
5 mom. Beräknat grundbelopp, som icke utgöres av helt med 12

jämnt delbart krontal, jämkas till närmast högre sålunda delbara tal.

14 §.
1 mom. Såsom tjänstepensionsunderlag skall vid bestämmandet av

tjänstepension för tiden intill den månad, varunder pensionstagaren upp
når 67 års ålder tillämpas det belopp (begynnelseuiiderlag), som enligt
2 eller 3 mom. gäller för den befattning från vilken avgången sker, samt
för tiden därefter det belopp (slutunderlag), som erhålles genom minsk
ning av begynnelseunderlaget med 792 kronor, såframt ej Kungl. Maj:t
i särskilt fall förordnar om lägre avdrag.

Vid bestämmande av ålders- eller förtidspension må dock, där ej
Kungl. Maj :t annorlunda förordnar, icke tillämpas högre begynnelse-

Löne

grad
nr

Pensions-

klass

Begynnelse-
underlag
kronor

Löne

grad
nr

Pensions

klass

Begynnelse
underlag
kronor

Löne

grad
nr

Pensions

klass

Begynnelse
underlag
kronor

Löneplan A
— 1 4 2 520 9 1: 17 4 476 20 1: 29 8 364

— 1 5 2 640 10 1: 18 4 644 21 1: 30 8 772

— 1 6 2 772 11 1: 19 4 860 22 1: 31 9 168

1 1 7 2 904 — 1: 20 5 112 — 1: 32 9 564

2 1 8 3 048 12 1: 21 5 412 23 1: 33 9 912

3 1 9 3 204 13 1: 22 5 712 24 1: 34 10 248

4 1 10 3 372 14 1: 23 6 024 25 1: 35 10 584

5 1 11 3 528 15 1: 24 6 360 — 1: 36 10 920

6 1 12 3 696 16 1: 25 6 744 26 1: 37 11 256

— 1 13 3 852 17 1: 26 7 128 — 1: 38 11 592

7 1 14 4 008 18 1: 27 7 536 — 1: 39 11 928

8 1 15 4 152 19 1: 28 7 944 — 1: 40 12 264

—
1 16 4 308

Löneplan B
— 2::  9 10 764 — 2: 15 13 212 — 2: 21 15 612

— 2:;  10 11 160 4 2; 16 13 608 7 2: 22 15 612

— 2:;  11 11 556 — 2: 17 14 016 8 2: 23 15 612

—. 2::  12 11 964 5 2: 18 14 412 9 2: 24 15 612

1, 2 2:1  13 12 408 — 2: 19 14 808 10 2: 25 15 612

3 2:1  14 12 816 6 2: 20 15 216
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I- 1 Pensioneringsbestämmelser. Str 234.

eller slutunderlag än som motsvarar en tredjedel av sammanlagda
beloppet av de högsta begynnelse- respektive slutunderlag, vilka må
hava varit för tjänstemannen gällande under vart och ett av de när
mast före avgången förflutna, före pensionsålderns inträde infallande
tre åren på grund av därunder innehavd, med tjänstepensionsrätt
förenad anställning.
2 mom. För befattning, som är hänförd till viss lönegrad, utgör

begynnelseunderlaget, där ej annat nedan sägs, det belopp, som i
efterföljande tabell angives för den mot lönegraden svarande pen
sionsklassen. I tabellen angivna begynnelseunderlag för pensionsklas
ser, som icke äro anknutna till viss lönegrad, äga tillämpning där så
följer av reglementets bestämmelser eller av föreskrift, som med stöd
av reglementet meddelats av Kungl. Maj :t.
3 mom. I fråga om annan icke-ordinarie befattning än i 2 mom.

sägs äger Kungl. Maj:t antingen bestämma den pensionsklass befatt
ningen skall anses tillhöra eller ock fastställa särskilt tjänstepensions
underlag.

Anm. 14 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1957 genom kungl.
kungörelsen den 6 juni 1957, nr 372,

.  §• .
1 mom. Såsom tjänstår må, i den mån ej annat följer av vad i 4 mom.

andra stycket sägs, tillgodoräknas tid före pensionsålderns inträde,
under vilken tjänsteman varit underkastad detta reglemente.

Vid tjänstårsberäkningen skall dock avdrag göras för tid, under vilken
tjänsteman av annan anledning än tjänstledighet för offentligt uppdrag
eller militärtjänstgöring vidkänts C-avdrag å lönen eller, i fråga om den
som icke åtnjuter avlöning enligt statens allmänna avlöningsreglemente,
eljest avstått samtliga kontanta avlöningsförmåner.

Tid, under vilken icke-ordinarie tjänsteman haft avkortad tjänstgöring,
skall vid tjänstårsberäkningen, i förekommande fall efter avdrag varom
i nästföregående stycke förmäles, minskas med så stor del, som svarar
mot avkortningen i tjänstgöringstiden.
2 mom. Såsom tjänstår må jämväl, i den mån ej annat följer av stad

gandet i 4 mom. andra stycket, tillgodoräknas dels tid, varunder tjänste
man varit underkastad andra tjänstepensionsbestämmelser än de i detta
reglemente innefattade, i den omfattning sådan tid enligt berörda be
stämmelser med därtill hörande övergångsstadganden fått tillgodo
räknas, dels ock tid i övrigt, vilken tjänstemannen ägt räkna såsom
tjänstår enligt de andra tjänstepensionsbestämmelser med övergångs
stadganden, vilka han sålunda varit senast underkastad, dock endast i
den mån sådan tid ej tillgodoräknats enligt föreskrifterna i 1 mom.
3 mom. På prövning i den ordning Kungl. Maj:t föreskriver beror, om

och i vad mån tid, varunder tjänsteman fullgjort arbete eller uppdrag i
eller utom statens tjänst, må tillgodoräknas såsom tjänstår, där sådan
tillgodoräkning ej må ske enligt vad ovan i denna paragraf eller eljest
är stadgat.
4 mom. Vid tjänstårsberäkning skall i förekommande fall iakttagas,

att tid varunder mer än en med tjänstepensionsrätt förenad befattning
innehafts skall tillgodoräknas med sammanlagda antalet av de för varje
särskild befattning beräknade tjänståren, dock med högst det antal som
motsvarar tiden för samtidigt innehav av befattningarna. Sker avgång
samtidigt från mer än en med tjänstepensionsrätt enli^ detta regle
mente förenad befattning, skall vad sålunda stadgats lända till efter
rättelse med avseende å tjänstårsberäkning för varje särskild avgångs
tjänst.

Såsom inskränkning i vad i 2 mom. samt nästföregående stycke stad-
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Str 8. Pensioneringsbestämmelser. I: 1

gats gäller, att av tid, varunder tjänsteman innehaft beställning å reserv
stat, må vid bestämmande av pensionsförmån enligt detta reglemente till
godoräknas allenast tid för i beställningen fullgjord tjänstgöring, så
framt ej Kungl. Maj:t annat medgiver. Utan hinder härav må dock tid,
varunder dylik beställning innehafts, tillgodoräknas beställningshavare
å reservstat, för vilken det för hel pension erforderliga antalet tjänst-
år utgör 25, till en fjärdedel och annan beställningshavare å reservstat
till en tredjedel.
5 mom. Därest vid beräkning av tjänstår den uppkomna slutsumman

utvisar del av dag, skall jämkning ske till närmast högre hela dagantal.
Anm,. 15 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1954 genom kungl. kun

görelsen den 4 juni 1964, nr 392,

.16 §•
Grundbeloppet av ålders'pension bestämmes enligt följande grunder.

Kan tjänsteman räkna minst 30 tjänstår, utgår hel pension,
vars grundbelopp är lika med begynnelse- respektive slutunderlaget. Är
tjänstårens antal mindre än nu sagts, utgår avkortad pension, vars grund
belopp motsvarar begynnelse- respektive slutunderlaget minskat med V120

för varje full fjärdedel av år, varmed antalet tjänstår under
stiger 30 .

17 §.
Grundbeloppet av invalid'pension motsvarar det för tjänstemannen

gällande begynnelse- respektive slutunderlaget eller, i fråga om icke
ordinarie tjänsteman med avkortad tjänstgöringstid, nämnda underlag
reducerat i samma omfattning, som vid avgången gällt i fråga om lönen.
Beträffande tjänsteman, som avgår efter pensionsålderns inträde, skall
likväl grundbeloppet bestämmas enligt de i 16 § angivna grunderna.

Grundbeloppet av sjukpension bestämmes enligt de i 16 § angivna
grunderna. Grundbeloppet skall dock utgöra lägst 75 procent av begyn
nelse- respektive slutunderlaget eller, i fråga om icke-ordinarie tjänste
man med avkortad tjänstgöringstid, av nämnda underlag reducerat i
samma omfattning, som vid avgången gällt i fråga om lönen, allt i den
mån beloppet icke härigenom överstiger grundbeloppet av den ålders
pension, som skulle hava tillkommit tjänstemannen, därest han under
oförändrade förhållanden kunnat kvarstå i sin befattning till pensions
ålderns inträde.

1.9 §•
1 mom. Grundbeloppet av förtidspension, varom förmäles i 11 § 2

mom. första stycket, bestämmes enligt de i 16 § angivna grunderna men
skall för tiden intill den tidpunkt, vid vilken pensionsåldern skulle hava
inträtt, vara minskat med Viso — för varje full eller påbörjad
fjärdedel av år, som vid avgångstillfället återstått till nämnda tidpunkt.

Rörligt tillägg.

20 §.
1 mom. Å tjänstepensionens grundbelopp eller, där mer än en pension

enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må utgå
rörligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj:t med stöd av
riksdagens beslut.
2 mom. Rörligt tillägg beräknas å det grundbelopp för månad, var

med pension utgår före 67 års ålder.
Ändringstryck nr 8 (30 blad)
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Härvid skall dock iakttagas, att tillägg ej beräknas å belopp, varmed
grundbeloppet överstiger 1100 kronor, och ej heller å däri ingående öre
tal, som överskjuter fullt krontal.
3 mom. Till hjälp vid uträkning av rörligt tillägg utfärdar Kungl.

Maj:t de tabeller och anvisningar, som må finnas erforderliga.
Anm. 20 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 januari 1955 genom kungl.

kungörelsen den 3 december 1954, nr 695.

2 kap. Tjänstemän, som tillsättas medelst förordnande.^

21 §.
Bestämmelserna i detta kapitel äga tillämpning å
a) ordinarie tjänstemän, som tillsättas medelst förordnande för

viss tid;
b) ordinarie tjänstemän, som tillsättas medelst förordnande för be

gränsad anställningstid; samt
c) cheferna för försäkringsinspektionen, bank- och fondinspektionen

samt sparbanksinspektionen.

22 §.
1 mom. Ordinarie tjänsteman, som tillsatts medelst förordnande

för viss tid, äger rätt att vid avgång från befattningen, som tillika inne
fattar avgång ur statens tjänst, komma i åtnjutande av tjänstepension
( förordnandepension ),

a) därest tjänsten av honom innehafts minst 12 år i oavbruten följd;
b) i fall som avses i 6 § 2 mom. första stycket b) eller c) eller i 6 §

4 mom. andra stycket;
c) därest — utan att sådant fall är för handen som avses under a)

eller b) här ovan — förordnandet utlöper och av annan anledning än av
tjänstemannen därom uttryckt önskan icke efterföljes av förnyat för
ordnande; samt

d) därest, i fråga om tjänsteman som är innehavare av förtroende
syssla enligt § 35 regeringsformen, tjänstemannen entledigas på grund
av stadgandet i sistnämnda lagrum.

Innehavare av befattning såsom chef
I denna paragraf avsedd tjänsteman, vars förordnande efter det han

uppnått en levnadsålder av 60 år på grund av därom av honom uttryckt
önskan upphäves innan tjänsten av honom innehafts 12 år i oavbruten
följd, må kunna av Kungl. Maj:t medgivas rätt att komma i åtnjutande
av förordnandepension, därest avgången finnes icke vara stridande mot
statens intressen och under förutsättning tillika

a) att han samtidigt med frånträdande av anställning, som avses i
10 §, tillträdde och därefter i oavbruten följd innehaft befattning av det
slag, varom i denna paragraf är fråga; samt

b) att han vid frånträdandet av nämnda anställning kunde tillgodo
räkna sig så stort antal tjänstår att detta utökat med den tid han inne
haft befattning av det slag, varom i denna paragraf är fråga, uppgår till
minst 30 år.

Bestämmelserna i nästföregående stycke skola äga tillämpning även
i fall, då förnyat förordnande icke meddelas på grund av att tjänste
mannen därom uttryckt önskan.

Jämväl i annat fall än ovan sagts äger tjänsteman, vilken samtidigt med
frånträdande av tidigare innehavd, med rätt till förordnandepension för
enad befattning tillträtt och därefter i oavbruten följd innehaft annan
sådan befattning, vid avgång rätt att komma i åtnjutande av förordnande-
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pension, under förutsättning att han skulle hava varit berättigad till
dylik pension för den tidigare befattningen, om han kvarstått i denna
intill tiden för avgången.

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta moment likställes med ur
statens tjänst avgången befattningshavare den, som efter avgång från
befattning, vilken avses i denna paragraf, kvarstår i statens tjänst såsomI innehavare av annan med tjänstepensionsrätt icke förenad befatt
ning än kontraktsanställning.

Anm. 22 § liar erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 372.

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
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2 mom. I fråga om grundbeloppet av förordnandepension gäller vad
nedan i 3 och 4 mom. stadgas. I övrigt skola föreskrifterna i 12 och
^0 §§ äga motsvarande tillämpning.
3 mom. Grundbeloppet för år räknat av förordnandepension mot

svarar

a) där tjänsten innehafts minst 12 år och sådant fall ej är för handen, . .
som nedan under b) sägs, ävensom där avgången är föranledd av

■ fni11 1 tjni»ii'.itii i i i>, det för befattningen gällande begynnelse- respektive slut
underlaget (grundbelopp av hel pension);

b) där tjänsteman, som innehaft tjänsten minst 12 men icke 18 år och
ej uppnått en levnadsålder av 55 år, på grund av därom av honom uttryckt
önskan får förordnandet upphävt eller vid utlöpande av förordnandet
icke får detsamma förnyat, begynnelse- respektive slutunderlaget minskat
med en sjättedel för varje påbörjat antal av fem år, varmed levnads
åldern vid avgången understiger 55 år, dock med högst tre sjättedelar
(grundbelopp av avkortad pension vid frivillig avgång);

c) eljest begynnelse- respektive slutunderlaget minskat med Vieo för
varje full fjärdedel av år, varmed tjänstetiden understiger 12 år, dock
med högst ̂ Vieo (grundbelopp av avkortad pension).
I fråga om den som vid tjänstens tillträdande innehade annan med

tjänstepensionsrätt förenad befattning skall iakttagas, att grundbeloppet
ej må understiga det belopp, vartill det skulle hava beräknats, om tjänste
mannen intill tiden för avgången kvarstått i sin förra befattning och
det för denna gällande tjänstepensionsunderlaget varit ökat med halva
skillnaden mellan underlagen för de båda befattningarna. Dylik ökning
må dock äga rum endast om tjänstepensionsunderlaget för den tjänst,
från vilken avgång sker, är större än underlaget för den tidigare inne
havda tjänsten.

Där pensionsrätten är grundad på föreskriften i 1 mom. femte stycket,
skall grundbeloppet, oavsett ovan meddelade bestämmelser, beräknas
som om tjänstemannen intill tiden för avgången kvarstått i den tidigare
befattning, som i nämnda författningsrum avses.

Vad i 13 § 2 mom. första stycket samt 13 § 3 och 5 mom. stadgas
skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse jämväl där pension fast
ställes enligt bestämmelserna i denna paragraf.
4 mom.

I  För i denna paragraf avsedda befattningar skola i fråga om tjänste-
I pensionsunderlag gälla föreskrifterna i 14 § 1 mom. första stycket samt
12 mom. första stycket.

Anm. 22 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1953 genom kungl. kun
görelsen den 5 juni 1953, nr 331.

23 §.
1 mom. Ordinarie tjänsteman, som tillsatts medelst förordnande för

begränsad anställningstid, är vid avgång från tjänsten, som tillika inne
fattar avgång ur statens tjänst,

a) därest han innehaft tjänsten under tid, för vilken förordnande å
densamma längst må meddelas, så ock i fall, som avses i 6 § 4 mom.
andra stycket, försäkrad till erhållande av tjänstepension från och med
månaden näst efter den, under vilken han fyller 65 år (uppskjuten pen
sion); samt

b) i fall, som avses i 6 § 2 mom. första stycket b) eller c), be
rättigad att komma i åtnjutande av tjänstepension (invalidpension, sjuk
pension).
2 mom. I fråga om grundbeloppet av pension, som avses i 1 mom..

Ändringstryck nr 5 (4 blad)
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gäller vad nedan i 3 och 4 mom. stadgas. I övrigt skola föreskrifterna i
12 och 20 §§ äga motsvarande tillämpning, dock med den inskränkning
i  fråga om uppskjuten pensions utgående, som följer av stadgandet i
1 mom. första stycket a) här ovan.
3 mom. Grundbeloppet för år räknat av här avsedd pension bestäm

mes av det för befattningen gällande tjänstepensionsunderlaget ävensom,
såvitt gäller uppskjuten pension, av den tid varunder tjänsten innehafts.
Härvid iakttages

a) beträffande uppskjuten pension, att grundbeloppet av sådan pen
sion bestämmes med tillämpning av de i 16 § meddelade stadgandena
angående avkortad pension;

b) beträffande invalidpension, att grundbeloppet av dylik pension
fastställes enligt den i 17 § meddelade föreskriften angående tjänste
pension av sådant slag; samt

c) beträffande sjukpension, att grundbeloppet av sådan pension skall
motsvara 75 procent av tjänstepensionsunderlaget.
I fråga om den som vid förordnandets tillträdande innehade annan

med tjänstepensionsrätt förenad befattning skall iakttagas, att grund
beloppet ej må understiga det belopp, vartill det skulle hava beräknats,
om tjänstemannen intill tiden för avgången kvarstått i sin förra be
fattning.

Vad i 13 § 2 mom. första stycket samt 13 § 3 och 5 mom. stadgas
skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse jämväl där pension fast
ställes enligt bestämmelserna i denna paragraf.
4 mom. För de i denna paragraf avsedda befattningarna gälla i fråga

om tjänstepensionsunderlag föreskrifterna i 14 § 1 mom. första stycket
samt 2 mom. första stycket.

Vid beräkning av uppskjuten pension skall tillämpas en tjänstålder
för hel pension av 30 år.
5 mom. Tillträder den som är försäkrad till erhållande av uppskjuten

pension ånyo med tjänstepensionsrätt förenad anställning, upphör hans
rätt till uppskjuten pension.
6 mom. Har den som äger rätt till uppskjuten pension, innan denna

börjat utgå, blivit varaktigt oförmögen till arbete och på grund därav
erhållit folkpension enligt gällande lag om folkpensionering, skall på
därom gjord ansökning rätten till uppskjuten pension utbytas mot en
genast börjande pension.

Grundbeloppet för år räknat av sådan tjänstepension bestämmes
enligt grunder, som fastställas av Kungl. Maj:t, till sådant belopp att,
då hänsyn icke tages till rörligt tillägg, pensionens värde vid den tid
punkt, från och med vilken densamma utgår, motsvarar värdet vid
nämnda tidpunkt av den uppskjutna pensionen. Grundbeloppet skall
likväl lägst motsvara 50 procent av det för den uppskjutna pensionen
före 67 års ålder gällande grundbeloppet.
I övrigt skola föreskrifterna i 12 och 20 §§ äga motsvarande tillämp

ning med den avvikelsen från vad i 12 § 2 mom. första stycket stadgas,
att pensionen utgår från och med den månad, med vars ingång folkpen
sionen börjat löpa, dock tidigast från och med den månad, då ansök
ningen om genast börjande pension gjorts.

Anm. 23 § har erhållit denna lydelse fr. o. in. den 1 januari 1049 genom kungl.
kungörelse den 3 juni 1949, ni- 25,1.
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4 avd. Om tjänstelivränta.

24 §.
1 mom. Den som, efter att hava blivit underkastad detta regle

mente, avgått ur statens tjänst utan rätt att komma i åtnjutande av
tjänstepension för den av honom vid avgångstillfället innehavda befatt
ningen, är berättigad att på därom gjord ansökning erhålla tjänste
livränta,

a) när han uppnått en levnadsålder av 65 år (uppskjuten livränta);
eller

b) därest han före uppnåendet av 65 års ålder blivit varaktigt oför
mögen till arbete och på grund därav erhållit folkpension enligt gäl
lande lag om folkpensionering (förtidslivränta).

Såsom förutsättning för rätt till tjänstelivränta skall likväl gälla,
a) att tjänstemannen under sammanlagt minst tre år före avgången

innehaft anställning, som vid nämnda tillfälle varit förenad med tjänste
pensionsrätt enligt detta reglemente eller andra tjänstepensionsbestäm
melser; samt

b) att tjänstemannen icke efter avgången men före den i första
stycket a) eller b) avsedda tidpunkten innehaft annan anställning, för
enad med tjänstepensionsrätt som nyss sagts.

Där tjänsteman samtidigt avgått från ordinarie tjänst och sådan icke
ordinarie befattning, som av honom innehafts med frånträdande av den
ordinarie tjänstens utövande, äger han, därest båda befattningarna varit
förenade med tjänstepensionsrätt enligt detta reglemente, allenast
komma i åtnjutande av en tjänstelivränta.

Med ur statens tjänst avgången befattningshavare, varom i första
stycket förmäles, likställes den, som efter avgång från med tjänstepen
sionsrätt förenad befattning kvarstår i statens tjänst^ såsom innehavare
av befattning, vilken icke är förenad med sådan pensionsrätt.
2 mom. Tjänstelivränta utgår
a) uppskjuten livränta från och med månaden näst efter den, under

vilken vederbörande uppnått 65 års ålder, eller, där nämnda ålder redan
uppnåtts och livräntan träder i stället för tjänstepension, från och med
dagen näst efter den, då tjänstepensionen upphört att utgå; dock att
livränta i förstnämnda fall ej må utgå för längre tid tillbaka än sex
månader före den månad, under vilken ansökning därom gjorts; samt

b) förtidslivränta från och med den månad, med vars ingång folk
pensionen börjat löpa, dock tidigast från och med den månad, då an
sökningen om tjänstelivränta gjorts.

Livräntan utgår till och med den månad, varunder livräntetagaren
avlider.
3 mom. Utbetalning av tjänstelivränta sker i efterskott enligt de

närmare bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t.

25 §.
1 mom. Beloppet för år räknat av tjänstelivränta bestämmes, där ej

annat föranledes av vad nedan i 2 mom. stadgas, i förhållande till dels
det för befattningshavaren vid avgången gällande tjänstepensionsunder
laget, dels antalet vid avgången uppnådda tjänstår, dels ock nämnda
antal tjänstår utökat med tid, som vid avgången må hava återstått till
utgången av den månad varunder befattningshavaren uppnår 65 års ålder,
allt på sätt närmare stadgas i 26 §.

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
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Härvid iakttages
a) att tid, under vilken tjänsteman icke innehaft med tjänstepen- |

sionsrätt förenad befattning och för vilken han icke enligt vad därom
särskilt stadgats bidragit till tjänstepensioneringen, vid tjänstårshe-
räkning i intet fall må tagas i betraktande till större del än två tredje
delar; samt

b) att såsom tjänstår för den som avgått från tjänst, vilken avses i I
21 §, må tagas i betraktande allenast tid, under vilken tjänstemannen i
oavbruten följd före avgången innehaft nämnda tjänst.
2 mom. Föreligger beträffande den som äger rätt till tjänstelivränta

sadant fall som avses i 13 § 3 mom., skall vad i nämnda författningsrum
föreskrives om bestämmande av tjänstepensions grundbelopp iakttagas
vid fastställande av livräntans belopp.

I övrigt skall vad i 12 § 3 mom., 13 § 2 och 4 mom., 14 § 1 mom. I
andra stycket, 22 § 3 mom. andra stycket och 23 § 3 mom. andra I
stycket stadgas om tjänstepension eller tjänstepensions grundbelopp
äga motsvarande tillämpning i fråga om tjänstelivränta.
3 mom. Tjänstelivräntas årsbelopp jämkas, där så erfordras, til)

närmast högre öretal, som är jämnt delbart med 120.
Anm. 25 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1957 genom kungl. kun

görelsen den 6 juni 1957, nr 372.

26 §.
1 mom. Uppskjuten livränta bestämmes till ett belopp motsvarande

så stor del av begynnelse- respektive slutunderlaget, som antalet vid
avgången uppnådda fulla eller påbörjade fjärdedels tjänstår utgör av
det på sätt i 25 § 1 mom. sägs utökade antalet fulla eller påbörjade fjärde
dels tjänstår, dock minst av 120. Om antalet vid avgången uppnådda
fulla eller påbörjade fjärdedels tjänstår är mindre än 120, skall likväl
iakttagas, att det på nyssnämnda sätt beräknade beloppet skall minskas
med Vio procent för varje felande fjärdedels år.
2 mom. Förtidslivränta bestämmes enligt grunder, som fastställas

av Kungl. Maj:t, till sådant belopp att livräntans värde vid den tidpunkt,
från och med vilken densamma utgår, motsvarar värdet vid nämnda tid-
punkt av den uppskjutna livräntan. Förtidslivräntans årsbelopp skall
likväl lägst motsvara 10 procent av den uppskjutna livräntans före 67
års ålder gällande årsbelopp.

Anm. 26 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 januari 1949 genom kungl.
kungörelse den 3 juni 1949, nr 255.

5 avd. Om sammanträffande av förmåner.

27 §. _
1 mom. Om den som kommer i åtnjutande av tjänstepension för i

detta reglemente avsedd tjänst vid avgång från den tjänsten åtnjuter
eller därvid eller sedermera erhåller annan tjänstepension, antingen en
ligt detta reglemente eller enligt andra tjänstepensionsbestämmelser,
beror på Kungl. Maj:ts prövning, om och i vad mån de till förstnämnda
pension hörande förmånerna av sådan anledning skola minskas med de
till den sistnämnda pensionen hörande förmånerna. Utgå båda tjänste
pensionerna enligt detta reglemente, må allenast en av dem minskas.

Vad i nästföregående stycke stadgas rörande sammanträffande av
tjänstepensioner skall äga motsvarande tillämpning med avseende å
sammanträffande av tjänstepension och tjänstelivränta eller av flera
tjänstelivräntor ävensom med avseende å sammanträffande av
tjänstepension eller tjänstelivränta och förmån på grund av pensions-
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försäkring, för vilken under anställning i statlig eller statsunderstödd
verksamhet avgifter inbetalts av den anställde själv eller av hans
arbetsgivare.

2' mom. I den mån förmåner enli^ krigsavlöningsreglementet utgå
till den, som äger rätt till tjänstepension för i detta reglemente avsedd
militär eller civilmilitär beställning, skall angående tjänstepensionsför
måner för sådan beställning gälla vad i krigsavlöningsreglementet stadgas.
På Kungl. Majits prövning beror, om och i vad mån tjänstepensions

förmåner för i detta reglemente avsedd civil befattning skola minskas
av den anledningen, att vederbörande erhåller avlöning i egenskap av
beställningshavare på reservstat eller övergångsstat, anställningshavare
i reserven eller officer i väg- och vattenbyggnadskåren.

Anm. 27 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl.
kungörelsen den 6 juni 1957, nr 372.

6 avd. Särskilda bestämmelser.

28 §.
Såsom tillägg till eller undantag från vad i 2—4 avd. stadgas skola

för vissa tjänstemän gälla de särskilda bestämmelser, som här nedan
under 29—36 §§ meddelas.

36 §.
Af färs driv an de verk.

1 mom. Statens järnvägar

För befattning såsom lokförare skola tillämpas de tjänstepen
sionsunderlag, som enligt 14 § gälla för den pensionsklass, vars num
mer med en enhet överstiger numret å den pensionsklass, efter vilken
pensionen eljest skolat beräknas.

Anm. 36 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 372.

Övergångsbestämmelse

För befattningshavare som angives i efterföljande sammanställning
skall under fortsatt innehav av befattningen gälla den pensionsklass,
som framgår av sammanställningen.

Befattningshavare i

Pensionsklasshittills

varande

lönegrad
ny lönegrad

Cb 10 ABp 25 1: 36

Gb 12 ABp 26 1: 38

Cb 13 ABp 26 1: 39

Cp 9 ABp 25 2: 9

Cs 9 Ae 25 2: 9

Cp 12 ABp 26 2: 12

Cs 12 Ae 26 2: 12

Anm. Denna övergångsbestämmelse träder i kraft den 1 juli 1957 genom kungl.
kungörelsen den 6 juni 1957, nr 372^

Detta reglemente träder i kraft den 1 juli 1947; dock att för tiden 1
juli—31 december 1947 utgående pensions- eller livräntebelopp skola
grundas uteslutande på begynnelseunderlaget även för det fall att
tjänstepensions- respektive livräntetagaren redan uppnått 67 års ålder.

Vad i tidigare av Kungl. Maj:t utfärdad författning eller föreskrift
finnes stridande mot reglementets bestämmelser skall vid ikraftträdan
det upphöra att gälla, såvitt angår den å vilken reglementet erhåller till-
lämpning.

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
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I: 2. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 683)
med övergångsbestämmelser till 1947 års allmänna

tjänstepensionsreglemente.

5. Är den som åtnjuter tjänstepension eller tjänstelivränta enligt
reglementet tillika berättigad till särskild förmån av följande slag, näm
ligen pension från pensionsförsäkringsfonden på grund av inbetalning
till pensionsstyrelsen jämlikt stadgande i tidigare gällande författning
rörande pensionering av i statens tjänst anställd personal eller därmed
jämförlig uppskjuten pension från av staten upprättad eller understödd
pensionsanstalt eller pensionskassa, skall grundbeloppet av tjänstepen
sionen respektive tjänstelivräntans belopp minskas med beloppet av
nämnda förmån. Vid bestämmande av det oreducerade grundbeloppet
respektive livräntebeloppet skall i sådant fall, ändå att annat följer av
eljest tillämpliga bestämmelser, såsom tjänstår tillgodoräknas all den
tid, som lagts till grund för beräkning av sagda förmån.

Därest pensionsåldern för den i nästföregående stycke omförmälda
förmånen icke sammanfaller med den tidpunkt, från vilken tjänstepen
sionen eller tjänstelivräntan enligt reglementet iDÖrjar utgå, eller ock är
valfri, skall i nästföregående stycke omförmäld minskning ske med det
belopp, som enligt de för beräkningen av förmånen gällande grunderna
skolat utgå från och med angivna tidpunkt.

Har tjänstepensionens grundbelopp reducerats på sätt i denna punkt
stadgas, skall rörligt tillägg likväl utgå på det oreducerade grund
beloppet.

6. Där hänsyn skall- tagas till grundbelopp av tjänstepension eller, i
andra fall än i 8 punkten här nedan sägs, till tjänstejDcnsionsunderlag
enligt andra tjänstepensionsbestämmelser än de i reglementet innefat
tade, förstås med grundbelopp respektive tjänstepensionsunderlag —
såvitt avser bestämmande av pension för tid före 67 års ålder — samman
lagda beloppet av dels tjänstepensionen respektive tjänstepensionsunder
laget, dels i förekommande fall pensionstillägg och pensionsförhöjning
samt rörliga tilläggsförmåner beräknade efter levnadskostnadsnivån
under andra kvartalet 1946, dels ock det belopp, som utgående årligen
från den för tjänstemannen gällande pensionsåldern eller från dessför
innan inträffande invaliditet enligt försäkringsteknisk värdering mot
svarar värdet av en från 67 års ålder utgående årlig pension å 792 kronor
Is. k. utjämningstillägg) — då fråga är om avkortat grundbelopp utjäm
ningstillägget reducerat enligt samma grunder, som gällt beträffande
fastställandet av grundbeloppet — allt minskat med Vioe av nämnda sam
manlagda belopp dock högst med 576 kronor.

För tid efter 67 års ålder skall tillämpas dessförinnan gällande grund
belopp respektive tjänstepensionsunderlag, minskat med 792 kronor
eller i fall av avkortad pension med en mot avkortningen svarande
kvotdel av nämnda belopp.

I  första stycket avsett utjämningstilläggs storlek fastställes av
Kungl. Maj:t.
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7. Vid reglementets tillämpning å tjänsteman, som före civila tjänste
pensionsreglementets ikraftträdande övergått till tjänst med lägre pen
sionsunderlag ocli för vilken jämlikt 7 punkten övergångsbestämmel
serna till sistnämnda reglemente skall gälla ett pensionsunderlag lika
med det för den lägre tjänsten fastställda underlaget, förhöjt med en
tredjedel av skillnaden mellan pensionsunderlagen för de båda tjänsterna,
skall iakttagas, att tjänstepensionsunderlaget icke må understiga bo-
loppet av det enligt civila tjänstepensionsreglementet gällande pensions
underlaget bestämt på sätt angives i 6 punkten här ovan.

8. Därest vid tillämpning av stadgandet i 14 § 1 mom. andra stycket
reglementet hänsyn skall tagas till tjänstemans tjänstepensionsunderlag
för tid innan reglementet blev gällande för honom, skall därvid så anses,
som om för tjänstemannen gällt det tjänstepensionsunderlag,^ som enligt
reglementet är fastställt för den tjänst, han under nämnda tid innehaft,
eller för därmed närmast jämförlig tjänst.

9. För den som omedelbart innan reglementet för honom vinner till-
lämpning varit underkastad 1941 års allmänna tjänstepensionsreglemente
samt omedelbart före den 1 juli 1942 var underkastad civila eller mili
tära tjänstepensionsreglementet skall — i stället för vad i 15 § 2 mom.

reglementet stadgas samt oavsett vad 25 § 1 mom. andra
stycket b) reglementet innehåller — med avseende å beräkning av
tjänstår för tid före den 1 juli 1942 gälla följande. Såsom tjänstår
må tillgodoräknas dels tid, varunder tjänstemannen varit underkastad
i 1 § 3 mom. andra stycket reglementet omförmälda tjänstepensions
bestämmelser, i den omfattning sådan tid fått tillgodoräknas enligt
civila respektive militära tjänstepensionsreglementet med därtill hörande
övergångsstadganden, dels ock tid i övrigt, vilken han ägt räkna såsom
tjänstår för pension respektive uppskjuten livränta antingen enligt civila
respektive militära tjänstepensionsreglementet med övergångsstadganden
eller ock enligt de andra tjänstepensionsbestämmelser av nyssnämnt
slag, vilka han varit underkastad närmast före det angivna tjänstepen
sionsreglemente blivit för honom gällande.

11. I fråga om den, som vid reglementets ikraftträdande innehar ordi
narie, medelst förordnande för viss tid tillsatt befattning, skall vid fast
ställande av tjänstepensionens storlek iakttagas, att tjänstepensionens
grundbelopp icke må understiga det belopp, vartill det skulle hava upp
gått, om de bestämmelser alltjämt ägt tillämpning, vilka varit gällande
för tjänstemannen omedelbart före reglementets ikraftträdande. Beträf
fande vad med pensions grundbelopp skall förstås lända bestämmelserna
i 6 punkten här ovan till efterrättelse.

17. Bestämmelsen i 22 § 3 mom. första stycket b) reglementet skall ej
äga tillämpning, där den befattning, från vilken avgång sker, tillträtts
före den 1 juli 1943 och pensionsrätten är grundad på annan föreskrift i
22 § 1 mom. reglementet än den i femte stycket meddelade.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli 1947.

Ändringstryck nr 8 (30 blad)
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I: 3. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 691)
med föreskrifter rörande tillämpning av 1947 års allmänna

tjänste- och familjepensionsreglementen.

I  Vissa allmänna tillämpningsbestämmelser.

1 §.
I denna kungörelse förstås med tjänstepensionsreglementet 1947 års

allmänna tjänstepensionsreglemente ocli med familjepensionsreglementet
1947 års allmänna familjepensionsreglemente.

Beträffande vad i denna kungörelse skall förstås med tjänst och be
fattning, tjänsteman och befattningshavare, tjänste- och familjepensions-
bestämmelser samt tjänste- och familjepensionsrätt skall vad i 1 § 3
mom. tjänstepensionsreglementet och 1 § 3 mom. familj epensionsregle
mentet sägs äga motsvarande tillämpning.

Vad i kungörelsen sägs om avsked och om anstånd med avsked efter
pensionså,lderns inträde för ordinarie tjänsteman skall, där ej annat
framgår, i tillämpliga delar gälla med avseende å entledigande av icke
ordinarie befattningshavare och bibehållande av sådan befattningshavare
i tjänst efter pensionsålderns inträde.

2 §.
^ Tjänstepensionsreglementet skall, där ej Kungl. Maj:t på framställ

ning av vederbörande verks styrelse annorlunda förordnar, utan hinder
av stadgandet i 2 § reglementet äga tillämpning å tjänsteman, vilken vid
statens övertagande helt eller delvis av enskilt företag eller i samband
med sådant företags nedläggande övergått till befattning, som avses i
reglementet, under förutsättning att tjänstemannen ej är delägare i en
skild pensionsinrättning eller förutvarande enskild pensionsinrättning,
som övertagits av staten, samt att han ej vid den tidpunkt, då befatt
ningen erhållits, uppnått den levnadsålder, vid vilken pensionsåldern
enligt tjänstepensionsreglementet inträder.

II. Avgangsskyldighet m. m. Avgång med rätt till tjänstepension.

3 §.
1. Uppkommer fråga om tjänstemans avgång från tjänsten i fall, som

avses i 6 § 1 mom. b) eller c), 2 mom. första stycket b) eller c) eller 5 mom.
första stycket b) eller c) tjänstepensionsreglementet, skall, där ej tjänste
mannen inträtt i pensionsåldern, den myndighet, som äger pröva frågan
om tjänstemannens rätt att komma i åtnjutande av pension, inhämta
medicinalstyrelsens utlåtande i ärendet. Bärest tjänstemannen är inne-
havare av tjänst med lönegradsbeteckningen Ou; MX eller

dock ej tjänst som avses i 6 § 1 mom. tjän^s^p^sionsreglementet —
och (let ej av medicinalstyrelsens utlåtande framgår, att tjänstemannen
av medicinska skäl icke kan utnyttjas i annan tjänst än den han inne
har, skall i ärendet ytterligare inhämtas utlåtande från statens nämnd
för partiellt arbetsföra. Nämndens utlåtande skall tjäna till ledning vid
myndighetens bedömande jämlikt 6 § 2 mom. andra stycket tjänste
pensionsreglementet, huruvida fråga om tjänstemannens förflyttning till
annan befattning skall underställas Kungl. Majits prövning eller, där
prövningen av nämnda fråga ankommer på myndigheten, av denna upp
tagas till avgörande.
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2. Den i 6 § 2 mom. andra stycket tjänstepensionsreglementet omför-
mälda prövningen, huruvida i nämnda författningsrum avsedd tjänsteman
lämpligen bör förflyttas, skall, såvitt fråga är om förflyttning till
annan tjänst vid vederbörande verk av sådan tjänsteman vid post
verket, televerket, statens järnvägar, statens vattenfallsverk eller
domänverket, vilkens avskedande icke ankommer på Kungl. Maj:t, utövas
av vederbörande verks styrelse.

3. Vad i 6 § 2 mom. andra stycket tjänstepensionsreglementet stadgas
avser icke fall, där vederbörande tjänsteman inträtt i pensionsåldern.

4. Där tjänsteman på sätt i 6 § 4 mom. andra stycket tjänstepensions-
reglementet sägs genom lagakraftägande dom befunnits skyldig till för
farande, varå avsättning kunnat följa, men jämlikt 5 kap. 5 § strafflagen
förklarats fri från ansvar, skall vederbörande myndighet inhämta medi
cinalstyrelsens utlåtande angående tjänstemannens sinnesbeskaffenhet
samt därefter upptaga till prövning, huruvida tjänstledighet skall med
delas tjänstemannen och om framställning angående tjänstemannens
entledigande skall göras hos Kungl. Maj:t.

Anm. 3 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1956 genom kungl. kungö
relsen den 7 juni 1956, nr 342.

4 §.
Anmälan, varom i 7 § 1 mom. andra stycket tjänstepensionsreglementet

förmäles, skall ske skriftligen samt ingivas till det ämbetsverk eller den
myndighet, tjänstemannen i sin nya befattning tillhör eller varunder han
på grund av nämnda befattning lyder, senast en månad efter beslutet om
förflyttningen. Om behörigen gjord anmälan skall göras anteckning i
t j änstematrikeln.

5 §.
För innehavare av de ordinarie, medelst fullmakt eller konstitutorial

tillsatta befattningar, vilka äro upptagna i den såsom bilaga A vid denna
kungörelse fogade pensionsåldersförteckningen, skall gälla den pensions
ålder, som för varje befattning i bilagan angives.

6 §.
1. För följande extra ordinarie befattningar skall, på sätt i 7 § 2 mom.

sista stycket tjänstepensionsreglementet sägs, gälla särskild pensions
ålder, nämligen

b) för annan extra ordinarie befattning än under a) sägs, som har
samma benämning som ordinarie tjänst, vilken i den i 5 § avsedda pen-
sionsåldersförteckningen finnes upptagen under rubriken »A. Befattnings
havare i allmänhet» eller under rubriken för det verk, vartill den extra
ordinarie befattningen hör, så ock för extra ordinarie befattning, som är
placerad i lönegrad -€<^40 eller lägre lönegrad och har samma benäm
ning som sådan vid^^lspektive verk inrättad ordinarie tjänst, som är
placerad i lönegrad Gsrlj eller högre lönegrad och ej finnes upptagen i
nämnda förteckning, ̂ samma pensionsålder, som gäller för den mot
svarande ordinarie tjänsten, såframt ej Kungl. Maj:t annorlunda för
ordnar; samt

c) för vissa andra extra ordinarie befattningar: den pensionsålder,
Kungl. Majit genom särskilt beslut fastställer.
2 .

Ändringstryck nr 8 (30 blad)
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7 §•
1. Ansökning om avsked jämte, i förekommande fall, ansökning att

vid avgång från tjänsten komma i åtnjutande av tjänstepension skall av
tjänsteman, för vilken viss pensionsålder är gällande och beträffande
vilken ej föreligger fall, som avses i nästföljande stycke, ingivas senast
sex månader före pensionsålderns inträde eller, såvitt avser innehavare
av militär eller civilmilitär beställning, senast nio månader före pensions-1
ålderns inträde samt, såvitt angår ordinarie innehavare av domarämbete
naed undantag av vattenrättsingenjör, senast ett och ett halvt år efter pen
sionsålderns inträde eller vid den tidpunkt dessförinnan, då tjänsteman
nen under tillhopa sex månader efter pensionsålderns inträde må hava
åtnjutit tjänstledighet av annan anledning än för fullgörande av offent
ligt uppdrag.

Tjänsteman, som av vederbörande verks- eller tjänsteläkare eller, där
sådan ej finnes, av annan legitimerad läkare befunnits till följd av
yrkesskada vara för framtiden oförmögen att på tillfredsställande |
sätt sköta sin tjänst, så ock tjänsteman, som av sådan läkare befunnits
till följd av sjukdom, vanförhet eller lyte i andra fall än nyss sagts eller
till följd av nedsatt arbetsförmåga vara för framtiden oförmögen att på
tillfredsställande sätt sköta sin tjänst och, såvitt angår ordinarie inne
havare av domarämbete med undantag av vattenrättsingenjör, tillika oav
brutet under två på varandra följande år åtnjutit tjänstledighet av annan
anledning än för fullgörande av offentligt uppdrag, bör utan dröjsmål
ingiva ansökning om avsked eller entledigande samt, i förekommande fall,
pensionsansökning.
Där tjänsteman i fall, som avses i detta moment, gjort ansökning om

såväl avsked som tjänstepension, skall, om ej annat framgår, så anses
som om avskedsansökningen gjorts under förbehåll av bifall till pen
sionsansökningen.

2. Underlåter tjänsteman, för vilken viss pensionsålder är gällande,
att inom tid, som i 1 mom. första stycket här ovan sagts, ingiva ansök
ning att komma i åtnjutande av tjänstepension, och ingives ej sådan
ansökning utan dröjsmål efter det tjänstemannen erinrats om sin skyl
dighet därutinnan, har vederbörande myndighet att förfara på sätt, som
i 9 § 2 mom. andra stycket tjänstepensionsreglementet sägs för det fall,
att tjänstemannen underlåter söka avsked.
Har tjänsteman träffats av yrkesskada eller åtnjutit längre fort-j

löpande ledighet till följd av sjukdom eller för svag hälsas vårdande,
och föreligger på grund därav anledning ifrågasätta tjänstemannens för
måga att för framtiden på tillfredsställande sätt sköta sin tjänst, skall
det, om tjänstemannen ej på sätt i 1 mom. andra stycket här ovan sägs
inkommer med ansökning att komma i åtnjutande av tjänstepension, an
komma på vederbörande myndighet att föranstalta om den utredning
angående tjänstemannens tjänstbarhet, som finnes erforderlig, samt att,
om utredningen därtill giver anledning, förfara på sätt i 9 § 2 mom.
andra stycket tjänstepensionsreglementet sägs. Sådan utredning skall
verkställas senast efter ett års ledighet för befattningshavaren samt —
om utredningen ej giver anledning till förfarande som i sistnämnda för
fattningsrum sägs — därefter minst en gång årligen så länge ledigheten
varar.

Angående läkarundersökning tvångsvis gäller vad därom är särskilt
stadgat..

3. I samband med ansökning att komma i åtnjutande av förtidspen
sion, varom i 11 § 2 mom. första stycket tjänstepensionsreglementet för-
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mäles, skall ingivas ansökning att, under förbehåll av bifall till pen
sionsansökningen, erhålla avsked.

Anm, 7 § har erhållit denna lydelse from den 1 juli 1949 genom kungl. kungö
relsen den 3 juni 1949, nr 395, och from den 1 juli 1955 genom kungl. kungörelsen
den 3 juni 1955, nr 335.

® §•Anstånd med avsked efter pensionsålderns inträde, varom i 6 § 3 mom.
tjänstepensionsreglementet förmäles, meddelas att gälla tillsvidare intill
viss tidpunkt. Icke-ordinarie befattningshavare må bibehållas i sin befatt
ning efter pensionsålderns inträde endast då synnerliga skäl därtill äro
och så länge han är fullt tjänstduglig.

Anhållan om anstånd, som börjar löpa vid pensionsålderns inträde,
inå allenast göras i avskedsansökningen, vilken i sådant fall skall avse
avsked vid upphörande av det anstånd, som kan bliva tjänstemannen
medgivet, eller, om anstånd ej medgives, vid pensionsålderns, inträde.
Anhållan om förlängt anstånd skall göras senast fyra månader före ut
löpandet av förut medgivet anstånd.

9 §.
1. Ansökning om avsked, om att komma i åtnjutande av tjänstepen

sion eller om förlängt anstånd med avsked ställes till den myndighet,
på vilken frågans prövning enligt gällande bestämmelser ankommer, samt
ingivas av tjänsteman, som ej är underställd annan myndighet än Kungl.
Maj:t, till vederbörande statsdepartement och av annan tjänsteman till
den myndighet, varunder sökanden lyder. Är sökanden ej vidare i be
sittning av den med tjänstepensionsrätt förenade tjänsten, ingiyes pen
sionsansökningen i stället till den myndighet, som har att pröva den
samma, eller, där frågan skall avgöras av Kungl. Maj:t, till vederbörande
statsdepartement.

2. Pensionsansökning skall vara åtföljd av
a) utdrag ur tjänstematrikeln, om denna föres av annan myndighet

än den, till vilken ansökningen enligt vad i nästföregående moment sägs
skall ställas eller ingivas eller genom vilken ansökningen på sätt i 10 §
första stycket denna kungörelse sägs skall insändas;

b) i fall, som i 7 § 1 mom. andra stycket här ovan avses, intyg angående
sökandens otjänstbarhet av sådan läkare, varom i nämnda författnings
rum förmäles; samt

c) uppgift om den postadress, under vilken sökanden önskar att pen
sion skall till honom utbetalas.
I ansökningen skall lämnas uppgift, huruvida sökanden
a) innehar annan med tjänstepensionsrätt förenad anställning än den,

för vilken pension sökes;
b) för anställning, som under a) sägs, åtnjuter tjänstepension eller

eljest uppbär av statsmedel utgående pension;
c) såsom anhörig till avliden anställningshavare åtnjuter familjepen-

sioii eller familjelivränta enligt familjepensionsreglementet eller andra
familjepensionsbestämmelser; ellerI  d)åtnjuter eller är berättigad framdeles åtnjuta förmån på grund
av sådan pensionsförsäkring, som i 27 § 1 mom. andra stycket tjänste
pensionsreglementet avses.
I samband med ingivande av ansökning om sådan genast börjande pen

sion, som avses i 23 § 6 mom. tjänstepensionsreglementet, eller snarast
möjligt därefter har den, som anhållit om sådan pension, att styrka sin
rätt till folkpension.

Anm. 9 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 374.
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10 §. . .. . . .
Är myndighet, till vilken i 9 § 1 mom. avsedd ansökning ingivits, ej

behörig att pröva densamma, har myndigheten att snarast möjligt, i
tjänsteväg där sådan finnes stadgad, insända ansökningen till den myn
dighet, som äger företaga ärendet till avgörande, eller, där avgörandet
ankommer på Kungl. Maj:t, till vederbörande statsdepartement. Där
fråga om avsked för tjänsteman, som anhållit om ålders-, invalid- eller
sjukpension, skall prövas av Kungl. Maj:t, skall likväl med avskeds
ansökningens insändande till vederbörande statsdepartement anstå intill
dess frågan om sökandens rätt att komma i åtnjutande av pension prö
vats. I sådant fall skall vid insändandet antingen bifogas bestyrkt av
skrift av beslutet i pensionsfrågan eller ock angivas det i pensions
frågan meddelade beslutet.

Pensionsansökningen skall vid insändandet vara åtföljd av, förutom
de i 9 § 2 mom. omförmälda handlingarna, dels utdrag ur tjänste
matrikeln, där denna föres av den myndighet, till vilken ansökningen
ingivits eller genom vilken insändandet sker, dels ock i övrigt erforderlig
utredning samt myndighetens eget utlåtande.

Vad här ovan föreskrivits med avseende å pensionsansökning skall i
tillämpliga delar gälla, där myndighet gör framställning om prövning av
tjänstemans rätt att komma i åtnjutande av tjänstepension.

.  .§•1. Beslut om rätt att komma i åtnjutande av tjänstepension skall avse
rätt att erhålla tjänstepension av visst angivet slag (ålderspension, in
validpension, sjukpension, förtidspension, förordnandepension, upp
skjuten pension, genast börjande pension). Om avsked ej meddelats
vederbörande tjänsteman före eller meddelas i samband med nämnda
beslut, skall, såframt fråga icke är om förtidspension eller uppskjuten
pension, beslutet avse rätt att komma i åtnjutande av pension under
förutsättning att avgång från tjänsten sker tidigast vid viss angiven
tidpunkt.

2. Då vederbörande myndighet prövat fråga om tjänstemans rätt att
komma i åtnjutande av tjänstepension, har den dels, om det ankommer
på annan myndighet att meddela avsked, att tillställa sistnämnda myn
dighet eller, om pensionsansökningen insänts av annan myndighet, denna
myndighet beslutet om tjänstepensionen eller bestyrkt avskrift därav,
dels ock att göra anteckning om beslutet i tjänstematrikeln eller, där
denna föres av annan myndighet, föranstalta om sådan anteckning. Vad
här sagts skall, där frågan prövats av Kungl. Maj:t, ankomma på veder
börande statsdepartement, som jämväl har att översända utdrag ur
tjänstematrikeln ävensom övriga för pensionsbeloppets fastställande er
forderliga handlingar till den myndighet, på vilken fastställandet an
kommer.

12 §.
1. Sedan de för pensionsbeloppets fastställande erforderliga hand

Ungarna blivit tillgängliga för den myndighet, på vilken fastställandet
ankommer, bör myndigheten företaga sådan åtgärd, så snart det lämp
ligen kan ske. Av beslutet om fastställandet skola framgå de förutsätt
ningar i fråga om rätt att komma i åtnjutande av tjänstepension, på
vilka beslutet grundats.

2. Har tjänstepension avkortats med hänsyn till bristande antal tjänst
år, ankommer det på den fastställande myndigheten att i de fall, då
tjänstematrikel rörande vederbörande tjänsteman enligt vad nedan i 34 §
stadgas föres av annan myndighet, till denna lämna särskild uppgift
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rörande den kvotdel, som pensionens grundbelopp utgör av däremot
svarande pensionsunderlag eller, där anställningen avsett mindre _ än
full tjänstgöring, av nämnda underlag reducerat i samma omfattning,
som vid avgången gällt i fråga om lönen.

3. Beslut om avsked för tjänsteman, som berättigats att komma i åt
njutande av tjänstepension, skall genom den beslutande myndigbetens
eller, där beslutet meddelats av Kungl. Maj:t, genom vederbörande stats
departements försorg delgivas den myndighet, som fastställt eller har att
fastställa pensionens belopp.

13 §.

Sedan tjänstepension blivit till beloppet fastställd, skall vederbörande
tjänsteman genom den fastställande myndighetens försorg erhålla dels
pensionsbrev eller bestyrkt avskrift av beslutet om fastställande av
tjänstepensionen ävensom, såvitt angår den som medgivits rätt till upp
skjuten pension, skriftlig uppgift rörande gällande foreskrifter beträf
fande ansökning om utbekommande av sådan pension och beträffande
rätt till genast börjande pension, dels ock, om familjepensionsreglemen-
tet är beträffande tjänstemannen tillämpligt, bevis att han för sina eftei-
levande äger rätt till familjepension enligt nämnda reglemente.

Tjänsteman skall ock genom vederbörande beslutande myndighets
eller, där beslutet meddelats av Kungl. Maj:t, genom vederbörande stats
departements försorg erhålla bestyrkt avskrift av beslut, varigenom
tjänstemannen medgivits rätt att komma i åtnjutande av tjänstepension,
utan att i samband därmed skett fastställande av jiensionsbeloppet, sa
ock av beslut, varigenom tjänstemannen förklarats icke vara berättigad
att komma i åtnjutande av tjänstepension.

III. Ansökning om utbekommande av uppskjuten pension m. m.

14 §.

1. Hos statskontoret skall i form av kortregister eller i annan lämplig
form föras förteckning över sådana ur statens tjänst avgångna personer,
som äga rätt till uppskjuten pension. Denna förteckning skall beträf
fande envar sådan person innefatta uppgift om fullständigt namn, födelse
datum, födelseort, beslutet om den uppskjutna pensionen sarnt den tid
punkt, då den avgångne uppnår 6ö års ålder. Såsom bilaga till förteck
ningen skall fogas det utdrag ur tjänstematrikeln, vilket förelegat vid
pensionsbeslutets meddelande.

2. Tillträder den som är försäkrad till erhållande av uppskjuten
pension ånyo med tjänstepensionsrätt förenad anställning, skall han an
mäla, att han är berättigad till sådan förmån, hos den myndighet, som
har att föra tjänstematrikel beträffande honom. Sistnämnda myndighet
åligger att göra anmälan till statskontoret om tjänstemannens nya an
ställning i och för hans avförande ur den i 1 mom. här ovan omförmälda
förteckningen samt att hos statskontoret rekvirera det där förvarade ut
draget ur tjänstematrikeln eller bestyrkt avskrift därav.

3. Därest tjänsteman, som berättigats till uppskjuten pension, med-
gives rätt att komma i åtnjutande av sådan genast börjande pension, var
om i 23 § 6 mom. tjänstepensionsreglementet förmäles, skall han stats
kontoret avföras ur den i 1 mom. här ovan omförmälda förteckningen.
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15 §.
Tjänsteman, som berättigats tili uppskjuten pension och beträffande

vilken sådant förhållande ej föreligger, som i 14 § 2 eller 3 mom. här
ovan avses, bÖr i god tid innan han uppnår 65 års ålder göra ansökning
om utbekommande av den uppskjutna pensionen.

Ansökningen ställes och ingives till statskontoret samt skall vara
åtföljd av åldersbetyg och innefatta de upplysningar i övrigt, vilka
kunna erfordras för den sökandes identifierande, ävensom uppgift
om den postadress, under vilken pensionen önskas utbetald. I
ansökningen skall vidare lämnas dels uppgift huruvida sökanden åt
njuter tjänstepension eller tjänstelivränta för annan med tjänste
pensionsrätt förenad anställning eller såsom anhörig till avliden an-
ställningshavare åtnjuter familjepension eller familjelivränta enligt
familjepensionsreglementet eller andra familjepensionsbestämmelser
ävensom huruvida sökanden åtnjuter eller är berättigad framdeles
åtnjuta förmån på grund av sådan pensionsförsäkring, som i 27 § 1
mom. andra stycket tjänstepensionsreglementet avses, dels ock för
säkran att sökanden efter avgång från den befattning, på vars innehav
rätten till uppskjuten pension grundats, icke innehaft annan med
tjänstepensionsrätt förenad anställning samt att sökanden icke kom
mit i åtnjutande av genast börjande pension.

Angående ansökning om genast börjande pension stadgas i 9 §.
Anm 15 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl

kungörelsen den 6 juni 1957, nr 374.

IV. Avgång utan rätt till tjänstepension. Tjänstelivränta m. m.

16 §,
Då tjänstepensionsreglementet underkastad tjänsteman avgår ur sta

tens tjänst utan rätt att komma i åtnjutande av tjänstepension för den
av honom vid avgångstillfället innehavda befattningen och utan att kvar
stå i eller tillträda annan med tjänstepensionsrätt förenad befattning,
skall det, om tjänstemannen under sammanlagt minst tre år före avgån
gen innehaft anställning, som vid nämnda tillfälle varit förenad med
tjänstepensionsrätt, åligga den myndighet, som för tjänstematrikel be
träffande tjänstemannen, att med anmälan om avgången översända utdrag
ur tjänstematrikeln till den myndighet, på vilken det enligt 5 § 1 mom.,
tjänstepensionsreglementet ankommer att pröva fråga om tjänsteman
nens rätt att komma i åtnjutande av tjänstelivränta, ävensom att i
matrikeln göra anteckning om avgången och om matrikelutdragets över
sändande.

17 §.

1. Hos myndighet, på vilken det enligt 5 § 1 mom. tjänstepensions-
reglementet ankommer att pröva frågor om rätt att komma i åtnjutande
av tjänstelivränta, skall i form av kortregister eller i annan lämplig form
föras förteckning över sådana ur statens tjänst avgångna personer, som
avses i 16 § här ovan. Denna förteckning skall beträffande envar sådan
person innefatta uppgift om fullständigt namn, födelsedatum, födelse
ort, senaste anställning, tidpunkt för dennas frånträdande samt den tid
punkt, då den avgångne uppnår 65 års ålder. Såsom bilaga till förteck
ningen skall fogas vederbörligt utdrag ur tjänstematrikeln.

2. Tillträder tjänsteman, som i 16 § avses, ånyo med tjänstepensions-
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rätt förenad anställning, skall den myndighet, som har att föra tjänste
matrikel beträffande honom, göra anmälan till myndighet, som i 1 mom
här ovan sagts, om tjänstemannens nya anställning i och för hans av
förande ur där omförmälda förteckning samt hos samma myndighet rekvi
rera det där förvarade utdraget ur tjänstematrikeln eller bestyrkt av
skrift därav.

3. Därest tjänsteman, som i 16 § avses, medgives rätt att komma i
åtnjutande av uppskjuten livränta eller förtidslivränta, skall han därmed
avföras ur den i 1 ̂ nom. omförmälda förteckningen.

18 §. .
Ansökning att komma i åtnjutande av uppskjuten livränta bör göras i

god tid innan tjänstemannen uppnår 65 års ålder.
Ansökning att komma i åtnjutande av sådan förmån eller av för

tidslivränta ställes och ingives till den myndighet, på vilken det enligt
5 § 1 mom. tjänstepensionsreglementet ankommer att pröva frågan,
samt skall vara åtföljd av åldersbetyg och innefatta de upplysningar
i övrigt, vilka kunna erfordras för den sökandes identifierande, även
som uppgift om den postadress, under vilken livräntan önskas ut
betald. I ansökningen skall vidare lämnas dels uppgift huruvida sö
kanden åtnjuter tjänstepension eller tjänstelivränta för annan med
tjänstepensionsrätt förenad anställning eller såsom anhörig till avli
den anställningshavare åtnjuter familjepension eller faniiljelivränta
enligt familjepensionsreglementet eller andra familjepensionsbestäm-
melser, ävensom huruvida sökanden åtnjuter eller är berättigad fram
deles åtnjuta förmån på grund av sådan pensionsförsökring, som i
27 § 1 mom. andra stycket tjänstepensionsreglementet avses, dels ock
försäkran att sökanden efter avgång från den befattning, på vars in
nehav rätt till tjänstelivränta anses grundad, icke innehaft annan med
tjänstepensionsrätt förenad anställning samt, därest ansökningen av
ser uppskjuten livränta, att sökanden icke kommit i åtnjutande av
förtidslivränta.

I ansökning att erhålla tjänstelivränta för beställning på aktiv stat
eller reservstat vid försvaret skall jämväl lämnas uppgift, huruvida sökan
den åtnjuter eller tidigare kommit i åtnjutande av reservpension eller
däremot svarande engångsbelopp.

I samband med ingivande av ansökning om förtidslivränta eller sna
rast möjligt därefter har den, som anhållit om sådan förman, att styrka
sin rätt till folkpension.

Anm. 18 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl
kungörelsen den 6 juni 1957, nr 374.

19 §. ..
Sedan tjänstelivränta blivit till beloppet fastställd, skall den därtiil

berättigade genom den fastställande myndighetens försorg erhålla dels
livräntebrev eller bestyrkt avskrift av beslutet om tjänstelivräntan, dels
ock bevis att han för sina efterlevande äger rätt till familjelivränta enligt
familj epensionsreglementet.

V. Ansökning om familjepension eller familjelivränta m. m.

20 §.
1. Ansökning om familjepension ställes till den myndighet, på vilken

prövningen av vederbörandes rätt till sådan pension ankommer, ocb
ingives,
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a) ansökning om familjepension efter befattningshavare, som vid från-
fället var underkastad tjänstepensionsreglementet: om den avlidne var
justitieråd eller regeringsråd till statskontoret och eljest till den myndig
het, varest befattningen eller beställningen innehades;

b) ansökning om familjepension efter den, som vid frånfället åtnjöt
eller ägde rätt att komma i åtnjutande av pension enligt tjänstepensions
reglementet: till den myndighet, på vilken prövningen av vederbörandes
rätt till familjepension ankommer.

Ansökning om familjelivränta ställes och ingives till den myndighet,
på vilken prövningen av vederbörandes rätt till sådan förmån ankommer.

2. Vid ansökning om familjepension eller familjelivränta skola fogas,
i original eller bestyrkta avskrifter,

a) prästbevis, angivande dels den avlidnes namn, födelse- och dödsdag
samt civilstånd, dels namn och födelsedagar för efterlevande make samt
för barn och adoptivbarn, som ej uppnått 21 års ålder, ävensom, be
träffande efterlevande make, civilstånd och dag för äktenskapets ingå
ende samt, beträffande adoptivbarn, dag för adoptionen, dels ock, där
familjepension eller familjelivränta sökes för frånskild make, dennes
namn, födelsedag och civilstånd; ävensom

b) för det fall, att familjepension eller familjelivränta sökes för från
skild make, den lagakraftvunna dom, genom vilken förordnats om rätt
till familjepension eller familjelivränta.
I ansökningen skola meddelas uppgifter i nedan angivna hänseenden,

nämligen
a) där familjepension sökes på grund av tjänst, som den avlidne inne

hade vid frånfället: huruvida den avlidne därvid innehade eller åtnjöt
tjänstepension för annan med tjänstepensionsrätt förenad anställning;

b) där familjepension sökes på grund av tjänst, för vilken den avlidne
vid frånfället åtnjöt tjänstepension: uppgift i de hänseenden, om vilka
under a) förmäles, ävensom huruvida den avlidne efter avgång från den
tjänst, som avses i ansökningen, innehaft och avgått från annan med
tjänstepensionsrätt förenad anställning, för vilken han vid frånfället icke
åtnjöt tjänstepension;

c) där familjepension sökes på grund av tjänst, från vilken den av
lidne avgått med rätt till uppskjuten pension men för vilken han vid
frånfället ej åtnjöt tjänstepension, så ock där ansökningen avser familje
livränta: huruvida den avlidne vid frånfället åtnjöt tjänstepension för
annan med tjänstepensionsrätt förenad anställning än den, som avses i
ansökningen;

d) huruvida den, för vilken familjepension eller familjelivränta
sökes, innehar eller avgått med rätt till tjänstepension från eller åt
njuter tjänstelivränta för med tjänstepensionsrätt förenad anställning
eller ock såsom anhörig till annan avliden anställningshavare åtnjuter
familjepension eller familjelivränta samt huruvida han innehar eller
innehaft anställning, varunder avgifter inbetalts för sådan pensions
försäkring, som i 16 § 1 mom. andra stycket familjepensionsregle-
mentet avses, eller såsom anhörig till den avlidne eller annan avliden
anställningshavare åtnjuter eller är berättigad framdeles åtnjuta för
mån på grund av dylik försäkring; ävensom

e) angående den postadress, under vilken familjepensionen eller
familjelivräntan önskas utbetald.

Ansökningen bör vidare innehålla de uppgifter i övrigt, som kunna
vara av betydelse för prövningen av pensions- eller livräntefrågan, var
jämte i ansökningen skall lämnas försäkran,
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a) där den avlidne vid frånfället icke innehade eller åtnjöt tjänste
pension eller tjänstelivränta för den tjänst, som avses i ansökningen, att
han icke efter avgång från nämnda tjänst innehaft annan med tjänste
pensionsrätt förenad anställning; samt

b) där familjepension eller familjelivränta sökes för frånskild make,
att intill den avlidnes frånfälle skyldighet för honom att utgiva under
hållsbidrag, som bestämts att utgå på särskilda tider, icke upphört.
Anm. 20 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun

görelsen den 6 juni 1957, nr 374.

21 §.
Är myndighet, till vilken ingivits ansökning om familjepension i fall,

som avses i 20 § 1 mom. första stycket a), ej behörig att pröva den
samma, har myndigheten att snarast möjligt, i tjänsteväg där sådan
finnes stadgad, insända ansökningen till den myndighet, som äger före
taga ärendet till avgörande.

Ansökningen skall vid insändandet vara åtföljd av, förutom de i 20 §
2 mom. första stycket omförmälda handlingarna, dels utdrag ur tjänste
matrikeln, där denna ej föres av den myndighet, till vilken insändandet
sker, dels ock i övrigt erforderlig utredning samt myndighetens eget ut
låtande.

22 §.
Sedan familjepension eller familjelivränta blivit till beloppet fast

ställd, skola de därtill berättigade genom den fastställande myndig
hetens försorg erhålla pensions- respektive livräntebrev eller bestyrkt
avskrift av beslutet om pensionen respektive livräntan.

VI. Pensions- och livränteförmåners storlek.

23 §.
1. Bestämmelsen i 15 § 1 mom. andra stycket tjänstepensionsregle

mentet angående avdrag vid tjänstårsberäkningen avser icke fall, där
tjänsteman under i nämnda författningsrum avsedd tid åtnjutit avlö
ning för annan befattning i statens tjänst. Avdrag enligt författnings
rummet för tid, varunder tjänsteman erhållit nedsättning av tjänst
göringstiden, göres i förhållande till den omfattning, vari tjänstgörings
tiden nedsatts.

Har extra ordinarie tjänsteman enligt för honom gällande antagnings
bevis antagits för tjänstgöring med avkortad tjänstgöringstid, skall vid
tillämpning av stadgandet i 15 § 1 mom. tredje stycket tjänstepensions
reglementet fästas avseende vid den enligt antagningsbeviset gällande av-
kortningen av tjänstgöringstiden, även om tjänstemannen under viss tid
på grund av förordnande haft utökad tjänstgöring.

2. I fråga om tillämpningen av stadgandet i 15 § 2 mom. tjänstepen
sionsreglementet iakttages, att tid, vars tillgodoräkning såsom tjänstår
medgivits genom beslut, meddelat med stöd av sådana bestämmelser, som
avses i nämnda stadgande, eller med stöd av bestämmelse i kungörelsen
den 24 september 1943 (nr 710) med vissa pensionsbestämmelser för stat
liga anställningshavare m. fl., som innehaft anställning hos vägdistrikt,
jämväl må tillgodoräknas såsom tjänstår enligt reglementet, om och i den
mån tiden ej eljest tillgodoräknas enligt stadgandet. Vad nu sagts skall
äga motsvarande tillämpning i fall, som avses i 9 punkten av kungörelsen
denna dag med övergångsbestämmelser till 1947 års allmänna tjänstepen
sionsreglemente.

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
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3. Fråga om rätt för tjänsteman att tillgodoräkna tjänstår enligt be
stämmelsen i 15 § 3 mom. tjänstepensionsregiementet skall, där ej Kungl.
Maj:t för viss grupp av befattningsliavare eller för visst slag av tjänst
göring annorlunda förordnar, avgöras av Kungl. Maj:t efter prövning i
varje särskilt fall. Framställning om rätt till dylik tillgodoräkning bör i
förekommande fall ske i anslutning till att tjänstepensionsreglementet
vinner tillämpning å tjänstemannen.

24 §.
För de ordinarie befattningar, som äro upptagna i den såsom bilaga C

till denna kungörelse fogade tjänståldersförteckningen'^), skall jämlikt
16 § tjänstepensionsreglementet gälla, att för hel pension erfordras 25
tjänstår.

25 §.
Följande extra ordinarie befattningar skola, på sätt i 16 § tjänstepen

sionsreglementet sägs, vara i pensionshänseende likställda med ordinarie
befattningar, upptagna i den i 24 § avsedda tjänståldersförteckningen,
nämligen

a) sådan extra ordinarie befattning vid försvaret, som är upptagen i
den till denna kungörelse såsom bilaga D fogade tjänståldersförteck
ningen*) ;

b) annan extra ordinarie befattning än under a) -sägs, som har samma
benämning som ordinarie tjänst, vilken i den i 24 § avsedda tjänstålders
förteckningen finnes upptagen under rubriken för det verk, vartill den
extra ordinarie befattningen hör, samt beträffande vilken Kungl. Maj't
ej förordnat att tjänståldern för hel pension skall utgöra 30 år; samt

c) annan extra ordinarie befattning, beträffande vilken här avsedd
likställighet enligt Kungl. Maj:ts särskilda beslut skall föreligga.

26 §.
Vid tillämpning beträffande extra ordinarie tjänsteman, vilken enligt

för honom gällande antagnmgsbevis antagits för tjänstgöring med av
kortad tjänstgöringstid, av bestämmelserna i 17 eller 18 § tjänstepen
sionsregiementet skall föreskriften i 23 § 1 mom. andra stycket här ovan
äga motsvarande tillämpning.

27 §.
Beträffande tillämpningen av stadgandena i 22 § 3 mom. andra stycket

och 23 § 3 mom. andra stycket tjänstepensionsreglementet skall iakttagas,
a) att i fall, där för den tidigare innehavda tjänsten gäller viss pen

sionsålder, denna skall anses hava inträtt vid den tidpunkt, då tjänste
mannen avgår med rätt till tjänstepension enligt 22 eller 23 § tjänstepen
sionsreglementet ;

b) att i fall, där för den tidigare innehavda tjänsten gälla andra pen
sionsbestämmelser vid den tidpunkt, då tjänstemannen avgår med rätt
till tjänstepension enligt 22 eller 23 § tjänstepensionsreglementet, än som
varit gällande vid den förra tjänstens frånträdande, de nya bestämmel
serna skola lända till efterrättelse; samt

c) att i fall, där tjänst av sådant slag, som befattningshavaren tidigare
innehaft, ej vidare finnes vid den tidpunkt, då tjänstemannen avgår med
rätt till tjänstepension enligt 22 eller 23 § tjänstepensionsreglementet,
eller där tjänsten vid sistnämnda tidpunkt tillhör annan lönegrad än vid
den tidpunkt,^.då tjänsten frånträddes, Kungl. Maj:t på därom gjord an-

* Ej medtagen i dessa bestämmelser.
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mälan förordnar om det sätt, på vilket ifrågavarande stadganden böra
tillämpas.

Föreskrifterna under b) och c) här ovan skola lända till efterrättelse
jämväl med avseende å tillämpningen av stadgandet i 13 § 1 mom. andra
fetycket f) familj epensionsreglementet.

28 .§. ^
Genast börjande pension och förtidslivränta skola, med utgångspunkt

från den levnadsålder i år och månader, som den till förmånen berättigade
uppnår under den kalendermånad, från och med vilken förmånen utgår,
beräknas enligt den försäkringstekniska värdering som angives i 23 §
6 mom. andra stycket och 26 § 2 mom. tjänstepensionsreglementet.
Beräkningen skall verkställas genom pensionsstyrelsens försorg på grund
val av dödlighetstabellen R 32 för män (Statens offentliga utredningar
1932: 4) och en räntefot av 3 procent. Vid beräkningen skall iakttagas,
att grundbeloppet av genast börjande pension och årsbeloppet av för
tidslivränta skola före och efter 67 års ålder utgöra samma procenttal
av motsvarande uppskjutna pension och uppskjutna livränta. Därest
det sålunda beräknade beloppet understiger 50 respektive 10 procent av
den uppskjutna pensionens grundbelopp respektive livräntans årsbelopp
före 67 års ålder, skall det höjas till nämnda procenttal. Beräknat
grundbelopp av genast börjande pension, som icke utgöres av helt med
12 jämnt delbart krontal, jämkas slutligen till närmast högre sålunda
delbara tal. Förtidslivräntans årsbelopp jämkas, där så erfordras, till
närmast högre öretal, som är jämnt delbart med 120.

VII. Pensionsrätt i vissa fall för lärare, som innehaft
rektorsbefattning.

VIII. Sammanträffande av förmåner.

30 §.
Då sådant fall föreligger, som avses i 27 § eller 30 § 1 mom. 5 punkten

tjänstepensionsreglementet eller 16 § 1 mom. familj epensionsreglemen
tet, åligger det myndighet, som har att fastställa tjänstepension, tjänste
livränta, familjepension eller familjelivränta eller, då här avsett fall
uppkommer efter pensionens eller livräntans fastställande och blir känt
för den myndighet, som har att utbetala pensionen ell^ livräntan, sist
nämnda myndighet att genom skrivelse, ingiven till departemen
tet, underställa Kungl. Majrts prövning frågan, om och i vad mån sådan
minskning skall ske eller sådant avdrag göras, som i berörda författ
ningsrum avses.

IX. Utbetalning av pensions- och livränteförmåner.

31 §.
1. Utbetalning av tjänstepension, tjänstelivränta, familjepension eller

familjelivränta verkställes av den myndighet, som till beloppet fastställt
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I nämnda befattningshavare verkställes av respektive försvarets fabriks
styrelse, luftfartsstyrelsen och statens reproduktionsanstalt,

2. Familjepension utbetalas månadsvis i efterskott.
Uppkommer vid bestämmande av belopp, som skall utbetalas, bråktal

av öre, utföres beloppet med närmast högre antal ören.
3. Tjänstelivränta och familjelivränta utbetalas månadsvis i efter

skott, dock att, om livräntans belopp ej uppgår till minst 360 kronor för
år, den utbetalande myndigheten må kunna bestämma längre utbetal
ningsperiod än en månad. Utbetalningen skall likväl ske minst årsvis, om
beloppet är lägre än 60 kronor för år, minst halvårsvis, om beloppet upp
går till 60 men ej till 120 kronor för år, och minst kvartalsvis, om be
loppet uppgår till 120 men ej till 360 kronor för år. Livränta, som till
kommer den som flyttat ur riket, må, oavsett beloppets storlek, kunna
utbetalas årsvis.

Beträffande familjelivränta skall i förekommande fall iakttagas vad i
2 mom. andra stycket här ovan föreskrives med avseende å familje
pension.

4. Den myndighet, på vilken det ankommer att utbetala pensions-
och livränteförmåner, äger meddela de närmare föreskrifter, som kunna
finnas erforderliga i fråga om utbetalningen.

Anm. 31 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1949 genom kungl. kun
görelsen den 3 juni 1949, nr 395.

X. Tjänstematrikel.

32 §.

Beträffande envar tjänsteman, som är underkastad tjänstepensions
reglementet, skall föras tjänstematrikel enligt bestämmelserna i denna
kungörelse samt de närmare föreskrifter, som må meddelas i fråga om
personal vid postverket, televerket, statens järnvägar, statens yatten-
fallsverk eller domänverket av vederbörande verks styrelse och ifråga
om annan personal av statskontoret eller med dess godkännande av
vederbörande verks styrelse.

Vid tillämpningen av vad i nästföregående stycke stadgas skall sa
anses som om försvaret utgjorde ett och samma verk, vars styrelse vore
försvarets civilförvaltning.

33 §.
Tjänstematrikeln skall föras på sådant sätt, att ur densamma kunna

inhämtas uppgifter beträffande
a) tjänstemans fullständiga namn, födelsedatum och födelseort;
b) den tidpunkt, från vilken tjänstemannen blivit underkastad

tjänstepensionsreglementet, samt följande förhållanden med avseende
å befattning, som tjänstemannen innehar vid nämnda tidpunkt eller
senare så länge han är underkastad reglementet:

den myndighet, där befattningen innehaves,
befattningens benämning ävensom lönegradsplacering, där sådan före

kommer,
för icke-ordinarie tjänsteman fastställd arbetstid, därest denna under

stiger den för ordinarie tjänsteman normalt gällande,
tidpunkt för pensionsålderns inträde för tjänsteman, som avses i 10 §

tjänstepensionsreglementet, och tidpunkt för meddelat förordnandes ut
löpande för ordinarie tjänsteman tillsatt medelst förordnande för viss
tid eller för begränsad anställningstid.

Ändring str yck nr 9 (26 blad)
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tjänstepensionsunderlag,
tid, för vilken tjänstemannen vidkänts C-avdrag å lönen eller, i fråga

om tjänsteman, som icke åtnjuter avlöning enligt statens allmänna avlÖ
ningsreglemente, eljest avstått samtliga kontanta avlöningsförmåner,
jämte anledningen därtill,

tid, under vilken tjänsteman med frånträdande av utövningen av den
med pensionsrätt förenade befattningen innehaft eller under förordnande
uppehållit befattning i statens tjänst utom den matrikelförande myndig
netens förvaltningsområde,

de familjepensionsbestämmelser, som aro å tjänstemannen tillämp
liga, samt för honom gällande familjepensionsunderlag;

c) de tidsperioder, under vilka tjänstemannen, innan han blivit
underkastad tjänstepensionsreglementet respektive familjepensions-
reglementet, innehaft antingen med tjänste- eller familj epensionsrätt
förenad anställning eller annan anställning i statens tjänst eller ock
anställning, varmed varit förenad rätt till förmån på grund av sådan
pensionsförsäkring, som i 27 § 1 mom. andra stycket tjänstepensions
reglementet avses, den myndighet respektive arbetsgivare, hos vilken
anställningen innehafts, anställningens art och tjänstgöringens om
fattning;

d) de förhållanden, vilka äro av betydelse för bedömande, om och i
vad mån tid må tagas i beräkning såsom tjänstår enligt föreskrifterna i
15 § 2 mom. eller 30 § 1 mom. 3 punkten tjänstepensionsreglementet
eller enligt övergångsbestämmelserna till nämnda reglemente eller ock
enligt föreskriften i 10 § första stycket b) familjepensionsreglementet
eller enligt övergångsbestämmelserna till sistnämnda reglemente;

e) de tidsperioder, som tjänstemannen genom särskilt beslut må hava
förklarats berättigad att tillgodoräkna såsom tjänstår enligt tjänstepen
sionsreglementet; ävensom

f) övriga förhållanden, som kunna vara av betydelse för bedömande
av tjänstemans skyldighet att avgå eller bibehållande i tjänst, rätt för
egen del till tjänstepension eller tjänstelivränta eller till familjepension
eller familjelivränta såsom anhörig till annan anställningshavare samt
rätt till familjepension eller familjelivränta för sina efterlevande.

Anm. 33 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 374.

34 §.

1. Där ej annat följer av vad här nedan sägs eller särskilt stadgas,
ankommer det på den myndighet, som har att till vederbörande tjänste
man utbetala avlöning för den med pensionsrätt förenade befattningen,
att beträffande honom föra tjänstematrikel, innehållande uppgifter i samt
liga hänseenden, om vilka i 33 § förmäles.
Då tjänsteman upphör att vara underkastad tjänstepensionsregle-

inentet på grund av befattning inom den matrikelförande myndig
hetens förvaltningsområde, skall i matrikeln antecknas, huruvida han
därvid avgår med rätt till tjänstepension, i vilket fall skall angivas det
beslut, varigenom han förklarats berättigad att komma i åtnjutande av
pensionen, eller huruvida han övergår till annan med tjänstepensions
rätt förenad anställning, i vilket fall skola angivas anställningen och
den myndighet, hos vilken denna erhållits. Jämväl där tjänstemannen
övergår till anställning, varmed är förenad rätt till förmån på grund
av sådan pensionsförsäkring, som i 27 § 1 mom. andra stycket tjänste
pensionsreglementet avses, skall i matrikeln göras anteckning därom
ävensom angivas anställningen och den arbetsgivare, hos vilken denna
erhållits.
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Efter införandet i tjänstematrikeln av de i andra stycket här ovan
avsedda uppgifterna skall matrikeln behörigen underskrivas.

2. Vid uppläggandet av tjänstematrikeln för tjänsteman, som tidi
gare innehaft med tjänstepensionsrätt förenad anställning, åligger det
den i 1 mom. avsedda myndigheten att rekvirera utdrag ur den tidigare
förda tjänstematrikeln, i fall som i 14 § 2 mom. och 17 § 2 mom. här
ovan avses, på sätt där sägs och i andra fall hos den myndighet, som
senast fört tjänstematrikel beträffande tjänstemannen. Behörigen
underskrivet utdrag må anses såsom del av den nya tjänstematrikeln.

3. Tjänstematrikeln må kunna föras såsom liggare, särskilda per
sonalakter eller personkort eller i annan lämplig form. Där för annat
ändamål än här avses föras anteckningar innefattande uppgifter i så
dana hänseenden, som i 33 § här ovan sägs, må nämnda anteckningar
betraktas såsom del av tjänstematrikeln, under förutsättning att
svårighet ej föreligger att ur dem beträffande viss tjänsteman inhämta
de uppgifter, som äro av betydelse för bedömande av hans pensions
förhållanden.

Ayim. 34 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 374.

35 §.
Hos myndighet, som för tjänstematrikel, skall minst en gång varje

kalenderår företagas granskning av matrikeln till utrönande dels att alla
i protokoll och föredragningslistor m. m. angivna förhållanden av be
skaffenhet att böra anmärkas i matrikeln blivit där antecknade, dels ock
att matrikeln icke innehåller några uppgifter, som icke äga motsvarig
het i dylika handlingar. Granskningen, som i sin helhet bör vara av
slutad före utgången av januari månad näst efter kalenderårets utgång,
bör, där så kan ske, verkställas av annan befattningshavare än den som
fört matrikeln. Efter granskningen bör å de särskilda matrikelupp
läggen anbringas stämpel eller påskrift om granskningen jämte granska
rens namnteckning eller initialer.

Granskning av tjänstematrikel, som föres vid postverket, telever
ket, statens järnvägar, statens vattenfallsverk eller domänverket må
kunna ske på annat lämpligt sätt, som av vederbörande verks styrelse
bestämmes.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1947.

Vad i tidigare av Kungl. Maj:t utfärdad författning eller föreskrift
finnes stridande mot kungörelsens föreskrifter skall vid ikraftträdandet
upphöra att gälla, såvitt angår den å vilken 1947 års allmänna tjänste
pensionsreglemente eller 1947 års allmänna familjepensionsreglemente
erhåller tillämpning.
I samband härmed har Kungl. Majrt funnit gott förklara, att med för

ordnande, som avses i 2 § 3 mom. 1947 års allmänna familjepensions
reglemente, skall vid dettas tillämpning likställas förordnande av mot
svarande innebörd, meddelat enligt andra familjepensionsbestämmelser.

Andringstryck nr 10 (1 blad)
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Bilaga A.

Pensionsåldersförteckning för vissa ordinarie befattningar.

För innehavare av följande ordinarie befattningar inträder pensions
åldern vid den i 7 § 4 mom. respektive 33 § 1 mom. 1 punkten, 2 mom
1 punkten och 3 mom. 2 punkten 1947 års allmänna tjänstepensions
reglemente angivna tiden efter det befattningshavaren uppnått nedan an
givna levnadsålder.

Verk och befattningar

A. Befattningshavare i
allmänhet.

Expeditionsvakt

Förste expeditionsvakt

Förste kontorist

Kansliskrivare

Kontorist ....

B. Befattningshavare vid
vissa verk.^

1. Allmänna civilförvaltningen
cell försvaret.

Lev

nads-

ålder,
år

63

63

63

63

63

2. Statens afifärsdrivande verk.

Verk och befattningar

j ärnvägar.Staten

Portvakt

Förrådsförman

Förste portvakt

Stallförman

Trädgårdsmästare

Vagnförman

Förrådsmästare

Förste kansliskrivare

Förste trädgårdsmästare

Stationsmästare av klass 7

Vagnmästare i lönegrad Ca 16 ....

Verkstadsförman

Förste banmästare i lönegrad Ca 18

Stationsmästare av klass 6

Ledningsmästare

Eitare

Stationsmästare av klass 5

Overbanmästare

Lev

nads

ålder,
år

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63-

63

63

63

63

63

63

Järnvägsstyrelsens mimärlming.

Kungl. Maj:t har den 6 juni 1952 såsom tillägg till de bestämmelser om särskilda
pensioneringsperioder, som innefattas i 2 § kungörelsen den 1 juni 1951, nr 336 (ar
tikel 1:12), förordnat, att för nedan nämnda tjänster vid statens järnvägar skola tills
vidare tillämpas de särskilda pensioneringsperioder, som här angivas.

,,, ... . Pens.-
1  1 a n s t - T

•' i)crioa
T j ä a s t

Pons.-

])crio(l

Banmästare

i

II

II

I

I

Stationsmästare II

I

I

II

Förste bangårdsmästare
Ledningsförman
Lokförare i Ca 17

Tredje maskinist
Tredje styrman
Vagnmästare i Ca 17

^ För befattning, som uppförts å övergångsstat från och med den 1 juli 1943 eller
senare tidpunkt, tillämpas samma pensionsålder som gällt omedelbart före överflytt
ningen till övergångsstat eller, om lägre pensionsålder gäller för befattning å ordi
narie stat med samma tjänstebenämning, sistberörda pensionsålder. För å övergångs
stat tidigare uppförd befattning med samma tjänstebenämning, som angives i pen
sionsåldersförteckningen, gäller i förteckningen för vederbörande befattning upptagen
pensionsålder.
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I: 4. Kungl. Maj:ts beslut den 21 november 1947 angående bemyn
digande för järnvägsstyrelsen att i vissa fall för tjänstårs-
beräkning i pensionshänseende medgiva tillgodoräkning

av viss anställningstid hos enskilt trafikföretag,
som övertagits av staten,

Kungl. Maj:t finner med stöd av 15 § 3 mom. 1947 års allmänna
tjänstepensionsreglemente gott bemyndiga järnvägsstyrelsen att, i den
mån styrelsen finner skäligt, medgiva, att anställningshavare, vilken vid
statens övertagande helt eller delvis av enskilt trafikföretag eller i sam
band med dylikt företags nedläggande övergått till anställning såsom
tjänsteman vid statens järnvägar och som icke är delägare i enskild
pensionsinrättning, må såsom tjänstår för pension enligt sagda regle
mente tillgodoräkna högst två tredjedelar av den tid, varunder han,
innan han erhållit med pensionsrätt förenad befattning i statens tjänst,
innehaft anställning vid det enskilda trafikföretaget eller vid statens
järnvägar.

I: 5. Kungl. Maj:ts beslut den 30 oktober 1942 och den 29 juni
1945 angående beräkning av pension i vissa fall till personal,
som övergått i statens järnvägars tjänst i samband med

förvärv av Ostkustbanan.

Kungl. Maj:t har genom brev den 30 oktober 1942 bemyndigat järn
vägsstyrelsen att vid bestämmande av grundbeloppet av tjänstepension
enligt allmänna tjänstepensionsreglementet för beräkning av fyllnads
pension enligt 4 § kungörelsen den 30 juni 1942 (nr 697) till tjänste
man, som övergått i statens järnvägars tjänst i samband med förvärv
av Ostkustbanan, tillgodoräkna tjänstemannen högst hälften av den tid,
under vilken han varit anställd vid annan enskild järnväg, varifrån över
gång till Ostkustbanan ägt rum, dock allenast i den mån så erfordras
för att uppbringa antalet tjänstår till tjugufem.

Vidare har Kungl. Majit genom brev den 29 juni 1945 förklarat, att
nyssnämnda bemyndigande skall äga tillämpning jämväl i fråga om
tjänstårsberäkning för pension enligt allmänna tjänstepensionsregle
mentet.

Kungl. Maj:t har dessutom genom sistnämnda brev förordnat, att vad
i kungl. kungörelsen den 29 juni 1945 (nr 500, intagen under art. 1:7
i detta särtryck) angående reglering av pensionsförhållandena för vissa
anställningshavare och pensionärer vid statens järnvägar m. fl. stadgas
för det fall, att tjänsteman från anställning med delaktighet i enskild
pensionsinrättning övergått i statens järnvägars tjänst samt pensions
inrättningen överlåtits till staten, skall äga motsvarande tillämpning,
där tjänsteman övergått i statens järnvägars tjänst från anställning vid
Ostkustbanan utan sådan delaktighet och tidigare övergått till Ostkust
banan från anställning vid Norra Hälsinglands järnväg.
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1: 6. Kungl. Maj:ts kungörelse den 23 oktober 1942 (nr 872)
angående utbyte i vissa fall av rätt till uppskjuten

livränta mot fdrtidslivränta.

1 §, _
Bätt till uppskjuten livränta enligt civila tjänstepensionsreglementet

den 30 juni 1934 (nr 442), tjänstepensionsreglementet för arbetare samma
dag (nr 443), militära tjänstepensionsreglementet den 17 maj 1935 (nr
167) eller tjänstepensionsreglementet för folkskollärare m. fl. den 17
juni 1938 (nr 423) må kunna utbytas mot förtidslivränta, därest den till
uppskjuten livränta berättigade, innan denna skolat börja utgå, blivit
varaktigt oförmögen till arbete och på grund därav erhållit folkpension
enligt gällande lag om folkpensionering.

Såsom förutsättning för utbytet skall dock ytterligare gälla,
a) i fråga om den, som är livränteberättigad på grund av annan an

ställning än såsom arbetare, att han under sammanlagt minst tre år
före avgången från den befattning, på vars innehav rätten till upp
skjuten livränta grundats, innehaft anställning, som vid avgångstillfället
varit förenad med pensionsrätt enligt tjänstepensionsbestämmelser av
sådant slag, som i nästföljande stycke avses;

b) i fråga om den, som är livränteberättigad på grund av arbetar-
anställning, att han före upphörandet av den anställning, på vars inne
hav rätten till uppskjuten livränta grundats, antingen under samman
lagt minst tre år varit underkastad tjänstepensionsbestämmelser av
sådant slag, som i nästföljande stycke avses, eller ock under samman
lagt minst sex år i statens tjänst innehaft sådan anställning, som ut
gjort hans huvudsakliga sysselsättning och förvärvskälla.
Med tjänstepensionsbestämmelser avses i denna kungörelse dels

tjänstepensionsbestämmelser, antagna av Kungl. Maj:t och riksdagen,
dels ock tjänstepensionsbestämmelser för riksdagens verk, vilka anta
gits av riksdagen eller med stöd av dess bemyndigande utfärdats av
delegerade för riksdagens verk. Såsom tjänstepensionsbestämmelser
av förstnämnda slag anses icke bestämmelser om pensionering av för
svarsväsendets reserver av befäl och civilmilitär personal.

2 §.
Förtidslivränta utgår från och med den månad, med vars ingång

folkpensionen börjat löpa, dock tidigast från och med den månad, då
ansökning om utbytet gjorts. Livräntan utgår till och med den månad,
varunder livräntetagaren avlider.

3 §.
Förtidslivränta bestämmes till sådant belopp, att livräntans värde

vid den ̂ tidpunkt, från och med vilken densamma utgår, motsvarar
värdet vid samma tidpunkt av den uppskjutna livräntan, dock med
iakttagande av att förtidslivräntans årsbelopp skall lägst motsvara 10
procent av den uppskjutna livräntans årsbelopp.

Vid fastställandet skall tillämpas,
a) där uppskjuten livränta beräknats med utgångspunkt från en pen

sionsålder av 65 år, den tabell med tillhörande anvisningar, vilken
finnes fogad såsom bilaga C vid kungörelsen den 30 juni 1942 (nr 693)
med föreskrifter rörande tillämpning av allmänna tjänste- och familje-
pensionsreglementena m. m., samt

b) där uppskjuten livränta beräknats med utgångspunkt från en pen
sionsålder av 63 år, den såsom bilaga vid denna kungörelse fogade
tabellen med därtill hörande anvisningar.
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Prövning av fråga om utbyte av rätt till uppskjuten livränta mot för
tidslivränta samt fastställande av förtidslivräntans belopp ankommer pa

vederbörande verksstyrelse beträffande den, som är livränteberättigad
på grund av anställning vid postverket, telegrafverket, statens järn
vägar, statens vattenfallsverk eller domänverket,

statskontoret beträffande den, som eljest är livränteberättigad en
ligt civila tjänstepensionsreglementet eller militära tjänstepensions
reglementet, samt

statens pensionsanstalt beträffande annan livränteberättigad.
Ansökning om utbyte ställes och ingives till vederbörande myndig

het, som nu nämnts, samt skall vara åtföljd av åldersbetyg och inne
fatta de upplysningar i övrigt, vilka kunna erfordras för den sökandes
identifierande, ävensom uppgift om den postadress, under vilken livräntan
önskas utbetald. I ansökningen skall vidare lämnas försäkran, att
sökanden efter avgång från den anställning, på vars innehav rätt till
uppskjuten livränta grundats, icke innehaft annan anställning förenad
med pensionsrätt enligt tjänstepensionsbestämmelser, som i 1 § sista
stycket avses.
I samband med ansökningens ingivande eller snarast möjligt där

efter har sökanden att styrka sin rätt till folkpension.

5 §.
Då förtidslivränta fastställes, skall skriftligt bevis därom tillställas

den till förmånen berättigade. Denne skall jämväl, i förekommande
fall efter vederbörande myndighets anmälan till pensionsstyrelsen om
fastställandet, avföras ur vederbörlig förteckning Över de personer, för
vilka utfärdats bevis om rätt till uppskjuten livränta.

6 §.
Utbetalning av förtidslivränta verkställes av den myndighet, som till

beloppet fastställt förmånen; dock att dylik utbetalning till anställ-
ningshavare vid statens reproduktionsanstalt verkställes av anstalten.

Förtidslivränta utbetalas månadsvis i efterskott, dock att, om liv
räntans belopp ej uppgår till minst 360 kronor för år, den utbetalande
myndigheten må kunna bestämma längre utbetalningsperiod än månad.
Utbetalningen skall likväl ske minst årsvis, om beloppet är lägre än
60 kronor för år, minst halvårsvis, om beloppet uppgår till 60 men ej
till 120 kronor för år, och minst kvartalsvis, om beloppet uppgår till
120 men ej till 360 kronor för år. Livränta, som tillkommer den som
flyttat ur riket, må, oavsett beloppets storlek^ kunna utbetalas årsvis.

Vid tillämpning av bestämmelserna i allmänna familjepensionsregle-
mentet den 16 oktober 1936 (nr 542), familjepensionsreglementet för
arbetare samma dag (nr 543) eller familj epensionsreglementet för folk
skollärare m. fl. den 17 juni 1938 (nr 424) skall beträffande den, som
åtnjuter förtidslivränta enligt denna kungörelse, så anses, som om han
alltjämt ägde rätt till uppskjuten livränta.

Denna kungörelse har trätt i kraft den 20 november 1942.
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Bilaga.

Tabell för utbyte av en med utgångspunkt från 63 års pensions-
ålder beräknad uppskjuten livränta mot förtidslivränta.

Förtidslivräntan skall, med utgångspunkt från den levnadsålder i år
och månader, som den till livräntan berättigade uppnår under den
kalendermånad, från och med vilken förmånen utgår, med tillämpning
av här nedan intagna tabell beräknas sålunda, att förtidslivräntans be
lopp motsvarar det i tabellen angivna procenttalet av den uppskjutna
livräntans belopp med jämkning i förekommande fall av förtidslivrän
tans belopp till närmast högre öretal, som är jämnt delbart med 120.

L e  v n  a d  s å  1 d  e r

m å n a  d e  r

å r 0 1  1 1  ̂ 4 1  5 6 i  ' 8 9 10 11

Pr o c  e n  t t  a 1

32 och

\

i
1

därunder lO.oo 10.00 lO.oo lO.oo lO.oo lO.oo lO.oo 10.00 10.0 0 10.00 lO.oo 10.00
33 10.00 lO.oo lO.oo lO.oo lO.oo lO.oo lO.oo lO.oo 10.00 lO.oo lO.oo 10.01
34 10.07 10.13 10.19 10.25 10.31 10.37 10.43 10.49 10.55 10.61 10.6 7 10.7 3

35 10.79 10.86 10.92 10.98 11.05 11.12 11.18 11.24 11.31 11.38 11.44 11.50
36 11.57 11.64 11.71 11.78 11.85 11.92 11.99 12.06 12.13 12.20 12.27 12.34
37 12.41 12.48 12.5 6 12.6 4 ! 12.71 12.78 12.86 12.94 13.01 13.08 13.16 13.24
38 13.31 13.39 13.47 13.56 13.64 13.72 13.80 13.88 13.9 6 14.04 14.13 14.21
39 14.2 9 14.38 14.46 14.5 5 14.64 14.73 14.82 14.90 14.99 15.08 15.16 15.2 5

40 15.34 15.44 15.5 3 15.62 I  15.72 15.82 15.91 16.00 16.10 16.20 16.29 16.38
41 16.48 16.58 16.68 16.79 16.89 16.99 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50 17.61
42 17.7 1 17.82 17.93 18.04 18.16 18.2 7 18.3 8 18.49 18.60 18.7 2 18.83 18.94
43 19.05 19.17 19.29 19.41 19.53 19.65 19.77 19.89 20.01 20.13 20.25 20.37
44 20.4 9 20.62 20.7 5 20.88 21.01 21.14 21.28 21.41 21.54 21.67 21.80 21.93

45 22.0(5 22.2 0 22.34 22.49 22.63 22.77 22.92 23.06 23.20 23.34 23.48 23.63
46 23.7 7 23.92 24.08 24.2 4 24.39 24.54 24.7 0 24.86 25.01 25.16 25.3 2 25.48
47 25.63 25.80 25.97 26.14 26.30 26.47 26.64 26.81 26.98 27.14 27.31 27.4 8
48 27.6 5 27.83 28.02 28.20 28.3 9 28.5 7 28.7 6 28.94 29.12 29.31 29.49 29.6 8
49 29.86 30.0 6 30.2 6 30.4 6 30.66 30.86 31.06 31.27 31.47 31.6 7 31.87 32.07

50 32.27 32.49 32.71 32.9 3 33.15 33.3 7 33.5 9 33.81 34.03 34.2 5 34.4 7 34.6 9
51 34.91 35.15 35.3 9 35.6 3 11 35.8 7 36.11 36.36 36.60 36.84 37.08 37.3 2 37.56
52 37.80 38.06 38.33 38.60 ! 38.86 39.12 39.39 39.66 39.9 2 40.18 40.45 40.7 2
53
54

40.98 41.27 41.56 41.86 42.15 42.44 42.73 43.02 43.31 43.60 43.90 44.19
44.4 8 44.80 45.12 45.44 j 45.77 46.0 9 46.41 46.73 47.05 47.3 8 47.7 0 48.02

55 48.3 4 48.7 0 49.0 5 49.4 0 49.76 50.12 50.47 50.8 2 51.18 51.54 51.89 52.2 4
56 52.6 0 52.99 53.3 9 ' 53.78 54.17 54.5 7 54.9 6 55.3 5 55.7 5 56.14 56.53 56.9 3
57 57.32 57.7 6 58.19 58.63 59.0 7 59.50 59.9 4 60.38 60.81 61.25 61.69 62.12
58

59
62.5 6 63.05 63.53 '64.02 64.51 64.99 65.4 8 65.9 7 66.45 66.94 67.43 67.91
68.40 68.94 69.49 70.03 70.5 8 71.12 71.66 72.21 72.7 5 73.30 73.84 74.39

60 74.93 75.54 76.15 76.76 , 77.38 77.99 78.6 0 79.21 79.8 2 80.4 4 81.05 81.66
61 82.27 82.9 6 83.65 84.3 4 85.04 85.7 3 86.4 2 87.11 87.80 88.5 0 89.19 89.88
62 90.5 7 91.36 92.14 92.9" 93.71 94.50 1 95.2 8 96.07 96.86 97.64 98.43 99.21
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I: 7. Kungl. Maj:ts kungörelse den 29 juni 1945 (nr 500) angående
reglering av pensionsförhållandena för vissa anställningshavare

och pensionärer vid statens järnvägar m. fl.

1 §•
För anställningshavare, som vid statens övertagande helt eller del

vis av enskilt företag eller i samband med att sådant företag nedlagts
eller att dess trafikverksamhet övertagits av statens järnvägar från an
ställning med delaktighet i enskild pensionsinrättning övergått i sta
tens järnvägars tjänst, skall, där ej Kungl. Maj:t annorlunda förordnar,
gälla

a) att allmänna tjänstepensionsreglementet skall äga tillämpning å
anställningshavare, som innehar i reglementet avsedd befattning eller
sådan anställning vid statens järnvägar på för övertagen personal av
sedd övergångsstat, med vilken är förenad skyldighet att bestrida en
i statens järnvägars aktiva personalstat uppförd, i reglementet avsedd
befattning, dock under förutsättning att han icke vid den tidpunkt, då
han först erhöll eller förordnades att på övergångsstat bestrida i regle
mentet avsedd befattning, uppnått den levnadsålder, vid vilken pen
sionsåldern jämlikt föreskrifterna i 2 § 3 punkten första stycket här
nedan skolat vid reglementets tillämpning inträda;

b) att 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare skall äga till-
lämpning å anställningshavare, som innehar i reglementet avsedd an
ställning, dock under förutsättning att han icke vid den tidpunkt, då
han först erhöll sådan anställning, uppnått den levnadsålder, vid vilken
pensionsåldern jämlikt föreskrifterna i 4 § 1 punkten första stycket här
nedan skolat vid reglementets tillämpning inträda, samt att andra för
reglementets tillämplighet stadgade förutsättningar än den, som avser
viss högsta levnadsålder, föreligga.

Vad nu sagts skall likväl icke avse den, som på grund av anställning
vid av staten helt eller till övervägande del övertaget företag är del
aktig i enskild pensionsinrättning, vilken ombesörjt pensionering av an
ställningshavare i allmänhet vid företaget men icke överlåtits till sta
ten, och skall ej heller avse den, som eljest är delägare i till staten ej
överlåten enskild pensionsinrättning, med mindre han före den 1 okto
ber 1945 eller den senare tidpunkt, då tre månader förflutit efter det
sådant förhållande för honom inträtt, som i första stycket sägs, till
järnvägsstyrelsen skriftligen anmält, att han vill underkasta sig veder
börande reglementes villkor och bestämmelser, samt på sagda styrelse
överlåtit sin rätt på grund av delaktigheten i inrättningen.

Bestämmelserna i första stycket skola ej heller hava avseende å den,
som ägt delaktighet i förutvarande enskild men till staten överlåten
pensionsinrättning, därest å honom pensionsinrättningens stadgar enligt
föreskrift i mellan staten och pensionsinrättningen träffad överenskom
melse skola till följd av därom gjord anmälan äga tillämpning eller han,
i det fall att pensionsinrättningen överlåtits till staten före den 1 juli
1945, före den 1 oktober 1945 till järnvägsstyrelsen skriftligen anmält,
att han ej vill underkasta sig vederbörande reglementes villkor och be
stämmelser.

Inträder beträffande anställningshavare, som gjort i nästföregående
stycke avsedd anmälan, till följd av befordran eller eljest sådant för-

Ändringstryck nr 1 (3 blad)
Il Februari 1919.
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hållande, att anställningshavaren, därest han varit underkastad veder
börande tjänstepensionsreglemente, skulle erhållit förhöjning av tjänste
pensionsunderlaget, skall allmänna tjänstepensionsreglementet, respek
tive 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare därmed bliva å an
ställningshavaren tillämpligt, därest han inom tre månader efter det be
rörda förhållande inträffat till järnvägsstyrelsen gör framställning där
om. Ändock att vederbörande reglemente till följd av i nästföregående
stycke avsedd anmälan icke vunnit tillämpning å anställningshavare
under dennes tjänstetid, må, i den mån sådant följer av föreskrift i
mellan staten och vederbörande pensionsinrättning träffad överenskom
melse eller, vad angår till staten före den 1 juli 1945 överlåten pensions
inrättning, i den mån Kungl. Maj:t sådant medgiver tjänstepension utgå
enligt bestämmelserna i allmänna tjänstepensionsreglementet respektive
1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare samt familjepension
utgå enligt bestämmelserna i allmänna familjepensionsreglementet res
pektive 1942 års familjepensionsreglemente för arbetare.

2  _
Vid tillämpning av allmänna tjänstepensionsreglementet å tjänste

man, som i 1 § denna kungörelse avses, skola följande särskilda bestäm
melser lända till efterrättelse:

1. Beträffande tjänsteman på övergångsstat, som bestrider befattning
på aktiv personalstat, skall så anses, som om han vore innehavare av
den befattning han har skyldighet att bestrida.

2. Därest tjänsteman berättigats att utöver avlöning enligt den löne
grad, vartill den befattning hör, som han innehar eller har skyldighet
att bestrida, erhålla personligt lönetillägg högst med sådant belopp, att
de sammanlagda löneförmånerna motsvara avlöningen i slutlöneklassen
1 en lönegrad, för vilken tjänstepensionsunderlaget är högre än för först
nämnda lönegrad, skall, därest icke i överenskommelsen om det enskilda
företagets övertagande av staten annat angivits, tjänstemannen i fråga
om tjänstepensionsunderlag icke hänföras till lägre lönegrad än den, efter
vilken avlöning sålunda må åtnjutas.

Anm. Punkt 2 har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1948.

3. Pensionsåldern skall inträda, då rätt till pension, motsvarande
ålderspension enligt reglementet, skulle inträtt vid tillämpning av stad
garna för den pensionsinrättning, vari tjänstemannen vid övergången i
statens järnvägars tjänst var delaktig, dock senast vid utgången av den
kalendermånad, under vilken tjänstemannen fyller 63 år, eller den se
nare tidpunkt, då tre år förflutit efter det reglementet erhöll tillämp
ning å tjänstemannen. Pensionsåldern skall likväl icke i något fall in
träda tidigare än som skolat ske vid tillämpning av reglementets be
stämmelser.

Bestämmelserna i första stycket skola icke tillämpas för det fall, att
tjänstemannen vid den tidpunkt, då reglementet blivit å honom tillämp
ligt, eller senare vinner befordran, som medför att högre tjänstepen
sionsunderlag blir för honom gällande än som skulle hava varit tillämp
ligt, därest befordringen ej skett och hänsyn ej tagits till föreskriften i
2 punkten här ovan, och ej heller för det fall att han, omedelbart innan
reglementet blivit å honom tillämpligt, varit underkastad 1942 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare.

Tjänsteman, för vilken pensionsåldern enligt bestämmelserna i första
stycket är högre än den i allmänna tjänstepensionsreglementet för hans be
fattning stadgade, skall vara pliktig underkasta sig framdeles meddelad
föreskrift om tillämpning av sistnämnda pensionsålder, dock med den
begränsningen, att pensionsåldern därvid, i den mån den för tjänste-
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mannen tidigare gällande pensionsåldern därigenom ej öyerskrides, skall
inträda först då tre år förflutit efter det sådan föreskrift trätt i kraft.

För det fall, att i den enskilda pensionsinrättningens stadgar ock till
dem hörande övergångsbestämmelser angives mer än en för samme an-
ställningshavare tillämplig levnadsålder, vid vilken rätt till pension
motsvarande ålderspension enligt reglementet inträder, skall vid till-
lämpning av ovan i denna punkt meddelade bestämmelser hänsyn tagas
till den högre av dessa åldrar. Den, som i sådant fall avgår ur tjänst
efter uppnåendet av den sålunda angivna lägre levnadsåldern och jäm
väl efter uppnåendet av den levnadsålder, som enligt reglementet gäller
såsom pensionsålder för den befattning han innehar eller har skyldig-

Ä  het att på övergångsstat bestrida, skall äga rätt att komma i åtnjutande
^5 av ålderspension, ändock att han ej uppnått den levnadsålder, vid vilken

pensionsåldern, med iakttagande av ovan meddelade bestämmelser, vid
reglementets tillämpning skolat inträda för honom.

4. För bestämmande av tjänstepensions grundbelopp eller tjänste
livräntas belopp må såsom tjänstår tillgodoräknas, utöver vad som följer

^  av reglementets bestämmelser,
a) tid, för vilken tjänstemannen erlagt pensionsavgift enligt stad-

sarna för enskild pensionsinrättning, som överlåtits till staten, eller så
vitt angår tjänsteman, vilken jämlikt 1 § andra stycket denna kungörelse
på järnvägsstyrelsen överlåtit sin rätt på grund av delaktighet i annan
enskild pensionsinrättning, enligt stadgarna för denna pensionsinrätt
ning, sådan tid likväl undantagen, för vilken återbetalning av erlagda
avgifter ägt rum, samt

b) två tredjedelar av tid, som anställningshavaren icke äger tillgodo
räkna jämlikt a) men varunder han efter fyllda 18 år och innan regle
mentet blev å honom tillämpligt innehaft anställning av stadigvarande
natur antingen vid enskilt företag, som varit anslutet till enskild pen
sionsinrättning, vilken överlåtits till staten eller vari anställningshava
ren upphört att vara delaktig till följd av att han på sätt i 1 § andra
stycket sägs överlåtit sin delaktighet i densamma till järnvägsstyrelsen,
eller vid trafikföretag, som ägts av nyssnämnt företag.

Är tjänsteman, som vid den tidpunkt, då reglementet blev å honom
tillämpiigt, var delaktig i till staten överlåten enskild^ pensionsinrätt
ning för lägre belopp än han enligt stadgarna för pensionsinrättningen
bort vara, med bidrag av förutvarande arlDetsgivare jämväl pensionsför-
säkrad i enskild pensionsinrättning, som ej överlåtits till staten, eller
har med sådant bidrag premieinbetalning till försäkringsanstalt för liv-
och kapitalförsäkring för honom skett eller insättning å sparkassekonto
verkställts, äger han dock ej rätt till tjänstårsberäkning, som i första
stycket a) sägs, med mindre han inom tre månader efter det han blivit
underkastad reglementet till järnvägsstyrelsen överlåtit sin rätt enligt
försäkringen respektive sitt tillgodohavande å sparkassekontot.

5. Vid tillämpning av stadgandet i 14 § 1 mom. andra stycket regle
mentet skall tjänstemannen anses hava innehaft med tjänstepensionsrätt
förenad anställning under tid, som han äger tillgodoräkna såsom tjänst-
år enligt 4 punkten första stycket a) här ovan, skolande det ankomma
på järnvägsstyrelsen att i förekommande fall fastställa det tjänstepen
sionsunderlag, som under sådan tid skall anses hava varit gällande för
honom.

6. Vid tillämpning av stadgandet i 26 § 1 mom. andra stycket a)
reglementet skall med anställning, som i nämnda författningsrum av
ses, likställas sådan anställning, för^ vilken tjänstårsberäkning må ske
enligt 4 punkten första stycket a) här ovan.

Ändringstryck nr 2 (15 blad)
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3 §.

•  tillämpningen av allmänna familjepensionsreglementet1 iraga om tjänsteman, som i 1 § denna kungörelse avses, skola följande
särskilda bestämmelser lända till efterrättelse:

1. Med avseende å dels familjepensionsreglementets tillämpning be
träffande tjänsteman på övergångsstat, som bestrider befattning på aktiv
personalstat, dels den lönegrad, vartill tjänsteman skall hänföras i fråga
om familjepensionsavdrag och familjepensionsunderlag, dels ock viss
tids tillgodoiäknande såsom tjänstar för bestämmande av familjepen-
sionstalet för familjepension eller familjelivränta skola bestämmelserna
i 2 g 1, 2 och 4 punkterna denna kungörelse äga motsvarande tillämp-

i 4 punkten första stycket a) dock allenast under
förutsättning att anställningshavaren var berättigad till pension för sina
efterlevande omedelbart före den tidpunkt, då familjepensionsreglemen
tet blev beträffande honom tillämpligt.

2. Vid tillämpning av stadgandet i 1 § 1 mom. första stycket c) regle-
mentet skall med anställning som i nämnda författningsrum avses, lik
ställas sådan anställning, för vilken tjänstårsberäkning på grund av vad
1 1 punkten här ovan sägs ma för familjepensionstals bestämmande ske
enligt 2 § 4 punkten första stycket a) denna kungörelse.

3. Familjepensionstalet för familjepension skall, såframt den avlidne
tjänstemännen var berättigad till pension för sina efterlevande omedel-
bart fore den tidpunkt, då reglementet blev beträffande honom tillämp
ligt, lägst motsvara det familjepensionsunderlag, som vid nämnda tid
punkt blev för honom gällande.

4 §.

^  tillämpning av 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare
a anställningshavare, som i 1 § denna kungörelse avses, skola följande
särskilda bestämmelser lända till efterrättelse:

1- Pensionsåldern skall inträda, då rätt till pension, motsvarande
ålderspension enligt reglementet, skulle inträtt vid tillämpning av stad
garna för den pensionsinrättning, vari arbetaren vid övergången i sta
tens järnvägars tjänst var delaktig, dock senast vid utgången av den
kalendermånad^, under vilken arbetaren fyller 63 år, eller den senare tid
punkt, då tre år förflutit efter det reglementet erhöll tillämpning å ar
betaren. Pensionsåldern skall likväl icke i något fall inträda tidigare
an som skolat ske vid tillämpning av reglementets bestämmelser.

Arbetpe, för vilken pensionsåldern enligt bestämmelserna i första
stycket inträder senare än som följer av reglementets bestämmelser,
skall vara pliktig underkasta sig framdeles meddelad föreskrift om till-
lämpning av sistnämnda bestämmelser, dock med den begränsningen,
att pensionsåldern därvid, i den mån den för arbetaren tidigare gällande
pensionsåldern därigenom ej överskrides, skall inträda först då tre år
förflutit efter det sådan föreskrift trätt i kraft.

För det fall, att i den enskilda pensionsinrättningens stadgar och
till dem hörande övergångsbestämmelser angives mer än en för samme
anställningshavare tillämplig levnadsålder, vid vilken rätt till pension
motsvarande ålderspension enligt reglementet inträder, skall vid till-
lämpning av ovan i denna punkt meddelade bestämmelser hänsyn tagas
till den högre av dessa åldrar. Den, som i sådant fall avgår ur tjänst
efter uppnåendet av den sålunda angivna lägre levnadsåldern och jäm-
vp efter uppnåendet av den levnadsålder, som enligt reglementet gäller
såsom pensionsålder för anställningen, skall äga rätt att komma i åt-
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njutande av ålderspension, ändock att han ej uppnått den levnadsålder,
vid vilken pensionsåldern, med iakttagande av ovan meddelade bestäm
melser, vid reglementets tillämpning skolat inträda för honom.

2. För bestämmande av tjänstepensions grundbelopp samt tjänste
livräntas belopp må såsom tjänstår tillgodoräknas, utöver vad som
följer av reglementets bestämmelser,

a) tid, för vilken arbetaren erlagt pensionsavgift enligt stadgarna för
enskild pensionsinrättning, som överlåtits till staten, eller, såvitt angår
arbetare, vilken jämlikt 1 § andra stycket denna kungörelse på järnvägs
styrelsen överlåtit sin rätt på grund av delaktighet i annan enskild pen
sionsinrättning, enligt stadgarna för denna pensionsinrättning, sådan tid
likväl undantagen, för vilken återbetalning av erlagda avgifter ägt rum,
samt

b) två tredjedelar av tid, som anställningshavaren icke äger tillgodo
räkna jämlikt a) men varunder han efter fyllda 18 år och innan regle
mentet blev å honom tillämpligt innehaft anställning av stadigvarande
natur antingen vid enskilt företag, som varit anslutet till enskild pen
sionsinrättning, vilken överlåtits till staten eller vari anställningshava
ren upphört att vara delaktig till följd av att han på sätt i 1 § andra
stycket sägs överlåtit sin delaktighet i densamma till järnvägsstyrelsen,
eller vid trafikföretag, som ägts av nyssnämnt företag.
Har för arbetare, som vid den tidpunkt, då han övergick i statens

järnvägars tjänst, var delaktig i till staten överlåten enskild pensions
inrättning för lägre belopp än han enligt stadgarna för pensionsinrätt
ningen bort vara, med bidrag av förutvarande arbetsgivare premieinbetal
ning till försäkringsanstalt för liv- och kapitalförsäkring skett eller in
sättning å sparkassekonto verkställts, äger arbetaren dock ej rätt till
tjänstårsberäkning, som i första stycket a) sägs, med mindre han inom
tre månader efter det han blivit underkastad reglementet till järnvägs
styrelsen överlåtit sin rätt enligt försäkringen respektive sitt tillgodo
havande å sparkassekontot.

3. Vid tillämpning av stadgandet i 1 § 1 mom. andra stycket d) regle
mentet skall anställning, för vilken tjänstårsberäkning må ske enligt
2 punkten första stycket a) här ovan, likställas med anställning i sta
tens tjänst.

4. Den i 8 § 1 mom. första stycket c) reglementet för rätt att komma
1 åtnjutande av sjukpension stadgade förutsättningen angående viss tid,
under vilken arbetare skall hava varit underkastad reglementet eller
andra tjänstepensionsbestämmelser eller innehaft anställning i statens
tjänst, skall anses föreligga för det fall att arbetaren, därest han kvar
stått i tjänst hos det enskilda företaget, skulle i avseende å tid för del
aktighet i vederbörande pensionsinrättning eller anställningstid upp
fyllt villkoren för erhållande av mot sjukpension svarande pension en
ligt stadgarna för pensionsinrättningen.

Vid tillämpning i annat fall av stadgandet i 8 § 1 mom. första
stycket c) reglementet skall arbetaren anses hava varit underkastad
reglementet under tid, för vilken tjänstårsberäkning må ske enligt
2 punkten första stycket a) här ovan.

5. Vid tillämpning av stadgandet i 19 § 1 mom. andra stycket a)
reglementet skall med tid, varunder anställningshavare varit under
kastad reglementet, likställas tid, som han äger tillgodoräkna såsom
tjänstår enligt 2 punkten första stycket a) här ovan.
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5 §.
Beträffande tillämpningen av 1942 års familjepensionsreglemente för

arbetare i fråga om arbetare, som i 1 § denna kungörelse avses, skola
följande särskilda bestämmelser lända till efterrättelse:

1. Med avseende å viss tids tillgodoräknande såsom tjänstår för be
stämmande av familjepensionstalet för familjepension eller familjeliv
ränta skola bestämmelserna i 4 § 2 punkten denna kungörelse äga mot
svarande tillämpning, bestämmelsen i 2 punkten första stycket a) dock
allenast under förutsättning att anställningsbavaren var berättigad till
pension för sina efterlevande omedelbart före den tidpunkt, då familje-
pensionsreglementet blev beträffande honom tillämpligt.

2. Vid tillämpning av stadgandet i 1 § 1 mom. första stycket c) regle
mentet skall med tid, varunder anställningshavare varit underkastad
1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare, likställas tid, som han
på grund av vad här ovan i 1 punkten sägs äger tillgodoräkna såsom
tjänstår för familjepensionstals bestämmande enligt 4 § 2 punkten första
stycket a) denna kungörelse.

3. Familj epensionstalet för familjepension skall, såframt den avlidne
anställningsbavaren var berättigad till pension JÉör sina efterlevande
omedelbart före den tidpunkt, då reglementet blev beträffande honom
tillämpligt, lägst motsvara det familjepensionsunderlag, som vid nämnda
tidpunkt blev för honom gällande.

6 §.
Nedan i denna paragraf meddelade bestämmelser skola tillämpas å

sådana vid statens järnvägar anställda tjänstemän och arbetare, som vid
statens övertagande helt eller delvis av enskilt företag eller i samband
med att sådant företag nedlagts eller att dess trafikverksamhet över
tagits av statens järnvägar från anställning med delaktighet i enskild
pensionsinrättning övergått i statens järnvägars tjänst och som, ehuru
förutsättningar enligt 1 § denna kungörelse i övrigt föreligga för till-
lämpning av allmänna tjänstepensionsreglementet eller av 1942 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare, äro från vederbörande regle
mentes tillämpning undantagna i egenskap av delägare i enskild pen
sionsinrättning, vilken icke överlåtits till staten.

1. I fråga om ordinarie tjänstemans skyldighet att avgå från tjänsten
och beträffande icke-ordinarie befattningshavares entledigande skola, i
den mån ej bestämmelserna i vederbörande pensionsinrättnings stadgar
till annat föranleda, bestämmelserna i 3 avd. allmänna tjänstepensions
reglementet jämte i anslutning därtill utfärdade föreskrifter lända till
efterrättelse i tillämpliga delar.

Beträffande arbetares bibehållande i anställningen skall, med nämnda
förbehåll, i tillämpliga delar gälla vad i sådant hänseende finnes före
skrivet i fråga om anställningshavare underkastad 1942 års tjänstepen
sionsreglemente för arbetare.

2. Anställningshavare äger, utöver honom från den enskilda pen
sionsinrättningen tillkommande pension, komma i åtnjutande av fyll
nadspension från statens järnvägar, såframt rätt till sådan förmån blivit
honom tillförsäkrad i de kontraktsbestämmelser, som reglera statens
övertagande av det enskilda företaget eller personals övertagande av
staten i samband med företagets eller den av detsamma bedrivna trafik
verksamhetens nedläggande, eller ock genom särskilt beslut av Kungl.
Maj:t blivit honom medgiven. Fyllnadspensionen utgår under de när-

— 46 —



Str 8. Pensioneringsbestämmelser. I; 7

mare förutsättningar, som enligt allmänna tjänstepensionsreglementet
respektive enligt 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare gälla
för rätt att komma i åtnjutande av tjänstepension.

Fyllnadspension utgår med det belopp, varmed den tjänstepension
jämte, i förekommande fall, kristillägg, anställningsbavaren skulle hava
uppburit, om allmänna tjänstepensionsreglementet respektive 1942 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare varit å honom tillämpligt, må
överstiga pensionen från den enskilda pensionsinrättningen, dock att vid
bestämmande i här avsedda fall av grundbelopp av tjänstepension enligt
allmänna tjänstepensionsreglementet eller enligt 1942 års tjänstepen
sionsreglemente för arbetare följande särskilda bestämmelser skola lända
till efterrättelse:

a) Där på grund av stadgandet i 16 § 1 mom. andra stycket allmänna
tjänstepensionsreglementet hänsyn skall tagas till tjänstepensionsunder
lag för tid, då anställning innehafts vid enskilt företag, ankommer det
på järnvägsstyrelsen att fastställa det pensionsunderlag, som under sådan
tid skall anses hava varit gällande.

b) Tid, varunder tjänstemannen eller arbetaren efter fyllda 18 år vid
det enskilda företaget innehaft stadigvarande anställning, må tillgodo
räknas såsom tjänstår.

c) Det enligt bestämmelserna i vederbörande tjänstepensionsregle
mente samt med iakttagande av här ovan meddelade föreskrifter beräk
nade grundbeloppet skall minskas med det belopp, varmed en tredjedel
av detsamma må överstiga den del av pensionen från den ensMda
pensionsinrättningen, som kan anses täckas av de utav anställnings-
havaren erlagda pensionsavgifterna, i förekommande fall ökad med
procentuellt dyrtidstillägg motsvarande indextalet 156 (juli 1914 = 100).
Sålunda reducerat grundbelopp skall i förekommande fall avrundas till
närmast högre krontal.

Det ankommer på järnvägsstyrelsen att bestämma, huru stor del av
pensionen från den enskilda inrättningen, som kan anses täckas av de
utav anställningshavaren erlagda pensionsavgifterna.

3. Bestämmelserna i 29 § allmänna tjänstepensionsreglementet och i
22 § 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare i fråga om sam
manträffande av förmåner skola äga motsvarande tillämpning, då fråga
är om fyllnadspension enligt denna paragraf.

4. Beträffande skyldighet för tjänsteman, å vilken bestämmelserna i
denna paragraf vinna tillämpning, att underkasta sig ändrade bestäm
melser rörande skyldighet att avgå eller rörande fyllnadspension skall
gälla vad i 37 § 2 mom. allmänna tjänstepensionsreglementet i sådant
hänseende föreskrivas beträffande avgångsskyldighet och tjänstepensions
storlek.

7§-
Beträffande den, vilken är eller varit delägare i enskild, för järn

vägspersonal avsedd pensionsinrättning, som överlåtits till staten, och
vilken icke blivit underkastad allmänna tjänstepensionsreglementet eller
1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare, ävensom beträffande
efterlevande till sådan delägare skola i pensionshänseende, såvitt an
går rättigheter och skyldigheter, de närmast före överlåtelsen för veder
börande pensionsinrättning gällande stadgarna i tillämpliga delar allt
jämt gälla, varvid för statens skall gälla vad enligt nämnda stadgar
gäller för pensionsinrättningen och järnvägsstyrelsen skall fullgöra vad
enligt samma stadgar ankommer på pensionsinrättningens styrelse eller
fullmäktige.
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I avseende å nedan angivna pensionsinrättningar skola likväl följande
särskilda bestämmelser lända till efterrättelse:

A. 1 fråga om pensionsinrättningj som övertagits av staten före den
1 juli 1945:

Samtliga med tillämpning av vederbörande kassas reglemente eller
stadgar beräknade pensioner skola ökas med 10 procent.

B. 1 fråga om Enskilda järnvägarnes pensionskassa:
1. För den, som den 1 juli 1945 eller därefter vinner delaktighet i

pensioneringen eller höjning av delaktighetsbeloppet, skall i stället för
den i § 8 mom. 1 kassans reglemente angivna avgiftstabellen tillämpas
den tabell, vilken intagits i bilaga 1 till den mellan staten och kassan
träffade överenskommelsen om överlåtelse av kassan till staten.

2. Den, vilken den 1 juli 1945 eller därefter blir pensionsberättigad
enligt § 6 mom. 1 c) kassans reglemente, skall i årlig pension erhålla
i bilaga 2 till den i 1 punkten här ovan omförmälda överenskommelsen
angivna procent av medeldelaktighetsbeloppet, dock med undantag för
delägare, som avses i § 29 sagda reglemente.

3. Samtliga med tillämpning av kassans reglemente samt 2 punkten
här ovan beräknade pensioner, pensionstillägg enligt § 30 sagda regle
mente däri inbegripna, skola ökas med 10 procent.

C. 1 fråga om S. W. B. pensionskassa:
1. Med tillämpning av kassans stadgar beräknade pensioner skola

ökas med 10 procent samt därutöver med ej mindre understöd eller
pensionstillägg, som styrelsen för Stockholm—Västerås—Bergslagens
nya järnvägsaktiebolag må hava beviljat pensionstagaren än även dyr-
tidstillägg (fyllnadspension) enligt av nämnda styrelse den 7 februari
1933 fastställda grunder.

2. Å intill 400 kronor av månadsbeloppet av den med tillämpning av
kassans stadgar beräknade pensionen, ökad enligt 1 punkten här ovan,
skall, utom i fall då statligt dyrtidstillägg utgår å pensionen, för tid,
då kristillägg eller däremot svarande förmån utgår å tjänstepensionen en
ligt allmänna tjänstepensionsreglementet, utgå procentuellt tillägg, be
räknat efter det procenttal, som gäller för beräkning av kristillägget
eller den mot detsamma svarande förmånen.

3. När dyrtidshjälp eller annan motsvarande förmån enligt beslut
av Kungl. Maj:t och riksdagen utgår å pensionen, skall i 2 punkten
här ovan angivna procentuella tillägg anses vara inbegripet i dylik för
mån, i den mån detsamma ej överstiger förmånens belopp.
D. I fråga om Hälsingborg—Hässleholms järnvägars pensions- samt

änke- och pupillkassa:
Föreskriften i § 11 mom. 6 kassans stadgar skall icke äga tillämpning.
Med tillämpning av kassans stadgar beräknade pensioner skola ökas

med 10 procent.
E. 1 fråga om Landskrona och Hälsingborgs järnvägars pensions

kassa samt Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga järnvägs personals pen
sions- samt änke- och pupillkassa:

Med tillämpning av vederbörande kassas reglemente eller stadgar
beräknade pensioner skola ökas med 10 procent.

F. 1 fråga om Halmstad—Nässjö järnvägs pensionskassa:
1. Med tillämpning av kassans stadgar beräknade pensioner skola

ökas med 10 procent.
2. Å intill 400 kronor av månadsbeloppet av den med tillämpning

av kassans stadgar beräknade pensionen ökad enligt 1 punkten här
ovan, skall utom i fall då statligt dyrtidstillägg utgår å pensionen, för
tid, då kristillägg eller däremot svarande förmån utgår å tjänstepen-
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sion enligt allmänna tjänstepensionsreglementet, utgå procentuellt till-
lägg, beräknat efter det procenttal, som gäller för beräkning av kris
tillägget eller den mot detsamma svarande förmånen, skolande dock
det procentuella tillägget utgå med lägst 150 kronor för år räknat.

3. Där dyrtidshjälp eller annan motsvarande förmån enligt beslut av
Kungl. Maj:t och riksdagen utgår å pensionen, skall i 2 punkten här ovan
angivna procentuella tillägg anses vara inbegripet i dylik förmån, i den
mån detsamma ej överstiger förmånens belopp.
G. 1 fråga om Nässjö—Oskarshamns järnvägs pensions- samt änke-

och pupillkassa:
1. Med tillämpning av kassans reglemente beräknade pensioner skola

ökas med 10 procent.
2. Å med tillämpning av kassans reglemente beräknade pensioner,

Ökade enligt 1 punkten här ovan, skall utgå dels, såvitt gäller pension
till delägare, pensionstillägg med 40 procent och dyrtidshjälp med 30
procent dels ock, såvitt gäller pension till efterlevande till delägare,
dyrtidshjälp med 40 procent.

3. Där dyrtidshjälp eller annan motsvarande förmån enligt beslut av
Kungl. Maj:t och riksdagen i andra fall än i 2 punkten sägs författ
ningsenligt utgår å pension, som beräknats med tillämpning av kassans
reglemente, skall i 2 punkten angivna dyrtidshjälp anses vara inbegripen
i dylik förmån, i den mån dyrtidshjälpen enligt 2 punkten ej överstiger
förmånens belopp.
H. 1 fråga om Bergslagernas järnvägars pensions- samt änke- och

pupillkassa:
I. Med tillämpning av kassans stadgar beräknade pensioner skola i

förekommande fall ökas med fasta pensionstillägg, som styrelsen för
Bergslagernas järnvägsaktiebolag må hava utfäst sig att utbetala till
pénsionstagare.

2. Å de med iakttagande ay innehållet i 1 punkten beräknade pensions
förmånerna skall utgå dyrtidshjälp under förutsättningar och enligt
grunder, som angivas i kungörelsen den 28 juni 1946 (nr 520) angående
dyrtidshjälp åt vissa pensionärer från av staten övertagna enskilda järn
vägar m. fl.

3. I fall, då i 2 punkten omförmäld dyrtidshjälp understiger tillfälliga
bidrag från järnvägs aktiebolaget enligt under år 1946 tillämpade grun
der, skall beloppet av dessa ttdrag i stället för dyrtidshjälpen tillsam
mans med grundpensionen tagas till utgångspunkt för pensionsförmåner
nas omreglering enligt kungörelsen den 30 juni 1947 (nr 657) angående
omreglerad tjänste- och familjepension m. m.

4. Vad ovan under punkterna 1—3 stadgats skall icke äga tillämp
ning beträffande anställningshavare, som gjort i 1 § tredje stycket denna
kungörelse avsedd anmälan. För dylik anställningshavare skola följande
särskilda bestämmelser lända till efterrättelse:

a) Delaktighetsbeloppet skall anses utgöra det delaktighetsbelopp,
som skulle hava varit för anställningshavaren gällande, därest kassan
icke övertagits av staten och anställningshavaren med åtnjutande av av
löning enligt vid bolaget den 30 juni 1947 gällande lönebestämmelser
kvarstått i tjänst hos bolaget, ankommande det på järnvägsstyrelsen att
efter anställningshavarens befordran till högre tjänst vid statens järn
vägar fastställa höjningarna av delaktighetsbeloppet till belopp, som vid
tillämpning av nämnda lönebestämmelser skulle hava gällt för närmast
motsvarande tjänst vid bolagets järnvägar.

b) I fråga om anställningshavarens skyldighet att avgå från tjänsten
skola de bestämmelser lända till efterrättelse, vilka enligt vederbörande
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tjänstepensionsreglemente i sådant hänseende gälla beträffande inne
havare av anställningen. Pensionsåldern skall dock anses inträda tidigast
vid den levnadsålder, då rätt till pension på grund av uppnådd viss
ålder enligt § 3 kassans stadgar inträder eller skulle hava inträtt för
anställningshavaren.

c) För tid, då rörligt tillägg med lägst sex procent utgår å pension
enligt 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente, skall å den enligt
kassans stadgar beräknade pensionen utgå tillägg enligt grunderna för
av bolaget för år 1946 utbetalade tillfälliga bidrag.

d) Kungörelsen den 30 juni 1947 (nr 657) angående omreglerad
tjänste- och familjepension m. m. skall icke äga tillämpning.

e) Anställningshavare skall vara befriad från att erlägga avgifter
enligt kassans stadgar i den mån dessa avgifter för år räknat icke över
stiga den årliga pensionsavgift, som han enligt uppgjord bruttolöne
tabell skulle förutsatts hava erlagt, därest vederbörande tjänstepensions-
reglemente varit å honom tillämpligt och bestämmelsen i 2 § 2 punkten
denna kungörelse icke varit gällande.

I. 1 fråga om Gävle—Dala järnvägars pensions- samt änke- och pupill-
kassa:

1. Med tillämpning av kassans stadgar beräknade pensioner skola
ökas med 15 procent samt i förekommande fall därutöver med fasta pen
sionstillägg, som styrelsen för Gävle—Dala järnvägsaktiebolag må hava
utfäst sig att utbetala till pensionstagare.

2. Å de med iakttagande av innehållet i 1 punkten beräknade pen
sionsförmånerna skall utgå dyrtidshjälp under förutsättningar och enligt
grunder, som angivas i kungörelsen den 28 juni 1946 (nr 5^20) angående
dyrtidshjälp åt vissa pensionärer från av staten övertagna enskilda järn
vägar m. fl.

3. I fall, då i 2 punkten omförmäld dyrtidshjälp understiger tillfälliga
bidrag från järnvägsbolaget enligt under år 1946 tillämpade grunder,
skall beloppet av dessa bidrag i stället för dyrtidshjälpen tillsammans
med grundpensionen tagas till utgångspunkt för pensionsförmånernas
omreglering enligt kungörelsen den 30 juni 1947 (nr 657) angående om
reglerad tjänste- och familjepension m. m.

4. Vad ovan under punkterna 1—3 stadgas skall icke äga tillämpning
beträffande anställningshavare, som gjort i 1 § tredje stycket denna
kungörelse avsedd anmälan. För dylik anställningshavare skola följande
särskilda bestämmelser lända till efterrättelse:

a) Delaktighetsbeloppet skall anses utgöra det delaktighetsbelopp,
som skulle hava varit för anställningshavaren gällande, därest kassan
icke övertagits av staten och anställningshavaren med åtnjutande av av
löning enligt vid bolaget den 30 juni 1947 gällande lönebestämmelser
kvarstått i tjänst hos bolaget, ankommande det på järnvägsstyrelsen att
efter anställningshavarens befordran till högre tjänst vid statens järn
vägar fastställa höjningarna av delaktighetsbeloppet till belopp, som vid
tillämpning av nämnda lönebestämmelser skulle hava gällt för närmast
motsvarande tjänst vid bolagets järnvägar.

b) I fråga om anställningshavarens skyldighet att avgå från tjänsten
skola de bestämmelser lända till efterrättelse, vilka enligt vederbörande
tjänstepensionsreglemente i sådant hänseende galla beträffande inne
havare av anställningen. Pensionsåldern skall dock anses inträda tidigast
vid den levnadsålder, då rätt till pension enligt § 5 mom. 1 a) kassans
stadgar inträder eller skulle hava inträtt för anställningshavaren.

c) Med tillämpning av kassans stadgar beräknad pension skall ökas
med 15 procent.
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d) Därest för tid, då rörligt tillägg med lägst sex procent utgår å
pension enligt 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente, i c) angiven
förhöjning understiger beloppet av de tillfälliga bidrag, som skulle hava
utgått enligt av bolaget under år 1946 tillämpade grunder, skall pensions-
tagaren uppbära skillnadsbeloppet.

e) Kungörelsen den 30 juni 1947 (nr 657) angående omreglerad
tjänste- och familjepension m. m. skall icke äga tillämpning.

f) Anställningshavare skall vara befriad från att erlägga avgifter en
ligt kassans stadgar i den mån dessa avgifter för år räknat icke överstiga
den årliga pensionsavgift, som han enligt uppgjord bruttolönetabell
skulle förutsatts hava erlagt, därest vederbörande tjänstepensionsregle
mente varit å honom tillämpligt och bestämmelsen i 2 § 2 punkten denna
kungörelse icke varit gällande.

J. 1 fråga om Gävle—Dala järnvägsaktiebolags p' ensionsinrättning:,
1. Med tillämpning av pensionsinrättningens stadgar beräknade pen

sioner skola ökas med 30 procent samt i förekommande fall därutöver
med fasta pensionstillägg, som styrelsen för Gävle—Dala järnvägs aktie
bolag må hava beviljat pensionstagare.

2. Å de med iakttagande av innehållet i 1 punkten beräknade pen
sionsförmånerna skall utgå dyrtidshjälp under förutsättningar och enligt
grunder, som angivas i kungörelsen den 28 juni 1946 (nr 520) angående
dyrtidshjälp åt vissa pensionärer från av staten övertagna enskilda järn
vägar m. fl.
K. 1 fråga om de under A—J angivna pensionsrättningarna:
1. De med tillämpning av bestämmelserna ovan i denna paragraf ut

gående pensionerna (kassapensionerna) skola i den omfattning nedan i
punkterna 2 och 3 föreskrives vara förenade med särskilda tillägg av
statsmedel.

Bestämmelserna i nämnda punkter äga icke tillämpning i fall då de
i 8 § avsedda reglerna om fyllnadspension eller föreskrifterna i 10 § äro
tillämpliga eller då anställningshavare utan rätt till genast börjande
tjänstepension lämnat den med pensionsrätt förenade anställningen
men begagnat sig av honom tillkommande rätt att kvarstå såsom del
ägare i vederbörande pensionsinrättning. Ej heller äga ifrågavarande
bestämmelser tillämpning beträffande sådana pensioner enligt regle
mentet för Enskilda järnvägarnes pensionskassa, som grundas på del
aktighet i pensioneringen vunnen fÖrst efter utgången av juni 1945.

2. Det särskilda tillägget till tjänstepension skall i förekommande
fall utgå med det belopp, varmed årliga kassapensionen understiger
1,800 kronor.

Tillägget må dock icke överstiga 100 kronor för år utom i fall då
summan av sjukpension och 100 kronor understiger 75 procent av sum
man av hel kassapension och 100 kronor, i vilket fall tillägget må ökas
med det felande beloppet, dock med iakttagande av den i första stycket
angivna begränsningen.

3. Det särskilda tillägget till familjepension skall i förekommande
fall utga med det belopp, varmed årliga kassapensionen understiger ett
belopp svarande mot en årlig pension för ensam änka av 1,200 kronor.

Tillägget må dock icke överstiga 100 kronor för år.
Då fråga är om pensionär vid företag, vilket övertagits av staten

eller nedlagts eller vars trafikverksamhet övertagits av statens järn
vägar, må tillägget icke heller överstiga vad som erfordras för att kassa
pensionen jämte därå av statsmedel utgående tillägg skall svara mot
beloppet av i 10 § 3 punkten avsedd ny familjepension, i förekommande
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fall omreglerad i enlighet med vad därom är eller må varda föreskrivet,
jämte tilläggsförmåner. Vid tillämpning härav skall hänsyn icke tagas
till sådana av företaget med hänsyn till levnadskostnadernas stegring
utfästa tilläggsförmåner, som staten har att utbetala utöver de tillägg
av statsmedel, vilka utgå enligt allmänna regler.
Då fråga är om pensionär vid annat till Enskilda järnvägarnes pen

sionskassa anslutet företag än i nästföregående stycke avses, må till
lägget icke överstiga det belopp, varmed summan av kassapensionen och
ett mot statlig dyrtidshjälp svarande belopp understiger beloppet av
ny familjepension, som nyss nämnts, jämte tilläggsförmåner.

4. De ovan i punkterna 2 och 3 medgivna särskilda tilläggen skola
utbetalas i samma ordning som pensionerna.

Anm> 7 § har erhållit denna ändrade lydelse, såvitt gäller nnder F och G an
givna pensionsinrättningar, fr. o. m. den 1 januari 1946 och såvitt gäller de under
H, I och J angivna fr. o. m. den 1 juli 1948.

8 §.
Beträffande den, vilken är eller varit delägare i till staten den 1 juli

1945 eller dessförinnan överlåten enskild pensionsinrättning, och vilken
övergått i statens järnvägars tjänst vid statens övertagande helt eller
delvis av enskilt företag eller i samband med att sådant företag nedlagts
eller att dess trafikverksamhet övertagits av statens järnvägar samt före
den-l juli 1945 entledigats med rätt till pension enligt grunderna i veder
börande pensionsinrättnings stadgar, skola med avseende å fyllnadspen
sion från statens järnvägar följande särskilda bestämmelser lända till
efterrättelse:

1. Därest tidigare meddelade bestämmelser angående fyllnadspension
från statens järnvägar äro å vederbörande tillämpliga, skall frågan, huru
vida och i vad mån sådan pension må utgå för tid efter den 30 juni 1945,
bedömas med iakttagande

a) att den pension enligt vederbörande statliga reglemente, vartill
hänsyn skall tagas, i förekommande fall skall beräknas på grundval av
pensionsunderlag bestämt på sätt i 2 § 2 punkten denna kungörelse sägs
samt, därest vederbörande förebringar och till järnvägsstyrelsen inkom
mer med erforderlig utredning angående sina tidigare anställningsför
hållanden, på grundval av minst så stort antal tjänstår, som motsvarar
dels annan tid, för vilken vederbörande erlagt pensionsavgift enligt stad
garna för enskild pensionsinrättning, som överlåtits till staten, än sådan
för vilken pensionsavgiften återbetalats, dels ock två tredjedelar av tid
i övrigt, varunder vederbörande vid enskilt företag, som varit anslutet
till enskild pensionsinrättning, vilken överlåtits till staten, eller vid
trafikföretag, som ägts av sådant företag, efter fyllda 18 år innehaft
anställning av stadigvarande natur; samt

b) att med den pension från enskild pensionsinrättning, vartill hän
syn skall tagas, skall förstås det sammanlagda belopp, som för den tid,
varom fråga är, utgår jämlikt 7 § denna kungörelse.

Vad nu sagts skall i tillämpliga delar gälla, därest omreglering av
fyllnadspensionen ifrågakommer jämlikt kungörelsen den 10 november
1944, nr 736.

2. Äro tidigare meddelade bestämmelser angående fyllnadspension
från statens järnvägar icke å vederbörande tillämpliga, men har han
före den tidpunkt, då pensionsåldern skolat för honom inträda, därest
bestämmelserna i 2 § 3 punkten första stycket eller, vad angår arbetare,
bestämmelserna i 4 § 1 punkten första stycket denna kungörelse varit
'å honom tillämpliga, vid statens järnvägar erhållit en i dess aktiva per-
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sonalstat uppförd befattning eller anställning, som avses i 1942 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare, eller sådan anställning på för
övertagen personal avsedd övergångsstat, med vilken är förenad skyldig
het att bestrida en i den aktiva personalstaten uppförd befattning, skola
å vederbörande från och med den 1 juli 1945 tillämpas de grunder i
fråga om fyllnadspension, som äro tillämpliga beträffande andra, sam
tidigt avgångna anställningshavare, med iakttagande att beträffande an-
ställningshavare på övergångsstat skall så anses, som om han varit
innehavare av den befattning han haft skyldighet att bestrida, samt att
vad i 1 punkten sägs skall gälla jämväl i här avsett fall.

9§.

Beträffande den, som vid statens övertagande helt eller delvis av
enskilt företag eller i samband med att sådant företag nedlagts eller att
dess trafikverksamhet övertagits av statens järnvägar från anställning
med delaktighet i enskild pensionsinrättning övergått i statens järn
vägars tjänst och som icke blivit underkastad allmänna tjänstepensions
reglementet eller 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare, skola
med avseende å pensionsförhöjning enligt kungörelsen den 18 juni 1925,
nr 280, samt dyrtidstillägg och kristillägg av statsmedel å pension från
enskild pensionsinrättning eller å pension, som i 7 § denna kungörelse
avses, samt å fyllnadspension iakttagas följande särskilda bestämmelser,
innefattande tillägg till eller undantag från i nämnda hänseenden eljest
gällande bestämmelser:

1. Därest den enskilda pensionsinrättningen överlåtits till staten,
skola här avsedda tilläggsförmåner ej endast utgå till den, som innehaft
i statens järnvägars aktiva personalstat uppförd befattning, utan även,
i den omfattning och med tillämpning av de grunder, som framgå av
hittills för f. d. innehavare av sådan befattning meddelade bestämmelser,
samt med iakttagande av vad här nedan sägs, tillkomma annan här avsedd
f. d. anställningshavare.

2. I stället för vad i kungörelsen den 30 juni 1943, nr 591, föreskrivits
skall gälla,

a) att här avsedda tilläggsförmåner ej må tillkomma f. d. anställnings
havare, på vilken bestämmelserna om fyllnadspension i 6 § 2 punkten
denna kungörelse äro tillämpliga eller på vilken enligt tidigare eller i
8 § 2 punkten denna kungörelse meddelade föreskrifter de bestäm
melser om fyllnadspension äro tillämpliga, som innefattas i 4 § kun
görelsen den 30 juni 1942, nr 697;

b) att dylika tilläggsförmåner ej må tillkomma den, som är eller varit
delägare i till staten överlåten enskild pensionsinrättning och som, ehuru
förutsättningar i övrigt jämlikt 1 § denna kungörelse förelegat för till-
lämpning av allmänna tjänstepensionsreglementet eller 1942 års tjänste
pensionsreglemente för arbetare, på grund av anmälan enligt mellan
staten och pensionsinrättningen träffad överenskommelse blivit från
vederbörande reglementes tillämpning undantagen och kvarstår vid till-
lämpning av föreskrifterna i pensionsinrättningens stadgar;

c) att dylika tilläggsförmåner ej heller må utgå, då pensionen från den
enskilda pensionsinrättningen eller den i 7 § denna kungörelse avsedda
pensionen, i förekommande fall med tillägg av fyllnadspension, som
utgår enligt andra bestämmelser än de under a) avsedda, uppgår till eller
överstiger summan av pension, som nu nämnts, och fyllnadspension be
räknad enligt bestämmelserna i 6 § 2 punkten denna kungörelse respek
tive i 4 § 2 mom. nämnda kungörelse den 30 juni 1942, nr 697; samt
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d) att tilläggsförmånerna eljest skola i förekommande fall begränsas
sålunda, att pensionen jämte utgående tilläggsförmåner, fyllnadspension
i  förekommande fall därunder inbegripen, icke överstiger berörda
summa.

Utan hinder av vad under c) och d) sägs må dels dyrtidstillägg och
kristillägg, såvitt fråga är om pension till före den 1 juli 1943 pen
sionerad anställningshavare, vilken före nämnda dag åtnjutit sådana till-
lägg, beräknas å samma belopp från och med den 1 juli 1945 som dess
förinnan, dels ock pensionsförhöjning utgå till den, som före den 1 juli
1945 åtnjutit sådan förmån.

3. Därest den enskilda pensionsinrättningen överlåtits till staten, skall
för beräkning av pensionsförhöjning samt det högsta belopp, varmed
pensionsförhöjning, dyrtidstillägg och kristillägg må utgå, iakttagas,

a) att om sådant fall föreligger, varom i 2 § 2 punkten denna kun
görelse förmäles, vad där sägs skall äga motsvarande tillämpning;

b) att där ej annat följer av vad nu sagts skall beträffande den, som
innehaft sådan anställning på för övertagen personal avsedd övergångs
stat, med vilken är förenad skyldighet att bestrida en i den aktiva personal
staten uppförd befattning, så anses, som om han varit innehavare av
nämnda befattning; samt

c) att det beträffande annan än den, som innehaft i statens järnvägars
aktiva personalstat uppförd befattning eller under b) avsedd anställning,
i förekommande fall skall ankomma på järnvägsstyrelsen att bestämma
till vilken för pensionsberättigande anställning i statens tjänst gällande
lönegrad vederbörande skall anses hava varit hänförd.

10 §.
Beträffande pensionsberättigade efterlevande till den, som vid statens

övertagande helt eller delvis av enskilt företag eller i samband med att
sådant företag nedlagts eller att dess trafikverksamhet övertagits av
statens järnvägar från anställning med delaktighet i enskild pensionsin
rättning övergått i statens järnvägars tjänst och som icke blivit under
kastad allmänna tjänstepensionsreglementet eller 1942 års tjänstepen
sionsreglemente för arbetare, skola med avseende å pensionstillägg
enligt kungörelsen den 15 juni 1922, nr 361, dyrtidstillägg och kristillägg
av statsmedel å pension från enskild pensionsinrättning eller å pension,
som i 7 § denna kungörelse avses, samt angående ny familjepension
iakttagas följande särskilda bestämmelser, innefattande tillägg till eller
undantag från i nämnda hänseenden eljest gällande bestämmelser:

1. Därest den enskilda pensionsinrättningen överlåtits till staten,
skola här avsedda tilläggsförmåner ej endast utgå till efterlevande till
den, som innehaft i statens järnvägars aktiva personalstat uppförd be
fattning, utan även, i den omfattning och med tillämpning av de grunder,
som framgå av hittills för efterlevande till innehavare eller f. d. inne
havare av sådan befattning meddelade bestämmelser, samt med iaktta
gande av vad här nedan sägs, tillkomma efterlevande till annan här av
sedd anställningshavare eller f. d. anställningshavare, dock under förut
sättning att de ej på sätt i 1 § fjärde stycket denna kungörelse sägs
erhålla familjepension enligt bestämmelserna i allmänna familjepensions-
reglementet eller 1942 års familjepensionsreglemente för arbetare.

2. I stället för vad i kungörelsen den 30 juni 1944, nr 503, föreskrivits
skall gälla,

a) att här avsedda tilläggsförmåner ej må tillkomma efterlevande till
sådan delägare eller förutvarande delägare i till staten överlåten enskild
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pensionsinrättning, som avses i 9 § 2 punkten första stycket b) denna
kungörelse;

b) att dylika tilläggsförmåner ej må utgå, då pensionen från den
enskilda pensionsinrättningen eller den i 7 § denna kungörelse avsedda
pensionen uppgår till eller överstiger summan av den familjepension
(grundbelopp, rörligt tillägg) och det kristillägg, som vid samma tid
punkt må utgå till efterlevande till sådan motsvarande anställningshavare
eller f. d. anställningshavare vid statens järnvägar, för vilken allmänna
familjepensionsreglementet eller, vad angår arbetare, 1942 års familje-
pensionsreglemente för arbetare varit gällande; samt

c) att tilläggsförmånerna eljest skola i förekommande fall begränsas
sålunda, att pensionen jämte utgående tilläggsförmåner icke överstiger
berörda summa.

Utan hinder av vad under b) och c) sägs må dels vad angår pension,
varå före den 1 juli 1944 utgått dyrtidstillägg och kristillägg, sådana
tillägg beräknas å samma belopp från och med den 1 juli 1945 som
dessförinnan, dels ock pensionstillägg utgå till den, som före den 1 juli
1945 åtnjutit sådan förmån.

3. Kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 508) angående ny familjepension
i vissa fall skall, utan hinder av bestämmelsen i 1 § 2 mom. nämnda kun
görelse, äga tillämpning å familjepension, som av järnvägsstyrelsen eller
enskild pensionsinrättning utbetalas till efterlevande till tjänsteman vid
statens järnvägar, vilken vid statens övertagande helt eller delvis av
enskilt företag eller i samband med att sådant företag nedlagts eller
att dess trafikverksamhet övertagits av statens järnvägar övergått i
statens järnvägars tjänst, under förutsättning att i fråga om de efter
levande beloppet av hel änkepension, som i 3 § 1 mom. första stycket
kungörelsen avses, efter i samma moment omförmäld omräkning under
stiger ett belopp — i förekommande fall avjämnat uppåt till närmaste
med tolv jämnt delbara krontal — motsvarande 70 procent av familje-
pensionsunderlaget enligt 1936 års allmänna familjepensionsreglemente
för den befattning tjänstemannen senast innehaft eller för närmast mot
svarande befattning eller, i fall som avses i 2 § 2 punkten denna kun
görelse, för befattning i där avsedd högre lönegrad. Därvid skall så
anses, som om sistnämnda belopp vore före vederbörande befattning
angivet i den såsom bilaga till kungörelsen fogade förteckningen.

4. Därest den enskilda pensionsinrättningen övertagits av staten skola
för beräkning av det högsta belopp, varmed pensionstillägg, dyrtidstillägg
och kristillägg må utgå, samt vid tillämpning av nyss angivna kungörelse
den 22 juni 1939, nr 508, föreskrifterna i 9 § 3 punkten denna kungörelse
i tillämpliga delar gälla.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1945, från och med vilken dag vad i tidigare av Kungl. Maj:t utfärdad
författning eller föreskrift finnes stridande mot kungörelsens föreskrifter
upphör att gälla, såvitt angår den, å vilken kungörelsen erhåller till-
lämpning.
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1:8. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 768)
angående tillämpning av 1947 års allmänna tjänste- och
familjepensionsreglementen samt 1947 årstjänste- och

familjepensionsreglementen för arbetare å vissa

anställningshavare och pensionärer vid

statens järnvägar m. fl.

1. Vad i kungörelsen den 29 juni 1945 (nr 500) angående reglering
av pensionsförliållandena för vissa anställningshavare och pensionärer
vid statens järnvägar m. fl. stadgas rörande tillämpningen av allmänna
tjänstepensionsreglementet och 1942 års tjänstepensionsreglemente för
arbetare å anställningshavare, som i 1 § sagda kungörelse avses, skall i
tillämpliga delar gälla jämväl i fråga om tillämpning av 1947 års all
männa tjänstepensionsreglemente och 1947 års tjänstepensionsregle
mente för arbetare å den, som vid statens övertagande helt eller delvis
av enskilt företag eller i samband med att sådant företag nedlagts eller
att dess trafikverksamhet övertagits av statens järnvägar från anställ
ning med delaktighet i enskild pensionsinrättning övergått i statens
järnvägars tjänst och vilken innehar sådan befattning eller anställning,
som i 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente respektive 1947 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare avses.

Bestämmelserna i sistnämnda reglementen skola dock icke avse den
som på grund av anställning vid av staten helt eller till övervägande del
övertaget företag är delaktig i enskild pensionsinrättning, ̂ vilken om
besörjt pensionering av anställningshavare i allmänhet vid företaget
men icke överlåtits till staten, och skola ej heller avse den, som eljest
är delägare i till staten ej överlåten enskild pensionsinrättning, med
mindre han före den 1 november 1947 eller den senare tidpunkt, då tre
månader förflutit efter det sådant förhållande för honom inträtt, som
nu nämnts, till järnvägsstyrelsen skriftligen anmält, att han vill under
kasta sig vederbörande reglementes villkor och bestämmelser samt på
styrelsen överlåtit sin rätt på grund av delaktigheten i inrättningen.

2. Har beträffande anställningshavare vilken gjort sådan anmälan som
avses i 1 § tredje stycket kungörelsen den 29 juni 1945, nr 500, till
följd av befordran eller eljest sådant förhållande inträffat, att anställ-
ningshavaren, därest han varit underkastad vederbörande statliga tjänste
pensionsreglemente, skulle erhållit förhöjning av tjänstepensionsunder-
laget, skall 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente respektive 1947
års tjänstepensionsreglemente för arbetare därmed bliva å anställnings-
havaren tillämpligt, därest han inom tre månader efter det berörda för
hållande inträffat till järnvägsstyrelsen gör framställning därom.

3. I övriga fall, då i kungörelsen den 29 juni 1945, nr 500, hänvisas
till allmänna tjänstepensionsreglementet, allmänna familjepensionsregle-
mentet, 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare och 1942 års
familjepensionsreglemente för arbetare eller till viss bestämmelse i
dessa reglementen, skall hänvisningen i stället avse 1947 års allmänna
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tjänste- ocli familjepensionsreglementen samt 1947 års tjänste- och
familjepensionsreglementen för arbetare eller motsvarande bestämmelse
i dessa reglementen.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1947.
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I: 9. KungL järnvägsstyrelsens meddelande rörande från enskild
järnväg övertagen personals ställning i pensionshänseende.

I anslutning till kungl. kungörelsen den 29 juni 1945 (nr 500), in
tagen här ovan under I: 7 angående reglering av pensionsförhållandena
för vissa anställningshavare och pensionärer vid statens järnvägar
m. fl. har styrelsen ansett sig böra lämna följande sammanfattning och
upplysningar.

Bestämmelserna i det följande avse endast dem, som vid utgången
av juni månad 1945 voro delägare i någon av nedan angivna pensions
inrättningar och som den 1 juli 1945 innehade anställning vid statens
järnvägar. Ifrågavarande pensionsinrättningar, vilka fr. o. m. den 1 juli
1945 eller tidigare övertagits av staten äro:

Enskilda järnvägarnes pensionskassa,
Hälsingborg—Hässleholms järnvägars pensions- samt änke- och

pupillkassa,
Landskrona & Hälsingborgs järnvägars pensionskassa,
Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga järnvägs personals pensions-

samt änke- och pupillkassa,
Stockholm—Västerås—Bergslagens järnvägars pensionskassa,
Mora—Vänerns & östra Värmlands järnvägars pensions- samt änke-

och pupillkassa.
Norra Södermanlands järnvägs pensionskassa,
Uppsala—Gävle järnvägsaktiebolags tjänstepersonals änke- och

pupillkassa,
Karlskrona—Växjö järnvägs självständiga pensionsstiftelse.

I. Ordinarie tjänsteman.

Bestämmelserna i allmänna tjänstepensionsreglementet (1:1) — och
därmed även i allmänna familjepensionsreglementet (V: 1) — skola till-
lämpas, dock ej på den, som vid erhållandet av den ordinarie befatt
ningen redan uppnått nedan angiven pensionsålder.

Tjänste- och familjepensionsavdrag skola verkställas enligt bestäm
melserna i vederbörande reglemente för den innehavda befattningen.

Undantag: Tjänsteman, som har rätt att åtnjuta avlöning enligt en högre löne
grad än den, hans befattning tillhör, skall vidkännas avdrag enligt den högre löne
graden.

Pensionsåldern skall inträda, då rätt till pension (ålderspension)
skulle inträtt vid tillämpning av stadgarna för den pensionsinrättning,
vari tjänstemannen vid övergången i statens järnvägars tjänst var
delägare, dock senast vid utgången av den kalendermånad, under vilken
han fyller 63 år, eller den senare tidpunkt, då tre år förflutit efter det
allmänna tjänstepensionsreglementet erhöll tillämpning å honom. Pen
sionsåldern skall likväl icke i något fall inträda tidigare än vid tillämp
ning av det statliga reglementet, varvid hänsyn dock icke får tagas till
att tjänstemannen åtnjuter lön enligt högre lönegrad än den hans be
fattning tillhör.

Exempel: En stationskarl, delägare i HHJ-kassan, i vilken pensionsåldern var 65
år, hade den 1 juli 1945 icke fyllt 60 år. För honom blir pensionsåldern efter över
gång till det statliga reglementet 63 år. Hade han den 1 juli 1945 redan uppnått
60 år, inträder pensionsåldern den 30 juni 1948; dock senast vid utgången av den
kalendermånad, varunder 65 år uppnås.
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TJndanfag: För den, som fr. o. m. den 1 juli 1945 befordrats eller senare befordras
till befattning, för vilken gäller högre tjänstepensionsunderlag än för den förut
innehavda befattningen, skall dock pensionsåldern bestämmas enligt allmänna tjänste
pensionsreglementet. (Hänsyn får således ej tagas till eventuell högre lönegrad, än
den befattningen tillhör.)

Såsom allmän regel skall gälla att tjänsteman, för vilken pensions
åldern enligt förestående är högre än den i allmänna tjänstepensions
reglementet för hans befattning stadgade, skall vara pliktig att under
kasta sig framdeles meddelad föreskrift om ändrad pensionsålder. (Se
kungörelsen 2 §, 3 mom. tredje stycket.)

Angående pensionsåldern i sådant fall, att rätt till ålderspension
kan för viss tjänsteman inträda vid mer än en levnadsålder, hänvisas
till kungörelsen 2 §, 3 mom. fjärde stycket.

Tjänstårsberäkning för bestämmande av pensions grundbelopp skall
göras enligt föreskrifterna i kungörelsen 2 §, 4 mom.

Anmälan. Den, som ej önskar bliva underkastad de statliga pensions
reglementena utan vill att den enskilda pensionsinrättningens stadgar
skola alltjämt gälla för honom, har att före den 1 oktober 1945 härom
göra skriftlig anmälan till järnvägsstyrelsens kanslibyrå.

Den, som gjort sådan anmälan, har att fortfarande erlägga pensions
avgift enligt den enskilda pensionsinrättningens stadgar och äger pen
sionsrätt enligt samma stadgar. Beträffande viss ökning av pensions
beloppet m. m. för delägare i förutvarande EJP och SWB-kassan se
kungörelsen 7 §. Å pensionerna utgå icke statliga tillägg i form av
dyrtidstillägg, dyrtidshjälp el. dyl.

II. Tjänsteman å enskild banas övergångsstat (ej SWB), som
upprätthåller viss i statens järnvägars aktiva personalstat

upptagen ordinarie befattning.

Förestående bestämmelser under I skola gälla, varvid skall anses, som
om tjänstemannen innehade den befattning, han enligt personalstaten
upprätthåller.

III. Tjänsteman å enskild banas övergångsstat (ej SWB), som
icke upprätthåller viss i statens järnvägars aktiva

personalstat uppförd ordinarie befattning.

Bestämmelserna i den enskilda pensionsinrättningens stadgar skola
alltjämt vara för tjänstemannen gällande.

Pensionsavgift, pensionsålder och pensionsbelopp bestämmas enligt
den enskilda pensionsinrättningens stadgar, varvid dock beträffande
delägare i förutvarande EJP och SWB-kassan skall iakttagas vad i
kungörelsen 7 § sägs.

IV. Arbetare.

Bestämmelserna i 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbetare
(II: 1) — och därmed även i 1942 års familjepensionsreglemente för
arbetare (VI: 1) — skola tillämpas under förutsättning, dels att arbetaren
icke vid den tidpunkt, då han först erhöll sådan anställning vid statens
järnvägar, som avses i förstnämnda reglemente, uppnått nedan angiven
pensionsålder, dels att förutsättningarna för reglementets tillämpning i
övrigt föreligga.
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Tjänste- och familjepensionsavdrag skola verkställas enligt 1942 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare resp. 1942 års familjepen-
sionsreglemente för arbetare.

Pensionsåldern skall inträda, då rätt till pension (ålderspension)
skulle inträtt vid tillämpning av stadgarna för den pensionsinrättning,
vari arbetaren vid övergången i statens järnvägars tjänst var delägare,
dock senast vid utgången av den kalendermånad, under vilken han
fyller 63 år, eller den senare tidpunkt, då tre år förflutit efter det 1942
års tjänstepensionsreglemente för arbetare erhöll tillämpning å honom.
Pensionsåldern skall likväl icke i något fall inträda före fyllda 60 år.

Anm, Befordras arbetare till eo eller ordinarie tjänsteman, skall pensionsåldern
för honom bestämmas enligt allmänna tjänstepensionsreglementet.

Såsom allmän regel skall gälla, att arbetare, för vilken pensionsåldern
enligt förestående är högre än 60 år, skall vara pliktig att underkasta
sig framdeles meddelad bestämmelse om ändrad pensionsålder. (Se
kungörelsen 4 §, 1 mom., andra stycket.)

Angående pensionsåldern i sådant fall, att rätt till pension mot
svarande ålderspension kan för viss arbetare inträda vid mer än en lev
nadsålder, hänvisas till kungörelsen 4 §, 1 mom. tredje stycket.

Tjänstårsberäkning för bestämmande av pensions grundbelopp skall
göras enligt föreskrifterna i kungörelsen 4 §, 2 mom.

Anmälan. Den, som ej önskar bliva underkastad de statliga pen
sionsreglementena utan vill, att den enskilda pensionsinrättningens
stadgar skola alltjämt gälla för honom, har att före den 1 oktober 1945
härom göra skriftlig anmälan till järnvägsstyrelsens kanslibyrå.

Den, som gjort sådan anmälan, har att fortfarande erlägga pensions
avgift enligt den enskilda pensionsinrättningens stadgar och äger pen
sionsrätt enligt samma stadgar. Beträffande viss ökning av pensions
beloppet m. m. för delägare i förutvarande EJP hänvisas till kungörelsen
7 §. Å pensionerna utgå icke statliga tillägg såsom dyrtidstillägg,
dyrtidshjälp el. dyl.
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1:10. Kungl. Järnvägsstyrelsens föreskrifter angående förandet av
tjänstematrikel enligt 1947 års allmänna tjänste

pensionsreglemente m. m.

I anslutning till de under art. I: 3 intagna av Kungl. Maj:t med
delade föreskrifterna rörande tjänstematrikel (§§ 32—35) har styrelsen
funnit skäl bestämma följande.
De för ordinarie och extra ordinarie tjänstemän förda personal

akterna (form. nr 70 c) skola utgöra i 1947 års allmänna tjänstepensions
reglemente avsedd tjänstematrikel för nämnda personal. För en var
befattningshavare skall i personalakten, utöver redan nu förekommande
uppgifter, antecknas jämväl födelseort. För tiden från och med den 1 juli
1935 angivas i förekommande fall de tidsperioder, under vilka vederböran
de varit tagen i häkte eller avstängd från tjänstgöring eller utan giltigt
förfall avhållit sig från tjänstgöring, även om tidsperioden ifråga under
stigit 15 dagar. I personalaktens rubrik å sista sidan, »Avhållande
och avstängning från tjänstgöring samt suspension, omfattande minst
15 dagar i följd», skola sålunda orden »omfattande minst 15 dagar i
följd» icke gälla beträffande tid efter nämnda dag, och bör äldre for
muläret därför ändras i enlighet härmed.
I övrigt är för här ifrågavarande ändamål någon ändring i sättet för

förande av personalakterna icke erforderlig.
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1:11. Kungl. ]yiaj:ts förordning den 1 juni 1951 (nr 335)
om ändrade bestämmelser rörande avgångsåldern

för civila statstjänstemän, m. m.

1 §•
I stället för vad i 6, 7 ocli 11 §§, 13 § 2 mom., 14 § 1 mom. och 19 §

1 mom. 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente den 30 juni 1947
fnr 416) stadgays skola för civila statstjänstemän gälla de i 2—7 §§ denna
förordning meddelade 'bestämmelserna.

2 §.
(I stället för 6 § 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente.)
1 mom. Ordinarie innehavare av domarämbete, med undantag av

vattenrättsingenjör, är skyldig att avgå från tjänsten, därest han

2 mom. Annan ordinarie tjänsteman än i 1 mom. avses är skyldig att
avgå från tjänsten, därest han

a) i fråga om tjänsteman, som tillsatts medelst fullmakt eller konsti-
tutorial, uppnått en levnadsålder, som motsvarar den övre gränsen av
den i 3 § omförmäl(^. för honom gällande pensioneringsperioden;

b) till följd av iHjäu.uiin befinnes för framtiden oförmögen
att på tillfredsställande sätt sköta sin tjänst; eller

c) till följd av sjukdom, vanförhet eller lyte i andra fall än under b)
sägs eller till följd av nedsatt arbetsförmåga befinnes för framtiden oför
mögen att på tillfredsställande sätt sköta sin tjänst.

Finner i fall, varom under b) och c) här ovan förmäles, den myndig
het, som äger pröva frågan om tjänstemannens rätt att komma i åtnju
tande av pension, anledning antaga att tjänstemannen kan tjänstgöra
i sådan annan befattning, till vilken han må vara pliktig att låta för
flytta sig, skall frågan, huruvida förflyttning lämpligen bör ske, under
ställas Kungl. Maj:ts prövning eller, där prövningen av nämnda fråga
enligt Kungl. Majits beslut ankommer på myndigheten, av denna upp
tagas till avgörande.

Vad i detta moment stadgats skall icke föranleda inskränkning i den
vidsträcktare avgångsskyldighet, som på grund av beslut av Kungl.
Maj:t och riksdagen må vara för viss tjänsteman gällande.
3 mom. Därest det ur tjänstesynpunkt finnes önskvärt, att tjänste

man, som avses i 2 mom., efter uppnåendet av den för honom gällande
pensioneringsperiodens övre gräns tages i anspråk för fullgörande av
arbetsuppgifter, som ålegat honom i hans senast innehavda befattning,
må meclgivande kunna lämnas honom att kvarstå i tjänst under ytter
ligare högst två år, dock allenast så- länge han är fullt tjänstduglig.
Fråga om dylikt medgivande prövas av Kungl. Majit.
4 mom. Befinnes i 2 mom. avsedd tjänsteman, som tillsatts medelst

fullmakt eller konstitutorial och för vilken högst fem år återstå till upp
nåendet av pensioneringsperiodens nedre gräns, urståndsatt att på ett
tillfredsställande sätt fullgöra sina tjänståligganden och är ej sådant fall
för handen, varom i 2 mom. första stycket sägs, må Kungl. Maj:t för
klara honom skyldig att avgå från tjänsten och entlediga honom.

Tjänsteman, som genom lagakraftägande dom befunnits skyldig till
förfarande, varå avsättning kunnat följa, men som jämlikt 5 kap. 5 §
strafflagen förklarats fri från ansvar, må av Kungl. Majit jämväl i annat
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fall än i nästföregående stycke sägs förklaras skyldig att avgå samt ent
ledigas.
5 mom. I 2 mom. avsedd, medelst fullmakt eller konstitutorial till

satt tjänsteman, som uppnått den för honom gällande pensionerings-
periodens nedre gräns, må av den myndighet, som äger att från tjänsten
avskeda, förklaras skyldig att avgå från tjänsten och entledigas, därest
han befunnits icke kunna på tillfredsställande sätt fullgöra sina tjänst-
åligganden eller hans bibehållande i tjänst på grund av arbetsuppgif
ternas särskilda art anses innebära risk för hans eller andras säkerhet
eller hälsa. Detsamma skall gälla, därest tjänstemannens avgång finnes
önskvärd i samband med genomförande av omorganisation, be,rörande
hans tjänsteställe, eller rationalisering av arbetsförhållandena därstädes.
6 mom. Icke-ordinarie tjänsteman må ej bibehållas i sin befattning,

därest han
a) uppnått en levnadsålder, som motsvarar den övre gränsen av den i

3 § omförmälda, för honom gällande pensioneringsperioden, Kungl. Maj:t
obetaget att i fall, som avses i 3 mom., medgiva bibehållande i befatt
ningen ytterligare högst två år, dock allenast så länge han är fullt tjänst-
duglig; yrkesskador

b) till följd av olyiJTnfnll befinnes för framtiden oförmögen
att på tillfredsställande sätt sköta sin tjänst; eller

c) till följd av sjukdom, vanförhet eller lyte i andra fall än under b)
sägs eller till följd av nedsatt arbetsförmåga befinnes för framtiden oför
mögen att på tillfredsställande sätt sköta sin tjänst.
I fall, varom under b) eller c) här ovan förmäles, skall bestämmelsen

i 2 mom. andra stycket äga motsvarande tillämpning.

3 §.
(I stället för 7 § 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente.)
För ordinarie befattning, som tillsättes medelst fullmakt eller konsti

tutorial, så ock för icke-ordinariC'befattning skall gälla den pen
sioneringsperiod, som av Kungl. Maj:t för befattningen fastställts.

Har ordinarie tjänsteman utan något sitt förvållande förflyttats till
tjänst, för vilken gäller annan pensioneringsperiod än den för hans tidi
gare tjänst stadgade, skall dock den nya pensioneringsperioden icke till-
lämpas å honom, såframt han icke inom viss, av Kungl. Maj:t bestämd
tid anmäler sin önskan om tillämpning beträffande honom av pensione
ringsperioden för den nya tjänsten.

Pensioneringsperiodema omfatta
pensioneringsperiod 1 tiden från utgången av den kalendermånad,

varunder tjänstemannen uppnår 60 åns ålder, till utgången av den kalen
dermånad, varunder han uppnår 63 års ålder,

pensioneringsperiod II tiden från utgången av den kalendermånad,
varunder tjänstemaninen uppnår 63 års ålder, till utgången av den kalen
dermånad, varunder han uppnår 65 års ålder,

pensioneringsperiod III tiden från utgången av den kalendermånad,
varunder tjänstemannen uppnår 65 års ålder, till utgången av den kalen
dermånad, varunder han uppnår 66 års ålder, samt

pensioneringsperiod IV den tid, som för varje särskilt fall blivit be
stämd.

4 §.
(I stället för 11 § 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente.)
1 mom. Rätt att vid avgång från tjänsten komma i åtnjutande av

tjänstepension tillkommer tjänsteman, som avses i 3 avd. 1 kap. 1947
års allmänna tjänstepensionsreglemente,
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a) därest han avgår efter den för honom gällande pensioneringsijerio-
dens inträde och sådant fall som under b) eller c) sägs icke föreligger
{oitdQTSipQlflStOTl^y 1 j 1 \ n

b) i fall isom avses i 2 § 1 mom. b), 2 § 2 mom. första stycket b) ©...er
2 § 6 mom. första stycket b) (invalidpension); samt

c) i fall som avses i 2 § 1 mom. c), 2 § 2 mom. första stycket Cj eller
2 8 6 mom. första stycket c), så ock där tjänsteman med till^pning av
bestämmelserna i 2 § 4 mom. förklarats skyldig att avgå (sjukpension).

Härvid iakttages dock . vi n - i
a) att tjänsteman icke må komma i åtnjutande av invalid- eller sjuk

pension, därest han i den ordning, varom i 2 § 2 mom. andra stycket
förmäles, prövat® lämpKgen böra förflyttas till annan befattning; samt

b) att ordinarie tjänsteman, som med frånträdande av tjänstens ub
övande innebar icke-ordinarie befattning, ej ma, därest båda befatt
ningarna äro förenade med tjänstepensionsrätt enligt nämnda regle
mente, komma i åtnjutande av tjänstepenision vid avg^g allenast från
den icke-ordinarie befattningen och ej heller vid samtidig avgång från
båda tjänsterna bekomma mer än en pension. . , ,
2 mom. Befattningshavare, som tidigast fem år före uppnåendet av

pensioneringsperiodens nedre gräns frivilligt avgar ur tjänst, må kunna
av Kungl. Maj:t medgivas rätt att därvid komma i åtnjutande av tjänste
pension (förtidspension), därest avgången finnes icke vara stridande mot
statens intressen och under förutsättning tillika att han innehar minst
det antal tjänstår, som erfordras för erhållande av hel pension.

Vid tjänstårsberäkning för det ändamal, som i första stycket av^s,
skola tjänståren beräknas utan iakttagande av föreskrifterna ;i 15 § 1
mom. andra och tredje styckena 1947 års allmänna tjänstepensionsregle-
mente eller de motsvarande föreskrifter, som må gäUa på grund av stad
gandet i 15 § 2 mom. samma reglemente.

5 §.
(I stället för 13 § 2 mom. 1947 års allmänna tjänstepensionsregle-

mente.) . .
Har för ordinarie tjänst ändring skett beträffande pensionermgs-

period, tjänstepensionsunderlag eller för hel pension erforderligt antal
tjänstår, varom förmäles i 16 § 1947 års allmänna tjänstepensionsregle
mente (tjänstålder), må grundbeloppet av tjänstepension för den som
omedelbart före ändringen innehade tjänsten icke understiga det be
lopp, vartill det skulle hava beräknats, därest ändringen icke ägt ̂ rum
och, i fall där för tjänsten föreskrivits lägre pensioneringsperiod, såsom
tjänstår fått tillgodoräknas den tid, som utgör skillnaden mellan de
båda pensioneringsperiodernas övre gränser. Såsom villkor för åtnju
tande av den sist avsedda förmånen skall dock yid bestämmande av
ålderspension gälla, att tjänstemannen kvarstått i sin tjänst intill ut
gången av den senast för tjänsten föreskrivna pensioneringsperioden.

Vad sålunda istadgats skall äga motsvarande tillämpning beträffande
ordinarie tjänsteman, som utan något sitt förvållande förflyttats till
annan tjänst.

6 §.
(I stället för 14 § 1 mom. 1947 års allmänna tjänstepensionsregle

mente.)
Såsom tjänstepensionsunderlag skall vid bestämmandet av tjänste

pension för tiden intill den månad, varunder pensionstagaren uppnår 67
års ålder, tillämpas det belopp (hegynnelseimderlag), som enligt 14 §

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
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2 eller 3 mom. 1947 års allmiänna tjänistepensionsreglemente gäller för
den befattning från vilken avgången sker, samt för tiden därefter det
belopp (slutunderlag), som erhålles genom minskning av begynnelse
underlaget med 792 kronor, såframt ej Kungl. Majil i särskilt fall för
ordnar om lägre avdrag.

Vid bestämmande av ålders- eller förtidspension må dock, där ej
Kungl. Maj :t annorlunda förordnar, icke tillämpas högre begynnelse-
eller slutunderlag än som motsvarar en tredjedel av sammanlagda
beloppet av de högsta begynnelse- respektive slutunderlag, vilka må
hava varit för tjänstemannen gällande under vart och ett av de när
mast före avgången förflutna, före pensioneringsperiodens utgång in
fallande tre åren på grund av därunder innehavd, med tjänstepen
sionsrätt förenad anställning.

Anm. 6 § Kar erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kungö
relsen den 6 juni 1957, nr 375. & &

7 §.
(I stället för 19 § 1 mom. 1947 års allmänna tiänstepensionsreffle-

mente.)
Grundbeloppet av förtidspension, varom förmäles i 4 § 2 mom. första

stycket, bestämmes enligt de i 16 § 1947 års allmänna tjänstepensions
reglemente angivna grunderna men skall för tiden intill ingången av
den för tjänsteinannen gällande pensioneringsperioden vara minskad
med ̂ /i8o eller, där för hel pension erfordras 25 tjänstår, ̂ /i5o för varje
full eller påbörjad fjärdedel av år, som vid avgångstillfället återstått till
nämnda tidpunkt.

8 §.
Beträffande civila statstjänstemän skall vad i 13 § 3 mom. andra

stycket 1947 ars allmänna tjänstepensionsreglemente stadgas i fråga om
pensionsålder i stället avse pensioneringsperiod samt vad i 15 § 1 mom.
första stycket ävensom 17 och 18 §§ samma reglemente stadgas i fråga
om pensionsålderns inträde i stället avse pensioneringsperiodens utgång.

10 §.
Beträffande familjepension åt efterlevande till civil statstjänsteman

skall vad i 8 § 2 mom. och 3 mom. andra stycket samt 15 § 2 mom.
första och ̂ dra styckena 1947 års allmänna familjepensionsreglemente
den 30 juni 1947 (nr 417) stadgas i fråga om pensionsålder eller pen
sionsålderns inträde i stället avse pensioneringsperiod respektive pen
sioneringsperiodens inträde^ samt vad i 10 § första stycket under c)
samma reglemente stadgas i fråga om pensionsålderns inträde i stället
avse pensioneringsperiodens utgång. Bär jämte skall i fråga om sådan
pension i stället för vad i 13 § 1 mom. andra stycket under e) nämnda
reglemente stadgas gälla, att såsom pensioneringsperiod skall räknas
tiden från utgången av den kalendermånad, varunder befattningshavaren
uppnått eller skulle hava uppnått 65 års ålder, till utgången av den
kalendermånad, varunder han uppnått eller skulle hava uppnått 66 års
ålder.

11 §.
Hänvisning till sadant stadgande i 1947 års allmänna tjänstepensions-

reglemente eller 1947 års allmänna familjepensionsreglemente, som er
satts med bestämmelse i denna förordning, skall beträffande civila stats
tjänstemän eller familjepension åt efterlevande till civila statstjänste
män avse sistnämnda bestämmelse.

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 1951 - .
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Övergångsbestämmelser.

Tjänsteman, som vid förordningens ikraftträdande uppnått den nedre
men icke den övre gränsen av vederbörande pensioneringsperiod och
till följd av anstånd med avgång blir underkastad de i förordningen
meddelade bestämmelserna, äger såsom tjänstår tillgodoräkna den tid
före periodens utgång, under vilken han kvarstått i tjänst.

Yad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning i fråga om
tjänsteman, som vid förordningens ikraftträdande uppnått vederbörande
pensioneringsperiods övre gräns men på grund av anstånd med avgång
kvarstår i tjänst.

Genom förordningen göres icke ändring i beslut, varigenom anstånd
med avgång före förordningens ikraftträdande beviljats tjänsteman till
tidpunkt efter utgången av vederbörande pensioneringsperiod.

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
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I; 12. Kungl. Maj:ts kungörelse den 1 juni 1951 (nr 336) med
särskilda föreskrifter i fråga om tillämpningen av för

ordningen den 1 juni 1951 (nr 335) om ändrade
bestämmelser rörande avgängsåldern för civila

statstjänstemän, m. m.

1 §•
Där ej annat följer av vad nedan i 2 § stadgas, skola för ordinarie

civila befattningar, vilka tillsättas medelst fullmakt eller konstitu-
torial, så ock för icke-ordinarie civila befattningar gälla föl
jande pensioneringsperioder:
för befattningar i lönegrad Ao eller Ae 1—11 pensioneringsperiod I
»  » » » Ao eller Ae 12—26 pensioneringsperiod III
»  » » » Bo eller Be 1—10 pensioneringsperiod III

Anm. 1 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 jnli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957. ni- 376.

.  2§.
1 mom. I etället för vad i 5 ocli 6 §§ kungörelsen den 30 juni 1947

(nr 691) m^ed föreskrifter rörande tillämpning av 1947 års allmänna
tjänste-^ ocb familjepensionsreglementen stadgas skola beträffande civila
befattningar gälla de i 2 och 3 mom. här nedan meddelade bestämmel
serna.

2 mom. För ordinarie, medelst fullmakt eller konstitutorial tillsatt
befattning, vilken finnes upptagen i den såsom bilaga A vid den' i 1
mom. omförmälda kungörelsen fogade pensionsåldersförteckningen, skall
gälla den pensioneringsperiod, vars nedre gräns motsvarar den pen
sionsålder, som för varje befattning angives i förteckningen. — — —

3 mom.

För annan extra ordinarie befattning, som har samma benämn-
ning som ordinarie tjänst vilken i den i 2 mom. omförmälda pensions
åldersförteckningen finnes upptagen under rubriken »A. Befattnings
havare i allmänhet» eller under rubriken för det verk, vartill den
extra ordinarie befattningen hör, så ock för extra ordinarie befatt
ning, som är placerad i lönegrad Ae 11 eller lägre lönegrad och har
samma benämning som sådan Aud respektive verk inrättad ordinarie
tjänst, som är placerad i lönegrad Ao 12 eller högre lönegrad och ej
finnes upptagen i nämnda förteckning, skall gälla samma pensione
ringsperiod som för motsvarande ordinarie tjänst, såframt ej Kungl.
Maj :t annorlunda förordnar.

Har Kungl. Maj:t för vies befattning fastställt särskild pensionsålder,
skall gälla den pensioneringsperiod, vars nedre gräns motsvarar nämnda
pensionsålder. — •—• —-

Anm. 2 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957. nr 376.

3 §.
I stället för vad 7 § 1. första stycket kungörelsen den 30 juni 1947

fnr 691) stadgas, skola i fråga om civila tjänstemän gälla följande be
stämmelser.

Ansökning om avsked, jämte, i förekommande fall, ansökning att vid
avgång från tjänsten komma i åtnjutande av tjänstepension skall, där
ej fråga är om invalid- eller sjukpension, av ordinarie innehavare av
domarämbete med undantag av vattenrättsingenjör ingivas senast .
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Annan tjänsteman, iför vilken gäller viss pensioneriingsperiod, skall, där
ej annat följer av vad nedan stadgaiS eller ifråga är om invalid- eller
sjukpension, ingiva dylik ansökning senast sex månader före pensione-
ringsperiodens utgång.

Önskar 'befattningsliavare avgå från tjänsten före pensioneringsperio
dens utgång skall han ingiva ansökning om avsked jämte, i
förekommande fall, ansökning om tjänstepension senast sex månader
före den avsedda tidpunkten för avgången, där ej vederbörande myndig
het finner skäl medgiva avkortning av tiden.

Finner den myndighet, som äger att från tjänsten avskeda, skäl före
ligga för tillämpning av 2 § 5 mom. förordningen om ändrade bestäm
melser rörande avgångsåldern för civila statstjänstemän, m. m., skall
tillfälle beredas tjänstemannen att inkomma med ansökning, varom i
nästföregående stycke stadgas. Där ej särskilda skäl föranleda annat,
bör avgången ej fastställas att äga rum vid tidigare tidpunkt än sex
månader efter det tillfälle beretts befattningshavaren att inkomma med
dylik ansökning.

4§.
I stället för vad i 8 § kungörelsen den 30 juni 1947 (nr 691) stadgas

skall i fråga om civila tjänstemän gälla följande.
Anhållan om anstånd med avsked, som börjar löpa vid pensionerings

periodens utgång, må göras allenast i avskedsansökningen, vilken i så
dant fall skall avse avsked vid upphörandet av det anstånd, som kan
bliva tjänstemannen medgivet, eller, om anstånd 'ej medgives, vid pen
sioneringsperiodens utgång. Anhållan om iförlängt anstånd skall göras
senast fyra månader före utlöpandet av förut medgivet anstånd.

■5 §.
Beträffande .civila tjänstemän skall
vad i 1 ^ ft"" tyf1rf5 30 jwnii 691) stadgas i fråga

om pensionsålderns inträde i stället avse pensioneringsperiodens utgång,
vad i 2 § samma kungörelse finnes stadgat om den levnadsålder, vid

vilken pensionsåldern enligt 1947 års allmänna tjänstepensionsregle
mente inträder, i stället avse den för befattningen gällande pensione
ringsperiodens iiyje gräns samt

vad i 3 § l.^^dr^ sveket ^vensom 7 § 2. första stycket och 27 §
första stycket a)^^Sga,&^o&''pensionsåldern respektive pensionsålder i
stället avse pensioneTingsperiod.

Hänvisning till sådant stadgande i kungörelsen den 30 juni 1947 (nr
691), som ersatts med bestämmelse i denna kungörelse, skall beträf-
fande civila statstjänstemän avse sistnämnda bestämmelse.

Denna kungörelse träder i kraft den 20 juni 1951, .

Ändringstryck nr 3 (20 blad)
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II: 1. Kungl. Majits kungörelse den 30 juni 1947 (nr 422)
1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare.

1 avd. Allmänna bestämmelser.

1 §.
1 mom. Detta reglemente skall, med de undantag som angivas i 2 §,

äga tillämpning å den som i statens tjänst innehar sådan arbetaranställ-
ning, vilken utgör hans huvudsakliga sysselsättning och förvärvskälla.

Såsom förutsättning för reglementets tillämpning skall dock, där ej
annat föranledes av vad i sista stycket av detta moment eller i 2 mom.
sägs, tillika gälla,

a) att anställningen tillhör ett arbetsområde, inom vilket föreligger
ett fortlöpande om ock endast för viss del av året förefintligt behov av
arbetskraft;

b) att för anställningen gäller en arbetstid av normal omfattning;^
c) att arbetaren uppnått en levnadsålder av minst 21 och högst 63 år;

samt

d) att arbetaren antingen 21 månader i följd eller minst 7 månader
under vart och ett av tre på varandra följande kalenderår eller ock till
hopa 30 månader under högst fem på varandra följande kalenderår
innehaft sådan arbetaranställning i statens tjänst, för vilken gäller en
arbetstid av normal omfattning.

Vid tillämpning av stadgandet under d) här ovan skall med tid för
arbetaranställning i statens tjänst likställas

a) tid för följande militära tjänstgöring, i den mån den icke inbegripas
i den tjänstgöring, som jämlikt 27 § 1 mom. A yärnpliktslagen åligger
värnpliktiga i allmänhet, nämligen utbildning enligt 27 § 1 mom. B—D
värnpliktslagen samt utbildning till flygförare, bombfällare och navigatör,
flygskytt eller reservofficer eller till fänrik vid sjövärnskåren;

b) tid för fast anställning såsom manskap vid försvars väsendet samt
annan tid, som enligt av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser må för
här avsett ändamål likställas med tid för sådan anställning; samt

c) såvitt angår den, som vid statens övertagande helt eller delvis av
kommunalt driven verksamhet eller enskilt företag eller i samband med
dylik verksamhets eller företags nedläggande övergått till anställning i
statens tjänst och vilken icke är undantagen från reglementets tillämp
ning, tid för anställning hos den föregående arbetsgivaren.
Vad i andra stycket under c) och d) stadgas skall icke gälla i fråga

om den som tidigare vunnit anställning förenad med tjänstepensionsrätt
enligt detta reglemente eller andra tjänstepensionsbestämmelser, om
vilka i 4 mom. första stycket förmäles. Där detta reglemente underkastad
arbetare övergår till annan statlig arbetaranställning än under andra
stycket a) avses eller arbetstiden i den av honom innehavda anställningen
inskränkes, skola ej heller stadgandena i andra stycket a) respektive b)
äga tillämpning.
2 mom. Kungl. Maj:t äger besluta, att reglementet, utan hinder av

stadgandet i 1 mom. andra stycket a), skall, i den omfattning och under
de, villkor Kungl. Maj:t bestämmer, äga tillämpning å arbetare i anställ
ning tillhörande arbetsområde, inom vilket ett fortlöpande behov av
arbetskraft ej föreligger, såframt behovet av arbetskraft inom området
skäligen kan antagas fortvara under en längre följd av år.

Ändringstryck nr 8 (30 blad)
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3 mom. Där reglementet underkastad arbetare i anställning till
hörande arbetsområde, inom vilket föreligger behov av arbetskraft
endast för viss del av året (säsongarbetare) vid arbetssäsongens slut
utan egen därom uttryckt önskan och utan något sitt förvållande
entledigas eller, utan att entledigande sker, upphör att utföra arbete vid
vederbörande verk, skall arbetaren vara underkastad reglementet intill
dess nio månader förflutit från säsongens slut, såframt han ej dess
förinnan vunnit annan anställning förenad med tjänstepensionsrätt.

Beträffande säsongarbetare skall dock tid, varunder säsong ej pågår
och arbetaren ej utför arbete vid verket, vid reglementets tillämpning ej
betraktas såsom tid, varunder anställning innehaves.
4 mom. Vad i detta reglemente sägs om tjänstepensionsbestämmelser

skall, där ej annat framgår, avse dels tjänstepensionsbestämmelser, an
tagna av Kungl. Maj:t och riksdagen, dels ock tjänstepensionsbestäm
melser för riksdagens verk, vilka antagits av riksdagen eller med stöd
av dess bemyndigande utfärdats av delegerade för riksdagens verk. Så
som tjänstepensionsbestämmelser av förstnämnda slag anses icke be
stämmelser om reservpension eller däremot svarande engångsbelopp.
Med tjänstepensionsrätt, varom i reglementet förmäles, förstås pen

sionsrätt enligt i nästföregående smycke avsedda bestämmelser.

.  ..^ §•1 mom. Från reglementets tillämpning är undantagen innehavare av
anställning, med vilken är förenad tjänstepensionsrätt enligt andra
tjänstepensionsbestämmelser än de i reglementet innefattade.
2 mom. Där ej Kungl. Majrt annorlunda förordnar, är ock från regle

mentets tillämpning undantagen arbetare, vilken vid statens övertagande
helt eller delvis av kommunalt driven verksamhet eller enskilt företag
eller i samband med dylik verksamhets eller företags nedläggande över
gått till anställning, som avses i reglementet.
3 mom. Från reglementets tillämpning må genom beslut av Kungl.

Maj:t undantagas till visst förvaltningsområde hörande arbetarpersonal
i dess helhet eller till viss del, så ock arbetarpersonal, för vilken löne
inkomsten, beräknad enligt av Kungl. Maj:t bestämda grunder, under
stiger av Kungl. Maj:t fastställt belopp.
4 mom. Från reglementets tillämpning må ock genom beslut av Kungl.

Maj :t undantagas arbetare, som vid läkarundersökning i samband med
hans anställande befinnes vara partiellt arbetsför med oviss prognos
beträffande arbetsbindret.

Anm. 2 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1956 genom kungl.
kungörelsen den 1 juni 1956, nr 284.

3 §.
Arbetare, å vilken detta reglemente äger tillämpning, är efter anställ-

upphörande berättigad att åtnjuta t^äfistcpcTisioTi eller t]ä7ist6-
hvränta, allt enligt de föreskrifter och under de villkor, som innehållas i
reglementet jämte de närmare bestämmelser, som för tillämpningen av
detsamma utfärdas av Kungl. Majrt.

4 §.
1 mom. For reglementets tillämpning skall arbetare hänföras till

endera av följande pensionsgrupper, nämligen
pensionsgrupp 1, omfattande arbetare i anställning, för vilken ej

kräves särskild yrkesutbildning, samt
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p' ensionsgrupp 2, omfattande arbetare i anställning, för vilken kräves
särskild yrkesutbildning.

Där ej Kungl. Maj:t annorlunda förordnar, ankommer det på veder
börande verks styrelse att besluta beträffande den pensionsgrupp, var
till arbetare i viss anställning skall hänföras.

Beträffande arbetare, som efter övergång till anstäbning, varå regle
mentet eljest ej är tillämpligt, skall på grund av stadgandena i 1 § 1
mom. fjärde stycket vara underkastad reglementet, har vederbörande
verks styrelse att i varje särskilt fall meddela beslut angående arbetarens
hänförande till pensionsgrupp.
2 mom. Arbetare må ej vinna uppflyttning till högre pensionsgrupp,

då mindre än tre år återstå till tiden för utgången av den i 7 § angivna
pensioneringsperioden.
Där arbetare, som tillhör den högre pensionsgruppen, utan egen därom

uttryckt önskan och utan något sitt förvållande förflyttals till anställ
ning tillhörande den lägre pensionsgruppen, skall han likväl kvarstå i
förstnämnda pensionsgrupp.

5 §.
1 mom. Prövning av fråga om rätt att komma i åtnjutande av tjänste

pension eller tjänstelivränta enligt detta reglemente samt fastställande
till beloppet av dylik förmån sker beträffande arbetare vid postverket,
televerket, statens järnvägar, statens vattenfalls verk eller domän
verket av vederbörande verks styrelse och beträffande annan arbetare
av statens pensionsanstalt.
2 mom. Då pension eller livränta fastställes, skall skriftligt bevis

därom tillställas den till förmånen berättigade.

2 avd. Om tjänstepension.

Gemensamma bestämmelser.

6 §.
Rätt att efter anställningens upphörande komma i åtnjutande av

tjänstepension tillkommer arbetare, som är underkastad reglementet,
därest nan

a) avgår från ianställningen efter den i 7 § an'givna pensionerings-
f)eriodens inträde och sådant fall som under b) eller c) sägs icke före-
igger (ålderspension);
b) till följd av yrkesskada befinnes för framtiden oförmögen att på

tillfredsställande sätt utföra honom åliggande arbete och i den ordning
Kungl. Maj:t bestämmer prövats icke lämpligen böra överflyttas till
annat arbete i statens tjänst (invalidpension); eller

c) till följd av sjukdom, vanförhet eller lyte i andra fall än under b)
sägs eller till följd av nedsatt arbetsförmåga befinnes för framtiden
oförmögen att på tillfredsställande sätt utföra honom åliggande arbete
och i den ordning Kungl. Maj:t bestämmer prövats icke lämpligen böra
överflyttas till annat arbete i statens tjänst, dock under förutsättning
att arbetaren vid anställningens upphörande antingen under sammanlagt
minst fem år varit underkastad detta reglemente eller andra tjänstepen
sionsbestämmelser eller ock under sammanlagt minst tio år i statens
tjänst innehaft sådan anställning, som utgjort hans huvudsakliga syssel
sättning och förvärvskälla (sjtihpension).
I fråga om den som vid statens övertagande helt eller delvis av kom

munalt driven verksamhet eller enskilt företag eller i samband med
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dylik verksamhets eller företags nedläggande övergått till anställning i
statens tjänst skall vid tillämpning av stadgandet under c) här ovan med
anställning i statens tjänst likställas anställning hos den föregående
arbetsgivaren.

Anm. 6 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1956 genom kungl.
kungörelsen den 1 juni 1956, nr 284.

7 §.
Pensioneringsperioden omfattar tiden från utgången av den kalender

månad, under vilken arbetaren uppnår 60 års ålder, till utgången av den
kalendermånad, under vilken han uppnår 63 års ålder.

8 §.
Med yrJcessJcada förstås vid tillämpning av detta reglemente sådan

skada, som inträffat vid utförande av arbete eller uppdrag i statens
tjänst eller utövande av med tjänstepensionsrätt förenad befattning och
på^ grund varav rätt till ersättning föreligger enligt lagen den 14 maj
1954 om yrkesskadeförsäkring eller lagen den 17 juni 1916 om försäkring
för olycksfall i arbete, ävensom sådan i dylikt arbete eller uppdrag eller
i dylik befattning ådragen yrkessjukdom, varom förmäles i lagen den
14 juni 1929 om försäkring för vissa yrkessjukdomar.

Yad i reglementet stadgas om yrkesskada skall äga tillämpning jäm-
väl där arbetare på grund av arbete, uppdrag eller befattning, som i
nästföregående stycke sägs, blivit utsatt för våld eller annan misshandel.

Anm. 8 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1955 genom kungl.
kungörelsen den 3 juni 1955, nr 343.

9 §.
1 mom. Tjänstepension utgöres av grundbelopp samt, i förekom

mande fall, rörligt tillägg.
2 mom. Tjänstepension utgår från och med dagen näst efter den, då

i reglementet stadgade förutsättningar för rätt till pension föreligga,
dock tidigast från och med dagen näst efter den, då anställningen upp
hört, till och med den dag, då en månad förflutit efter pensionstagarens
frånfälle.

8 mom. Pensionstagare, som undergår direkt ådömt frihetsstraff eller
är föremål för åtgärd, som förklarats skola träda i stället för sådant straff,
eller ock avtjänar ådömt tvångsarbete, må för den tiden uppbära allenast
en tredjedel av den pension, som eljest skolat till honom utgå. ^

Har pensionstagaren anhörig, vilken för sitt uppehälle är beroende av
honom, må den myndighet, som fastställt pensionen, kunna medgiva
sådan anhörig rätt att uppbära det förverkade pensionsbeloppet eller
del därav.
4 mom. Utbetalning av tjänstepension sker månadsvis i efterskott

enligt de närmare bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t, veder
börande myndighet likväl obetaget att efter pensionstagarens frånfälle
förskottsvis utbetala återstående pensionsbelopp.

Tjänstepensionens grundbelopp.

10 §.
1 mom. Storleken för år räknat av tjänstepensionens grundbelopp

bestämmes dels av det tjänstepensionsunderlag, som enligt föreskrifterna
i 11 § skall för arbetaren tillämpas, dels ock av den tid arbetaren enligt
12 § äger tillgodoräkna såsom tjänstår, allt enligt de bestämmelser, som
meddelas i 13—15 §§.
2 mom. Beräknat grundbelopp, som icke utgöres av helt med 12

jämnt delbart krontal, jämkas till närmast högre sålunda delbara tal.
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11 §•
1 mom. Såsom tjänstepensionsunderlag skall vid bestämmandet av

tjänstepension för tiden intill den månad, varunder pensionstagaren upp
når 67 års ålder, tillämpas det belopp (begynnelseunderlag), som enligt
2 mom. gäller för den pensionsgrupp, till vilken arbetaren vid anställ
ningens upphörande är hänförd, samt för tiden därefter det belopp (slut
underlag), som erhålles genom minskning av begynnelseunderlaget med
792 kronor, såframt ej fiungl. Maj:t i särskilt fall förordnar om lägre
avdrag.
2 mom. Begynnelseunderlagen utgöra de belopp, som här nedan för

de särskilda pensionsgrupperna angivas:

Pensionsgrupp

Begynnelseunderlag
kronor

man kvinna

1 3 696 2 772

2 4 008 3 048

12 §.
1 mom. Såsom tjänstår må tillgodoräknas sådan tid före pensione-

ringsperiodens utgång, under vilken arbetaren varit underkastad detta
reglemente. Vid tjänstårsberäkningen skall dock avdrag göras för tid,
räknad efter kalendervecka, under vilken arbetaren av annan anledning
än ledighet för offentligt uppdrag eller militärtjänstgöring icke varit
berättigad åtnjuta någon avlöning.
2 mom. Såsom tjänstår må jämväl tillgodoräknas dels tid, under

vilken arbetaren varit underkastad andra tjänstepensionsbestä;mmelser
än de i detta reglemente innefattade, i den omfattning sådan tid enligt
berörda bestämmelser med därtill hörande övergångsstadganden fått
tillgodoräknas, dels ock tid i övrigt, vilken arbetaren ägt räkna såsom
tjänstår enligt de andra tjänstepensionsbestämmelser med övergångs
stadganden, vilka han sålunda varit senast underkastad, allt dock endast
i den mån sådan tid ej tillgodoräknats enligt föreskrifterna i 1 mom.
3 mom. I fråga om beräkning såsom tjänstår av annan tid än som

avses i 1 och 2 mom. och varunder arbetaren ej innehaft med tjänste
pensionsrätt förenad anställning skall gälla,

a) att såsom tjänstår må tillgodoräknas två tredjedelar av tid, under
vilken arbetare efter uppnådd ålder av 18 år men före pensionerings-
periodens utgång i statens tjänst innehaft sådan anställning, vilken ut
gjort hans huvudsakliga sysselsättning och förvärvskälla, dock att påErövning av den myndighet, som har att fastställa pensionen, skall bero
uruvida och i vad mån reduktion bör vidtagas vid tillgodoräkning av

anställningstid, varunder för arbetaren ej gällt en arbetstid av normal
omfattning; samt

b) att på prövning i den ordning Kungl. Maj:t föreskriver beror, om
och i vad mån såsom tjänstår må tillgodoräknas tid varunder den, som
övergått till anställning i statens tjänst vid statens övertagande helt
eller delvis av kommunalt driven verksamhet eller enskilt företag eller
i samband med dylik verksamhets eller företags nedläggande, innehaft
anställning hos den föregående arbetsgivaren.
4 mom. Såsom tjänstår må ytterligare tillgodoräknas två tredjedelar

av tid för sådan i 1 § 1 mom. tredje stycket a) omförmäld tjänstgöring,
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som enligt vad i nämnda stycke sägs skall för där avsett ändamål lik
ställas med arbetaranställning i statens tjänst, dock endast i den mån
sådan tid ej tillgodoräknats enligt föreskrifterna i 1—3 mom.
5 mom. Därest vid beräkning av tjänstår den uppkomna slutsumman

utvisar del av dag, skall avrundning ske till närmast högre hela dagantal.

13 §.
Grundbeloppet av ålderspension bestämmes enligt följande grunder.

Kan arbetaren räkna minst 30 tjänstår, utgår hel pension, vars grund
belopp är lika med begynnelse- respektive slutunderlaget. Är tjänstårens
antal mindre, utgår avkortad pension, vars grundbelopp motsvarar be
gynnelse- respektive slutunderlaget minskat med V120 för varje full fjärde
del av år, varmed antalet tjänstår understiger 30.

14 §.
Grundbeloppet av invalidpension motsvarar det för arbetaren gällande

begynnelse- respektive slutunderlaget. Beträffande arbetare, vars anställ
ning upphör efter pensioneringsperiodenis utgång, skall likväl grundbe
loppet bestämmas enligt de i 13 § angivna grunderna.

15 §.
Grundbeloppet av sjukpension bestämmes enligt de i 13 § angivna

grunderna. Grundbeloppet skall dock utgöra lägst 75 procent av be
gynnelse- respektive slutunderlaget, i den mån beloppet icke härigenom
överstiger grundbeloppet av den ålderspension, som skulle hava tillkom
mit arb^etaren, därest han med oförändrat pensionsunderlag kvarstått i
sin anställning till pensioneringsperiodens utgång. I fråga om säsong
arbetare skall därvid anställningen beräknas hava för tiden intill pen
sioneringsperiodens utgång haft isamma omfattning, som varit i medel
tal för arbetaren gällande under de fem senast förflutna kalenderår,
under vilka anställning innehafts.

Rörligt tillägg.

16 §.
1 mom. Å tjänstepensionens grundbelopp eller, där mer än en pension

enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må utgå rör
ligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj:t med stöd av
riksdagens beslut.
2 mom. Eörligt tillägg beräknas å det grundbelopp för månad, var

med pensionen utgår före 67 års ålder, dock ej å däri ingående öretal,
som överskjuter fullt krontal.
3 mom. Till hjälp vid^ uträkning av rörligt tillägg utfärdar Kungl.

Majrt de tabeller och anvisningar, som må finnas erforderliga.
Anm. 16 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 januari 1955 genom kungl.

kungörelsen den 3 december 1954, nr 701.

3 avd. Om tjänstelivränta.

17 §.
1 mom. Den som, efter att hava blivit underkastad detta reglemente,

avgått från anställning, som i reglementet avses, utan rätt att komma i
åtnjutande av tjänstepension enligt reglementet, är berättigad att på
därom gjord ansökning erhålla tjänstelivränta,

— 66 -



Str 234. Pensioneringsbestäramelsftr II; 1

a) när han uppnått en levnadsålder av 65 år (uppskjuten livränta);
eller

b) därest han före uppnåendet av 65 års ålder blivit varaktigt oför
mögen till arbete och på grund därav erhållit folkpension enligt gäl
lande lag om folkpensionering (förtidslivränta).

Såsom förutsättning för rätt till tjänstelivränta skall likväl gälla,
a) att arbetaren före anställningens upphörande antingen under

sammanlagt minst tre år varit underkastad detta reglemente eller andra
tjänstepensionsbestämmelser eller ock under sammanlagt minst sex år i
statens tjänst innehaft sådan anställning, som utgjort hans huvudsakliga
sysselsättning och förvärvskälla; samt

b) att arbetaren icke efter avgången men före den i första stycket a)
eller b) avsedda tidpunkten innehaft annan anställning, förenad med
tjänstepensionsrätt enligt detta reglemente eller andra tjänstepensions
bestämmelser.

2 mom. Tjänstelivränta utgår
a) uppskjuten livränta från och med månaden näst efter den, under

vilken vederbörande uppnått 65 års ålder, dock att sådan livränta ej må
utgå för längre tid tillbaka än sex månader före den månad, under vilken
ansökning därom gjorts; samt

b) förtidslivränta från och med den månad, med vars ingång folk
pensionen börjat löpa, dock tidigast från och med den månad, då ansök
ningen om tjänstelivränta gjorts.

Livräntan utgår till och med den månad, varunder livräntetagaren av
lider.

3 mom. Utbetalning av tjänstelivränta sker i efterskott enligt de
närmare bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t.

lö §.

1 mom. Beloppet för år räknat av tjänstelivränta bestämmes, där
icke annat föranledes av vad nedan i 2 mom. stadgas, i förhållande till
dels det för arbetaren vid avgången gällande tjänstepensionsunderlaget,
dels antalet vid avgången uppnådda tjänstår, dels ock nämnda antal
tjänstår utökat med tid, som vid anställningens upphörande må hava
återstått till utgången av den månad, varunder arbetaren uppnår 65 års
ålder, allt på sätt närmare stadgas i 19 §.

Härvid iakttages, att tid, för vilken arbetaren icke^ innehaft med
tjänstepensionsrätt förenad befattning och för vilken han icke enligt vad
därom särskilt stadgats bidragit till tjänstepensioneringen, vid tjänst-
årsberäkning i intet fall må tagas i betraktande till större del än två
tredjedelar.
2 mom. Vad i 9 § 3 mom. stadgas om tjänstepension skall äga mot

svarande tillämpning i fråga om tjänstelivränta.
3 mom. Tjänstelivräntas årsbelopp jämkas, där så erfordras, till när

mast högre öretal, som är jämnt delbart med 120.

19 §.
1 mom. Uppskjuten livränta bestämmes till ett belopp motsvarande

så stor del av begynnelse- respektive slutunderlaget, som antalet vid av
gången uppnådda fulla eller påbörjade fjärdedels tjänstår utgör av det
på ̂ ätt i 18 § 1 mom. sägs utökade antalet fulla eller påbörjade fjärde
dels tjänstår, dock av minst 120.^ Om antalet vid avgången uppnådda
fulla eller påbörjade fjärdedels tjänstår är mindre än 120, skall likväl
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iakttagas, att det på nyssnämnda sätt beräknade beloppet skall minskas
med Vio procent för varje felande fjärdedels år.
2 mom. Förtidslivränta bestämmes enligt grunder, som fastställas av

Kungl. Maj:t, till sådant belopp att livräntans värde vid den tidpunkt,
från och med vilken densamma utgår, motsvarar värdet vid nämnda tid
punkt av den uppskjutna livräntan. Förtidslivräntans årsbelopp skall
likväl lägst motsvara 10 procent av den uppskjutna livräntans före 67
års ålder gällande årsbelopp.

4 avd. Om sammanträffande av förmåner.

20 §.

Om den som kommer i åtnjutande av tjänstepension för i detta
reglemente avsedd anställning vid nämnda anställnings upphörande åt
njuter eller därvid eller sedermera erhåller annan tjänstepension,
antingen enligt detta reglemente eller enligt andra tjänstepensions
bestämmelser, beror på Kungl. Maj:ts prövning, om och i vad mån de till
förstnämnda pension hörande förmånerna av sådan anledning skola
minskas med de till den sistnämnda pensionen hörande förmånerna
Utgår båda tjänstepensionerna enligt detta reglemente, må allenast en
av dem minskas.

Vad i nästföregående stycke stadgas rörande sammanträffande av
tjänstepensioner skall äga motsvarande tillämpning med avseende å
sammanträffande av tjänstepension och tjänstelivränta eller av flera
tjänstelivräntor ävensom med avseende å sammanträffande av tjänste
pension eller tjänstelivränta och förmån på grund av pensionsförsäk
ring, för vilken under anställning i statlig eller statsunderstödd verk
samhet avgifter inbetalts av den anställde själv eller av hans arbets
givare.

Anm. 20 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl.
kungörelsen den 6 juni 1957, nr 436.

Detta reglemente träder i kraft den 1 juli 1947, från och med vilken
dag vad i tidigare av Kungl. Maj:t utfärdad författning eller föreskrift
finnes stridande mot reglementets bestämmelser upphör att gälla, såvitt
angår den å vilken reglementet erhåller tillämpning.
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II: 2. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 689)
med övergångsbestämmelser till 1947 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare.

1. Utan hinder av stadgandet i 2 § 2 mom. tjänstepensionsreglemen
tet skall i nämnda stadgande avsedd arbetare, för vilken 1942 års tjänste
pensionsreglemente för arbetare varit gällande, vara underkastad bestäm
melserna i detta reglemente.

2. Arbetare, å vilken reglementet vinner tillämpning, skall intill dess
sådant löneavtal (kontrakt), som innebär övergång till lönesystem utan
pensionsbidragsskyldighet, blir gällande för honom, vara skyldig ̂ vid
kännas minskning i honom tillkommande avlöning med tjänstepensions
avdrag iDå sätt och med belopp som stadgas i 6 och 7 §§ 1942 års tjänste
pensionsreglemente för arbetare.

Vid pensionsavdrags verkställande skola lända till efterrättelse be
stämmelserna i 5 och 6 §§ kungörelsen den 30 juni 1942 (nr 695) med
föreskrifter rörande tillämpning av 1942 års tjänste- och familjepensions-
reglementen för arbetare, m. m. ^
3. Är den som åtnjuter tjänstepension eller tjänstelivränta enligt regle

mentet tillika berättigad till särskild förmån av följande slag, nämligen
pension från pensionsförsäkringsfonden på grund av inbetalning till
pensionsstyrelsen jämlikt stadgande i tidigare gällande författning
rörande pensionering av i statens tjänst anställd personal eller därmed
jämförlig uppskjuten pension från av staten upprättad eller understödd
pensionsanstalt eller pensionskassa, skall grundbeloppet av tjänstepen
sionen respektive tjänstelivräntans belopp minskas med beloppet av
nämnda förmån. Vid bestämmande av det oreducerade grundbeloppet
respektive livräntebeloppet skall i sådant fall, ändå att annat följer av
eljest tillämpliga bestämmelser, såsom tjänstår tillgodoräknas all den
tid, som lagts till grund för beräkning av sagda förmån.

Därest pensionsåldern för den i nästföregående stycke omförmälda
förmånen icke sammanfaller med den tidpunkt, från vilken tjänstepen
sionen eller tjänstelivräntan enligt detta reglemente börjar utgå, eller
ock är valfri, skall i nästföregående stycke omförmäld minskning ske
med det belopp, som enligt de för beräkningen av förmånen gällande
grunderna skolat utgå från och med angivna tidpunkt.

Har tjänstepensionens grundbelopp reducerats på sätt i denna punkt
stadgas, skall rörligt tillägg likväl beräknas på det oreducerade grund
beloppet.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1947.

Övergångsbestämmelser
till Kungl. Majits kungörelse den 1 juni 1951 (nr 347) om ändring i 1947
års tjänstepensionsreglemente för arbetare, vilken trätt i kraft den 20

juni 1951.

Arbetare, som vid kungörelsens ikraftträdande uppnått den nedre
men icke den övre gränsen av pensioneringspeirioden och till följd av
beviljat anstånd med entledigande blir underkastad de i kungörelsen
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meddelade bestämmelöema, äger såsom tjäiistår tillgodoräkna den tid
före periodens utgång, under vilken han kvarstått i sin anställning.

Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning i fråga om
arbetare, som vid kiungärelsens ikraftträdande uppnått pensioneiings-
periodens övre gräns men på grund av erhållet anstånd med entledigande
kvarstår i sin anställning.
Genom kungörelsen göres icke ändring i beslut, varigenom anstånd

med entledigande före kungörelsens ikraftträdande beviljats arbetare till
tidpunkt efter utgången av pensioneringsperioden.

- 70 —



Str 234. Pensioneringsbestämmelser. II: 3

11:3. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 694)
med föreskrifter rörande tillämpning av 1947 års tjänste-

och familjepensionsreglementen för arbetare.
I. Reglementenas tillämplighet m. m.

1 §•
1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare skall, där ej Kungl.

Maj :t på framställning av vederbörande verks styrelse annorlunda för
ordnar, utan hinder av stadgandet i 2 §2mom, reglementet äga tillämp
ning å arbetare, vilken vid statens övertagande helt eller delvis av kom
munalt driven verksamhet eller enskilt företag eller i samband med
dylik verksamhets eller sådant företags nedläggande övergått till an
ställning, som avses i reglementet, under förutsättning att arbetaren
ej är delägare i kommunal eller enskild pensionsinrättning eller för
utvarande sådan pensionsinrättning, som övertagits av staten.

2 §.

1. Där ej annat följer av vad i 2 och 3 mom. här nedan sägs, skall
från tillämpningen av 1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare
vara undantagen sådan arbetare, för vilken löneinkomsten vid 2 400
arbetstimmar för år —- inbegripet i förekommande fall värdet av
naturaförmåner enligt ortens pris — icke uppgår till belopp, mot
svarande beträffande manlig arbetare lönen (grundlönen jämte före
kommande tillägg) för år till befattningshavare i 4 löneklassen å
löneplan A i statens löneförordning och beträffande kvinnlig arbetare
82 procent av lönen för år till befattningshavare i 1 löneklassen å
samma löneplan.

Vid tillämpningen härav beräknas löneinkomsten, om arbetaren
åtnjutit avlöning under det nästförflutna kalenderåret, med utgångs
punkt från arbetarens under nämnda år åtnjutna inkomst och full
gjorda antal arbetstimmar, och eljest med utgångspunkt från den in
komst för arbetstimme, som vid arbetets början skäligen kan antagas
komma att av arbetaren åtnjutas under det kalenderår, varom fråga
är. I intetdera fallet må hänsyn tagas till arbete å övertid eller ersätt
ning därför. I nästföregående stycke avsedd lön beräknas efter sam
ma ortsgrupp som arbetarens avlöning. I samma stycke omförmält
tillägg tni grundlönen beräknas till tolv gånger beloppet av det till-
lägg för månad, som gällt i medeltal för de manader under det före
gående kalenderåret, då arbetaren åtnjutit avlöning, respektive tolv
gånger beloppet av det tillägg för månad, som gäller vid arbetets
början.

2. Utan hinder av att löneinkomsten för viss eller vissa arbetare,
som tillhöra vid vederbörande verk förefintlig grupp av arbetare med
samma benämning och med i huvudsak samma arbetsuppgifter,
understiger i 1 mom. här ovan avsett belopp, skall tjänstepensions
reglementet bliva gällande för samtliga till gruppen hörande arbetare,
såframt en löneinkomst ej understigande samma belopp blivit genom
kollektivavtal tillförsäkrad till gruppen hörande arbetare, som^ full
gjort utbildningstjänstgöring eller uppnått viss levnadsålder, så ock
eljest, såframt Kungl. Maj ;t därom förordnar.

3. Bestämmelsen i 1 mom. första stycket avser ej den, som under
minst nio år varit underkastad 1947 års tjänstepensionsreglemente för
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arbetare eller andra tjänstepensionsbestämmelser av sådant slag, som
avses i 1 § 4 mom. samma reglemente.

4. Där ej Kungl. Maj :t på framställning av vederbörande verks
styrelse annorlunda förordnar, ankommer det på verksstyrelsen att
besluta om arbetares undantagande på grund av bestämmelserna i
denna paragraf från tillämpningen av 1947 års tjänstepensionsregle
mente för arbetare.

Anyn' 2 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den G juni 1957, nr 438.

Vid fastställande av det belopp, vartill beräknad löneinkomst lägst
skall uppgå för att 1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare
skall vara tillämpligt, skall i fall, då hänsyn skall tagas till under år
1956 eller första halvåret 1957 åtnjuten löneinkomst, 2 § 1 mom. i
dess närmast före den 1 juli 1957 gällande lydelse alltjämt tillämpas.

Denna upplysning har meddelats i Kungl. Kungörelse den 6 luni
1957, nr 438.

2 a §•
1. Från tillämpningen av 1947 års tjänstepensionsreglemente för

arbetare skall, där ej Kungl. Maj:t annat medgiver, undantagas arbe
tare, som vid läkarundersökning i samband med hans anställande
befinnes vara partiellt arbetsför med oviss prognos beträffande arbets-
hindret. Det ankommer på vederbörande verks styrelse att besluta
om dylikt undantagande.

2. För utrönande av huruvida under den fortsatta anställningen
förändrade förhållanden med avseende å arbetshindret inträtt bör,
där icke särskilda skäl annat föranleda, genom verksstyrelsens för
sorg föranstaltas om ny läkarundersökning med tidsmellanrum av
omkring tre år.

Därest på grundval av sådan undersökning arbetshindret bedömes
hava bortfallit eller vara i avtagande eller stationärt, skall verks
styrelsen fatta beslut om att arbetaren icke vidare skall vara undan
tagen från tjänstepensionsreglementets tillämpning.

3 §.
Från tillämpningen av 1947 års tjänstepensionsreglemente för ar

betare undantagas, jämväl där sådant ej följer av stadgandena i 2 §
denna kungörelse, dels skogsarbetare, dels ock arbetare, beträffande
vilken Kungl. Maj:t genom särskilt beslut föreskrivit, att han skall
undantagas från reglementets tillämpning.

Från tillämpningen av de i 1947 års tjänste- och familjepension.s-
reglementen för arbetare innefattade stadgandena om tjänste- och
familjelivränta undantages arbetare, vilken, då han upphör att vara
underkastad tjänstepensionsreglementet, icke är svensk medborgare.

4 §.
1. I 1947 års tjänste- och familjepensionsreglementen för arbetare

samt i denna kungörelse förstås, såvitt angår arbetare vid den civila
statsförvaltningen, med vederbörande verks styrelse det verk eller den
myndighet, som arbetaren tillhör eller varunder han lyder. I fråga om
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arbetare med anställning hos lokal myndighet, som lyder under central
myndighet, skall med vederbörande verks styrelse förstås den centrala
myndigheten; dock att vad sålunda stadgats endast därest Kungl.
Maj :t därom förordnar skall gälla i fall då den lokala myndigheten
har egen, av Kungl. Maj :t tillsatt styrelse.

2. Vid tillämpningen av 1947 års tjänste- och familjepensionsregle-
menten för arbetare samt av denna kungörelse skall så anses som om
försvaret utgjorde ett och samma verk, vars styrelse vore försvarets
civilförvaltning. Den till försvaret hörande centrala förvaltnings
myndighet, inom vars förvaltningsområde vederbörande arbetare är
anställd, skall dock utöva verksstyrelses i 6 § första stycket b) och c)
tjänstepensionsreglementet samt 6 § andra stycket denna kungörelse
omförmälda befogenhet att pröva, huruvida arbetare lämpligen kan
överflyttas till annat arbete vid verket.

Försvarets civilförvaltning har att i fråga om tillämpningen av
föreskrifterna i reglementena och denna kungörelse samråda med
vederbörande andra centrala förvaltningsmyndigheter.

3. Verksstyrelse har att, såvitt angår frågor, vilka avse arbetares
fördelning å pensionsgrupper eller eljest närmare beröra de för ar
betare gällande anställnings- och avlöningsbestämmelserna, samråda
med statens avtalsnämnd.

4. Beträffande vad i denna kungörelse skall förstås med arbetare,
tjänste- och familjepensionsbestämmelser samt tjänste- och familjepen
sionsrätt skall vad i 1 § 4 mom. 1947 års tjänstepensionsreglemente föt
arbetare och 1 § 3 mom. 1947 års familjepensionsreglemente för arbetare
sägs äga motsvarande tillämpning.

II. Entledigande m. m. Avgång med rätt till tjänstepension.

5§.
Där ej annat följer av vad här nedan sägs, bör arbetare, som är under

kastad 1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare, icke bibehållas
i anställningen efter utgången av den kalendermånad, under vilken arbe
taren uppnår 63 års ålder eller, såvitt angår säsongarbetare, efter ut
gången av den arbetssäsong, varunder han uppnått sagda ålder.

Arbetare, som prövas kunna på tillfredsställande sätt utföra honom
åliggande arbete, må erhålla anstånd med entledigande under högst två
år efter den i första stycket angivna tidpunkten, då svårighet förelig
ger att på annat sätt tillgodose förefintligt behov av arbetskraft eller
eljest synnerliga skäl därtill äro och bibehållandet kan^ ske utan att
föranleda permittering av arbetare eller entledigande av sådan arbetare,
som vid avgången icke kommer i åtnjutande av pension. Fråga om
dylikt anstånd prövas av Kungl. Maj:t.

6 §•
Vad i 6 § första stycket b) och c) 1947 års tjänstepensionsregle

mente för arbetare stadgas rörande prövning, huruvida arbetare lämp
ligen bör överflyttas till annat arbete i statens tjänst, avser icke fall,
där arbetaren uppnått 60 års ålder.

Finnes i annat fall arbetare, som är underkastad tjänstepensionsregle
mentet, icke på tillfredsställande sätt utföra honom åliggande arbete,
och synes sannolikt att anledningen därtill är yrkesskada eller eljest sjuk-
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dom, vanförhet eller lyte eller nedsatt arbetsförmåga samt att arbetaren
av sådan anledning är för framtiden oförmögen att utföra honom ålig
gande arbete, har den myndighet, hos vilken anställningen innehaves,
att pröva, huruvida arbetaren lämpligen bör överflyttas till annat arbete
hos myndigheten, ävensom, om myndigheten flnner detta icke böra ske
och myndigheten ej är verksstyrelse, att göra anmälan härom till verks
styrelsen, som har att pröva, huruvida arbetaren bör överflyttas till
annat arbete vid verket. Prövas dylik överflyttning icke lämpligen böra
ske, skall verksstyrelsen, om denna äger pröva frågan om arbetarens
rätt att komma i åtnjutande av pension, och eljest — efter förfarande
av verksstyrelsen i enlighet med föreskrifterna i 8 § —■ statens pensions
anstalt inhämta medicinalstyrelsens utlåtande i ärendet. Därest ej av
medicinalstyrelsens utlåtande framgår, att arbetaren av medicinska skäl
icke kan utnyttjas i annat arbete i statens tjänst, skall i ärendet ytter
ligare inhämtas utlåtande från statens nämnd för partiellt arbetsföra.
Framgår av nämndens utlåtande, att arbetaren skulle kunna utföra arbete
vid annat verk än det han tillhör, skall genom verksstyrelsens respek
tive pensionsanstaltens försorg frågan, huruvida överflyttning till sådant
verk lämpligen bör ske, underställas Kungl. Maj:ts prövning. Kätt att
komma i åtnjutande av invalid- eller sjukpension må i här avsedda fall
ej medgivas, med mindre förfarande, som nu sagts, tillämpats.

7 §.
1. Ansökning att komma i åtnjutande av tjänstepension ställes till

den myndighet, på vilken frågans prövning enligt 5 g 1 mom. 1947 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare ankommer, samt ingives till den
myndighet, hos vilken sökanden är eller senast varit anställd, före ent
ledigandet, där så ske kan, och eljest snarast möjligt därefter.

2. Pensionsansökning skall vara åtföljd av
a) utdrag ur tjänstematrikeln, om denna föres av annan myndighet än

den, till vilken ansökningen enligt vad i 1 mom. sägs skall ställas eller
ingivas eller genom vilken ansökningen på sätt i 8 § första stycket denna
kungörelse sägs skall insändas;

b) i fall, som avses i 6 § 1 mom. första stycket b) eller c) 1947 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare, intyg av vederbörande verks- eller
tjänsteläkare eller, där sådan ej finnes, av annan legitimerad läkare an
gående sökandens otjänstbarhet; samt

c) uppgift om den postadress, under vilken sökanden önskar att pen
sion skall till honom utbetalas.

I ansökningen skall lämnas uppgift, huruvida sökanden
a) innehar eller åtnjuter tjänstepension för annan med tjänstepen

sionsrätt förenad anställning än den, för vilken pensionen sokes;
b) såsom anhörig till avliden anställningshavare åtnjuter familjepen

sion eller familjelivränta enligt 1947 års familjepensionsreglemente för
arbetare eller andra familjepensionsbestämmelser; eller

c) åtnjuter eller är berättigad framdeles åtnjuta förmån på grund
av sådan pensionsförsäkring, som i 20 § andra stycket 1947 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare avses.

3. Det åligger den myndighet, hos vilken arbetare innehar eller se
nast innehaft anställning, att på därom av honom framställd begäran vara
honom behjälplig med upprättande av pensionsansökning.

Anm. 7 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 438.
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8 §.
Är myndighet, till vilken pensionsansökning ingivits, ej behörig att

pröva densamma, har myndigheten att snarast möjligt, i tjänsteväg där
sådan finnes stadgad, insända ansökningen till den myndighet, som äger
företaga ärendet till avgörande.

Ansökningen skall vid insändandet vara åtföljd av, förutom, de i 7 §
2 mom. omförmälda handlingarna, dels utdrag ur tjänstematrikeln, där
denna föres av den myndighet, till vilken ansökningen ingivits eller
genom vilken insändandet sker, dels och i övrigt erforderlig utredning
samt vederbörande myndighets eget utlåtande, vari i fall, som avses i
6 § andra stycket, skall lämnas uppgift om det eller de beslut, som enligt
nämnda författningsrum meddelats.

Vad här ovan föreskrivits med avseende å pensionsansökning skall i
tillämpliga delar gälla, där myndighet gör framställning om prövning av
arbetares rätt att komma i åtnjutande av tjänstepension.

9 §.
1. Beslut om rätt att komma i åtnjutande av tjänstepension skall avse

rätt att erhålla tjänstepension av visst angivet slag (ålderspension, in
validpension, sjukpension) samt, där så ske kan, tillika innefatta fast
ställande av pensionens grundbelopp. Om ̂ entledigande ej meddelats
vederbörande arbetare före eller meddelats i samband med nämnda be
slut, skall detta avse rätt att komma i åtnjutande av pension under
förutsättning att entledigande sker tidigast vid viss angiven tidpunkt,

2. Då vederbörande myndighet prövat fråga om arbetares rätt att
komma i åtnjutande av tjänstepension, har den dels, om det ankommer
på annan myndighet att entlediga arbetaren och av handlingarna i ären
det ej framgår att entledigande skett, att tillställa sistnämnda myndig
het eller, om pensionsansökningen insänts av annan myndighet,^ denna
beslutet eller bestyrkt avskrift därav, dels ock att göra anteckning om
beslutet i tjänstematrikeln eller, där denna föres av annan myndighet,
föranstalta om sådan anteckning.

3. Har tjänstepension avkortats med hänsyn till bristande antal tjänst-
år, ankommer det på den fastställande myndigheten att i de fall, då
tjänstematrikel rörande arbetaren enligt vad nedan i 24 § stadgas föres
av annan myndighet, till denna lämna särskild uppgift rörande den kvot
del, som pensionens grundbelopp utgör av däremot svarande pensions
underlag.

4. Entledigande av arbetare, som berättigats att komma i åtnjutande
av tjänstepension, skall genom den entledigande myndighetens försorg
delgivas den myndighet, som beslutat om pensionen.

10 §.
Arbetare, som berättigats komma i åtnjutande av tjänstepension, skall

genom den beslutande myndighetens försorg erhålla dels pensionsbrev
eller bestyrkt avskrift av beslutet om pensionen, dels ock bevis att han
för sina efterlevande äger rätt till familjepension enligt 1947 års familje-
pensionsreglemente för arbetare.

Arbetare skall ock genom den beslutande myndighetens försorg er
hålla bestyrkt avskrift av beslut, varigenom han förklarats icke vara be
rättigad att komma i åtnjutande av tjänstepension.

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
3 — 119 4 5 7 75 1957



II; 3 Pensioneringsbestämmelser. Str 284.

III. Avgång utan rätt till tjänstepension. Tjänstelivränta m. m.

§•Då arbetare upphör att vara underkastad 1947 års tjänstepensions
reglemente för arbetare utan rätt att komma i åtnjutande av tjänstepen
sion, skall det, om arbetaren före anställningens upphörande antingen
under sammanlagt minst tre år varit underkastad nämnda reglemente
eller andra tjänstepensionsbestämmelser eller ock under sammanlagt
minst sex år i statens tjänst innehaft sådan anställning, som utgjort
hans huvudsakliga sysselsättning och förvärvskälla, åligga den myndig
het, som för eller senast fört tjänstematrikel beträffande arbetaren, att
med anmälan om förhållandet översända utdrag ur tjänstematrikeln till
den myndighet, på vilken det enligt 5 § 1 mom. reglementet ankommer
att pröva frågan om arbetarens rätt att komma i åtnjutande av tjänste
livränta, ävensom att i matrikeln göra anteckning om nämnda förhållande
och om matrikelutdragets översändande.

Beträffande vad i visst fall skall, såvitt angår säsongarbetare, förstås
med att arbetaren upphör att vara underkastad reglementet och att an
ställningen upphör, stadgas i 1 § 3 mom. reglementet.

12 §.
1. Hos myndighet, på vilken det enligt 5 § 1 mom. 1947 års tjänste

pensionsreglemente för arbetare ankommer att pröva frågor om ratt att
komma i åtnjutande av tjänstelivränta, skall i form av kortregister eller
i annan lämplig form föras förteckning över sådana personer, som upp
hört att vara underkastade tjänstepensionsreglementet och beträffande
vilka tjänstematrikelutdrag på sätt i 11 § här ovan sägs insänts till
myndigheten. Denna förteckning skall beträffande envar sådan person
innefatta uppgift om fullständigt namn, födelsedatum, födelseort, senaste
anställning, tidpunkt för dennas frånträdande eller, såvitt angår säsong
arbetare som avses i 1 § 3 mom. reglementet, tidpunkt för arbets-
säsongens slut, samt den tidpunkt, då arbetaren uppnår 65 års ålder.
Såsom bilaga till förteckningen skall fogas utdraget ur tjänstematrikeln.

2. Tillträder arbetare, som i 11 § avses, ånyo med tjänstepensions-
rätt förenad anställning, skall den myndighet, som har att föra tjänste
matrikel beträffande honom, göra anmälan till myndighet, som i 1 mom.
här ovan sagts, om arbetarens nya anställning i och för hans avförande
ur där omförmälda förteckning samt hos samma myndighet rekvirera det
där förvarade utdraget ur tjänstematrikeln eller bestyrkt avskrift därav.

3. Därest arbetare, som i 11 § avses, medgives rätt att komma i
åtnjutande av uppskjuten livränta eller förtidslivränta, skall han därmed
avföras ur den i 1 mom. omförmälda förteckningen.

13 §.
1. Ansökning att komma i åtnjutande av uppskjuten livränta bör

göras i god tid innan arbetaren uppnår 65 års ålder.
Ansökning att komina i åtnjutande av sådan förmån ställes och

ingives till den myndighet, på vilken det enligt 5 § 1 mom. 1947 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare ankommer att pröva frågan,
samt skall vara åtföljd av åldersbetyg och innefatta de upplysningar
i övrigt, vilka kunna erfordras för den sökandes identifierande, även
som uppgift om den postadress, under vilken livräntan önskas ut
betald. I ansökningen skall vidare lämnas dels uppgift huruvida
sökanden åtnjuter tjänstepension eller tjänstelivränta för annan med
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tjänstepensionsrätt förenad anställning eller såsom anhörig till avli
den anställningshavare åtnjuter familjepension eller familjelivränta
enligt 1947 års familjepensionsreglemente för arbetare eller andra
familjepensionsbestämmelser ävensom huruvida sökanden åtnjuter
eller är berättigad framdeles åtnjuta förmån på grund av sådan pen
sionsförsäkring, som i 20 § andra stycket tjänstepensionsreglementet
avses, dels ock försäkran att sökanden efter avgång från den anställ
ning, på vars innehav rätt till uppskjuten livränta anses grundad,
icke innehaft annan med tjänstepensionsrätt förenad anställning samt
att sökanden icke kommit i åtnjutande av förtidslivränta.

2. Vad i 1 mom. här ovan stadgas i fråga om uppskjuten livränta
skall lända till efterrättelse jämväl i fråga om förtidslivränta. I samband
med ingivande av ansökning om sådan livränta eller snarast möjligt
därefter har den, som anhållit om dylik förmån, att styrka sin rätt till
folkpension.

Anm. 13 § bar erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 438.

.  . . §•
Sedan tjänstelivränta blivit till beloppet fastställd, skall den därtill

berättigade genom den fastställande myndighetens försorg erhålla dels
livräntebrev eller bestyrkt avskrift av beslutet om livräntan, dels ock
bevis att han för sina" efterlevande äger rätt till familjelivränta enligt
1947 års familjepensionsreglemente för arbetare.

IV. Ansökning om familjepension eller familjelivränta m. m.

15 §• .
1. Ansökning om familjepension ställes till den myndighet, på vilken

prövningen av vederbörandens rätt till sådan pension ankommer, och
ingives,

a) ansökning om familjepension efter arbetare, som vid frånfället var
underkastad 19^47 års tjänstepensionsreglemente för arbetare: till den
myndighet, varest anställningen innehades vid frånfället eller senast
dessförinnan;

b) ansökning om familjepension efter annan arbetare än under a)
sägs: till den myndighet, på vilken prövningen av vederbörandes rätt
till familjepension ankommer.

Ansökning om familjelivränta ställes och ingives till den myndighet,
på vilken prövningen av vederbörandes rätt till sådan förmån ankommer.

2. Vid ansökning om familjepension eller familjelivränta skola fogas,
i original eller bestyrkta avskrifter,

a) prästbevis, angivande dels den avlidnes namn, födelse- och döds
dag samt civilstånd, dels namn och födelsedagar för efterlevande make
samt för barn och adoptivbarn, som ej uppnått 19 års ålder, ävensom,
beträffande efterlevande make, civilstånd och dag för äktenskapets in
gående samt, beträffande adoptivbarn, dag för adoptionen, dels ock, där
familjepension eller familjelivränta sökes för frånskild make, dennes
namn, födelsedag och civilstånd; ävensom

b) för det fall att familjepension eller familjelivränta sökes för från
skild make, den lagakraftvunna dom, genom vilken förordnats om rätt
till familjepension eller familjelivränta.
I ansökningen skola meddelas uppgifter i nedan angivna hänseenden,

nämligen
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a) där familjepension sökes på grund av anställning, som den av
lidne innehade vid frånfället: huruvida den avlidne därvid innehade eller
åtnjöt tjänstepension för annan med tjänstepensionsrätt förenad anställ
ning;

b) där familjepension sökes i annat fall: uppgift i de hänseenden, om
vilka under a) förmäles, ävensom huruvida den avlidne efter avgång
från den anställning, som avses i ansökningen, innehaft och avgått från
annan med tjänstepensionsrätt förenad anställning, för vilken han vid
frånfället icke åtnjöt tjänstepension;

c) där ansökningen avser familjelivränta: huruvida den avlidne vid
frånfället åtnjöt tjänstepension fÖr annan anställning än den, som avses
1 ansökningen;

d) huruvida den, för vilken familjepension eller familjelivränta
sökes, innehar eller avgått med rätt till tjänstepension från eller åt
njuter tjänstelivränta för med tjänstepensionsrätt förenad anställning
eller ock såsom anhörig till annan avliden anställningshavare åtnjuter
familjepension eller familjelivränta samt huruvida han innehar eller
innehaft anställning, varunder avgifter inbetalts för sådan pensions
försäkring, som i 13 § 1 mom. andra stycket 1947 års familjepensions-
reglemente för arbetare avses, eller såsom anhörig till den avlidne
eller annan avliden anställningshavare åtnjuter eller är berättigad
framdeles åtnjuta förmån på grund av dylik försäkring; ävensom

e) angående den postadress, under vilken familjepensionen eller
familjelivräntan önskas utbetald.

Ansökningen bör vidare innehålla de uppgifter i övrigt, som kunna
vara av betydelse för prövningen av pensions- eller livräntefrågan, var
jämte i ansökningen skall lämnas försäkran,

a)^ där den avlidne vid frånfället icke innehade eller åtnjöt tjänste
pension eller tjänstelivränta för den anställning, som avses i ansök
ningen, att han icke efter avgång från nämnda anställning innehaft
annan med tjänstepensionsrätt förenad anställning; samt

b) där familjepension eller familjelivränta sökes för frånskild make,
att intill den avlidnes frånfälle skyldighet för honom att utgiva under
hållsbidrag, som bestämts att utgå på särskilda tider, icke upphört.
Anm. 15 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun

görelsen den 6 juni 1957, nr 438.

.  . .16 §.Ar myndighet, till vilken ingivits ansökning om familjepension i fall,
som avses i 15 § 1 mom. första stycket a), ej behörig att pröva den
samma, har myndigheten att snarast möjligt, i tjänsteväg där sådan
finnes stadgad, insända ansökningen till den myndighet, som äger före
taga ärendet till avgörande.

Ansökningen skall vid insändandet vara åtföljd av, förutom de i 15 §
2 mom. första stycket omförmälda handlingarna, deZs utdrag ur tjänstema
trikeln, där denna ej föres^ av den myndighet, till vilken insändandet sker,
dels och i övrigt erforderlig utredning samt myndighetens eget utlåtande.

17 §.
Sedan familjepension eller familjelivränta blivit till beloppet fast

ställd, skola de därtill berättigade genom den fastställande myndighetens
försorg erhålla pensions- respektive livräntebrev eller bestyrkt avskrift
av beslutet om pensionen respektive livräntan.
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V. Pensions- och livränteförmåners storlek.

18 §.
1. I fråga om tillämpningen av stadgandet i 12 § 2 mom. 1947 års

tjänstepensionsreglemente för arbetare iakttages, att tid, vars tillgodoräk
ning såsom tjänstår medgivits genom beslut, meddelat med stöd av så
dana bestämmelser, som avses i nämnda stadgande, eller med stöd av
bestämmelse i kungörelsen den 24 september 1943 (nr 710) med vissa
pensionsbestämmelser för statliga anställningshavare m. fl., som inne
haft anställning hos vägdistrikt, jämväl må tillgodoräknas såsom tjänst-
år enligt reglementet, om och i den mån tiden ej eljest tillgodoräknas
enligt stadgandet.

2. Där ej Kungl. Maj:t för visst fall annorlunda förordnar, skall det
ankomma på vederbörande verks styrelse att avgöra, om och i vad mån
anställningstid vid kommunalt driven verksamhet eller hos enskilt före
tag enligt bestämmelserna i 12 § 3 mom. b) 1947 års tjänstepensions
reglemente för arbetare må tillgodoräknas såsom tjänstår. Utan särskilt
medgivande av Kungl. Majrt må dock sådant tillgodoräknande icke avse
mera än två tredjedelar av tid, varunder arbetaren efter fyllda 18 år
vid den kommunalt drivna verksamheten eller hos det enskilda företaget
utfört arbete, vilket till art och omfattning finnes svara mot sådan an
ställning i statens tjänst, som avses i 1 § 1 mom. första stycket samt
andra stycket a) och b) reglementet.

19 §.

Förtidslivränta skall, med utgångspunkt från den levnadsålder i år
och månader, som den till förmånen berättigade uppnår under den
kalendermånad, från och med vilken förmånen utgår, beräknas enligt
den försäkringstekniska värdering, som angives i 19 § 2 mom. 1947 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare. Beräkningen skall verkställas
genom pensionsstyrelsens försorg på grundval av dödlighetstabellen
R 32 för män (Statens offentliga utredningar 1932: 4) och en räntefot
av 3 procent. Vid beräkningen skall iakttagas, att årsbeloppet av för
tidslivränta skall före och efter 67 års ålder utgöra samma procenttal
av motsvarande uppskjutna livränta. Därest det sålunda beräknade be
loppet understiger 10 procent av den uppskjutna livräntans årsbelopp
före 67 års ålder, skall det höjas till nämnda procenttal. Förtidsliv
räntans årsbelopp jämkas slutligen, där så erfordras, till närmast högre
öretal, som är jämnt delbart med 120.

VI. Sammanträffande av förmåner.

20 §.
Då sådant fall föreligger, som avses i 20 § 1947 års tjänstepensions

reglemente för arbetare eller 13 § 1 mom. 1947 års familjepensionsregle-
mente iör arbetare, åligger det myndighet, som har att fastställa tjänste
pension, tjänstelivränta, familjepension eller familjelivränta, eller, då
här avsett fall uppkommer efter pensionens eller livräntans fastställande
och blir känt för den myndighet, som har att utbetala pensionen eller
livräntan, sistnämnda myndighet att genom skrivelse, ingiven till civil
departementet, underställa Kungl. Majits prövning frågan, om och i vad
mån sådan minskning skall ske, som i berörda författningsrum avses.
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VII. Utbetalning av pensions- och livränteförmåner.

21 §.
1. Utbetalning av tjänstepension, tjänstelivränta, familjepension eller

familjelivränta verkställes av den myndighet, som till beloppet fastställt
förmånen; dock att dylik utbetalning till arbetare vid försvarets fabriks
verk, luftfartsverket och statens reproduktionsanstalt eller till efterle-l
vande till nu nämnda arbetare verkställes av respektive försvarets fabriks-1
styrelse, luftfartsstyrelsen och statens reproduktionsanstalt. |

2. Familjepension utbetalas månadsvis i efterskott.
Uppkommer vid bestämmande av belopp, som skall utbetalas, bråktal

av öre, utföres beloppet med närmast högre antal ören.
3. Tjänstelivränta och familjeliyränta utbetalas månadsvis i efterskott,

dock att, om livräntans belopp ej uppgår till minst 360 kronor för år,
den utbetalande myndigheten må kunna bestämma längre utbetalnings
period än månad. Utbetalningen skall likväl ske minst årsvis, om beloppet
är lägre än 60 kronor för år, minst halvårsvis, om beloppet uppgår till 60
rnen ej till 120 kronor för år, och minst kvartalsvis, om beloppet uppgår
till 120 men ej till 360 kronor för år. Livränta, som tillkommer den som
flyttat ur riket, må, oavsett beloppets storlek, kunna utbetalas årsvis.

Beträffande familjelivränta skall i förekommande fall iakttagas vad i 2
mom. andra stycket här ovan föreskrives med avseende å familjepension.

4. Den myndighet, på vilken det ankommer att utbetala pensions- och
livränteförmåner, äger meddela de närmare föreskrifter, som kunna finnas
erforderliga i fråga om utbetalningen.
Anm. 21 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1949 genom kungl. kun

görelsen den 3 juni 1949, nr 396.

VIII. Tjänstematrikel.

22 §.
Beträffande envar arbetare, som är underkastad 1947 års tjänste

pensionsreglemente för arbetare, skall föras tjänstematrikel enligt be
stämmelserna i denna kungörelse samt de närmare föreskrifter, som må
meddelas i fråga om personal vid postverket, televerket, statens
järnvägar, statens vattenfallsverk eller domänverket av vederbörande
verks styrelse och i fråga om annan personal av statens pensionsanstalt
eller med dess godkännande av vederbörande verks styrelse.

23 §.
Tjänstematrikeln skall föras på sådant sätt, att ur densamma kunna

inhämtas uppgifter beträffande
a) arbetares fullständiga namn, födelsedatum och födelseort;
b) den tidpunkt, från vilken arbetaren blivit underkastad 1947 års

tjänstepensionsreglemente för arbetare, samt följande förhållanden med
avseende å anställning, som arbetaren innehar vid nämnda tidpunkt eller
senare, så länge han är underkastad reglementet:

den myndighet, där anställningen innehaves,
^ anställningens art (årsanställning, säsonganställning, m. m.) och be
nämning samt tjänstgöringens omfattning,

den pensionspupp, vartill arbetaren hänförts,
tidpunkten för den i 7 § 1947 års tjänstepensionsreglemente för ar

betare angivna pensioneringsperiodens inträde och utgång,
de kalenderyeckor, under vilka arbetaren av annan anledning än ledig

het för offentligt uppdrag eller militärtjänstgöring icke varit berättigad
åtnjuta någon avlöning;
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c) de tidsperioder, under vilka arbetaren antingen varit under
kastad andra tjänste- och familj epensionsbestämmelser än som inne
fattas i 1947 års tjänste- och familjepensionsreglementen för arbetare
eller innehaft anställning, varmed varit förenad rätt till förmån på
grund av sådan pensionsförsäkring, som i 20 § andra stycket tjänste
pensionsreglementet avses, den myndighet respektive arbetsgivare,
hos vilken anställningen innehafts, anställningens art och tjänstgö
ringens omfattning;

d) de förhållanden, vilka i övrigt äro av betydelse för bedömande, om
och i vad mån tid må tagas i beräkning såsom tjanstår enligt föreskrif
terna i 12 § 2 mom. 1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare;

e) de tidsperioder, som avses i 12 § 3 mom. a) 1947 års tjänstepen
sionsreglemente för arbetare, samt beslut, som meddelats jämlikt 12 §
3 mom. a) eller b) nämnda reglemente; ävensom

f) övriga förhållanden, som kunna vara av betydelse för bedömande
av arbetares rätt fÖr egen del till tjänstepension eller tjänstelivränta
eller till familjepension eller familjelivränta såsom anhörig till annan
anställningshavare samt rätt till familjepension eller familjelivränta för
sina efterlevande.

Anm. 23 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 438.

24 §.
1. Där ej annat följer av vad här nedan sägs eller särskilt stadgas,

ankommer det på vederbörande verks styrelse eller, efter dess bestäm
mande, på myndighet, som har att till vederbörande arbetare utbetala
avlöning för den med pensionsrätt förenade anställningen, eller annan
styrelsen underordnad myndighet att beträffande arbetaren föra tjänste
matrikel, innehållande uppgifter i samtliga hänseenden, om vilka i 23 §
förmäles.
Då arbetare upphör att vara underkastad 1947 års tjänstepensions

reglemente för arbetare på grund av anställning inom den matrikel
förande myndighetens förvaltningsområde, skall i matrikeln anteck
nas, huruvida han därvid avgår med rätt till tjänstepension, i vilket
fall skall angivas det heslut, varigenom han förklarats berättigad att
komma i åtnjutande av pensionen, eller huruvida han övergår till
annan med tjänstepensionsrätt förenad anställning, i vilket fall skola
angivas anställningen och den myndighet, hos vilken denna erhållits.
Jämväl där arbetaren övergår till anställning, varmed är förenad rätt
till förmån på grund av sådan pensionsförsäkring, som i 20 § andra
stycket tjänstepensionsreglementet avses, skall i matrikeln göras an
teckning därom ävensom angivas anställningen och den arbetsgivare,
hos vilken denna erhållits.

Efter införandet i tjänstematrikeln av de i nästföregående stycke av
sedda uppgifterna skall matrikeln behörigen underskrivas

2. Vid uppläggandet av tjänstematrikel för arbetare, som tidigare
innehaft med tjänstepensionsrätt förenad anställning, åligger det den i
1 mom. avsedda myndigheten att rekvirera utdrag ur den tidigare förda
tjänstematrikeln, i fall som i 12 § 2 mom. här ovan avses, på sätt där
sägs och i andra fall hos den myndighet, som senast fört tjänstematrikel
beträffande arbetaren. Behörigen underskrivet utdrag må anses såsom
del av tjänstematrikeln.

3. Tjänstematrikeln må kunna föras såsom liggare, särskilda per
sonalakter eller personkort eller i annan lämplig form.
Anm. 24 § har erhållit denna 13'^delse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun

görelsen den 6 juni 1957, nr 438.
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Denna kungörelse länder till efterrättelse från ocli med den 1 juli 1947.
Härvid iakttagas, att vad i 2 § stadgas icke skall gälla i fråga om

den, som omedelbart fÖre ikraftträdandet av 1947 års tjänstepensions
reglemente för arbetare eller — såvitt angår säsongarbetare, som avses
i 1 § 3 mom. nämnda reglemente — inom nio månader före reglementets
ikraftträdande varit underkastad 1942 års tjänstepensionsreglemente för
arbetare.
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Vad i tidigare av Kungl. Maj:t utfärdad författning eller föreskrift
finnes stridande mot kungörelsens föreskrifter skall vid ikraftträdandet
upphöra att gälla, såvitt angår den, å vilken 1947 års tjänste- och familje-
pensionsreglementen för arbetare erhålla tillämpning.
I samband härmed har Kungl. Maj:t funnit gott förklara, att med

förordnande, som avses i 2 § 3 mom. 1947 års familjepensionsreglemente
för arbetare, skall vid dettas tillämpning likställas förordnande av mot
svarande innebörd, meddelat enligt andra familjepensionsbestämmelser.

II: 4. Kungl. Maj:ts beslut den 24 oktober 1947 angående tillämpning
av 1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare å viss

arbetarpersonal vid statens järnvägar.

Kungl. Maj:t har med stöd av föreskriften i 1 § 2 mom. 1947 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare, med tillämpning från och med
den 1 juli 1947, beslutat, att reglementet jämte övergångsbestämmelser
därtill, utan hinder av stadgandet i 1 § 1 mom. andra stycket a), skall
äga tillämpning å arbetare, anställda vid statens järnvägars nybygg
nads- och förändringsarbeten, därvid såsom förutsättning för regle
mentets tillämpning skall gälla, i stället för bestämmelserna i 1 § 1 mom.
andra stycket d), att arbetaren under tillhopa 6 år av högst 9 på varandra
följande kalenderår efter uppnåendet av en levnadsålder av 18 år inne
haft sådan arbetsanställning i statens tjänst, för vilken gäller en arbets
tid av normal omfattning.

II: 5. Kungl. Maj-.ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 609)
om utsträckt tillämpning i vissa fall av 1947 års tjänste-

och familjepensionsreglementen för arbetare.

1. Därest anställningshavare, vilken är underkastad 1947 års tjänste-
och familj epensionsreglementen för arbetare, erhåller sådan statlig
tjänstemannaanställning, med vilken pensionsrätt enligt av Kungl. Maj:t
och riksdagen antagna tjänstepensionsbestämmelser ej är förenad, skola
reglementena äga tillämpning på honom, så länge han innehar anställ
ning av sistnämnda slag, med iakttagande av följande särskilda bestäm
melser:

a) Tjänstemannen skall anses tillhöra den pensionsgrupp, vartill han
var hänförlig omedelbart före övergången från arbetaranställningen.

b) Beträffande tillgodoräkning såsom tjänstår av tid, varunder tjäns
teman i här avsett fall varit underkastad 1947 års tjänstepensionsregle
mente för arbetare, skall i stället för vad i 12 § 1 mom. reglementet sägs
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gälla, att nämnda tid, i den mån den infallit före pétisieBsåldems-m-
tmée, må tillgodoräknas såsom tjänstår, dock med avdrag för tid, under
vilken tjänstemannen av annan anledning än tjänstledighet för offent
ligt uppdrag eller militärtjänstgöring vidkänts C-avdrag å lönen eller, i
fråga om den som innehar annan anställning än såsom aspirant eller
extra tjänsteman, eljest avstått samtliga kontanta avlöningsförmåner.

c) I den mån ej annat följer av föreskrifterna under a) och b) skall
vad i tjänste- och familjepensionsreglementena sägs om arbetare äga
motsvarande tillämpning beträffande här avsedd tjänsteman.

2. För sådan anställningshavare, å vilken 1942 års tjänste- och familje-
pensionsreglemente för arbetare äga tillämpning vid utgången av juni
1947 och som den 1 juli 1947 innehar sådan statlig tjänstemannaställ
ning, som i 1 punkten sägs, skola 1947 års tjänste- och familjepensions-
reglementen för arbetare jämte föreskrifterna under a)—c) här ovan vara
tillämpliga från och med den 1 juli 1947.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1947, från och med vilken dag kungörelsen den 29 juni 1945 (nr 486) om
utsträckt tillämpning i vissa fall av 1942 års tjänste- och familjepensions-
reglementen för arbetare upphör att gälla.

II: 6. Föreskrifter rörande från enskilt företag övertagen
arbetarpersonals ställning i pensionshänseende

finnas intagna i artikel I: 7—9.

II: 7. Kungl. Majrts kungörelse den 30 juni 1948 (nr 511) med
föreskrifter angående handläggningen av vissa frågor rörande

tillämpningen av 1947 års tjänstepensionsreglemente
för arbetare.

^1. Där hos myndighet, som icke är verksstyrelse, tvekan uppstår i
fråga om tillämpligheten av 1947 års tjänstepensionsreglemente för
arbetare, skall frågan underställas vederbörande verksstyrelses prövning.

2. Där hos verksstyrelse tvekan uppstår i fråga om tillämpligheten
av nämnda reglemente eller om placering i pensionsgrupp av arbetare,
å vilken reglementet äger tillämpning, må verksstyrelsen inhämta ytt
rande i frågan av statskontoret.
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III: 1. Kungl. Majits kungörelse den 30 juni 1947 (nr 490)
med föreskrifter angående pensionering av viss

arbetarpersonal i statens tjänst.

1 §.
Där så finnes skäligt, må pension i enlighet med vad nedan sägs kunna

beredas arbetare i statens tjänst, under förutsättning
a) att arbetaren vid anställningens upphörande antingen uppnått en

levnadsålder av 60 år eller ock dessförinnan blivit till följd av sjukdom,
vanförhet eller lyte eller till följd av nedsatt arbetsförmåga för fram
tiden oförmögen att på tillfredsställande sätt utföra honom åvilande
arbetsuppgifter;

b) att arbetaren vid anställningens upphörande under en tid av sam
manlagt minst 15 år efter fyllda 18 år, därav minst 12 år före fyllda

^^60 år, innehaft sådan anställning i statens tjänst, som utgjort hans
huvudsakliga sysselsättning och förvärvskälla, dock att, där tiden i dylik
anställning endast obetydligt understiger 15 respektive 12 år, pension
likväl må kunna beviljas, om arbetaren under avsevärd tid innehaft annan
statsanställning;

c) att arbetaren gjort sig förtjänt av gott vitsord; samt
d) att arbetaren icke enligt annan författning eller eljest meddelade

föreskrifter åtnjuter eller äger rätt att komma i åtnjutande av tjänste
pension eller därmed jämförligt understöd av statsmedel.

Såsom med tjänstepension jämförligt understöd anses icke tjänsteliv
ränta enligt tjänstepensionsbestämmelser, antagna av Kungl. Maj:t och
riksdagen, eller enligt dylika bestämmelser för riksdagens verk, vilka
antagits av riksdagen eller med stöd av dess bemyndigande utfärdats av
delegerade för riksdagens verk.

2 §.

I denna kungörelse avsedd arbetare må efter utgången av den kalen
dermånad, varunder han uppnått 60 års ålder, bibehållas i anställningen
allenast efter särskild prövning att han med hänsyn till arten och om
fattningen av de arbetsuppgifter, som tillhöra anställningen, kan anses
äga tillfredsställande tjänstduglighet i denna. Vid prövning av fråga
om dylikt bibehållande i anställning bör jämväl tagas hänsyn såväl till
den inverkan bibehållandet kan öva å möjligheten att bereda sysselsätt
ning åt andra inom vederbörande förvaltningsgren anställda arbetare
som till förhållandena i allmänhet å arbetsmarknaden.

3 §.
Fråga om pension enligt denna kungörelse prövas beträffande arbe

tare, som är eller senast varit anställd vid postverket, telegrafverket,
statens järnvägar, statens vattenfalls verk eller domänverket, av veder
börande verks styrelse samt beträffande annan arbetare av statens pen
sionsanstalt.

4§.
Ansökning om pension ställes till den myndighet, som enligt 3 §

har att pröva fråga om sådan förmån, och ingives till den myndighet,
hos vilken sökanden är eller senast varit anställd.

— 83 —



III: 1 Pensioneringsbestämmelser. Str 8.

Vid ansökningen skola fogas:
a) åldersbevis,
b) uppgift om de anställningar, sökanden innehaft i statens tjänst,

och om tiden för varje anställning, vilka uppgifter böra vara i möjligaste
mån styrkta genom arbetsbetyg eller intyg av arbetsbefäl eller på annat
liknande sätt,

c) uppgift om daglig arbetstid och om åtnjuten avlöning under an
ställningstiden, i den mån dylika uppgifter kunna av sökanden lämnas,
samt

d) uppgift om den postadress, under vilken sökanden önskar att pen
sionen skall till honom utbetalas.

5 §.
Verksstyrelse, som icke själv äger att pröva frågan om rätt till pen

sion, har att med utdrag ur befintliga personalanteckningar och i övrigt
erforderlig utredning jämte eget utlåtande överlämna ansökningen till
statens pensionsanstalt.

Med verksstyrelse förstås,
såvitt angår arbetare vid civil förvaltningsgren, det verk eller den

myndighet, vederbörande arbetare tillhör eller varunder han lyder; samt
såvitt angår arbetare vid försvaret, försvarets civilförvaltning.
Där arbetare vid civil förvaltningsgren är anställd hos myndighet,

som lyder under central myndighet och ej har egen av Kungl. Majit till
satt styrelse, skall med vederbörande verks styrelse förstås den centrala
myndigheten.

® §•
1. Pension enligt denna kungörelse utgöres av grundbelopp och, i

förekommande fall, rörligt tillägg.
2. Pensionens grundbelopp bestämmes, där ej annat följer av vad

i 3 mom. stadgas, i förhållande till den sammanlagda tid, arbetaren efter
fyllda 18 år haft sådan sysselsättning i statens tjänst, som utgjort hans
huvudsakliga sysselsättning och förvärvskälla, till nedan angivna belopp
för år räknat:

Grundbelopp
man kvinna

kr. kr.

Om anställningstiden understiger 20 år 1,116 804
»  uppgår till 20 men ej till 25 år 1,476 1,068
»  » » 25 » » » 30 » 1,836 1,320
»  » » 30 år eller mera 2,196 1,584

Vid tillämpning härav iakttages,
a) att hänsyn må tagas till anställningstid efter utgången av den

kalendermånad, varunder arbetaren uppnått en ålder av 65 år, allenast
till den del densamma icke överstiger en fjärdedel av anställningstiden
före nämnda tidpunkt; samt

b) att på prövning av den myndighet, som beviljar pensionen, skall
bero huruvida och i vad mån reduktion bör vidtagas vid hänsynstagande
till anställningstid, varunder för arbetaren ej gällt en arbetstid av
normal omfattning.

3. Där särskilda skäl därtill föranleda, må pensionens grundbelopp
bestämmas till lägre belopp än i 2 mom. sägs. Grundbeloppet bör i
regel ej uppgå till högre belopp än att detsamma, ökat med rörligt tillägg
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i den omfattning sådant tillägg i genomsnitt utgått under de sista fem
åren av arbetarens anställningstid, uppgår till två tredjedelar av den
avlöning, arbetaren under samma tid i medeltal för år uppburit från
sin anställning i statens tjänst.

Är arbetaren berättigad till tjänstelivränta, som i 1 § andra stycket
sägs, eller till pension från pensionsförsäkringsfonden på grund av
inbetalning till pensionsstyrelsen jämlikt stadgande i tidigare gäl
lande författning rörande pensionering av i statens tjänst anställd
personal eller åtnjuter han förmån på grund av pensionsförsäkring,
för vilken under anställning i statlig eller statsunderstödd verksam
het avgifter inbetalts av den anställde själv eller hans arbetsgivare,
bör hänsyn härtill tagas vid bestämmande av grundbeloppet av pen
sion enligt denna kungörelse.

4. A pensionens grundbelopp utgår rörligt tillägg enligt samma
grunder, som gälla angående rörligt tillägg å pension enligt 1947 års
tjänstepensionsreglemente för arbetare (nr 422).

Rörligt tillägg beräknas å grundbeloppet för månad, dock ej å däri
ingående öretal, som överskjuter fullt krontal.

Till hjälp vid uträkning av rörlig tillägg utfärdar Kungl. Maj:t de
tabeller och anvisningar, som må finnas erforderliga.

Anm. 6 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl.
kungörelsen den 6 juni 1957, nr 439.

7 §■ _
Om beslut, varigenom pension beviljas eller arbetare förklaras icke

vara berättigad komma i åtnjutande av pension, skall arbetaren genom
den pensionsbeviljande myndighetens försorg erhålla skriftligt med
delande.

8 §.
Pension utgår från och med dagen näst efter den, då avgång från

anställningen ägt rum, till och med den dag, då en månad förflutit efter
pensionstagarens frånfälle; dock må pension ej utgå från tidigare tid
punkt än ingången av den månad, under vilken ansökning om pension
ingivits.

Utbetalning av pension verkställes av den myndighet, som beviljat
pensionen; dock att dylik utbetalning till arbetare vid försvarets fabriks
verk, vilka varit i tjänst efter utgången av juni 1944, och till arbetare
vid statens reproduktionsanstalt verkställes av försvarets fabriksstyrelse
respektive statens reproduktionsanstalt.

Pensionen utbetalas månadsvis i efterskott; den utbetalande myndig
heten likväl obetaget att efter pensionstagarens frånfälle förskottsvis
utbetala återstående pensionsbelopp. Erforderliga närmare bestäm
melser angående utbetalning av pension meddelas av nämnda myndighet.

9 §.
Pensionstagare, som undergår direkt ådömt frihetsstraff eller är före

mål för åtgärd, som förklarats skola träda i stället för sådant straff,
eller ock avtjänar ådömt tvångsarbete, må för den tiden icke uppbära
pensionen.

Har pensionstagaren anhörig, vilken för sitt uppehälle är beroende
av honom, må den myndighet, som beviljat pensionen, kunna medgiva
sådan anhörig rätt att uppbära pensionen eller del därav.

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
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10 §.
Denna kungörelse äger icke tillämpning å arbetare, som före kun

görelsens ikraftträdande avgått från sin senaste anställning i statens
tjänst.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1947, då kungörelsen den 30 juni 1942 (nr 696) med föreskrifter an
gående pensionering av viss arbetarpersonal i statens tjänst upphör att
gälla, såvitt angår anställningshavare, vilken efter den 30 juni 1947 av
går från sin senaste anställning i statens tjänst.

Vid fastställande jämlikt 6 § 3 mom. första stycket av högsta be
loppet av pensions grundbelopp skall intill den 1 juli 1952 gälla, att
rörligt tillägg skall beräknas enligt det procenttal för höjning av i för
fattningsrummet angivna månadslöner, som i medeltal gällt under tiden
från denna kungörelses ikraftträdande intill upphörandet av vederbö
rande arbetares anställning.

III: 2. Kungl. Maj:ts beslut den 21 november 1947 angående beräk
ning i vissa fall av anställningstid för pension enligt kungörelsen

den 30 juni 1947 (nr 490) med föreskrifter angående
pensionering av viss arbetarpersonal i statens tjänst.

Kungl. Maj:t finner gott
dels förordna, att vid statens järnvägar anställd arbetare, vilken i

samband med statens övertagande av enskilt trafikföretag övergått i sta
tens järnvägars tjänst och som ej är delägare i någon pensionskassa, må
efter prövning av järnvägsstyrelsen kunna såsom anställningstid för er
hållande av pension enligt kungörelsen den 30 juni 1947 (nr 490) med
föreskrifter angående pensionering av viss arbetarpersonal i statens
tjänst tillgodoräknas jämväl anställningstid vid det enskilda trafikföre-
taget,

dels ock förklara, att tillgodoräkning av anställningstid för pension
enligt nyssnämnda kungörelse må av järnvägsstyrelsen medgivas jäm
väl i avseende å tid för anställning vid byggandet av enskild järnväg,
som sedermera övertagits av staten.

III: 3. Bestämmelser rörande gratifikation.

Genom brev den 18 december 1925 har Kungl. Majrt bemyndigat
järnvägsstyrelsen att — utan hinder av i § 6 i instruktionen den 30
juni 1920 för järnvägsstyrelsen med underlydande linjeförvaltningar
meddelad bestämmelse om hänskjutande till Kungl. Maj:ts prövning
av ärenden rörande beviljande av understöd att utgå vid eller efter
vederbörandes avgång ur statens järnvägars tjänst — tillsvidare, intill
dess annorlunda förordnas, av trafikmedel bevilja gratifikationer, upp
gående i varje särskilt fall till ett belopp av högst femhundra kronor,
under villkor att vederbörande dels under minst tjugo år med goda
vitsord tjänstgjort vid statens järnvägar och vid avgången ur tjänsten
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varit utan möjlighet att erhålla pension eller understöd, som utgör
ersättning enligt gällande lag eller författning, dels ock styrker sig
vara på grund av ålderdom eller sjuklighet oförmögen att försörja sig
och i behov av understöd.

Vidare har Kumgl. Maj:t genom beslut den 16 januari 1935 förklarat,
att bestämmelserna i ovan omförmälda brev skola fortfarande äga giltig
het, samt genom beslut den 16 april 1943 medgivit, att järnvägsstyrel
sen må tillsvidare, räknat från och med den 1 januari 1943, med iakt
tagande i övrigt av i ovannämnda brev den 18 december 1925 angivna
villkor, av trafikmedel bevilja gratifikationer till belopp av högst sex
hundra kronor, dels ock genom beslut den 8 juni 1951 medgivit, att
järnvägsstyrelsen må tillsvidare, räknat från och med den 1 januari
1951, med iakttagande i övrigt av i nämnda brev den 18 december 1925
angivna villkor, av trafikmedel bevilja gratifikationer till belopp av
högst sjuhundra tjugo kronor. Genom beslut den 7 juni 1956 har Kungl.
Maj:t medgivit, att järnvägsstyrelsen må tillsvidare, räknat fr o m den
1 januari 1956, med iakttagande i övrigt av i nämnda brev den 18 decem
ber 1925 angivna villkor, av trafikmedel bevilja gratifikationer till be
lopp av högst niohundra kronor.

III: 4. Bestämmelser rörande årlig ersättning eller avskedsersättning
till vid statens järnvägar anställda väg- och platsvakter.

Kungl. Maj:t har den 27 juni 1957, med stöd av riksdagens beslut,
funnit gott meddela följande.

Föreskrifter om årlig ersättning eller av skeds er sättning för viss
övertalig personal vid statens järnvägar,

1 §; .
Föreskrifterna äro tillämpliga på vid statens järnvägar anställda

väg- och platsvakter, vilka bliva övertaliga till följd av rationalise
ringsåtgärder och i anledning härav entledigas från innehavande an
ställningar före 60 års ålder utan att kunna beredas likvärdigt arbete
inom statlig verksamhet.

2 §.
Årlig ersättning må, om och i den mån behov därav prövas före

ligga, beviljas anställningshavare, som vid tidpunkten för avgången
ur tjänst uppnått en levnadsålder av minst 50 år och en anställnings
tid av minst 15 år, samt utan behovsprövning beviljas sådan anställ
ningshavare som uppfyller nyssnämnda villkor i fråga om levnadsål
der och tillika har en anställningstid av minst 25 år.

I fråga om beräkning av anställningstid och av ersättningens be
lopp ävensom beträffande utbetalning av ersättningen skola i övrigt
gälla samma grunder som för pensionering av viss arbetarpersonal i
statens tjänst enligt kungörelsen den 30 juni 1947 (nr 490) och enligt
andra härom — såvitt gäller vid statens järnvägar anställda arbetare
— utfärdade föreskrifter.

Erhåller den, som vid avgången ur tjänst tillerkänts årlig ersätt
ning, sedermera annan anställning i statens tjänst, beror på beslut
eller bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj :t, om och i vilken
omfattning årlig ersättning fortsättningsvis skall utgå.

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
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3 §.
Avskedsersättning må utgå till anställningshavare, som icke kom

mer i åtnjutande av årlig ersättning men har en anställningstid — be
räknad enligt de i 2 § avsedda grunderna — av minst 10 år.

Avskedsersättningens belopp skall motsvara en månads arbetsför
tjänst för den ifrågavarande anställningsbavaren för varje bel mång
fald av tre år, som anställningstiden omfattar.

Den månatliga arbetsförtjänsten skall därvid anses utgöra en
tolftedel av den senaste kollektivavtalsavlöningen, beräknad på sätt
angives i 13 § 1 mom. tilläggsbestämmelserna till statens allmänna av
löningsreglemente.

4 §•
Fråga om beviljande av årlig ersättning eller avskedsersättning

prövas av järnvägsstyrelsen, som även bar att beräkna ocb att av
trafikmedel utbetala ersättningen.

Dessa föreskrifter äga tillämpning från ocb med den 1 juli 1957.
Föreskrifterna skola jämväl — med verkan från ocb med nyss an
givna dag — tillämpas å väg- eller platsvakt, som avgått ur tjänst
under tiden 1 juli 1952—30 juni 1957.

Järnvägsstyrelsens anvisningar med anledning av KungL Maj:ts
föreskrifter om årlig ersättning eller avskedsersättning för viss över
talig personal vid statens järnvägar.

Ansökan om utbekommande av årlig ersättning eller avskedsersätt
ning skall tjänstevägen ingivas till styrelsen ocb Aara åtföljd av för
arbetaren utfärdad fullt kompletterad tjänstematrikel (bl nr 234. 3)
samt försedd med vederbörande befäls påteckning, innebållande de
upplysningar, som enligt föreskrifterna om ersättning kunna vara av
betydelse för styrelsens vidare behandling av ansökningen.
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ANDRA AVDELNINGEN.

Pensionering av efterlevande till anställningshavare
vid statens järnvägar.

V: 1. Eungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 417)
1947 års allmänna familjepensionsreglemente.

1 avd. Allmänna bestämmelser.

1 §•
1 mom. Detta reglemente äger tillämpning beträffande:
a) befattnings- eller beställningshavare, som är underkastad 1947 års

allmänna tjänstepensionsreglemente;
b) den som åtnjuter eller äger rätt att komma i åtnjutande av pension

enligt 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente; samt
c) den som, efter att hava blivit underkastad 1947 års allmänna tjän

stepensionsreglemente, avgått ur statens tjänst utan rätt att för den
vid avgångstillfället innehavda befattningen komma i åtnjutande av pen
sion enligt nämnda reglemente, under förutsättning att tjänstemannen
under sammanlagt minst tre år före avgången innehaft anställning, som
vid nämnda tillfälle varit förenad med tjänstepensionsrätt, varom i 3
mom. tredje stycket här nedan förmäles.

Bestämmelsen under c) här ovan avser icke sådant fall, då tjänste
mannen efter avgången innehaft annan anställning, förenad med tjänste
pensionsrätt som nyss sagts.
2 mom. Utöver vad i 1 mom. stadgas skall i fråga om tillämpningen

av detta reglemente gälla,

c) att med ur statens tjänst avgången befattningshavare, varom under
1 mom. c) förmäles, likställes dels den, som efter avgång från med
tjänstepensionsrätt förenad befattning kvarstår i statens tjänst såsom
innehavare av befattning, vilken icke är förenad med sådan pensions
rätt, —
3 mom. Vad i detta reglemente sägs om tjänst eller befattning samt

om tjänsteman eller befattningshavare skall, där ej annat framgår, i
tillämpliga delar gälla med avseende å beställning eller beställnings-
havare vid försvaret samt sådan förutvarande befattnings- eller beställ-
ningshavare, som i 1 mom. b) eller c) avses.

Vad i reglementet sägs om tjänste- eller familjepensionsbestämmelser
skall, där ej annat framgår, avse dels tjänste- eller familjepensionsbe-
stämmelser, antagna av Kungl. Majit och riksdagen, dels ock tjänste-
eller familjepensionsbestämmelser för riksdagens verk, vilka antagits av
riksdagen eller med stöd av dess bemyndigande utfärdats av delegerade
för riksdagens verk. Såsom tjänstepensionsbestämmelser av förstnämnda
slag anses icke bestämmelser om reservpension eller däremot svarande
engångsbelopp.
Med tjänste- eller familjepensionsrätt, varom i reglementet förmäles,

förstås pensionsrätt enligt i nästföregående stycke avsedda tjänste- eller
familjepensionsbestämmelser.

Anm. 1 § har erhållit denna lydelse fr. o. m. den 1 januari 1949 genom kungl.
kungörelsen den 3 juni 1949, nr 256.

Ändringstryck nr 2 (15 blad)
2—319 50 — — Februari 1950.
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2 §.
1 mom. Efterlevande, som här nedan i 2 mom. sägs, till den, beträf

fande vilken reglementet äger tillämpning, äro berättigade att åtnjuta
familjepension eller familjelivränta enligt de föreskrifter och under de
villkor, som innehållas i reglementet.

Närmare bestämmelser angående reglementets tillämpning meddelas
av Kungl. Maj:t.
2 mom. Familjepension eller familjelivränta tillkommer följande

efterlevande, nämligen
efterlevande make, som ej ingått nytt äktenskap,
frånskild make, i fall som i 3 mom. sägs, samt
barn och adoptivbarn, vilka ej uppnått 19 års ålder.
Såsom förutsättning härför skall dock gälla, i fråga om make, att

äktenskapet icke ingåtts efter det befattningshavaren uppnått en levnads
ålder av 60 år, och i fråga om adoptivbarn, att adoptionen ej ägt rum
efter det befattningshavaren fyllt 50 år.
3 mom. Då befattningshavare i dom å äktenskapsskillnad förpliktas

att till sin make utgiva underhållsbidrag eller i skillnadsmålet visats
föreligga avtal om sådant underhållsbidrag, äger domstolen, om makarna
levt tillsammans under minst fem år och befattningshavarens make vid
sammanlevnadens hävande uppnått en ålder av minst 30 år samt det i
övrigt med hänsyn till omständigheterna finnes skäligt, förordna, att
maken skall vara berättigad till familjepension eller familjelivränta, som
avses i detta reglemente.

Sålunda meddelat förordnande upphör att gälla, om skyldighet att
utgiva underhållsbidrag, vilket bestämts att utgå på särskilda tider, upp
hört eller den bidragsberättigade trätt i nytt gifte.

Äger förordnande som nyss sagts giltighet, må sådant förordnande ej
med laga verkan meddelas till förmån för befattningshavarens make i
senare äktenskap.

3 §.
Innehade avliden befattningshavare vid frånfället familjepensions-

rätt enligt bestämmelserna i 1 § detta reglemente för mer än en befatt
ning, skall familjepension eller familjelivränta för varje befattning utgå
enligt för densamma meddelade bestämmelser, dock med iakttagande av
de i 16 § 1 mom. meddelade bestämmelserna rörande sammanträffande
av förmåner.

Efter den som enligt reglementet ägde familjepensionsrätt såväl för
ordinarie tjänst som för icke-ordinarie befattning, vilken innehafts med
frånträdande av den ordinarie tjänstens utövande, må dock endast en
familjepension eller en familjelivränta utgå.

4 §.
1 mom. Prövning av fraga om rätt att komma i åtnjutande av familje-

pension eller familjelivränta enligt detta reglemente samt fastställande
till beloppet av dylik förmån sker, på därom gjord ansökning, beträffande
efterlevande till tjänsteman vid postverket, telegrafverket, statens järn
vägar, statens vattenfallsverk eller domänverket av vederliörande verks
styrelse och beträffande efterlevande till annan tjänsteman av stats
kontoret.

Sökanden åligger att styrka sådana för myndigheten icke kända om
ständigheter, som böra tagas i betraktande vid prövningen av pensions
frågan. ^
2 mom. Då pension eller livränta fastställes, skall skriftligt bevis

därom tillställas de till förmånen berättigade.
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2 avd. Om familjepension.

1 kap. Tjänstemän i allmänhet.

Gemensamma bestämmelser.

.  5 §. . . .
1 mom. Familjepension enligt bestämmelserna i detta kapitel till

kommer efterlevande till

a) ordinarie tjänstemän, som tillsättas medelst fullmakt eller kon-
stitutorial; ävensom

b) icke-ordinarie befattningshavare med undantag av cheferna för
bank- och fondinspektionen samt sparbanksinspektionen;

allt under förutsättning att befattningshavaren vid sin död kvarstod
i tjänst eller åtnjöt eller ägde rätt att komma i åtnjutande av pension
enligt 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente.
2 mom. Angående fördelning av familjepension mellan två eller flera

familjepensionsberättigade stadgas i 7 § 3 mom. och 11 § 4 mom.

ö§-
1 mom. Familjepension utgöres av gnmdbelopp samt, i förekommande

fall, rörligt tillägg.
2 mom. Familjepension utgår till därtill berättigad från och med

dagen näst efter den, då befattningshavare avlidit, eller, i fråga om pen
sion till barn som födes efter faderns död, från och med den dag, under
vilken barnet fötts, till och med utgången av månaden näst efter den,
under vilken pensionstagaren avlider, eller, där pensionsrätten upphör
av annan anledning, till och med utgången av den månad, under vilken
rätten upphört.
3 mom. Pensionstagare, som undergår direkt ådömt frihetsstraff eller

är föremål för åtgärd, som förklarats skola träda i stället för sådant straff,
eller ock avtjänar ådömt tvångsarbete, må för den tiden uppbära allenast
en tredjedel av den pension, som eljest skolat till honom utgå.

Har pensionstagaren anhörig, vilken för sitt uppehälle är beroende av
honom, må den myndighet, som fastställt pensionen, kunna medgiva
sådan anhörig rätt att uppbära det förverkade pensionsbeloppet eller
del därav.

4 mom. Utbetalning av familjepension sker i efterskott enligt de
närmare bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t, vederbörande
myndighet likväl obetaget att efter pensionstagarens frånfälle förskottsvis
utbetala återstående pensionsbelopp.

Familjepensionens grundbelopp.

7 §•
1 mom. Storleken för år räknat av familjepensionens grundbelopp

bestämmes enligt grunder, som angivas i 2 mom. här nedan, i förhållande
till ett vid befattningshavarens död för honom gällande familjepensions-
tal, varom stadgas i 8 §.
2 mom. Vid familjepensionens fastställande beräknas grundbeloppet

sålunda, att det motsvarar,
a) då endast en familj epensionsberättigad finnes eller då de pensions-

berättigade utgöras av efterlevande make och frånskild make: familje-
pensionstalet;

b) då de pensionsberättigade utgöras av efterlevande make eller från
skild make samt barn eller av efterlevande make och frånskild make samt
barn: familjepensionstalet ökat med 50 procent, om endast ett barn
finnes, och eljest därutöver med 20 procent för varje ytterligare barn;
samt
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c) då de pensionsberättigade utgöras av två eller flera barn: familje-
pensionstalet ökat med 50 procent, om barnen äro två, ocb eljest därut
över med 20 procent för varje ytterligare barn.

Sker efter familjepensionens fastställande ändring beträffande antalet
familjepensionsberättigade, skall med tillämpning av de i nästföregående
stycke angivna grunderna bestämmas nytt grundbelopp för familjepen
sionen att tillämpas från och med den i 6 § 2 mom. stadgade tidpunkt, då
familjepensiousrätt inträtt eller upphört.
3 mom. Finnas två eller flera familjepensionsberättigade, skall det på

varje tid belöpande grundbeloppet mellan dem fördelas sålunda,
att av grundbelopp, som är gemensamt för efterlevande make eller

frånskild make samt barn eller för efterlevande make och frånskild make
samt barn, maken eller makarna äga åtnjuta så stor del, som motsvarar
80 procent av familjepensionstalet — dock att frånskild make, som äger
pensionsrätt, jämte den avlidnes barn i annat gifte, icke må åtnjuta större
del än som motsvarar 40 procent av familj epensionstalet — samt barnet
eller barnen återstoden,

samt att av grundbelopp eller del därav, som är gemensamt för efter
levande make och frånskild make eller för två eller flera barn, makarna
respektive barnen äga taga lika del.

Har i följd därav, att frånskild make underlåtit att göra ansökning om
j)ension, tili annan familjepensionsberättigad utbetalts större belopp än
han enligt här stadgade grunder bort erhålla, skall därvid bero.

8§.
1 mom. Familj epensionstalet bestämmes, där ej annat föranledes av

stadgandena i 2—4 mom. här nedan, dels av det familjepensionsunderlag,
som enligt föreskrifterna i 9 § skall tillämpas, dels ock av antalet tjänst-
år, varom förmäles i 10 §, allt enligt följande grunder. Uppgår antalet
tjänstår till minst 30 eller, i fråga om tjänst beträffande vilken för hel
tjänstepension erfordras 25 tjänstår, till minst 25, skall familjepensions-
talet motsvara familjepensionsunderlaget. Är tjänstårens antal mindre än
nu sagts, skall familj epensionstalet motsvara familjepensionsunderlaget
minskat med V120 respektive Vioo för varje full fjärdedel av år, varmed
antalet tjänstår understiger 30 respektive 25.
2 mom. Har för ordinarie tjänst ändring skett beträffande pensions

ålder, familj epensionsunderlag eller för hel tjänstepension erforderligt
antal tjänstår, må familj epensionstalet i fråga om den som omedelbart
före ändringen innehade tjänsten likväl icke understiga det belopp, var
till det skulle hava beräknats, därest ändringen icke ägt rum.

Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning beträffande
ordinarie tjänsteman, som utan något sitt förvållande förflyttats till
annan tjänst.
8 mom. Har den avlidne tjänstemannen tidigare innehaft med familje-

pensionsrätt förenad ordinarie befattning, tillsatt medelst förordnande
för viss tid, eller befattning av det slag, som i 12 § c) detta reglemente
avses, och åtnjöt han icke tjänstepension för nämnda befattning, skall —
såframt tjänstemannen innehaft befattningen minst så lång tid, att han
ägt komma i åtnjutande av tjänstepension för densamma, om avgången
från befattningen skett på hans egen därom uttryckta önskan och tillika
innefattat avgång ur statens tjänst — vid bestämmande av familj epen
sionstalet iakttagas, att detsamma icke må understiga familj epensions
talet för den tidigare innehavda tjänsten, beräknat enligt de, grunder,
som för tjänstemannen gällde vid förordnandets upphörande.
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Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, där den avlidne
tjänstemannen tidigare innehaft en och samma befattning av det slag,
som avses i 12 § b) under tid, för vilken förordnande å sådan befattning
längst må Ineddelas, eller annan med familjepensionsrätt förenad befatt
ning vid inträdet av för densamma stadgad pensionsålder och tjänste
mannen icke åtnjöt tjänstepension för den tidigare innehavda befatt
ningen.

å mom. Där på grund av bestämmelsen i 3 § andra stycket endast en
familjepension utgår, skall familjepensionstalet för denna motsvara det
högsta av de för de särskilda tjänsterna beräknade familjepensionstalen.

Ägde den avlidne tjänstemannen familjepensionsrätt enligt detta
reglemente för särskilda icke-ordinarie befattningar, vilka innehafts med
avkortning i tjänstgöringstiden, må familj epensionstalen sammanlagt
icke överstiga det högsta av familjepensionsunderlagen för tjänsterna.
Härav föranledd minskning fördelas lika å de särskilda familjepensions-
talen.

5 mom. Beräknat familjepensionstal, som icke utgör helt krontal,
jämkas till närmast högre sådant tal.

1 mom. Såsom familjepensionsunderlag skall tillämpas det belopp,
som enligt 2 eller 3 mom. gäller för den familjepensionsberättigande be
fattning tjänstemannen innehade vid dödsfallet eller från vilken han
dessförinnan avgått med rätt till pension enligt 1947 års allmänna tjänste
pensionsreglemente. j ..
2 mom. För befattning, som är hänförd till viss lönegrad, utgör

familjepensionsunderlaget det belopp, som i efterföljande tabell an-
gives för den mot lönegraden svarande pensionsklassen. I tabellen
angivna familj epensionsunderlag för pensionsklasser, som icke äro
anknutna till viss lönegrad, äga tillämpning där så följer av regle
mentets bestämmelser eller av föreskrift, som med stöd av reglementet
meddelats av Kungl. Maj :t.

Löne

grad
nr

Pensions

klass

Familje
pensions-
underlag
kronor

Löne

grad
nr

Pensions

klass

Familje
pensions-
underlag
kronor

Löne

grad
nr

Pensions

klass

Familje
pensions-
underlag
kronor

Löneplan A
1: 29 3 3121: 4 1 296 9 1: 17 1908 20

1: 5 1 296 10 1: 18 1 980 21 1: 30 3 444

1: 6 1 296 11 1; 19 2 064 22 1: 31 3 576

1 1: 7 1 296 1: 20 2 148 — 1: 32 3 696

2 1: 8 1 356 12 1: 21 2 232 23 1: 33 3 804

3 1: 9 1 404 13 1: 22 2 340 24 1: 34 3 912

4 1: 10 1464 14 1: 23 2^484 25 1: 35 4 020

5 1: 11 1 524 15 1; 24 2 628 — 1: 36 4 128

6 1: 12 1 584 16 1: 25 2 772 26 1: 37 4 224

1: 13 1 632 17 1: 26 2 916 — 1: 38 4 320

7 1: 14 1 692 18 1: 27 3 048 — 1: 39 4 404

8 1: 15 1 764 19 1: 28 3 180 —
1: 40 4 488

—
1: 16 1 836

Löneplan B
2; 21 6 1682: 9 4 080 2: 15 4 968 —

2: 10 4 200 4 2: 16 5 172 7 2: 22 6 168

2: 11 4 308 2: 17 5 364 8 2: 23 6 168

2: 12 4 416 5 2: 18 5 568 9 2: 24 6 168

1, 2 2: 13 4 572 — 2: 19 5 772 10 2: 25 6 168

3 2: 14 4 764 6 2: 20 5 964
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3 mom. I fråga om annan icke-ordinarie befattning än i 2 mom.
sägs äger Kimgl. Maj :t antingen bestämma den pensionsklass befatt
ningen skall anses tillhöra eller ock fastställa särskilt familjepensions-
underlag.
Anm, 9 § bar erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun

görelsen den 6 juni 1957, nr 373.

10 §.
Såsom tjänstår räknas vid bestämmande av familjepension
a) tid, som må tillgodoräknas såsom tjänstår enligt 1947 års allmänna

tjänstepensionsreglemente;

c) tid, som från dödsfallet eller avgången ur tjänst må hava återstått
till pensionsålderns inträde, dock att sådan tid ej må räknas såsom
tjänstår för befattningshavare, som vid sin död åtnjöt förtidspension.

Därest det jämlikt a) och b) beräknade antalet tjänstår för de fem
sistförflutna åren före dödsfallet eller avgången ur tjänst överstiger
eller understiger motsvarande anställningstid, skall vid tillämpning av
stadgandet under c) iakttagas, att där omförmäld tid ökas respektive
minskas med sa stor del, som svarar mot förhållandet mellan å ena sidan
överskottet respektive underskottet i tjänstår och å andra sidan anställ
ningstiden. Vid beräkning av tjänstår skall härvid allenast tagas i be
traktande tid, varunder innehafts med tjänstepensionsrätt förenad an
ställning; motsvarande anställningstid beräknas i förekommande fall
med avdrag, som i 15 § 1 mom. andra stycket 1947 års allmänna tjänste
pensionsreglemente avses.

Rörligt tillägg.

11 §•1 mom. Å familjepensionens grundbelopp eller, där mer än en pen-
sion enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må
utgå rörligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj:t med stöd
av riksdagens beslut.
2 mom. Eörligt tillägg beräknas å grundbeloppet för månad, dock ej

å dan ingående öretal, som överskjuter fullt krontal.
3 mom. Till hjälp vid uträkning av rörligt tillägg utfärdar Kungl.

Majrt de tabeller och anvisningar, som må finnas erforderliga.
4 mom. Angående fördelning av rörligt tillägg mellan två eller flera

familjepensionsberättigade skall vad i 7 § 3 mom. stadgas om fördel
ning av grundbelopp äga motsvarande tillämpning. ^

2 kap. Tjänstemän, som tillsättas medelst förordnande.

12 §.
Familjepension enligt bestämmelserna i detta kapitel tillkommer

efterlevande till
a) ordinarie tjänstemän, som tillsättas medelst förordnande för

viss tid;

allt under förutsättning^ att befattningshavaren vid sin död kvarstod
i tjänst eller åtnjöt eller ägde rätt att komma i åtnjutande av pension
enligt 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente.
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13 §.
1 mom. Beträffande familjepension åt efterlevande till befattnings

havare, som avses i detta kapitel, skola bestämmelserna i 6—8 samt 10
och 11 §§ äga motsvarande tillämpning.

Härvid skall likväl iakttagas,
a) att familjepensionstalet i fråga om tjänsteman, som avses i 12 §

a) eller c), skall motsvara, där antalet tjänstår uppgår till minst 20,
familjepensionsunderlaget samt, där tjänstårens antal är mindre, under
laget minskat med Vso för varje full fjärdedel av år, varmed antalet
tjänstår understiger 20,

c) att i stället för vad i 10 § första stycket a) sägs skall gälla, att så
som tjänstår må tillgodoräknas tid, som vid tillämpning av de i 1947
års allmänna tjänstepensionsreglemente för tjänstemän i allmänhet med
delade bestämmelserna rörande tjänstårsberäkning må tillgodoräknas så
som tjänstår,

e) att pensionsåldern skall anses inträda vid utgången av den månad,
under vilken befattningshavaren uppnått eller skulle hava uppnått en
ålder av 65 år; samt

f) att, där den avlidne vid tjänstens tillträdande innehade annan
med familj epensionsrätt förenad befattning, familj epensionstalet ej må
understiga det belopp, vartill det skulle hava beräknats, om tjänsteman
nen intill dödsfallet eller avgången ur statens tjänst kvarstått i den
förra befattningen.

Där den avlidne åtnjöt tjänstepension enligt 22 § 1 mom. femte stycket
1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente, skall familj epensionstalet,
oavsett bestämmelserna i övrigt i denna paragraf, beräknas sona om
tjänstemannen intill avgången ur statens tjänst kvarstått i den tidigare
befattning, som i nämnda författningsrum avses.

2 mom.

För i 12 § avsedda befattningar gälla de familjepensionsunderlag,
som angivas i 9 § 2 mom.

3 avd. Om familjelivränta.

14 §.
Familjelivränta enligt detta reglemente tillkommer efterlevande till

förutvarande befattningshavare, varom förmäles i 1 § 1 mom. c).

15 §.
1 mom. Familjelivränta motsvarar familjepensionens grundbelopp,

dock att vid beräkning av grundbeloppet familj epensionstalet skall fast
ställas på sätt här nedan i 2 mom. stadgas.
1 övrigt skola bestämmelserna i 6 § 2—^ mom. och 7 § 3 mom. äga mot

svarande tillämpning.
2 mom. Familj epensionstalet för livränta bestämmes, där ej annat

föranledes av vad här nedan stadgas, till ett belopp motsvarande så stor
del av det för befattningshavaren senast gällande familjepensionsunder-
laget, som antalet vid avgången uppnådda fulla eller påbörjade fjärde
dels tjänstår av det slag, varom i 10 § första stycket a) och b) förmäles,
utgör av 120 eller — där vid avgången uppnådda tjänstår, utökade med
tid, som från avgången må hava återstått till pensionsålderns inträde,
uppgå till mer än 120 fulla eller påbörjade fjärdedels tjänstår — av det
större tal, som uppkommer genom berörda utökning.

Ändringstryck nr 9 (2fi blad)
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I fråga om beräkning av tjanstår samt tid för pensionsålderns in
träde för befattningshavare, som avses i 12 §, skola härvid stadgandena
i 13 § 1 mom. andra stycket c) och e) lända till efterrättelse.

Vid beräkning av tjänstår skall iakttagas att tid, under vilken den
avlidne icke innehaft med familjepensionsrätt förenad befattning och för
vilken han icke enligt vad därom särskilt stadgats bidragit till familje
pensioneringen, i intet fall må tagas i betraktande till större del än två
tredjedelar.

Föreligger beträffande den avlidne sådant fall, som avses i 8 § 3 mom.,
skall vad i nämnda författningsrum föreskrives om bestämmande av
familjepensionstal iakttagas vid fastställande av familjepensionstal för
livränta.

I övrigt skola beträffande familjepensionstalets bestämmande före
skrifterna i 8 § 2, 4 och 5 mom. samt 13 § 1 mom. andra stycket f) äga
motsvarande tillämpning.

4 avd. Om sammanträffande av förmåner.

16 §.
1 mom. Innehade avliden befattningshavare vid frånfället familje-

pensionsrätt för mer än en befattning, antingen enligt detta reglemente
eller enligt såväl detta reglemente som andra familj epensionsbestäm-
melser, beror på Kungl. Majrts prövning, om och i vad mån de förmåner,
vilka tillhöra endera respektive den enligt detta reglemente utgående
familjepensionen eller familjelivräntan, av sådan anledning skola minskas
med de till den andra familjepensionen eller familjelivräntan hörande
förmånerna.

Vad i nästföregående stycke stadgas om sammanträffande av
familjepensioner eller familjelivräntor skall äga motsvarande tillämp
ning med avseende å sammanträffande av familjepension eller
familjelivränta och förmån på grund av pensionsförsäkring, för
vilken under anställning i statlig eller statsunderstödd verksamhet
avgifter inbetalts av den anställde själv eller av hans arbetsgivare,
eller avlöning i anställning varunder sådan avgiftsbetalning skett.
2 mom. Innehar efterlevande till den, å vilken detta reglemente äger

tillämpning, med tjänstepensionsrätt förenad anställning, eller åtnjuter
han antingen tjänstepension eller tjänstelivränta eller ock familjepen
sion eller familjelivränta enligt detta reglemente eller andra familjepen-
sionsbestämmelser såsom anhörig till annan anställningshavare, skall
pensions- eller^ livränteförmån, som utgår enligt detta reglemente, där

Kungl. Maj:t i särskilt fall annorlunda förordnar, minskas med en
fjärdedel, dock högst med beloppet av den förmån, som föranleder minsk
aingen.

3 mom. I den mån efterlevande till den, å vilken detta reglemente äger
tillämpning, efter den avlidne erhåller förmåner enligt krigsavlönings-
reglementet, skall, i det fall att rätt till familjepension finnes för militär
eller civilmilitär beställning, angående familjepensionsförmåner för sådan
beställning gälla vad i krigsavlöningsreglementet stadgas, och må familje
pensionsförmåner för annan i detta reglemente avsedd tjänst icke utgå,
med mindre Kungl. Maj:t sådant medgiver.

Anm. 16 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl. kun
görelsen den 6 juni 1957, nr 373.
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5 avd. Särskilda bestämmelser.

17 §.
Såsom tillägg till eller undantag från vad under 2 och 3 avd. stadgas

skola i fråga om vissa tjänstemän gälla de särskilda bestämmelser, som
här nedan under 18—25 §§ meddelas.

25 §.
Affärsdrivande verk.

t mom. Statens järnvägar

För befattning såsom lokförare skall tillämpas det familjepen-
sionsunderlag, som enligt 9 § 2 mom. gäller för den pensionsklass,
vars nummer med en enhet överstiger numret å den pensionsklass,
efter vilken pensionen eljest skolat beräknas.

Anm. 25 § har erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom kungl.
kungörelsen den 6 juni 1957, nr 373.

Övergångsbestämmelse

I  För befattningshavare som angives i efterföljande sammanställning
skall under fortsatt innehav av befattningen gälla den pensionsklass,
som framgår av sammanställningen.

Befattningshavare i

Pensionsklass
hittills

varande

lönegrad
ny lönegrad

Cb 10 ABp 25 1; 36

Cb 12 ABp 26 1; 38

Cb 13 ABp 26 '  1: 39

Cp 9 ABp 25 2: 9

Cs 9 Ae 25 2: 9

Cp 12 ABp 26 2: 12

Cs 12 Ae 26 2: 12

Änni' Denna övergångsbestämmelse gäller fr o m den 1 juli 1957 genom kungl.
kungörelsen den 6 juni 1957, nr 373.

Detta reglemente träder i kraft den 1 juli 1947, från och med vilken
dag vad i tidigare av Kungl. Maj:t utfärdad författning eller föreskrift
finnes stridande mot reglementets föreskrifter upphör att gälla, såvitt
angår den å vilken reglementet erhåller tillämpning.
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V: 2. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 684)
med övergångsbestämmelser till 1947 års allmänna

familj ep ensionsreglemente.

2. Där jämlikt bestämmelserna i reglementet hänsyn skall tagas till
familjepensionstal för familjepension enligt andra familjepbnsionsbe-
stämmelser än de i reglementet innefattade, förstås med familjepensions-
tal av summan av beloppet av fasta förmåner och de rörliga tilläggs
förmåner, som skulle utgått under andra kvartalet 1946.

Med familjepensionsbestämmelser, antagna av Kungl. Maj:t och riks
dagen, likställas vid reglementets tillämpning här nedan i 3 punkten av
sedda familj epensionsbestämmelser.

3. Vid reglementets tillämpning beträffande tjänsteman, vilken före
ikraftträdandet för vederbörande förvaltningsområde av allmänna familje-
pensionsreglementet den 16 oktober 1936 (nr 542) ägt familjepensions-
rätt på grund av sin statstjänst eller på grund av befattning hos civil
statens änke- och pupillkassa, skola bestämmélseriia i 4—18 '§§ kun
görelsen den 30 juni 1942, nr 692, äga motsvarande tillämpning.

Beträffande den, som omedelbart innan reglementet för honom vinner
tillämpning varit underkastad kungörelsen den 4 juni 1937 (nr 357) med
bestämmelser angående familjepension i vissa fall för efterlevande till
befattningshavare, som innehaft befattning, å vilken lagen den 11 okto
ber 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension äger
tillämpning, så ock beträffande den, som vid reglementets ikraftträdande
är underkastad 1941 års allmänna familjepensionsreglemente efter att
dessförinnan hava tillhört 1936 års allmänna familj epensionsreglemente
och för vilken berörda kungörelse varit gällande omedelbart innan han
blev underkastad sistnämnda reglemente, skola vid tillämpningen av 1947
års allmänna familj epensionsreglemente stadgandena i 9 § 2 mom. kun
görelsen lända till efterrättelse.

4. I fråga om distriktsveterinär, vilken till följd av statens över
tagande av distriktsveterinärväsendet Övergått i statens tjänst, skall gälla,
att änka skall äga rätt till familjepension eller familjelivränta även om
äktenskapet ingåtts efter det befattningshavaren uppnått en levnadsålder
av 60 men ej 65 år samt att pensions- eller livränterätt för arvsberättigat
barn skall upphöra först vid 21 års ålder. Vad nu sagts skall gälla även
för det fall, att befattningshavaren vinner förhöjning i familjepensions-
underlaget.

5. Vid reglementets tillämpning å den som omedelbart före ikraft
trädandet varit underkastad 1941 års allmänna familj epensionsreglemente
samt i förekommande fall dessförinnan 1936 års allmänna familjepen-
sionsreglemente skola, där ej annat följer av vad i 3 punkten här ovan
föreskrives, följande särskilda bestämmelser lända till efterrättelse:

a) För ordinarie befattningshavare, som under berörda familjepen-
sionsreglementens giltighetstid övergått till respektive utan sitt förvål
lande förflyttats till befattning med lägre familjepensionsunderlag och
för vilken därvid skolat i familjepensionshänseende gälla de i fråga om
den förra befattningen meddelade bestämmelserna, skall tillämpas det
familj epensionsunderlag, som i 1947 års reglemente finnes stadgat för
den tidigare innehavda tjänsten.

Ändringstryck nr 2 (lo blad).
— 9 i — Februari 1950.
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c) Där jämlikt 2 punkten av de till 1936 års familjepensionsreglemente
hörande övergångsbestämmelserna såsom tjänstår för bestämmande av
familjepension för efterlevande till tjänsteman, vilken vid reglementets
ikraftträdande för vederbörande förvaltningsområde innehade icke-ordi-
narie befattning eller arbetsanställning i statens tjänst, fått tillgodoräk
nas anställningstid, som icke kunnat tillgodoräknas enligt 4 § 4 mom.
samma reglemente, må sådan anställningstid jämväl vid tillämpning av
1947 års allmänna familjepensionsreglemente — även i den mån detta ej
följer av 10 § reglementet — tillgodoräknas såsom tjänstår för bestäm
mande av familjepension.

6. Vid reglementets tillämpning beträffande den som innehaft be
ställning å reservstat utan att 1941 års allmänna tjänstepensionsregle
mente därvid ägt tillämpning, må tid för sådant tjänstinnehav tillgodo
räknas såsom tjänstår, ändå att detta ej följer av reglementets bestäm
melser.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli 1947.

V: 3. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 691) med
föreskrifter rörande tillämpning av 1947 års allmänna

tjänste- och familjepensionsreglementen

finnes intagen under artikel I: 3.
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V: 4. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1942 (nr 692) med
vissa särskilda övergångsbestämmelser till 1941 års allmänna

tjänste- och familjepensionsreglementen.

II. Övergångsbestämmelser till allmänna familjepensionsreglementet.

,  4§.
Där domstol jämlikt andra i 1 § 3 mom. allmänna familjepensions-

reglementet avsedda familjepensionsbestämmelser, än som innefattas i
nämnda reglemente, förordnat, att anställningshavares frånskilda make
skall vara berättigad till familjepension efter hans död, skall, om an-
ställningshavaren vid frånfället är underkastad sagda familjepensions-
reglemente, så anses, som om förordnandet avsåge rätt till familjepen
sion eller familjelivränta efter vad i reglementet sägs.

16 §.
Vid allmänna familjepensionsreglementets tillämpning beträffande

befattningshavare, som i samband med statens övertagande den 1 juli
1937 av statens järnvägars änke- och pupillkassa blivit underkastad de
i kungörelsen den 4 juni 1937, nr 354, eller i kungörelsen samma dag,
nr 356, meddelade bestämmelserna, skola följande särskilda bestämmel
ser lända till efterrättelse:

1. a) Har befattningshavare efter fyllda 50 år ingått äktenskap och
jämlikt de för honom därvid gällande bestämmelserna haft att erlägga
särskild tilläggsavgift, därest han önskat bereda familjepensionsrätt åt
hustru och barn i det äktenskapet, skall han för förvärvande av sådan
rätt hos järnvägsstyrelsen eller styrelsen för det verk eller myndighet,
varunder han eljest lyder, göra anmälan om äktenskapet för bestämmande
genom järnvägsstyrelsens försorg av tilläggsavgift enligt de av kassans
direktion närmast före övertagandet tillämpade grunderna, att utgå på
sätt i 3 punkten a) här nedan sägs. Intill dess befattningshavare gjort
dylik anmälan, äge hans hustru och barn i det äktenskapet icke rätt till
familjepension eller familjelivränta.

b) Efterlämnar befattningshavare vid sin död icke änka men från
skild hustru, från vilken han erhållit äktenskapsskillnad före den tid
punkt han blivit underkastad 1936 års allmänna familjepensionsregle-
mente eller — i fråga om befattningshavare, som icke blivit underkastad
sagda reglemente — innan allmänna familj epensionsreglementet för
honom trätt i tillämpning, skall den frånskilda hustrun, därest hon ej
ingått nytt äktenskap och ömmande omständigheter föreligga, kunna
efter prövning av järnvägsstyrelsen tillerkännas samma rätt till familje
pension, som enligt allmänna familj epensionsreglementet tillkommer
make ensam.

2. Beträffande den som vid statens övertagande den 1 juli 1937 av
statens järnvägars änke- och pupillkassa erlade avgifter till kassan, be
räknade för en tidigare innehavd befattning, för vilken familjepensions-
underlaget är högre än underlaget för den befattning han vid övertagan
det innehade eller till vilken han senare vunnit befordran, skall så anses
som om han alltjämt innehade förstnämnda befattning.
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3. a) I stället för familjepensionsavdrag skall — med de undantag
som här nedan sägs — befattningshavare vidkännas minskning i honom
tillkommande lön med dels belopp motsvarande den årsavgift, som han
enligt de för honom före den 1 juli 1937 gällande bestämmelserna senast
haft att erlägga, dels ock i förekommande fall belopp, motsvarande sådan
tilläggsavgift, som av anledning varom i § 6 mom. 1 i kassans reglemente
förmäles blivit för honom fastställd.

Har befattningshavare den 1 juli 1937 eller senare vunnit befordran
till befattning med högre familjepensionsunderlag eller förordnats att
innehava icke-ordinarie befattning med högre familj epensionsunderlag
än det för hans förra befattning fastställda, eller erlade han vid över
tagandet avgifter beräknade för en befattning med lägre familjepensions-
underlag än underlaget för den befattning han då innehade, skall även
i fråga om familj epensionsavdrag allmänna familjepensionsreglementet
å honom tillämpas. I förekommande fall skall befattningshavare dock
utöver eljest stadgade familj epensionsavdrag vidkännas avdrag med be
lopp motsvarande sådan för honom fastställd tilläggsavgift, varom i
nästföregående stycke är fråga. Såsom befordran skall ock anses sådant
fall, där befattningshavaren vunnit förhöjning i det familjepensions-
underlag, vilket för honom gällde den 30 juni 1937, till följd av tjänstens
uppflyttning i högre lönegrad eller annan omständighet, som medfört
tillämpning av familj epensionsunderlag för högre lönegrad än som gällde
vid angivna tidpunkt.

b) Har befattningshavare vid tillämpning av § 6 mom. 1 i kassans
reglemente ålagts att retroaktivt betala årsavgifter, från vilka han förut
varit befriad, och har han medgivits amortering av sådan skuld under
viss tidsperiod, skall om oguldna sådana amorteringsbelopp gälla vad
under a) här ovan sägs om tilläggsavgifter utöver årsavgift.

4. För befattningshavare, vilken vid sin död kvarstod i tjänst eller
åtnjöt tjänstepension, må familjepensionstalet icke i något fall under
stiga familjepensionsundeiiaget för den befattning han vid dödsfallet
eller avgången med tjänstepension innehade eller enligt 2 punkten här
ovan skall anses hava innehaft.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1942, då vad i tidigare av Kungl. Maj:t utfärdad författning eller före
skrift finnes stridande mot kungörelsens föreskrifter upphör att gälla,
såvitt angår den, å vilken allmänna tjänstepensionsreglementet eller all
männa familjepensionsreglementet vinner tillämpning.
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VI: 1. Kungl. ]VIaj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 423)
1947 års familj epensionsreglemente för arbetare.

1 avd. Allmänna bestämmelser.

1 §•
1 mom. Detta reglemente äger tillämpning beträffande:
a) arbetare, som är underkastad 1947 års tjänstepensionsreglemente

för arbetare;
b) den som åtnjuter pension enligt nyssnämnda tjänstepensionsregle

mente; samt
c) den som, efter att på grund av stadgandet under a) här ovan hava

blivit underkastad detta reglemente, avgått från arbetar anställning, som
i 1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare avses, utan rätt att
komma i åtnjutande av pension varom under b) förmäles och som icke
längre är underkastad nämnda tjänstepensionsreglemente, under förut
sättning att arbetaren före anställningens upphörande antingen under
sammanlagt minst tre år varit underkastad berörda tjänstepensionsregle
mente eller andra tjänstepensionsbestämmelser, om vilka i 3 mom. andra
stycket här nedan förmäles, eller ock under sammanlagt minst sex år i
statens tjänst innehaft sådan anställning, som utgjort hans huvudsakliga
sysselsättning och förvärvskälla.

Bestämmelsen under c) här ovan avser icke den som efter avgången
innehaft annan anställning, förenad med pensionsrätt enligt tjänstepen
sionsbestämmelser som nyss sagts.
2 mom. Därest sådan arbetare i årsanställning, som utan egen därom

uttryckt önskan och utan något sitt förvållande entledigats från sin
anställning utan rätt till tjänstepension, avlider inom nio månader från
anställningens upphörande, skall, så framt han ej efter entledigandet ånyo
vunnit anställning förenad med tjänstepensionsrätt, vid reglementets
tillämpning så anses, som om han vid dödsfallet alltjämt varit under
kastad 1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare.

Beträffande arbetare tillhörande arbetsområde, inom vilket föreligger
behov av arbetskraft endast för viss del av året, (säsongarbetare) skall
tid efter arbetssäsongens slut, varunder arbetaren är underkastad nyss
nämnda tjänstepensionsreglemente, vid detta reglementes tillämpning
icke betraktas såsom tid, varunder anställning innehaves.
3 mom. Vad i detta reglemente sägs om arbetare skall, där ej annat

framgår, i tillämpliga delar gälla med avseende å sådan förutvarande
arbetare, som i 1 mom. b) eller c) avses.

Vad i reglementet sägs om tjänste- eller familjepensionsbestämmelser
skall, där ej annat framgår, avse dels tjänste- eller familj epensionsbestäm
melser, antagna av Kungl. Maj:t och riksdagen, dels ock tjänste- eller
familj epensionsbestämmelser för riksdagens verk, vilka antagits av riks
dagen eller med stöd av dess bemyndigande utfärdats av delegerade för
riksdagens verk.
Med tjänste- eller familjepensionsrätt, varom i reglementet förmäles,

förstås pensionsrätt enligt i nästföregående stycke avsedda tjänste- eller
familjepensionsbestämmelser.

1 mom. Efterlevande, som här nedan i 2 mom. sägs, till den, å vilken
reglementet äger tillämpning, äro berättigade att åtnjuta familjepension
eller familjelivränta enligt de föreskrifter och under de villkor, som inne
hållas i reglementet.
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Efterlevande till den, som vid frånfället ägde familjepensionsrätt
enligt 1 § för mer än en anställning, må dock åtnjuta allenast en
familjepension eller en familjelivränta.
Närmare bestämmelser angående reglementets tillämpning meddelas

av Kungl. Maj:t.
2 mom. Familjepension eller familjelivränta tillkommer följande

efterlevande, nämligen
änka, som ej ingått nytt äktenskap,
frånskild hustru, i fall som i 3 mom. sägs, samt
barn och adoptivbarn, vilka ej uppnått 19 års ålder.
Såsom förutsättning härför skall dock gälla, i fråga om änka eller

frånskild hustru, att äktenskapet icke ingåtts efter det arbetaren uppnått
en levnadsålder av 60 år, och i fråga om adoptivbarn, att adoptionen ej
ägt rum efter det arbetaren fyllt 50 år.
S mom. Då arbetare i dom å äktenskapsskillnad förpliktas att till

sin hustru utgiva underhållsbidrag eller i skillnadsmålet visats föreligga
avtal om sådant underhållsbidrag, äger domstolen, om makarna levt till
sammans under minst fem år och hustrun vid sammanlevnadens hävande
uppnått en ålder av minst 30 år samt det i övrigt med hänsyn till om
ständigheterna finnes skäligt, förordna, att hustrun skall vara berättigad
till familjepension eller familjelivränta, som avses i detta reglemente.

Sålunda meddelat förordnande upphör att gälla, om skyldighet att
utgiva underhållsbidrag, vilket bestämts att utgå på särskilda tider, upp
hört eller den bidragsberättigade trätt i nytt gifte.

Äger förordnande som nyss sagts giltighet, må sådant förordnande ej
med laga verkan meddelas till förmån för arbetarens hustru i senare
äktenskap.

3 §.
1 mom. Prövning av fråga om rätt att komma i åtnjutande av familje

pension eller familjelivränta enligt detta reglemente samt fastställande
till beloppet av dylik förmån sker, på därom gjord ansökning, beträffande
efterlevande till arbetare vid postverket, telegrafverket, statens järn
vägar, statens vattenfallsverk eller domänverket av vederbörande verks
styrelse och beträffande efterlevande till annan arbetare av statens pen
sionsanstalt.

Sökande åligger att styrka sådana för myndigheten icke kända om
ständigheter, som böra tagas i betraktande vid prövningen av pensions
frågan.
2 mom. Då pension eller livränta fastställes, skall skriftligt bevis

därom tillställas de till förmånen berättigade.

2 avd. Om familjepension.

Gemensamma bestämmelser.

4§.
1 mom. Familjepension enligt detta reglemente tillkommer efter

levande till arbetare, som vid sin död var underkastad 1947 års tjänste
pensionsreglemente för arbetare eller åtnjöt tjänstepension enligt
nämnda reglemente.

2 mom. Angående fördelning av familjepension mellan två eller flera
familjepensionsberättigade stadgas i 6 § 3 mom. och 10 § 4 mom.
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5 §.
1 mom. Familjepension utgöres av grundbelopp samt, i förekom

mande fall, rörligt tillägg.
2 mom. Familjepension utgår till därtill berättigad från och med

dagen näst efter den, då arbetaren avlidit, eller i fråga om pension till barn
som födes efter faderns död, från och med den dag, under vilken barnet
fötts, till och med utgången av månaden näst efter den, under vilken
pensionstagaren avlider, eller, där pensionsrätten upphör av annan an
ledning, till och med utgången av den månad, under vilken rätten upp
hört.

3 mom. Pensionstagare, som undergår direkt ådömt frihetsstraff eller
är föremål för åtgärd, som förklarats skola träda i stället för sådant
straff, eller ock avtjänar ådömt tvångsarbete, må för den tiden uppbära
allenast en tredjedel av den pension, som eljest skolat till honom utgå.
Har pensionstagaren anhörig, vilken för sitt upphälle är beroende av

honom, må den myndighet, som fastställt pensionen, kunna medgiva
sådan anhörig rätt att uppbära det förverkade pensionsbeloppet eller del
därav.

4 mom. Utbetalning av familjepension sker i efterskott enligt de
närmare bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t, vederbörande
myndighet likväl obetaget att efter pensionstagarens frånfälle förskotts
vis utbetala återstående pensionsbelopp.

Familjepensionens grundbelopp.

6 §.
1 mom. Storleken för år räknat av familjepensionens grundbelopp

bestämmes enligt grunder, som angivas i 2 mom. här nedan, i förhållande
till ett vid arbetarens död för honom gällande familjepensionstal, varom
stadgas i 7 §•
2 mom. Vid familjepensionens fastställande beräknas grundbeloppet

sålunda, att det motsvarar,
a) då endast en familjepensionsberättigad finnes eller då de pensions-

berättigade utgöras av änka och frånskild hustru: familjepensionstalet;
b) då de pensionsberättigade utgöras av änka eller frånskild hustru

samt barn eller av änka och frånskild hustru samt barn. familjepensions-
talet ökat med 50 procent, om endast ett barn finnes, och eljest därutöver
med 20 procent för varje ytterligare barn; samt

c) då de pensionsberättigade utgöras av två eller flera barn: familje-
pensionstalet ökat med 50 procent, om barnen äro två, och eljest därut
över med 20 procent för varje ytterligare barn.

Sker efter familjepensionens fastställande ändring beträffande antalet
familjepensionsberättigade, skall med tillämpning av de i nästföregående
stycke angivna grunderna bestämmas nytt grundbelopp för familjepen
sionen att tillämpas från och med den i 5 § 2 mom. stadgade tidpunkt,
då familjepensionsrätt inträtt eller upphört.
3 mom. Finnas två eller flera familjepensionsberättigade, skall det

på varje tid belöpande grundbeloppet mellan dem fördelas sålunda,
att av grundbelopp, som är gemensamt för änka eller frånskild hustru

samt barn eller för änka och frånskild hustru samt barn, änkan eller
den frånskilda hustrun respektive änkan jämte den frånskilda hustrun
äger åtnjuta så stor del, som motsvarar 80 procent av familj epensionstalet
— dock att frånskild hustru, som äger pensionsrätt jämte den avlidnes
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barn i annat gifte, icke må åtnjuta större del än som motsvarar 40 procent
av familjepensionstalet — samt barnet eller barnen återstoden,

samt att^ av grundbelopp eller del därav, som är gemensam för änka
och frånskild hustru eller för två eller flera barn, änkan och den från
skilda hustrun respektive barnen äga taga lika del.

Har i följd därav, att frånskild hustru underlåtit att göra ansökning
om pension, till annan familjepensionsberättigad utbetalts större belopp
än han enligt här stadgade grunder bort erhålla, skall därvid bero.

7 §.
1 mom. Familjepensionstalet bestämmes, där ej annat föranledes av

stadgandet i 2 mom. här nedan, dels av det familjepensionsunderlag,
som enligt föreskrifterna i 8 § skall tillämpas, dels ock antalet tjänstår,
varom förmäles i 9 §, allt enligt följande grunder. Uppgår antalet
tjänstår till minst 30, skall familj epensionstalet motsvara familje-
pensionsunderlaget. Är tjänstårens antal mindre, skall familjepensions-
talet motsvara familjepensionsunderlaget minskat med V120 för varje full
fjärdedel av år, varmed antalet tjänstår understiger 30.
2 mom. Där på grund av bestämmelserna i 2 § 1 mom. tredje stycket

endast en familjepension utgår, skall familj epensionstalet för denna mot
svara det högsta av de för de särskilda anställningarna beräknade
familjepensionstalen.
8 mom. Beräknat familjepensionstal, som icke utgör helt krontal,

jämkas till närmast högre sådant tal.

8 §.
1 mom. Såsom familj epensionsunderlag skall tillämpas det belopp,

som enligt 2 mom. gäller för den pensionsgrupp, vartill arbetaren vid
dödsfallet eller avgången med rätt till pension, varom i 1 § 1 mom. b)
förmäles, varit hänförd enligt 1947 års tjänstepensionsreglemente för
arbetare.
2 mom. Familjepensionsunderlagen utgöra de belopp, som här nedan

för de särskilda pensionsgrupperna angivas.

Pensionsgrupp

Familjepensionsunderlag
kronor

man kvinna

1 1584 1296

1  2 1692 1356

9 §.
Såsom tjänstår räknas vid bestämmande av familjepension
a) tid, som må tillgodoräknas såsom tjänstår enligt 1947 års tjänste

pensionsreglemente för arbetare; samt
b) tid, som från dödsfallet eller anställningens upphörande må hava

återstått till ponsionoåldcrna inträde.
I fråga om den, som vid dödsfallet eller anställningens upphörande

var säsongarbetare, må dock såsom tjänstår enligt b) medräknas allenast
så stor del av varje år, som motsvarar den anställningstid, vilken varit
i medeltal för arbetaren gällande under de fem senast förflutna kalender
år, under vilka anställningen innehafts, eller, där anställningsåren äro
färre, det mindre antal kalenderår, varunder anställning innehafts.
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Rörligt tillägg.

10 §.
1 mom. Å familjepensionens grundbelopp må utgå rörligt tillägg

enligt grunder, fastställda avKungl. Maj: t med stöd av riksdagens beslut.
2 mom. Rörligt tillägg beräknas å grundbeloppet för månad, dock ej

å däri ingående öretal, som överskjuter fullt krontal.
8 mom. Till hjälp vid uträkning av rörligt tillägg utfärdar Kungl.

Maj:t de tabeller och anvisningar, som må finnas erforderliga.
4 mom. Angående fördelning av rörligt tillägg mellan två eller flera

familjepensionsberättigade skall vad i 6 § 3 mom. stadgas om fördelning
av grundbelopp äga motsvarande tillämpning.

3 avd. Om familjelivränta.

11 §.
Familj elivränta enligt detta reglemente tillkommer efterlevande till

förutvarande arbetare, varom förmäles i 1 § 1 mom. c).

12 §.
1 mom. Familjelivränta motsvarar familjepensionens grundbelopp,

dock att vid beräkning av grundbeloppet familjepensionstalet skall fast
ställas på sätt här nedan i 2 mom. stadgas.
1 övrigt skola bestämmelserna i 5 § 2—4 mom. och 6 § 3 mom. äga

motsvarande tillämpning.
2 mom. Familj epensionstalet för livränta bestämmes, där ej annat

föranledes av vad här nedan stadgas, till ett belopp, motsvarande så
stor del av det för arbetaren senast gällande familjepensionsunderlaget,
som antalet vid avgången uppnådda fulla eller påbörjade fjärdedels
tjänstår av det slag, varom i 9 § första stycket a) förmäles, utgör av
120 eller — där vid avgången uppnådda tjänstår, utökade med tid som
från anställningens upphörande må hava återstått till pensioneringsperio
dens inträde, uppgår till mer än 120 fulla eller påbörjade fjärdedels
tjänstår — av det större tal, som uppkommer genom berörda utökning.

Vid beräkning av tjänstår skall iakttagas att tid, under vilken den av
lidne icke innehaft med familjepensionsrätt förenad befattning och för
vilken han icke enligt vad därom särskilt stadgats bidragit till familje
pensioneringen, i intet fall må tagas i betraktande till större del än två
tredjedelar.
I övrigt skola beträffande familjepensionstalets bestämmande före

skrifterna i 7 § 2 och 3 mom. äga motsvarande tillämpning.

4 avd. Om sammanträffande av förmåner.

13 §.
1 mom. Innehade avliden arbetare vid frånfället familjepensionsrätt

enligt såväl detta reglemente som andra familjepensionsbestämmelser,
beror på Kungl. Majits prövning, om och i vad mån de förmåner, vilka
tillhöra den enligt detta reglemente utgående familjepensionen eller

Ändringstryck nr 9 (26 blad)
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familjelivräntan, av sådan anledning skola minskas med de till den andra
familjepensionen eller familjelivräntan hörande förmånerna.

Vad i nästföregående stycke stadgas om sammanträffande av
familjepensioner eller familjelivräntor skall äga motsvarande till-
lämpning med avseende å sammanträffande av familjepension eller
familjelivränta och förmån på grund av pensionsförsäkring, för vil
ken under anställning i statlig eller statsunderstödd verksamhet av
gifter inbetalts av den anställde själv eller av hans arbetsgivare, eller
avlöning i anställning, varunder sådan avgiftshetalning skett.
2 w.om. Innehar efterlevande till den, å vilken reglementet äger till-

lämpning, med tjänstepensionsrätt förenad anställning, eller åtnjuter han
antingen tjänstepension eller tjänstelivränta eller ock familjepension
eller familjelivränta enligt detta reglemente eller andra familjepensions-
bestämmelser såsom anhörig till annan anställningshavare, skall pen
sions- eller livränteförmån, som utgår enligt detta reglemente, där ej
Kungl. Maj:t i särskilt fall annorlunda förordnar, minskas med en
fjärdedel, dock högst med beloppet av den förmån, som föranleder
minskningen.

Anm. 13 § kar erhållit denna lydelse fr o m den 1 juli 1957 genom knngl.
kungörelsen den 6 juni 1957, nr 437.

Detta reglemente träder i kraft den 1 juli 1947, från och med vilken dag
vad i tidigare av Kungl. Maj:t utfärdad författning eller föreskrift
finnes stridande mot reglementets föreskrifter upphör att gälla, såvitf
angår den å vilken reglementet erhåller tillämpning.
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VI: 2. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 690) med
övergångsbestämmelser till 1947 års familjepensions-

reglemente för arbetare.

1. Arbetare, å vilken reglementet vinner tillämpning, skall intill dess
sådant löneavtal (kontrakt), som innebär övergång till lönesystem utan
pensionsbidragsskyldighet, blir gällande för honom, vara skyldig vid
kännas minskning i honom tillkommande avlöning med familjepensions-
avdrag på sätt och med belopp som stadgas i 4 och 5 §§ 1942 års familje-
pensionsreglemente för arbetare jämfört med 2 punkten övergångsbe
stämmelserna till samma reglemente.

Vid pensionsavdrags verkställande skola lända till efterrättelse be
stämmelserna i 5 och 6 §§ kungörelsen den 30 juni 1942 (nr 695) med
föreskrifter rörande tillämpning av 1942 års tjänste- och familjepensions-
reglementen för arbetare m. m.

2. Där jämlikt det till 1936 års familjepensionsreglemente för arbetare
fogade övergångsstadgandet såsom tjänstår för bestämmande av familje
pension för efterlevande till arbetare, å vilken före reglementets ikraft
trädande 1934 års tjänstepénsionsreglemente för arbetare vunnit tillämp
ning, fått tillgodoräknas anställningstid, som icke kunnat tillgodoräknas
enligt 4 § 4 mom. samma reglemente, må sådan anställningstid jämväl
vid tillämpning av här avsedda reglemente — även i den mån detta ej
följer av 9 § reglementet — tillgodoräknas såsom tjänstår för bestäm
mande av familjepension.

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli 1947.

VI: 3. Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr 694) med
föreskrifter rörande tillämpning av 1947 års tjänste- och

familjepensionsreglementen för arbetare

finnes intaoen under artikel II: 3.
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TREDJE AVDELNINGEN.

Pension och understöd från fonder.

VII. Fonder, som förvaltas av järnvägsstyrelsen eller

under dess överinseende.

VII: 1. Greve Adolf von Rosens fond.

§
Fondens ändamål är att, i enlighet med de här nedan närmare angivna

bestämmelser, bereda understöd åt lokomotivförare, vilka antingen varit
anställda i Köping—Hults järnvägs tjänst eller ock varit eller äro
anställda i Örebro—Köpings järnvägs tjänst eller antagna vid statens
järnvägar.

§ 2.
Förutvarande lokomotivförare vid Köping—Hults järnväg samt

förutvarande eller i tjänst varande lokomotivförare vid Örebro—Köpings
järnväg äga företrädesrätt till erhållande av ifrågavarande understöd;
och må således först i andra rummet ifrågakomma lokomotivförare vid
statens järnvägar.

§ 3.
Understöd må tilldelas:
a) lokomotivförare, vilka erhållit avsked från sin befattning och till

följd av sjuklighet eller av andra ömmande omständigheter äro i behov
av en tillökning i den dem tillkommande pension;

b) i tjänst varande lokomotivförare, vilka j)å grund av sjuklighet
nödgas taga tjänstledighet för att vid brunns- eller badort sköta sin
hälsa;

c) förutvarande eller i tjänst varande lokomotivförare, vilkas barn
visa mekaniska anlag och för utbildning av desamma äro i behov av
understöd.

§
Varje år utdelas tillsvidare fyra understöd, varje å tre hundra kro

nor. Understöd får behållas i två år; dock kan den, som under två
år redan åtnjutit understöd, ånyo tilldelas sådant.

§5.

Ansökning om understöd skall före den 1 april varje år ingivas av
sökande, vilken tjänstgjort vid Köping—Hults järnväg eller tjänstgjort
eller tjänstgör i Örebro—Köpings järnvägs tjänst, till styrelsen för
Örebro—Köpings järnvägsaktiebolag, och av sökande, vilken tjänstgjort
eller tjänstgör i statens järnvägars tjänst, till vederbörande distrikts
förvaltning.

Sedan bemälda styrelse och vederbörande distriktsförvaltningar före
den 15 april till järnvägsstyrelsen jämte egna yttranden insänt ansök
ningshandlingarna, meddelar styreisen beslut angående understödens
utdelande så tidigt, att desamma kunna utbetalas den 20 juni.
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VII: 2. Axel Roos' understödsfond.

§Denna fond är avsedd att lämna understöd i form av pensioner åt:
l:o) Änkor och minderåriga barn efter vid svenska statens järnvägs

byggnader anställda arbetare, vilka under pågående arbete lidit så svåra
kroppsskador att de därav ljutit döden; samt åt

2:o) vid svenska statens järnvägsbyggnader anställda arbetare, vilka
under därvid pågående arbeten ådragit sig så svåra kroppsskador, att
lyte därav uppstått, som antingen fullständigt berövat dem arbetsför
mågan eller i betydlig grad förminskat förmågan till självförsörjning;
med företrädesrätt för sådana arbetare, vilka före år 1895 haft anställ
ning vid statens norra stambanebyggnad.

§ 2.
Denna fond står under förvaltning av järnvägsstyrelsen eller den

myndighet, som i en framtid kan komma att hava högsta ledningen
och förvaltningen av svenska statens järnvägsbyggnader.

§3.
Fondens kapitaltillgångar skola i nämnda styrelses räkenskaper sär

skilt bokföras under benämningen »Axel Eoos' understödsfond för arbe
tare vid statens järnvägsbyggnader», samt årligen, i likhet med styrelsens
övriga räkenskaper, underkastas granskning, varvid granskningsmännen
alltid böra tillse att fondens tillgångar äro med fullt betryggande säker
het gjorda fruktbärande.

§4.
Det årliga räntebeloppet av fondens tillgångar skall på följande sätt

användas:

l:o) Sex procent av årsräntan skall järnvägsstyrelsen äga att dispo
nera till^ betäckande av förvaltningskostnader för denna fond.

2:o) Återstoden av årliga räntebeloppet skall utgå till pensioner åt
de i första paragrafen av detta reglemente omförmälda personer.

§5.
Det till pensioner för året tillgängliga räntebeloppet skall delas i tre

lika delar, därav
en tredjedel till fördelning i årliga pensioner av l:a klassen å två

hundra hronor;
en tredjedel till fördelning i årliga pensioner av 2:a klassen å ett-

hundrafemtio hr anor;
en tredjedel till fördelning i årliga pensioner av 3:e klassen å ett

hundra Tcronor,

,  § 6.
Uppstår vid dessa fördelningar av årsräntan överskott, skall detta

tilläggas fondkapitalet för att öka detsamma.

§7.
Ansökning om pension från denna fond skall skriftligen ingivas till

järnvägsstyrelsen och vara åtföljd av:
l:o| Betyg om sökandens frejd;
2:o) Intyg av läkare om beskaffenheten av den kroppsskada, varav

sökanden lider;
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3:o) Intyg av tvenne trovärdiga personer att kroppsskada inträffat
under arbete vid statens järnvägsbyggnader;

4:o) Sökes pension av änka, skall, utom prästbetyg om sökandens
frejd, även intyg av läkare eller av tvenne trovärdiga män företes, att
hennes man i livstiden under arbete vid statens järnvägsbyggnader
lidit sådan kroppsskada att döden därav blivit följden;

5:o) Sökes pension för minderåriga barn, skall angående deras fader
sådant intyg ansökningen bifogas, som i nästföregående punkt säges,
jämte prästbetyg om barnens ålder.

§8.
Järnvägsarbetare, som erhåller pension från denna fond, äger att

uppbära densamma, så länge han för varje år till järnvägsstyrelsen
insänder prästbetyg att han lever och fortfarande åtnjuter medborger
ligt förtroende. Anka, som tilldelas pension, skall ock äga åtnjuta
densamma, så länge hon företer prästbetyg om god frejd och att hon
fortfarande lever ogift. Minderåriga barn, vilka tillagts pension, äga
uppbära densamma till fyllda femton år, skolande barnens målsmän
vara pliktiga att årligen angående dem förete prästbetyg om deras ålder.

§ 9-
När pensionstagare avlidit eller förlorat rätt att vidare uppbära

pension, skall den lediga pensionens belopp under nästföljande kalen
derår icke utdelas, utan alltid besparas och tilläggas fondkapitalet för
att öka detsamma.

§ 10.
Lediga pensionsrum, sedan den i § 9 omförmälda tid tilländagått,

böra genom styrelsens försorg i allmänna tidningarna så ock genom
samtliga konungens befallningshavandes i riket länskungörelser bringas
till allmänhetens kännedom.

§ 11-
Skulle, till följd av räntefotens nedgång, det i § 5 bestämda pensions

belopp för alla tre pensionsklasserna icke kunna fullt utgå, bör en
proportionsmässig minskning å alla klassernas pensioner verkställas,
intilldess att, genom donationsfondens successiva tillväxt, pensions
beloppen kunna åter höjas att utgå efter sin ursprungliga storlek.

§ 12.
Skulle i en framtid, genom donationsfondens tillökning, den årliga

avkastningen hava stigit så mycket, att pensionsbeloppen kunna höjas
utöver vad i § 5 är stadgat, må styrelsen efter prövning av omständig
heterna sådant ombesörja.

§ 13.
Utdrag av revisionsberättelsen rörande fondens ställning och antalet

årligen utgående pensioner skall genom styrelsens försorg för varje år
i allmänna tidningar offentliggöras.

§ 14.
Till andra ändamål än i detta reglementes 4 § är stadgat, må fon

dens tillgångar icke användas.
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VII: 3. Norra Södermanlands järnvägs understödsfond.

Känteavkastningen skall användas till pensioner, som till storleken
bestämmas för varje år och utdelas i slutet av december månad. Berät
tigade att erhålla pension äro efterlevande änkor eller oförsörjda barn
till »understödsföreningen Norra Södermanlands järnvägs pensions
kassas» s. k. överåriga delägare, som därav bevisligen äro i behov.

VII: 4. Nils Varenius' fond.

Enligt testamente den 18 februari 1936 förordnade framlidne ombuds
mannen hos järnvägsstyrelsen Nils Gustaf Otto Varenius' änka, att samt
liga vid hennes död efterlämnade tillgångar skulle bilda en fond benämnd
»Nils Varenius' fond». Av denna fond skulle avkastningen årligen, lämp
ligen vid jultiden, utdelas i poster till i statens järnvägars tjänst anställda
personery vilka, oberoende av tjänstegrad, därav kunde vara i behov på
grund av försörjningsplikt eller sjuklighet eller för studier. Fonden skulle
förvaltas under Kungl. Järnvägsstyrelsens överinseende av lämpligt antal
av styrelsen utsedda personer. Fondens förvaltning skulle årligen
granskas av två av styrelsen utsedda revisorer.

Sedan änkefru Varenius avlidit den 27 mars 1936, har järnvägssty
relsen med stöd av testamentet fastställt stadgar beträffande fondens för
valtning. Förvaltningen omhänderhaves av fem personer (förvaltnings
män), vilka utses av järnvägsstyrelsen. - Förvaltningsmännen åligga att
ombesörja utdelning av fondens avkastning, men skall, innan utdelning
sker, förslag härom underställas järnvägsstyrelsen för godkännande.

Utdelning av understöd verkställes i regel under december månad
och endast i undantagsfall på annan tid.

Ansökan om understöd eller förslag å person, som anses böra ifråga-
komma till utdelning ur fonden, skola senast den 15 oktober insändas
under adress: Nils Varenius' fond, Kungl. Järnvägsstyrelsen, Stockholm.

VII: 5. Hälsingborg—Hässleholms järnvägsaktiebolags
50-års jubileumsfond.

Avkastningen av denna fond är avsedd för beredande av tillfälliga
understöd åt behövande hos Hälsingborg—Hässleholms järnvägsaktie
bolag förut anställda befattningshavare och f. d. befattningshavare eller
deras efterlevande.

Ansökan om understöd eller förslag å personer, som anses böra
ifrågakomma till utdelning från denna fond, bör före den 15 november
varje år ingivas till distriktschefen vid III distriktet. Sålunda inkomna
ansökningar och förslag skola före den 1 december samma år av
distriktschefen med yttrande insändas till järnvägsstyrelsen. Styrelsen
meddelar därefter beslut under första hälften av december månad och
låter tillställa vederbörande beviljade understöd.

— 112 —



ötr 8. Pensioneringsbestämmelser. VIII»!

VIII. Stiftelsen statsbanepersonalens pensions- och
understödsfond samt övriga av styrelsen för

nämnda stiftelse förvaltade fonder.

Samtidigt med att Kungl. Maj:t fastställde reglemente för Stiftelsen
statsbanepersonalens pensions- och understödsfond samt instruktion för
dess styrelse ocli tjänstemän förordnade Kungl. Maj:t, att direktionens
för statens järnvägars änke- och pupillkassa funktion i avseende å för
valtningen av Oscar och Maria Wiklanders understödsfond skulle från
och med den 1 juli 1937 övertagas av styrelsen för stiftelsen samt att sist
nämnda styrelse från och med den 1 juli 1937 tills vidare jämväl skulle
övertaga förvaltningen av de övriga donationsfonder, vilkas förvaltning
intill nyssberörda tidpunkt ankommit på direktionen för statens järn
vägars änke- och pupillkassa. Granskning av förvaltningen av omför-
mälda donationsfonder och fondernas räkenskaper skulle verkställas av
stiftelsens fullmäktige och revisorer.

VIII: 1. Reglemente för Stiftelsen statsbanepersonalens pensions-
och understödsfond,

fastställt av Kungl, Maj:t den 18 juni 1937.

1 §.
Stiftelsen har till ändamål att enligt bestämmelserna i detta regle

mente lämna ekonomisk hjälp till efterlevande barn och änkor efterstatsbanepersonal. ^ ̂
Stiftelsens angelägenheter handhavas av särskilda, i den ordning i

detta reglemente närmare angives, utsedda fullmäktige jämte en styrelse.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 §.
Stiftelsens tillgångar utgöras av
l:o) medel, som i följd av bestämmelserna i punkt 11 i överenskom

melsen den 14 december 1936 mellan svenska staten och statens järn
vägars änke- och pupillkassa av kassan överlämnats till stiftelsen;

2:o) medel, som genom gåvor och donationer eller annorledes kunna
tillföras stiftelsen, samt

3:o) räntor och andra vinstmedel.

4§.
De medel, som utgöra stiftelsens tillgångar, skola göras räntebärande

och redovisas i värdehandlingar eller skuldförbindelser av nedan angivna
slag, nämligen:

a) av staten utfärdade eller garanterade obligationer,
b) Sveriges allmänna hypoteksbanks eller Konungariket Sveriges

stadshypotekskassas obligationer,
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c) av riksbanken, riksgäldskontoret, bankbolag eller sparbank utfär
dade fordringsbevis samt

d) obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garan
terade av svensk kommun, som till lånets upptagande eller garanterande
erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd.

Stiftelsen må tillika utlämna lån mot säkerhet av inteckning i fastig
het å fri och egen grund i Stockholm inom två tredjedelar av fastig
hetens senast fastställda taxeringsvärde; dock att för intecknings god
kännande som säkerhet de å fastigheten befintliga åbyggnaderna i varje
fall skola vara brandförsäkrade i något brandförsäkringsbolag inom riket
med vederbörligen fastställd bolagsordning.

Stiftelsen tillhöriga obligationer skola, där så kan ske, inskrivas och
förvaras hos respektive utställande institutioner men eljest förvaras
i bank.

Stiftelsens övriga säkerhetshandlingar skola förvaras i bank.
För löpande utgifter må hållas en mindre handkassa. I övrigt må

kontanta medel, därest sådant kan finnas vara för stiftelsen fördelaktigt,
i avbidan på annan placering hållas insatta, mot högsta möjliga ränte-
gottgörelse, i bankinrättning med av Kungl. Maj:t fastställd bolags
ordning.

5 §.
I 3 § punkt l:o) omförmälda medel, efter avdrag av det belopp, som

enligt andra stycket i denna paragraf utgör barnpensionsfonden, bilda
stiftelsens grundfond. Avkastningen av grundfonden, till vilken fond
avsättning icke skall ske, skall användas för det ändamål, som i 6 §
här nedan angives. I den mån avkastningen av sagda fond, sedan kost
naderna för stiftelsens förvaltning gäldats, icke under ett bokföringsår
förbrukats, skall överskottet vid bokföringsårets utgång redovisas i stif
telsens dispositionsfond.
Av de i 3 § punkt l:o) omförmälda medel skall ett belopp, motsva

rande skillnaden mellan å ena sidan det kapitaliserade värdet av pen
sionerna till barn efter den 1 juli 1937 i tjänst varande delägare i statens
järnvägars änke- och pupillkassa, om barnpensionsåldern utgjort 21 år,
och å andra sidan motsvarande kapitalvärde vid tillämpning av den i
allmänna familjepensionsreglementet angivna barnpensionsåldern, 19 år,
bilda en fond, benämnd barnpensionsfonden. Barnpensionsfonden är
avsedd att täcka barnpensionskostnaderna enligt 7 §. Därest emellertid
ifrågavarande fond icke skulle förslå till gäldandet av barnpensionerna,
få för nämnda ändamål tagas i anspråk jämväl medel ur dispositions
fonden samt i sista hand, om så skulle befinnas oundgängligen nödvän
digt, även medel ur ovan omförmälda grundfond. Sedan inga barn-
pensionsberättigade längre finnas, skall eventuellt överskott i barnpen
sionsfonden överföras till grundfonden eller dispositionsfonden efter
fullmäktiges bestämmande.

Till den i första stycket i denna paragraf omförmälda dispositions
fonden, ur vilken skola bestridas understöd av tillfällig natur enligt
bestämmelserna i 8 § här nedan, skola jämväl hänföras i 3 § punkt 2:o)
angivna medel, därest icke för i sagda punkt omförmäld gåva eller dona
tion annorlunda bestämts.

6§.
1 mom. Fullmäktige äga, efter prövning i varje särskilt fall, tilldela

i 3 mom. här nedan omförmälda barn fast understöd till belopp av
384 kronor om året jämte rörligt tillägg därå enligt enahanda grunder,
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som i 5 § 3 mom. allmänna familjepensionsreglementet^) angivas, dock
att fullmäktige, därest medelstillgången så gör nödvändigt, må besluta
lägre understöd än här angivits. Såsom villkor för åtnjutande av dylikt
understöd gäller, att barnet ifråga skall hava uppnått den levnadsålder,
då barnpension icke vidare utgår, att barnet är ur stånd att sig självt
försörja antingen på grund av före denna ålder ådragen sjukdom eller
lyte eller på grund av ofärdighet eller svår sjukdom, som förefanns vid
faderns frånfälle, under villkor tillika att barnet då var av dennes för
sörjning beroende.

Såsom ytterligare förutsättning för understöds erhållande gäller vi
dare, att omständigheterna i övrigt äro ömmande.

Understöd, som här avses, må icke tilldelas barn, som åtnjuter stadig
varande försörjning av fattigvården.

Såsom villkor för utbetalning av fortsatt understöd gäller, att till
styrelsen årligen insändes tillförlitlig utredning därom, att de förhål
landen, som föranlett understödets beviljande, alltjämt äro för handen.

Efter bemyndigande av fullmäktige må understöd, varom i detta
moment är fråga, kunna av styrelsen beviljas för tiden intill nästa full
mäktigemöte, då fullmäktige skola besluta, om sådant av styrelsen be
viljat understöd fortfarande skall utgå.
2 mom. I synnerligen ömmande fall må i 1 mom. omförmält under

stöd kunna ifrågakomma, även om det icke blivit till fullo styrkt, att
i avseende å tidpunkten, då sjukdomen eller lytet inställt sig eller för
sörjningsoförmågan inträtt, sådant förhållande är för handen, som utgör
förutsättning för understöds beviljande. Såsom villkor för understöds
utanordnande i sådant fall skall dock gälla, att den till understöd ifråga
satta efter faderns frånfälle icke varit i stånd att sig själv försörja och
därjämte, då det gäller dotter, ej ingått äktenskap. Beslutet skall i proto
kollet vara närmare motiverat.
3 mom. Berättigade till understöd enligt 1 och 2 mom. äro i första

hand dels barn, som före den 1 juli 1937 varit eller äro pensionstagare
från statens järnvägars änke- och pupillkassa, dels ock arvsberättigade
barn efter tjänstemän vid statens järnvägar, som vid statens övertagande
av nämnda kassa voro delägare i densamma. Därest emellertid avkast
ningen av grundfonden så medgiver, må jämväl efterlevande barn till
annan statsbanepersonal, vilkens familjepensionering ordnats genom sta
tens försorg eller med bidrag av statsmedel, kunna komma i åtnjutande
av här berört fast understöd.
4 mom. Fast understöd utbetalas månadsvis i efterskott från och

med den månad, under vilken ansökningen om understödet inkommit
till stiftelsen, förutsatt att familjepensionsrätten då upphört. I undan
tagsfall må understöd utgå från annan tid än den nu angivna. Avlider
den, som åtnjuter dylikt understöd, skall detsamma utgå till och med
månaden näst efter den, under vilken dödsfallet inträffat.

Anm. i. 6 § har erhållit ovanstående ändrade lydelse enligt Kungl. Maj:ts brev
den 16 december 1938.

Anm. 2. Kungl. Maj:t har genom brev den 10 oktober 1947 förordnat, att under
stöd enligt denna paragraf må under tiden från och med den 1 oktober 1947 enligt
fullmäktiges beslut, utgå med ett årligt belopp av högst 750 kr. jämte rörligt till-
lägg därå enligt enahanda grunder, som angives i 11 § 1947 års allmänna familje-
pensionsreglemente; med rätt för fullmäktige att, därest medelstillgången så gör
nödvändigt, besluta om sänkning av tidigare beviljade understöd.

Barn till tjänsteman, vilken vid statens övertagande av statens järn
vägars änke- och pupillkassa var delägare i kassan och då var i tjänst vid

1) Avser familjepensionsreglementet av år 1936.
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statens järnvägar, äger att efter fyllda 19 år och intill uppnådd ålder av
20 år från stiftelsen uppbära barnpension med belopp, motsvarande vad
som skolat utgå, därest barnpensionsåldern i allmänna familjepensions-
reglementet utgjort 20 år. Dock gäller, att från stiftelsen utgående pen
sionsbelopp i förekommande fall skola reduceras, så att till samtliga
efterlevande efter en och samma tjänsteman icke må utgå sammanlagt
större pension, än som av dem erhållits, därest barnpensionsåldern i
nyssnämnda familjepensionsreglemente varit 20 år.

Ävenledes äga barn efter sådan delägare i statens järnvägars änke-
och pupillkassa, som vid kassans övertagande icke kvarstår i statens
järnvägars tjänst eller för vilken de övergående stadgandena i kassans
reglemente då gälla, och barn, som vid tidpunkten för övertagandet åt
njuter pension från kassan, att från stiftelsen uppbära pension intill
uppnådd ålder av 20 år med belopp, motsvarande vad som skolat utgå,
därest pension enligt punkt 7 i överenskommelsen den 14 december
1936 mellan staten och statens järnvägars änke- och pupillkassa utgått
till 20 år. Dock gäller, att från stiftelsen utgående pensionsbelopp i
förekommande fall skola reduceras, så att till samtliga efterlevande
efter en och samma tjänsteman icke må utgå sammanlagt större pension,
än som av dem erhållits, därest barnpensionsåldern enligt nyssnämnda
överenskommelse varit 20 år.

Därest två eller flera barn åtnjuta pension enligt detta reglemente,
skall sammanlagda pensionsbeloppet delas lika mellan dem.

Ansökan om pension enligt förestående skall ingivas till stiftelsens
styrelse, i fråga om barn, som från järnvägsstyrelsen uppburit pension,
genom vederbörande byrå i nämnda styrelse, och i fråga om andra barn
av målsman eller förmyndare för barnet. Det åligger de senare att i
samband med ifrågavarande ansökan till stiftelsens styrelse insända
åldersbetyg för barnet samt i förekommande fall det pensionsbrev, enligt
vilket barnet ifråga åtnjutit pension intill uppnådda 18 respektive 19
års ålder.

Efter vederbörlig prövning utfärdas pensionsbrev enligt av styrelsen
fastställt formulär.

Pension utbetalas månadsvis i efterskott samt utgår till och med den
månad, varunder pensionstagaren fyller 20 år, eller, om denne dessför
innan avlider, till och med månaden näst efter den, varunder dödsfallet
inträffat.

8 §.

1 mom. Av i dispositionsfonden tillgängliga medel äger styrelsen,
under förutsättning att omständigheterna äro synnerligen ömmande, be
vilja tillfälliga understöd av följande art, nämligen

l:o) beträffande änkor:
a) tillfällig hjälp för genomgående av viss utbildningskurs eller för

erhållande av viss utbildning, allt i syfte att därigenom vinna bättre
förvärvsmöjligheter;

b) tillfällig hjälp vid svårare sjukdom, som åsamkat vederbörande
pensionstagare i förhållande till dennes pension eller andra förvärvs
möjligheter stora kostnader;

c) tillfällig hjälp för erhållande av konvalescentvård efter genom
gången svårare sjukdom, under hänsynstagande till under b) nämnda
särskilda förhållanden;

2:o) beträffande barn, vilka antingen äro arvsberättigade eller äro
födda utom äktenskapet och sakna arvsrätt men för vilka fadern varit
underhållsskyldig:
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a) tillfälligt studiebidrag, innefattande även bidrag för yrkesut
bildning;

b) tillfällig hjälp vid svårare sjukdom med iakttagande av de när
mare villkor, som angivits under l:o) b) här ovan;

c) tillfällig hjälp för erhållande av konvalescentvård efter genom
gången svårare sjukdom under iakttagande av samma förutsättningar,
som angivits under l:o) b) här ovan;

d) begravningshjälp till ett belopp av 200 kronor ifråga om barn, som
vid sitt frånialle åtnjöt pension från stiftelsen;

e) underhållsbidrag till icke pensionsberättigade barn under 16 år,
varvid dylika bidrag må, efter prövning av föreliggande omständigheter,
kunna medgivas att utgå mera än en gång eller med viss regelbundenhet.
2 mom. Berättigade till erhållande av i 1 mom. angivna understöd

äro änkor och barn efter delägare i änke- och pupillkassan ävensom
efter annan statsbanepersonal, vilkens pensionering ordnats genom sta
tens försorg eller med bidrag av statsmedel, varvid dock skall gälla,
att änkor och barn efter delägare i änke- och pupillkassan skola äga
företräde till erhållande av tillfälliga understöd.
S mom. Änka efter tjänsteman, som tidigare varit delägare i statens

järnvägars änke- och pupillkassa men vid statens övertagande av kassan
icke längre var delägare, må vid synnerligen ömmande förhållanden
kunna ifrågakomma till tillfälligt understöd, varvid detsamma även kan
medgivas att utgå mera än en gång eller med viss regelbundenhet, allt
beroende på de närmare omständigheterna i det förekommande fallet.
4 mom. Styrelsen eller fullmäktige äga även i andra fall av synner

ligen ömmande natur än de, som förut i denna paragraf närmare angivits,
lämna tillfälligt understöd till änkor och barn efter statsbanepersonal,
i  första hand dock till efterlevande efter sådan personal, som varit
delägare i statens järnvägars änke- och pupillkassa.
5 mom. Samma förmåner, som enligt 1 mom. l:o) a)—c) samt 3 och 4

mom. kunna tillkomma änka, må jämväl under i övrigt lika förhållanden
och villkor tillgodonjutas av dels änka, som ingått nytt äktenskap och
därigenom gått förlustig förutvarande pensionsrätt men på nytt blivit
änka, dels ock frånskild hustru till avliden delägare, som varit tillför
säkrad familjepension för sina anhöriga av staten eller med bidrag av
statsmedel, under förutsättning tillika att den frånskilda hustrun ej in
gått nytt äktenskap.
6 mom. I denna paragraf avhandlade tillfälliga understöd skola med

i 1 mom. 2:o) e) och 3 mom. angivna undantag, utgå med engångsbelopp,
som till storleken bestämmas efter noggrann och ingående prövning från
fall till fall; skolande alltid styrelsens beslut i protokollet närmare
motiveras.

Anm. 8 § har erhållit ovanstående ändrade lydelse enligt Kungl. Maj:ts brev
den 16 december 1938 och 10 oktober 1947.

9 §.
Fullmäktige skola till antalet vara nio. Av dessa skola sex företräda

tjänstemän inom lönegraderna Ca och Ce 1—15 samt arbetare, på vilka
1947 års familjepensionsreglemente för arbetare är tillämpligt, och skola
jämte en förste och en andre suppleant för var och en av dem utses av
styrelsen för Svenska järnvägsmannaförbundet. Övriga tre fullmäktige
skola företräda tjänstemän inom lönegraderna Ca och Ce 16—36 samt
förordnandetjänstemän och skola jämte en förste och en andre suppleant
för var och en av dem utses, två av centralstyrelsen för Statens järn-
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vägars befälsförbund och en av styrelsen för Svenska järnvägarnas kon-
tor^ersonal- ocli arbetsledareförbund.

S^ullmäktige. och deras suppleanter utses före den 1 mars det år, var
under först utsedda fullmäktiges mandat utgår.

Uppdraget att vara fullmäktig eller suppleant avser tiden från och
med det lagtima möte, som hålles nyssnämnda år, intill det lagtima möte,
som äger rum sex år därefter.

Till fullmäktig och suppleant må endast utses i statens järnvägars
tjänst varande person, tillhörande den grupp, som han enligt förestå
ende är avsedd att företräda. Ledamot av stiftelsens styrelse, suppleant
för sådan ledamot eller tjänsteman i styrelsen må ej utses till fullmäktig
eller suppleant.

Vid utseende av fullmäktige och suppleanter bör av vederbörande per
sonalorganisation tillses, att olika befattningshavargrupper och skilda
delar av landet bliva representerade.
Om utsedda fullmäktige och suppleanter lämnas meddelande till järn

vägsstyrelsen och stiftelsens styrelse.

Anm. 9 § har erhållit denna ändrade lydeiso enligt Kiingl. Maj;ts brev den 18
november 1949.

10 §.
Fullmäktige sammanträda i Stockholm till lagtima möte vart tredje

år i maj och däremellan till urtima möte, så ofta styrelsen finner sådant
möte erforderligt eller detta för uppgivet ändamål skriftligen påfordrats
av stiftelsens revisorer eller av minst fem fullmäktige.

Kallelse till fullmäktigemöte utfärdas av järnvägsstyrelsen på fram
ställning av stiftelsens styrelse senast 15 dagar före mötets början.
Kallelsen tillställes varje fullmäktig. Anmäles förfall, inkallar järnvägs
styrelsen suppleant.

Fullmäktigemöte får icke pågå under längre tid än tre dagar.

11 §•
Fullmäktige äga att granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper.

Över de anmärkningar, som därvid kunna förekomma, inhämte fullmäk
tige yttrande av styrelsen. Sedan fullmäktige avslutat sin granskning,
hava fullmäktige att fatta beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen.

Fullmäktige äga vidare att överlägga och fatta beslut i frågor rörande
förvaltningen, och beträffande ändring i eller tillägg till reglementet
eller den för styrelsen och stiftelsens tjänstemän gällande instruktionen.

Fullmäktiges beslut i fråga om ändring i eller tillägg till reglementet
äro ej gällande, förrän de blivit underställda Kungl. Majrts prövning
och av Kungl. Maj:t godkända. Samma gäller ock instruktionen för sty
relsen och stiftelsens tjänstemän.

Vid lagtima möte hava fullmäktige därjämte dels att välja ledamöter
och suppleanter i styrelsen ävensom revisorer och suppleanter för dem,
dels ock att bestämma arvoden åt dessa och stiftelsens tjänstemän.

Vid urtima möte må icke andra frågor behandlas än de, som blivit
i kallelsen till mötet angivna eller med dem äga omedelbart sammanhang.

12 §. ^
Alla frågor, som skola föreläggas fullmäktige, böra i god tid före

fullmäktigemötet tillställas fullmäktige och deras suppleanter, varjämte
av fullmäktige väckta frågor skola, när så är möjligt, åtföljas av styrel
sens yttrande.
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Fullmäktiges möte öppnas av styrelsens ordförande, varefter full
mäktige utse ordförande vid mötet.

Vid fullmäktiges möten föras protokoll, vari upptages varje av full
mäktige fattat beslut men av överläggningen endast sådant yttrande,
vars införande av fullmäktige beslutas.

För beslut om ändring i eller tillägg till reglementet erfordras minst
två tredjedelar av de i omröstningen deltagandes röster. Andra frågor
avgöras genom enkel röstpluralitet. Vid lika röstetal i dylikt fall gäller
den mening, som biträdes av mötets ordförande.

Styrelsens ledamöter äga att vid fullmäktigemöte deltaga i överlägg
ningar men icke i beslut.

13 §.
Styrelsen utgöres av tre ledamöter, för vilka tre suppleanter skola

utses. Järnvägsstyrelsen äger utse en ledamot och en suppleant. Åter
stående två ledamöter jämte en förste och en andre suppleant för dessa
väljas av fullmäktige vid lagtima möte för tiden från detta mötes av
slutande intill avslutandet av nästa lagtima möte.

Valet förrättas genom sluten omröstning. De anses valda, som därvid
erhållit högsta röstetal. Vid lika röstetal avgöres valet genom lottning.

Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas.
Behörig att vara ledamot eller suppleant i styrelsen är allenast sådan

befattningshavare vid statens järnvägar, som enligt bestämmelserna i 9 §
kan utses till fullmäktig och tjänstgör i Stockholm eller dess omedelbara
närhet.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.
Styrelsen är beslutmässig endast om tre ledamöter äro närvarande.

Vid förfall för någon av de tre ordinarie styrelseledamöterna skall därför
suppleant inkallas.

Fullmäktig eller fullmäktigs suppleant, som väljes till ledamot eller
suppleant i styrelsen, frånträder uppdraget såsom fullmäktig eller
suppleant.

Anm. 13 § har erhållit denna ändrade lydelse enligt Kungl. Maj:ts brev den 18
november 1949.

14 §.
Förutom den granskning, som verkställes av fullmäktige, skall gransk

ning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper årligen äga
rum av två revisorer, vilka jämte lika antal suppleanter väljas för en
tid av tre år av fullmäktige vid lagtima möte på enahanda sätt, som är
föreskrivet beträffande val av styrelseledamot.

Uppdraget avser tiden från och med den 1 juli det år valet äger rum.
I  Till revisor eller revisors suppleant är den valbar, som kan utses
till fullmäktig eller är auktoriserad revisor eller av handelskammare
godkänd granskningsman.

Den, som varit revisor under två på varandra följande valperioder,
må ej därtill omedelbart återväljas.

15 §.
Revisor äger att när som helst inventera stiftelsens kontanta medel

och övriga tillgångar samt granska stiftelsens böcker, räkenskaper och
andra handlingar. Begär revisor upplysning rörande stiftelsens förvalt
ning, skall sådan lämnas honom genom styrelsens försorg.

Revisorerna sammanträda under mars månad för slutlig revision av
näst föregående års förvaltning. Denna revision skall vara fullgjord före
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utgången av månaden och en av revisorerna underskriven berättelse
över granskningen inom samma tid avlämnad till styrelsen. Revisions
berättelsen tillställes genom styrelsen fullmäktige och deras suppleanter.

Revisionsberättelserna för de tre sista räkenskapsåren framläggas
vid ordinarie fullmäktigemöte.

Vid fullgörandet av sitt uppdrag skola revisorerna ställa sig till efter
rättelse de särskilda föreskrifter,^ fullmäktige meddelat dem, såframt de
icke strida mot lag och författning eller detta reglemente.

Revisor äger att i förekommande fall åtnjuta reseersättning enligt
fullmäktiges bestämmande.

16 §.
Styrelsen^ för stiftelsen åligger att för varje år till järnvägsstyrelsen

för granskning överlämna stiftelsens räkenskaper jämte ett exemplar
av den i 15 § omförmälda revisionsberättelsen ävensom ett exemplar
av utav styplsen avgiven berättelse över stiftelsens förvaltning. Sist
nämnda berättelse skall jämväl tillställas samtliga fullmäktige och deras
suppleanter.

17 §.
^ Vid fullmäktiges möten äger fullmäktig av stiftelsens medel upp

bära arvode för varje mötesdag med aderton kronor samt i förekom
mande fall resekostnads- och traktamentsersättning enligt klass IIB i
gällande resereglemente jämte gottgörelse för mistade löneförmåner vid
statens järnvägar.

Anm. 17 § har erhållit denna ändrade lydelse enligt Kungl. Mairts brev den 10
oktober 1947.

18 §.
Styrelsens förvaltningsberättelser samt revisionsberättelserna även

som fullmäktiges protokoll skola mångfaldigas samt hållas tillgängliga
för dem, som önska taga del av desamma.
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övergångsbestämmelser.

Förestående reglemente skall träda i kraft den 1 juli 1937.
De år 1935 valda fullmäktige för statens järnvägars änke- och pupill-

kassa hava att utse styrelse och revisorer i stiftelsen att fungera, intill
dess efter reglementets ikraftträdande val av stiftelsens fullmäktige
under januari månad 1938 ägt rum och dessa fullmäktige vid lagtima
möte i maj månad 1938 utsett styrelse och revisorer i stiftelsen.
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VIII: 2. Instruktion för styrelsen för Stiftelsen statsbanepersonalens
pensions- och understödsfond ävensom för hos stiftelsen

anställda tjänstemän,

fastställd av Kungl. Maj:t den 18 juni 1937.

1 §•
Styrelsen för stiftelsen åligger att förvalta stiftelsens angelägenheter.
Stiftelsens firma tecknas av styrelseledamot med kontrasignation av

vederbörande tjänsteman i stiftelsen.

2 §.

Vid olika meningar inom styrelsen gäller den mening, om vilken de
flesta förena sig, dock att i fråga om placering av medel i sådana värde
handlingar och skuldförbindelser, som omförmälas i 4 § första stycket d)
i stiftelsens reglemente ävensom i fråga om beviljande av lån mot inteck
ning erfordras, att styrelsens samtliga ledamöter äro om beslutet ense.

3 §.

Styrelsen sammanträder så ofta styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot det påfordrar.

Ordföranden åligger:
att låta utfärda kallelse till styrelsens sammanträden och leda över

läggningarna vid desamma;
att hava överinseende över gör omålens behöriga gång; samt
att å styrelsens vägnar underteckna utgående, behörigen kontrasig-

nerade skrivelser.
Vid förfall för ordföranden inträder i hans ställe vice ordföranden

och vid förfall för denne den tredje styrelseledamoten.

5 §.

Hos stiftelsen äro anställda följande tjänstemän, nämligen
en redogörare, en sekreterare och en amanuens, vilka av styrelsen

antagas på förordnande tills vidare. Tjänsteman får icke kvarstå i stiftel
sens tjänst efter uppnådd pensionsålder.

Därjämte äger styrelsen att i mån av behov anlita tillfälliga biträden.
Anm. Kungl. Maj:t har genom brev den 10 oktober 1947 förklarat, att tjänsteman

hos stiftelsen må, därest styrelsen för stiftelsen på därom gjord ansökan så med
giver, kvarstå i stiftelsens tjänst efter uppnåendet av för honom i hans huvudsyssla
gällande pensionsålder.

6 §.

Redo göraren åligger:
1) att övervaka, att stiftelsens kapital- och räntefordringar samt in

komster i övrigt behörigen inflyta;
2) att bereda och för styrelsen föredraga ärenden rörande placeringar

av disponibla medel samt övriga ärenden rörande stiftelsens ekonomi;
3) att jämte en av styrelsens ledamöter handhava vården av stiftelsens

värdehandlingar;
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4) att kontrasignera check, som å stiftelsens räkningar utfärdas,
ävensom av stiftelsen eventuellt utställda skuldförbindelser, att kontra
signera överlåtelse av på stiftelsen ställd check eller värdehandling samt
att till vederbörlig bankräkning överföra behållning å stiftelsens post
girokonto för inkomster;

5) att upprätta anordningar över utbetalningar samt övervaka likvide
ring av desamma;

6) att handhava förskottskassan;
1) att i förekommande fall mottaga samt under förbehåll av anno

tation utfärda kvitto å till styrelsen direkt insänd likvid samt om möjligt
likviddagen insätta beloppet å vederbörlig bankräkning;

8) att föra dagbok över stiftelsens inkomster och utgifter;
9) att upprätta kassarapporter enligt styrelsens bestämmande;
10) att föra bok över stiftelsens värdehandlingar och depositioner samt

i övrigt den specialräkenskap, som är erforderlig;
11) att upprätta stiftelsens huvudbok och på denna grundad vinst- och

förlusträkning samt balansräkning;
12) att upprätta berättelse över stiftelsens verksamhet i den utsträck

ning styrelsen bestämmer; samt
13) att i övrigt tillhandagå med de upplysningar, tablåer o. d., som

styrelsen finner erforderliga.

§.
Sekreteraren åligger:
1) att bereda och för styrelsen föredraga ärenden rörande pensioner

och understöd m. m. samt uppsätta beslutade skrivelser och kontra
signera såväl dessa som pensionsbreven;

2) att föra protokoll vid styrelsens sammanträden;
3) att granska av amanuensen gjorda uträkningar av pensionsbelopp

samt utbetalningslistor för pensioner och understöd m. m.; samt
4) att i övrigt efter styrelsens anvisning biträda vid de göromål, som

må förekomma.

8 §.
Amanuensen åligger:
1) att emottaga till stiftelsen inkommande handlingar och expediera

utgående skrivelser samt föra diarium och handhava stiftelsens arkiv;
2) att uträkna pensionsbelopp samt föra erforderliga liggare över

pensioner och understöd samt uppsätta pensionsbrev;
3) att upprätta utbetalningslistor och utskriva utbetalningskort m m.

å från stiftelsen utgående pensioner och understöd m. m.;
4) att^ i förekommande fall annotera redogörarens kvitto å till stif

telsen direkt insänd likvid samt kontrollera, att medlen utan dröjsmål
insättas å styrelsens bankräkning;

5) att meddela erforderliga uppgifter till taxeringsmyndigheter; samt
^ 6) att i övrigt efter anvisning biträda vid de göromål, som må kunna
förekomma.

9§.
Hos styrelsen anställd tjänsteman äger åtnjuta avdragsfri ledighet

(semester) under 35 dagar för kalenderår på tid som av styrelsen
bestämmes.
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VIII: 3. Fonder, som tidigare förvaltats av direktionen för statens
järnvägars änke- och pupillkassa.

a) Mashindirektören m. m, E. Fränckels donationsfond. Enligt dona
tionsbrev den 10 juni 1873 skall kapitalet, 2,000 kronor, användas till
förmån för pensionärer i statens järnvägars änke- och pupillkassa sålunda,
att årliga räntan fördelas på två änkor efter avlidne delägare i kassan,
för ett år i sänder till vardera, med företräde för änkor efter sådana del
ägare, som tjänstgjort tillsammans med donator.

b) Ingenjören m. m. C. P. Sandbergs donation den 17 juli 1886 å
belopp av 1,000 kronor, som sedermera den 15 september 1891 ökats med
ytterligare 1,000 kronor, förvaltas, enligt donators föreskrift, under be
nämning »Fru C. P. Sandbergs fond», sålunda, att årliga ränteavkast
ningen av vardera kapitalbeloppet tillställes sådan banbetjäning vid sta
tens järnvägstrafik, som av befälet anses till följd av talrik familj och
knappa tillgångar företrädesvis förtjänt att komma i åtnjutande av en
tillfällig hjälp, och har donator särskilt uttryckt sin önskan, att ifrågava
rande understöd, så vitt omständigheterna medgiva, i tur och ordning
utdelas å olika distrikt.

c) Fonden för tillfälliga understöd^ vars ursprungliga kapital 1,000
kronor 20 öre, av herrar kommitterade, som ombesörjt anskaffandet av ett
genom bidrag från statens järnvägspersonal bekostat porträtt av herr
generaldirektören m. m. Troilius samt anordnandet av festmiddag till
firande av 25: te årsdagen av stats järnvägarnas första öppnande för trafik,
blivit med subskribenternas medgivande till direktionen överlämnat i
syfte att utgöra grundplåt för en fond, med vars avkastning tillfälliga
understöd kunde beredas behövande järnvägsmän eller deras familjemed
lemmar, skall enligt fullmäktiges för delägarne i pensionsinrättningen
beslut den 18 juni 1886, förvaltas sålunda att upplupna räntebeloppet
intill hälften användes för utdelning till tillfälliga understöd, varemot
räntans återstod jämte andra av givare uttryckligen för denna fond till-
äventyrs avsedda gåvomedel skola läggas till kapitalet.

d) Vice konsuln m. m. R. H. Schumburgs donation 1,000 kronor,
genom donationsbrev den 31 oktober 1895 till direktionen överlämnad
till minne av avlidne brodern, f. d. lithografen August Schumburg, född
i Pritzwalk den 21 oktober 1833 och död i Stockholm den 19 september
1895, skall enligt donators föreskrift förvaltas sålunda, att kapitalet, som
bokföres under namn av »August Schumburgs minnesfond» årligen ökas
med en procent, under det resten av räntebehållningen årligen utdelas i
en eller flera poster till sådana pensionärer, som i följd av ömmande om
ständigheter kunna vara i behov därav.

e) Generaldirektören m. m. Greve Rudolf Cronstedts donation, 2,000
kronor, enligt donationsbrev den 6 december 1896, förvaltas i enlighet
med donators bestämmelse sålunda, att räntan, på sätt direktionen finner
lämpligt, odelad, såsom gratifikation för varje år överlämnas till be
hövande änka eller barn efter avliden järnvägsman vid statens järnvägar,
oberoende av om han varit anställd på ordinarie eller extra stat.

f) överdirektören Viktor Klemmings donation, 2,000 kronor, enligt
donationsbrev den 1 januari 1905, förvaltas enligt donators föreskrift
under benämning »Barnens understödsfond» och är avsedd att utgöra
grundplåt till en fond, varav avkastningen skall användas till understöd
åt fattiga barn efter avlidna statsbanemän.
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Anm. Förslag till utdelning av räntemedlen från Maskindirektören E. Fränckels
donationsfond, Fru C. P. Sandbergs fond, Fonden för tillfälliga understöd, August
Schumburgs minnesfond. Generaldirektören Greve Rudolf Cronstedts donationsfond och
Barnens understödsfond skola årligen av distriktscheferna avgivas till styrelsen för
Stiftelsen statsbanepersonalens pensions- och understödsfond före utgången av novem
ber månad. Förslagen skola upptaga för var och en av de tre förstnämnda fonderna
två personer samt för var och en av övriga tre fonder en person. Förslag bör inne
hålla uppgift å den till understöd föreslagne i:>ersonens ålder samt familje- och ekono
miska förhållanden ävensom övriga uppgifter, vilka för bedömande av personens
behov kunna vara av betydelse. Åtnjuter vederbörande pension eller understöd, bör
uppgift därå med angivande av beloppet meddelas.

Som räntemedlen från maskindirektören E. Fränckels donationsfond och fru
C. P. Sandbergs fond utdelas åt därtill berättigade vid de särskilda distrikten i
nummerföljd, skall förslag till utdelning av räntemedlen å dessa fonder avgivas alle
nast av distriktschefen vid det distrikt, bland vars personal understödstagare för
året skola utses. Till ledning i detta hänseende meddelas, att under år 1947 utdelades
räntemedlen från Fränckelska fonden åt personer vid I distriktet och räntemedlen
från fru C. P. Sandbergs fond åt personer vid IV distriktet. Under år 1948 skola så
lunda räntemedlen från Fränckelska fonden tilldelas personer vid II distriktet och
ränteniedlen från fru C. P. Sandbergs fond personer vid V distriktet, o. s. v.

Styrelsen meddelar under förra hälften av december månad beslut angående dispo
sition av räntemedlen å samtliga ovan nämnda fonder och låter före jul tillställa
vederbörande dem tilldelade understöd. De, vilka föreslagits till understöd, men icke
tilldelats sådant, anmälas av styrelsen för stiftelsen hos styrelsen för statsbane
föreningen »Gör gott» för att möjligen erhålla understöd från samma förening.

g) Fru Sophia Elworths donation, 1,000 kronor, är genom donations
brev den 22 april 1893 till direktionen överlämnad i syfte att den minnes
vård, som av statens järnvägsmän år 1889 restes över hennes avlidne
make överdirektören Hjalmar Elworth på hans grav å Jönköpings östra
kyrkogård, även efter hennes död måtte kunna bevaras i ett det vackra
monumentet värdigt skick och med skyldighet för direktionen att efter
hennes död och allt framgent ombesörja vården och underhållet av detta
monument. Käntan å kapitalet skall årligen den 12 juli under Fru
Elworths livstid såsom tillfälligt understöd tilldelas en behövande ban
vakt vid statens järnvägar, företrädesvis sådan, som tjänstgjort under
överdirektör Elworths befäl, och skall sedermera till dylikt understöd
användas räntebehållningen utöver vad som erfordras för ovan nämnda
vård och underhåll. Järnvägsstyrelsen har den 31 augusti 1915 bestämt,
att omsorgen om vidmakthållandet av gravplatsen skulle tillsvidare över
tagas av statens järnvägar mot viss årlig ersättning från direktionen.

Anm. Distriktschefen vid det distrikt, bland vars personal understödstagare för
året skall utses, har att före utgången av juni månad till styrelsen för stiftelsen in
komma med förslag till en understödstagare med enahanda uppgifter, som föreskrivits
i fråga om förslag till understödstagare från de under a)—f) upptagna fonder. Under
år 1947 utdelades räntemedlen till person vid III distriktet och komma sålunda att
under år 1948 tilldelas person vid IV distriktet o. s. v.

Styrelsen meddelar före den 12 juli beslut angående disposition av räntemedlen,
vilka sistnämnda dag tilldelas vederbörande.

h) Fonden till handirektören David Magnus Euréns minne å ursprung
ligen 500 kronor genom gåvobrev av 27 november 1899. Sedan fonden
genom räntor eller annorledes uppgått till 1,000 kronor skall årliga av
kastningen efter förslag av vederbörande bandirektör såsom understöd
tilldelas någon vid nuvarande 4;e distriktet anställd, därav förtjänt ban
vakt eller änka efter sådan.

i) Överhanmästaren Christen Johnssons fond å 1,000 kronor genom
gåvobrev av 30 oktober 1900, varav räntan årligen i början av januari
skall tilldelas fyra av de mest behövande änkorna, företrädesvis dem,
som hava minderåriga barn, efter banvakter å linjen Falköping Eanten—
Nässjö.
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Anm. Distriktschefen vid II distriktet har att före utgången av december månad
till styrelsen för stiftelsen inkomma med förslag å fyra änkor, som fylla donators
villkor, varvid vederbörliga uppgifter, styrkande behörigheten och behovet att er
hålla understöd böra bifogas. Styrelsen meddelar beslut i början av januari månad
och låter tillställa vederbörande understöden.

j) Maurits Hahrs minnesgåva å 2,000 kronor. Genom gåvobrev den
16 juni 1902 har f. d. överdirektören m. m. M. Hahr till förvaltning av
direktionen överlämnat ett belopp av 2,000 kronor, vilket hopsamlats
bland järnvägstjänstemän och genom stationsinspektorsföreningen över
lämnats till f. d. överdirektören Hahr vid hans avgång ur statens järn
vägars tjänst. I enlighet med f. d. överdirektören Hahrs önskan har av
nämnda belopp bildats en fond, som under benämning »Mauritz Hahrs
minnesgåva» förvaltas av direktionen och från vilken ett understöd, mot
svarande ränta å beloppet, skall varje år den 16 juni utdelas. Berättigad
till understöd från denna fond är tjänsteman av högre grad manlig eller
kvinnlig, vilken, anställd antingen i järnvägsstyrelsen å byrå eller
kontor tillhörande trafikavdelningen eller å distrikten vid trafikavdel
ningen eller vid distriktschefsexpeditionen, för sjukdom måste besöka
brunns- eller badort och är i behov av understöd.

A7im. Understödet utdelas i tur åt därtill berättigad inom järnvägsstyrelsen och
vid de särskilda distrikten i nummerföljd. Understödstagare utses inom järnvägs
styrelsen av generaldirektören eller av den tjänsteman inom styrelsen, som av general
direktören bemyndigas fullgöra detta åliggande och vid distrikten av vederbörande
distriktschef.

Meddelande om vem som för året utsetts att erhålla understödet bör senast den

1 juni lämnas styrelsen för stiftelsen, som därefter låter tillställa understödstagaren
beloppet.

Under år 1947 utdelades understöd från fonden till tjänsteman vid I distriktet
och kommer sålunda understödet att under år 1948 tilldelas tjänsteman vid II
distriktet.

k) Oscar och Maria Wiklanders under stöds fond. Fondens tillgångar
utgöras av medel, som tillfallit statens järnvägars änke- och pupillkassa
på grund av ett utav byrådirektören Oscar Mauritz "Wiklander och hans
hustru Maria Sofia Wiklander, född Eenius, den 11 maj 1894 upprättat
testamente. Direktionen för nämnda kassa jämte två av Stockholms stads
fullmäktige utsedda personer förvalta fonden enligt ett den 25 oktober
1913 fastställt reglemente.

Reglemente

för förvaltningen av »Oscar och Maria Wiklanders understödsfond».

§ 1-
Fonden förvaltas av direktionen för statens järnvägars änke- och pupill

kassa jämte två av Stockholms stadsfullmäktige utsedda personer.

§ 2.
Fondens tillgångar utgöras av medel, som tillfallit statens järnvägars

änke- och pupillkassa på grund av ett utav byrådirektören Oscar Mauritz
Wiklander och hans hustru Maria Sofia Wiklander, född Renius, den II maj
1894 upprättat testamente. Dessa medel skola i kassans räkenskaper bok
föras såsom en särskild fond under ovannämnda namn.

§ 3.
HäKten av fondens nettobehållning skall årligen läggas till kapitalet.

Andra hälften av nettobehållningen skall utdelas till i behov av understöd
varande, i Stockholms stad boende och mantalsskrivna änkor och oförsörjda
döttrar efter avlidne delägare i statens järnvägars änke- och pupillkassa.
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§ 4.
De i § 3 omförmälda understöd skola utgå med 200 kronor till änka eller

dotter till avliden tjänsteman av högre grad och 100 kronor till änka eller
dotter till avliden tjänsteman av lägre grad.

I händelse någon del av den hälft av nettobehållningen, som må användas
till utdelning av understöd, icke disponeras, må densamma överföras till
kommande år för utdelning.

§ 5.
Varje år under förra hälften av oktober månad skall i minst två av de i

Stockholm utkommande dagliga tidningarna ävensom i minst en av de i
Stockholm utkommande järnvägstidningarna införas tillkännagivande angå
ende utdelning av understöd från fonden.

Detta tillkännagivande bör innehålla, förutom meddelande om villkoren
för att komma i åtnjutande av understöd från fonden, bestämmelse att ansök
ning om erhållande av understöd skall vara till direktionen för statens järn
vägars änke- och pupillkassa inkommen senast den 1 november och att vid
ansökningen skall fogas prästbetyg och ett av två trovärdiga personer utfärdat
intyg, styrkande sökandens behov av understöd.

§ 6.
Understöden från fonden skola utdelas den 1 december.

§ 7.
Fondens räkenskaper skola årligen granskas av samma revisorer, som

granska statens järnvägars änke- och pupillkassas räkenskaper. För gransk
ningen utgår till en var av dessa revisorer ett arvode av femtio kronor.

§ 8.
Utöver den granskning, som i nästföregående § finnes omförmäld, äga

fullmäktige för statens järnvägars änke- och pupillkassa att granska fondens
förvaltning och räkenskaper på enahanda sätt, som är föreskrivet i § 24 i
det för kassan gällande reglemente ifråga om kassans förvaltning och räken
skaper och att i den berättelse, som de enligt § 27 i samma reglemente skola
till Kungl. Maj:t avgiva, intaga redogörelse över granskningen av fondens
förvaltning och räkenskaper samt avgiva yttrande ifråga om ansvarsfrihet
för fondens förvaltning.

VIII: 4. Övriga fonder, som förvaltas av stiftelsens styrelse.

a) Växjö—Alvestads, Växjö—Åseda—Rultsfreds och Växjö—Tings-
ryds järnvägsaktiebolags under stöds fonder. Avkastningen å medlen skall
efter därom gjord ansökan och styrelsens för stiftelsen prövning utdelas
såsom tillfälliga understöd enligt samma grunder, som i 8 § i stiftelsens
reglemente föreskrives och utgå till änkor och barn efter befattnings
havare vid förenämnda av staten övertagna järnvägar samt vid likaledes
övertagna Östra Värends järnväg och reparationsverkstaden i Växjö.

b) Kalmar—Berga och Mönsterås järnvägars understöds fond. Med
len äro avsedda att användas, då person, som varit i nämnda järnvägars
tjänst eller dennes familjemedlem är i trängande behov av hjälp vid
sjukdom o. d.

c) Hans Nilssons stipendiefond. Årliga räntan å fondens kapital skall
tilldelas den änka eller familj efter avliden tjänsteman vid Östra Skånes
järnvägsaktiebolags järnvägar, som kan anses vara mest i behov av ett
understöd.
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d) Kalmar—Torsås järnvägs understödsfond. Räntan å fondens kapi
tal är avsedd att som understöd tilldelas person, som varit i Kalmar—
Torsås järnvägsaktiebolags tjänst eller sådan persons familjemedlem, i
båda fallen därest trängande behov av hjälp föreligger.

e) Stiftelse för beredande av understöd åt befattningshavare vid
Malmö—Ystads järnväg.

Ändamålet med stiftelsen framgår av följande utdrag ur dess stadgar:

§ 1-
Stiftelsen har till ändamål att ur avkastningen ay tillgångarna lämna

understöd åt befattningshavare — förutvarande eller i tjänst—vilka varit
anställda hos Malmö—Ystads Järnvägsaktiebolag eller vilka efter statens
övertagande av bolagets järnvägslinje Malmö—^Ystad äro eller varit
tjänstgörande å nämnda järnvägslinje.

Understöd må utgå vid oförvållad olycka såsom invaliditet _på grund
av olycksfall i tjänsten eller svårare sjukdomsfall i egen familj.
De befattningshavare, som innehaft anställning hos Malrnö Ystads

Järnvägsaktiebolag, äga företrädesrätt till erhållande av ifrågavarande
understöd; och må således först i andra rummet ifrågakomma annan här
ovan avsedd befattningshavare.

§4. ^
Av stiftelsens avkastning må högst fyra femtedelar årligen utdelas.

Återstoden av avkastningen lägges till kapitalet.

f) Bredåkra—Tingsryds järnvägs donationsfond. Årliga räntan eller
så stor del därav, som anses lämplig, skall användas till understöd åt
tjänstGinäii och. bctjänte, vilka varit anställda vid Blekinge kustbanor,
ävensom åt deras änkor och minderåriga barn. Da understödstagare av
dessa kategorier framdeles ej längre förefinnas, skall räntan resp. lämp
lig del därav användas till understöd åt tjänstemän vid statens^ järnvä
gar, vilka tjänstgöra eller tjänstgjort vid någon av de järnvägslinjer, som
ingått i Blekinge kustbanor, eller åt änkor och mindpåriga barn efter
tjänstemän, som vid sin bortgång tjänstgjorde eller tidigare tjänstgjort
vid någon av nämnda järnvägslinjer. Dock skall, sa länge personal, som
tillhört Bredåkra—Tingsryds järnväg, eller ock minderåriga barn e^er
sådan personal finnas i livet, understöd ur fonden ej tilldelas andra. D/1
understöd ur fonden äro endast den eller de berättigade, som till loljci
av sjukdom eller andra ömmande omständigheter dragas med ekonomiska
svårigheter. . o i i. •

g) Dofiätiofiefi Evik vou Ottevs fyiifiue. Donationens årsavkastning
skall användas till understöd åt i behov därav varande familjer, däri
mannen varit anställd i Mellersta Blekinge järnvägsaktiebolags tjänst,
och i främsta rummet till sådana, däri mannen genom olyckshändelse
under tjänsteutövning ljutit döden eller blivit svårt skadad. Därest under
stödssökande, tillhörande dylik familj, ej anmält sig, skall donationens
avkastning i stället användas till understöd åt i behov därav varande
familjer, i vilka mannen såsom tjänsteman vid statens järnvägar haft
sin tjänstgöring förlagd till sträckan Karlskrona—Karlshamn. ,1,. i

Bamilj, vari mannen genom olyckshändelse ljutit döden, skall alltid
hava företrädesrätt framför familj, vari mannen blivit
familj, vari mannen blivit så svårt skadad, att han icke kunnat bibehållas
i sin tjänst, skall hava företrädesrätt framför den familj, van mannen,

Ändringstryck nr 2 (15 blad)
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ehuru skadad, fått kvarstå i tjänst, och famil], vari mannen, ehuru skadad,
kvarstår i tjänst, skall hava företrädesrätt framför-familj, där mannen
ej råkat ut för olycksfall.

Vad här sagts om mannen i en familj skall tillämpas jämväl å ogift
son mom familj, vilken är eller varit av sonen för sitt uppehälle be
roende.

h) Trolle-Wachtmeistersha donationsfonden. Årliga räntan å fon-
dens medel eller så stor del av samma ränta, som av styrelsen för nämnda
stiftelse anses lämplig, är avsedd att användas till understöd åt tjänste
man och betjänte, vilka varit anställda vid Blekinge kustbanor, ävensom
åt deras änkor och minderåriga barn. Då understödstagare av dessa
kategorier framdeles ej längre förefinnas, skall räntan resp. lämplig del

användas till understöd åt tjänstemän vid statens järnvägar, vilka
^anstgora eller tjänstgjort vid någon av de järnvägslinjer, som ingått i
Blekinge kustbanor, eller at änkor och minderåriga barn efter tjänste
man, som vid sin bortgång tjänstgjorde eller tidigare tjänstgjort vid
någon av nämnda järnvägslinjer. Dock skall, så länge personal, som till
hört bolvesborg—Kristianstads järnväg, eller änkor och minderåriga
barn efter sadan personal finnas i livet, understöd ur fonden ej tilldelas
andra, i ill erhållande av understöd från fonden äro endast den eller de
berättigade, som till följd av sjukdom eller andra ömmande omständig
heter dragas med ekonomiska svårigheter.

1  Treffenhergs fond. Behållna årliga avkastningen av fonden
u  barn av tjänsteman vid statens järnvägar, vilken är
u län och tjänstgör vid järnvägslinje, som tillhört btockholm—Västerås—Bergslagens järnvägar. Barnet, som ej får
ava uppnått 21 ars ålder, skall med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska

villkor Imnas vara i särskilt behov av ekonomiskt bistånd; ägande barn
ay tjänstemän, som före Stockholm—Västerås—Bergslagens järnvägars
.orstatligande tjänstgjort vid järnvägslinje tillhörande nyssnämnda järn
vägar, företrädesrätt att ifragakomma till erhållande av ovan avsedd av
kastning. Under i övrigt likartade ekonomiska förhållanden skall före-
trade givas åt barn, vilket är behäftat med lyte eller sjukdom av be
skaffenhet att kunna antagas menligt inverka på barnets försörjnino-sför-
måga. A j o

j) Harmensha donationen. Fondens avkastning skall användas till
understöd åt behövande efterlevande till tjänstemän, vilka varit anställda
Vid järnvägslinjen Nässjö—Oskarshamn.

k) Karlskrona—Växjö järnvägs under stödsfond. Käntan å fondens
medel är avsedd att utdelas såsom pension eller understöd till förutva
rande befattningshavare vid Växjö—järnvägarna — i första hand Karls
krona—Växjö järnväg — och deras efterlevande.

Inkomna ansökningar om understöd skola jämte förslag å personer, som anses
böra ifrågakomma vid utdelning ur ovan under a)—k) angivna fonder, av distrikts-
cnet insänd as till Stiftelsen statsb anepersonalens pensions- och understödsfond före
utgången av november månad.

1) Vid statens övertagande av till trafikförvaltningen Göteborg—
Dalarne—Gayle hörande järnvägar hava följande fonder överlämnats till
stiftelsens förvaltning, nämligen: Bergslagernas järnvägars juhileums-
fond Gävle—Dala järnvägs jubileumsfond, Södra Dalarnes järnvägs
jubileumsfond, J. D. Simonssons fond: B. J. och Major D. lnsidanders
fond Avkastningen å de fyra förstnämnda fondernas medel skall, sedan
/lo lagls till kapitalet, användas för respektive järnvägars — å Simons
sons fond dock även för Lödöse—Lilla Edets och Kil—Fi^ksdalens
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järnvägars —- befattningshavares, f. d. befattningshavares eller dessas
familjemedlemmars bästa, varvid i första hand bör komma ifråga lind
randet av ekonomiska svårigheter på grund av sjukdom eller dödsfall.
Avkastningen å Insulanders fond skall fördelas bland de bäst behövande
bland Bergslagernas järnvägars banpersonal, vilka även i övrigt genom
ett plikttroget arbete och gott uppförande gjort sig förtjänta av under
stöd.

m) Södra Dalarnes järnvägs personals nnderstödskassa. Kassans
ändamål är att vid sjukdoms- och dödsfall eller olyckshändelse och
dylikt lämna penninghjälp i första hand till sådana befattningshavare,
som vunnit ordinarie anställning hos Södra Dalarnes järnvägsaktiebolag,
ävensom till dessas änkor och barn. Det är dock stiftelsen obetaget att
i den mån avkastningen förslår lämna understöd även åt extra befatt
ningshavare, som vunnit anställning vid samma bolag och i andra hand
till befattningshavare, som är anställd på bansträckan Krylbo—Rättvik,
eller till dessas änkor eller barn.

n) i överenskommelse mellan staten och Gävle—Dala järnvägars pen
sions- samt änke- och pupillkassa angående statens övertagande av
nämnda kassa stadgas, att Gävle—Dala järnvägs gåvofond, J. D. Simons
sons fond: G. D. J., Ellen Askers julgåvefond till barnen och August
Hjehnérs fninnesfond skola förvaltas av stiftelsen. Understöd fran fon
dema utdelas enligt följande bestämmelser:

för Gävle—^Dala järnvägs gåvofond: ränteavkastningen ur fonden an
vändes till hjälp åt pensionstagare ur förenämnda pensionskassa även
som till förutvarande kassadelägares avkomlingar, som i ett eller annat
avseende kunna vara i behov av särskilt understöd;

för öimonssons fond: Vio av avkastningen lägges till kapitalet och
återstoden tilldelas behövande f. d. befattningshavare vid Gävle—Dala
järnväg eller f. d. befattningshavares änkor eller oförsörjda barn;

för Askers fond: ena hälften av avkastningen lägges till kapitalet och
andra hälften utdelas den 23 december årligen till barn tillhörande
kassan; samt

för Hjelmérs fond: Vio av avkastningen lägges till kapitalet och resten
användes för Gävle—Dala och Södra Dalarnes järnvägap befattnings
havares och dessas familjemedlemmars bästa, varvid i första hand bör
komma ifråga lindrandet av ekonomiska svårigheter på grund av sjuk
dom eller dödsfall.

Ur ovan under 1) och m) upptagna fonder utdelas understöd i regel två^ gånger
årligen, och skola ansökningar vara inkomna till distriktschefen vid VII distriktet
senast den 15 april resp. 15 oktober varje år. Ansökningarna jämte förslag a per
soner, som anses böra ifrågakomma vid utdelningen, översändas av distriktschefen
till stiftelsen före utgången av maj resp. november.I  Ur under n) angivna fonder utdelas understöd i regel endast en gang årligen.
Ansökningar jämte förslag å understödstagare insändas av distriktschefen vid VII
distriktet till stiftelsen före utgången av november månad.

Ändringstryck nr 2 (15 blad)
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Formulär 1.

Formulär

till ansökning om avsked med invalid- eller sjukpension, att av
lämnas till vederbörande befäl.

Till

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Under åberopande av närlagda
lälcarintyg får jag härigenom vörd
samt anhålla om avsJced från min an
ställning vid statens järnvägar med
utgången av månad
19 samt om uthelcommande från
nämnda tidpunJct av den tjänstepen
sion, vartill jag författningsenligt må
vara berättigad. Jag innehar icke
annan statsanställning och åtnjuter
icke tjänste- eller familjepension och
ej heller familjelivränta eller eljest
av statsmedel utgående pension. För
fallna pensionsbelopp torde tillsändas
mig under adress:

den

(Namn.)

(Anställning och tj.-nr.)

Anm. Vid ansökningens insändande till styrelsen skall densamma vara åtföljd av
för sökanden upprättad vederbörligen kompletterad tjänstematrikel (personalakt, bl
nr 70 C, pensioneringskort för verkstads- och förrådsarbetare, bl nr 1112 D, eller
tjänstgörings- och pensioneringskort för arbetare, bl nr 226 A). Efter det ansök
ningen prövats, återställes tjänstematrikeln till vederbörande tjänsteställe.

Vederbörande distriktschef resp. förrådsintendent eller verkstadsföreståndare skall
avgiva yttrande över ansökningen och därvid till- eller avstyrka densamma med
hänsyn icke blott till innehållet i företett läkarintyg utan även till egen eller veder
börande befäls uppfattning i fråga om sökandens oförmåga att vidare sköta sin
tjänst. Därvid skall dessutom tillses, att läkarintyget utfärdats enligt fastställt
formulär (bi 91 E).

Angående sjukdagar se styrelsens cirkulär den 15 september 1951, nr 571.

Ändringstryck nr 3 (20 blad)
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Formulär 2.

Formulär

till ansökning om avsked med ålderspension av sådana tjänstemän,
som enligt gällande instruktion tillsättas av järnvägsstyrelsen,

att avlämnas till vederbörande befäl.

Till

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Undertecknady som vid utgången
av månad 19

uppnår 7 7.. 7

uppnått pensionerings
periods nedre gräns^ får härmed
vördsamt anhålla om avsked från min
öefattning vid statens järnvägar med
utgången av månad 19
samt om utbekommande från sist
nämnda tidpunkt av den tjänstepen
sion, vartill jag författningsenligt må
vara berättigad. Jag innehar icke
annan statsanställning och åtnjuter
icke tjänste- eller familjepension och
ej heller familjelivränta eller eljest
av statsmedel utgående pension. För
fallna pensionsbelopp torde tillsändas
mig under adress:

.... den ....

(Namn.)

(Befattning.)

Anm. Ansökningen skall vara åtföljd av i anmärkning å formulär 1, första stycket
avsedd tjänstematrikel.
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Formulär 3.

Formulär

till ansökning om avsked med ålderspension av sådana tjänstemän,
som enligt gällande instruktion tillsättas av di strikts chef
respektive verkstadsdirektören, förrådsdirektören, verk
stadsföreståndare eller förrådsintendent, och av arbetare,

att avlämnas till vederbörande befäl.

Till

(Myndighet, som äger bevilja avsked.)

UndertecJcnad, som vid utgången
av månad 19

uppnår pensionerings
uppnatt
periods nedre gräns, får härmed
vördsamt anhålla om avsTced från min
anställning vid statejis järnvägar med
utgången av månad 19
samt om uthehommande från sist
nämnda tidpunlct av den tjänstepen
sion, som av järnvägsstyrelsen må
bliva mig tillerhänd. Jag innehar
icke annan statsanställning och åt
njuter icke tjänste- eller familjepen
sion och ej heller familjelivränta
eller eljest av statsmedel utgående
pension. Förfallna pensionsbelopp
torde tillsändas mig under adress:

den

(Namn.)

(Anställning och tj.-nr.)

Överlämnas

till KungL Järnvägsstyrelsen,
kansli by rån.

Sökanden, som erhållit avsked med
utgången av månad
19 ,anmäles till erhållande av den

han • •
pension, vartill författningsenligt

må vara berättigad.
den

Atini. Ansökningen skall vara åtföljd av i anmärkning å formulär 1, första stycket,
avsedd tjänstematrikel.

Ändringstryck nr 3 (20 blad)
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Formulär 4.

Formulär'

till ansökning om rätt till förtidspension av sådana tjänstemän,
som tillsättas av järnvägsstyrelsen eller underlydande linjebefal,

att avlämnas till vederbörande befäl.

Till

Konungen.

UndertecJcnad får härmed anhålla om rätt att Tcomma i åtnjutande av
tjänstepension (förtidspension) från statens järnvägar enligt 11 §, 2 mom.
1947 års allmänna ̂ änstepensionsreglemente från och med
månad 19

Underdånigst

den

(Namn.)

(Befattning.)

19.

Anm. Ansökningen ingives tjänsts vägen till vederbörande distrikts chef, verk
stadsföreståndare eller förrådsintendent, som har att med eget yttrande och i övrigt
erforderlig utredning vidaresända densamma till styrelsen.

Ansökningen skall vara åtföljd dels av för sökanden upprättad tjänstematrikel
(personalakt), dels ock av avskedsansökan enligt formulär 5.
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Formulär 5.

Formulär

till ansökning om avsked, med förtidspension av sådana
tjänstemän, som tillsättas av järnvägsstyrelsen

eller underlydande linjebefäl.

Till

KungL Järnvägsstyrelsen.

Under förutsätt^iing att rätt till
tjänstepension (förtidspension) varder
mig av KungL Maj:t leviljad, får
jag härmed vördsaynt anhålla om av-
shed från min befattning vid stateyis
järnvägar med utgången av
månad 19 samt om utbekommande
från nämnda tidpunkt av den tjänste
pension, vartill jag må bliva berät
tigad. Jag innehar icke annan stats-
anställning och åtnjuter icke tjänste-
eller familjepension och ej heller
familjelivränta eller eljest av stats
medel utgående pension. Förfallna
pensionsbelopp torde tillsändas mig
under adress:

den

(Namn.)

(Befattning och. tj.-nr.)
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Formulär 6*

Formulär

till ansökning om familjepension.

Till

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Med bifogande av vederbörligt prästbevis får jag härigenom vördsamt
anhålla om utbehommande av den familjepension, vartill jag (och mina barn)
författningsenligt må vara berättigad(e) efter

Befattning

Fullständiga för- ocll tillnamn

vilken avlidit den 19 Pensionsbrevets nr ; *)
Livräntehrevets nr f)

Ben avlidne innehade icke annan statstjänst.
Ben avlidne innehade även befattning sdsoM yid
Jag innehar icke med tjänstepensionsrätt förenad statsanställning och åt
njuter ej heller tjänstepension från sådan anställning.
Jag innehar statsanställning såsom yiä
Jag (och mina barn) äger (äga) icke åtnjuta familjepension efter annan
än den avlidne.

Jag (och mina barn) äger (äga) åtnjuta familjepension såsom make (och
barn) till

För min avlidne make utfärdat fribiljettsbrev bifogas i och för ut
byte mot ett för mig personligen utfärdat fribiljettsbrev*).

Föifallna pensionsbelopp torde tillsändas mig under adress:

den gg

Ohs! Ppt icke tillänipligg skall överstrykas. (Namn.)
*) I förekommande fall.

Anm. 1. Prästbeviset skall angiva;
a) den avlidnes namn, födelse- ocb dödsdag samt civilstånd;
b) efterlevande makes namn, födelsedag och civilstånd samt da»- för

äktenskapets ingående;
efterlämnat barn under 20 år, och, om så är

lörhåJlandet, deras fullständiga namn och födelsedagar samt, beträf
fande adoptivbarn, dag för adoptionen.

arbetaio fe art^^20 §'refp°nf8,°l" befattningshavare eller
; frtfrr"!' fen avlidne vid sin död kvarstod i tjänst, insändes ansökningen
ni M T myndighet, där tjänstematrikel för den avlidne förvaras
Tniika namnda myndighet till styrelsen, varvid tjänstematrikeln bifogas,ilhka skall tillses, att prästbeviset innehåller föreskrivna uppgifter. Åtnjöt den

^  dod tjänstepension eller hade han rätt till tjänstolivränta, insändes
X? livvfn?pl styrelsen. För sistnämnda fall bör pensionsbrevetsellei li\iantebevisets niimmsr angivas å ansökningen.
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Följande ändringar skola med hänvisning till ändringstryck 3
göras med bläckskrift.

I: 2. 6 punkten 3 stycket utbytes mot: I första stycket avsett utjäm-
ningstilläggs storlek fastställeis av Kungl. Majit.

11:1. 1 § 1 mom. andra stycket c): 60 år ändras till 63 år. ^

IT:ö. 1 punkten b): pensionsåldernis inträde ändras till pensionerings- ̂
periodens utgång.

III: 1. I 1 § b), 2 § och 6 § 2a) ändras 60 år till 63 år.

VI: 1. 9 § b): pensionsålderns inträde ändras till pensioneringsperio- ^

dens utgång.

12 § 2 mom.: pensionsålderns inträde ändras till pensionerings- ^

periodens inträde.

Ovanstående ändringar gälla från och med den 20 juni 1951 enligt
kungl. kungörelserna n:ris 337, 347, 348, 350 och 352.

Ändringstryck nr 3 (20 blad)
September 1951.




