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AKTSTYKKE 277 

Folketingsåret 1999-2000 
  
Finansministeriet. København den 15. maj 2000 
a.    Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til optagelse af en tekstanmærkning 
til finanslovens § 36 med henblik på at etablere hjemmel til, at ansatte i Tele Danmark A/S, der som 
personlig ordning har bevaret ret til statslig tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i 
forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden 
virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til 
pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S. 
Samtidig foreslås tekstanmærkningen formuleret som en samlet beskrivelse af grundlaget for den 
mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter 
tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, som er hjemlet i forskellige 
lovbestemmelser, jf lov nr. 154 af 8/3 1994. 
Forslaget indebærer ikke merudgifter for staten. 
b.    Tele Danmark A/S har anmodet om, at der blev skabt mulighed for, at selskabet ved 
overdragelse/flytning af opgaver uden for selskabet, kan lade ansatte med statslig 
tjenestemandspensionsret følge opgaven og overgå til ansættelse i en virksomhed uden for 
selskabet, således at Tele Danmark A/S i forhold til staten indestår for forpligtelserne efter 
pensionsaftalen for sådanne personer med statslig pensionsret. 
Samme mulighed er skabt for personer med statslig tjenestemandspensionsret i BG-Bank A/S, jf. 
tektsanmærkning nr. 113 til FL § 36. 
Med hjemmel i lov nr. 154 af 8/3 1994, jf. aktstykke nr. 386 i folketingsåret 1993/94, blev der i 
1994 indgået en aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, hvorefter selskabet indbetalte et 
éngangsbeløb til statskassen for statens pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven af de 
tidligere statstjenestemænd, som var ansat i Tele Danmark A/S. 
I henhold til pensionsaftalen, som var bilag til nævne aktstykke, indeholdt éngangsbeløbet en 
risikopræmie/udsvingsmargin på 108 mio. kr. som forlods betaling for en lavere gennemsnitlig 
pensioneringsalder end 62 år for så vidt angår statens andel for skalatrinsforhøjelser ud over det 
forudsatte. For Tele Danmark A/S´s andel er forudsat en pensioneringsalder på 60 år. Samtidig 
indeholder aftalen en genforhandlingsmulighed tidligst fra 1. juli 2004. 
Med den foreslåede tekstanmærkning skabes der hjemmel til, at finansministeren kan godkende, at 
personer  i Tele Danmark A/S, som har statslig pensionsret, og som i forbindelse med flytning af 
opgaver overgår til ansættelse uden for Tele Danmark A/S, kan bevare ret til statslig 
tjenestemandspension under forudsætning af, at forpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med 
staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S. 



Tekstanmærkningen er på dette punkt afstemt med gældende tekstanmærkning, nr. 113 vedrørende 
pensionsaftalen med BG-Bank A/S. 
Samtidig indeholder tekstanmærkningen essensen af de lovbestemmelser, som er grundlaget for 
pensionsaftalen. 
c.    Forelæggelsen er begrundet i Tele Danmark A/S´ ønske om i indeværende finansår at have 
mulighed for at kunne udskille opgaver, som er bemandet med statslig tjenestemandspensionsret. 
e.    Under henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalgets tilslutning til optagelse af følgende 
tekstanmærkning på forslag til tillægsbevilling for 2000 ad finanslovens § 36. Pensionsvæsenet: 
"Til ansatte i Tele Danmark A/S, som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter 
overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 
1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemanspensionslovgivningen. 
Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og Tele Danmark A/S er reguleret i pensionsaftale af 
august 1994, jf. aktstykke 386 i Folketingsåret 1993-94, og tvivlsspørgsmål afklares efter 
bestemmelserne i pensionsaftalen. 
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i 
Tele Danmark A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter 
pensionsaftalen for Tele Danmark A/S. 
Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de stk. 1 nævnte personer, med statslig 
tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for 
de med Tele Danmark A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, 
under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat 
påhviler Tele Danmark A/S. 
Stk. 4. I følge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en 
éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning 
af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og 
skalatrinsforhøjelser ud over beregningsmæssigt forudsatte. 
Staten og Tele Danmark A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at 
den gennemsnitlige afgangsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 
1994. 
Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af 
arbejdsmangel el.lign. 
Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen 
af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er 
forenelig med parternes administrative systemer." 
  

MOGENS LYKKETOFT 
Tiltrådt af hele Finansudvalget den 24/5-00. 

  
 
 


