
Henning Matzen og Johannes Timms, Haandbog i den danske Kirkeret (189l)til A. Roesens, 
Dansk Kirkeret (1976) er omfanget og rækkefølgen af disse kirkelige funktioner fastholdt 
eksklusivt, bortset fra det nævnte afsnit om kirketugten. 

Men selvom det mellemkirkelige arbejde ikke er direkte inddraget i den folkekirkelige ordning, nyder 
det en vis anerkendelse i kirkeordningen på linie med en række andre frie "folkekirkelige" institutioner. 
For ovennævnte pensionsordning (»Pensionskassen af 1950«), som jeg her vil holde mig til, drejer det 
sig om Det københavnske Kirkefond, Dansk Kirke i udlandet, Dansk Sømandskirke i fremmede 
Havne, Indenlandsk Sømandsmission, De grundtvigske Valg- og Frimenigheder, Den danske 
Diakonissestiftelse, Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsen, Kolonien Filadelfia, refugiet »Fuglsang«, 
KirkensKorshær, Kristeligt Studenter-settlement, De samvirkende Menighedsplejer, FDF, KFUM og 
K, Indre Mission, og altså Den danske Folkekirkes Nødhjælp og Den danske Folkekirkes 
mellemkirkelige Råd. Pensionsordningen omfatter teologiske kandidater, ansat i de nævnte 
institutioner; men ordningen omfatter ikke Det økumeniske Fællesråd! Begrundelsen for ordningen 
har bestået i henvisning til, at der ydes økonomisk støtte fra statskassen og i, at institutionerne har ret 
til at optage kollekter på bestemte søndage. Generelt har man fra kirkeministeriets side anført, at 
gældende praksis 

»må ses som udtryk for den opfattelse, at det frie kirkelige arbejde i vidt omfang må 
betragtes som et nødvendigt supplement til det arbejde, der udføres indenfor folkekirken, 
nemlig på områder, som man ikke har kunnet tage op indenfor folkekirken, eller hvor 
arbejdet efter forholdene bedre har kunnet udføres udenfor de embedsmæssige rammer«. 
(Aktstykker til 3. beh. af forslag til finanslov for finansåret 1950-51, s. 32. Folketingets 
bibliotek. Til pensionsordningen i almindelighed se desuden Betænkning angående en 
pensionsordning for præsterne indenfor de frie kirkelige institutioner (Kbh. 1950). 

I begrundelsen for at søge bl.a. Det mellemkirkelige Råd omfattet af ordningen anføres dels generelt, 
dels specielt 

»at det af institutionerne udførte arbejde er en integrerende del af den danske folkekirkes 
virke, og at dette også giver sig udtryk i sammensætningen af bestyrelserne for 
institutionerne og det nære samarbejde med folkekirkens præster og tjenestemænd i øvrigt« 

»Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd er etableret som et organ for den danske 
folkekirke i det internationale arbejde«. (Finansudvalgets aktstykker 1964-65, akt nr. 107) 
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KirkBlUh:dsteriet. Købellhllivn, don 14, f.;;brlHir 1950. ,fo1t('n, DZ', 2 D, 578. 

Sålænge ·<len nuværende Jø1u1ing-a- ug pensionsordning for follrekir);~cns pl.'ædter 
hB.-t yæret gældende, er der Tfølg~ bevillingspn·J,ksia l'·&-ge.t, vidtgående h.c~nsyn til d.en 
t.jenesto, soru præs.tf'.1' h:-1.r udf;vet illdcnfor frie kirkelig·e virksomheder) der arbcjdti.r 
i tilknytiµng til folk0kirken, herundf~.r ogclii de g1·111ldt,rigske valg- og _t'.rin1r.nighe.der; 
dels s§.1.Bdes at tjencstctide.n i det. frfo kirkelige arbejrlc m: regnet p1·æ"tel'lle helt eller 
delvis t·il gode vød ht'.regningcn af dere.s pBnsiou8alder indenfor folkckirkeu; dels så
ler](,S iii> der er tilstke.t dom pensionsret, selvom de ved oycrgangeu til tjeneste i en1· 
bede i folk,ddrk;n Yar nået en oitdan alder, at do ellers ifølge de gæ.]dende i:oglør ville· 
v;.:;:~re afsk~ire~ lrc-t pension. Endvidere er der ydet nnder,st,øttel8ø af sta.t.~kassen t,1l 
pi:æster, der m<\tt·e opgive c\f,r,;s arbejde i øn fri kirkelig virkson)hod. p9 grnnd M alder 
eller ~ygdom.1 eller til -B~d;.t.nne. prteste.r.'.: enker: såfrP-nlt~ dBn in8i«itut.ion". under hvilk0n 
dø v&.1' ansat,i va1' ude af stnnd til eller ·~tan.~keligt kunne rnagte. at yde on pa.ssende 
pel:J.J;;ion. IJ8tte sidste gælder 1 s8::rLig g1'hd v1.'-llgmenighedsprfe:::t0r og frime.nigbe.ds· 
præ~tcr. 

· . DP.n nødve.ndigc hjc:r.nn1e1 er hidril i hYert enkelt ti.lf'fel.d.c søgt ·cilile.jel11·agt 
vecl tekst~llln1ærkning til :fin~tnslov e.ile:r t.ilfregsbeviJ/in.o-slov eller for underi::tøDte.lsernes 
vødkoru.mendo ve.cl hevilling· und.er~ 20 I. (;,· 2. Det, ~dlert.idige beløb. l\{an h.onYisør 
i s&. hl;lnse~nde til b~mærkni.ugerne. t.if d('.n række. for8h;,gj der h\Tcrt .6.r har ,~n~ret 8till~1J 
i så 11ensGBnde, r,IT.cr D,t forsla.gon.c,· forud va.r tiltrådt ::i.[ lønniug.::rc{.deL c.ig fina.n~rnini-
~teri et. · ._ 

))cnue prak.~is har v-rcret i god (ivl;lre11st;.;t.e111molsc mc;d præ~t.elønni:ri'gslovens 
br,stOlli1nelser~ SO!l1 dels giver hjøJµmel til, .~t dør ved fa.stsc;:'tteJoe a.f' bjene.Htealder for 
en præst i folkekirken t-t;,ges hensyn til tidligere virksomhed ind(?nfor frj(~ kirk8Uge 
i1~stitHt.io:o.er) <~g dels giver a.dgang til at r.acdregne t.iJligere tjene~te.tid ved bereg
~ngøn af lønning og pension for ,f.1~ p1:~e.5t, 1 der efter ~t Vfe1·e fl.fskedigot gBnti.nsH~t.tes, 
ikke blot hvor ·hans udtra-idcn at liJene1:1t.en er sket pa. grurrd a.f sygdom elle!' t:i..nclen 
h-9.m utilregneliv årsag. lUe . .n ou-s~. i bilfælde. hvor.· ha.nH udtræden af tjenesten sket.e 
fol.' at overga tfl en ;tl11iugi d~.t· efter forni.evnte regel kan tages i betragtning ved 
beregningen af }1ans tjene.~t.e~lder. 

Sa.vcl disse bestemmelser son1 d1?,n aniørtc~. prak$1.i.~ rnå \':((~,:; S(Jf.0. udtryk for deu 
opfr)t,i.•else, at det frie kirk:cligo arbcjdE'. i vidt orn.ffl.ng må be.L1'fl.gt.es .so1n et n.øclvon
digt oupplen1e.nt til det a.tbejde 1 de): udføres indenfor folkekirken~ nemlig pa ornrå.det.·., 
Mm m•ll ikke hor kunnet tage op indenfor follækirkcn, eHer hvor arbejdet efter for
l1oldene br::dre har kunnet udfø!'e.$ udenfor de cmbetlsmoo::i::uge i·ø"mm81'. . 

. . Som et udtryk for disse syn,pnnktel' kan. man ydorligere hcmi~e til, ~t aTbeJ~ 
det indenfor de pågoold0.ndc inst.itntioncr og.~t~ på ande.n nul.de end anført 1 e.t. v:ist 
orn.i'a.Ltg har fået. offentli,e- anork.endeloe dels gc1n1em dii·e.kte r::t.a.ts8totte Y8d b_ov1ll1D.g 
pii ~11,,,nsloven til det pAgældende arbejde o-g dels gennem kongelig st.ailfæHtebe id 
Yi.\1gmcnighl::.'.dsprro-5te.r~ jfr. v~ilgrucnigb0dsloven aJ 10. n.ln.j 1903, og. sø1uandsl?ræst1.11·1 
v.n<:.l'ke.o.del~e af dant;kB pr<.riE=ter i udlandet so111 leaation..~pl'æste.r_. t1llade.h;e .. til opt.a-

"'i::,:- gel~e ~1f kollek--tcr ru. in. . ". 

~1<' · T fcbrttHr lt!48 har lønningsrD.det jrnidlcrtid - .'Som led i c:u alro.indø.lig <~n· , . 
-1 :.:Y d~ing a~· be.vil,1lng$pra.ksi.E - n.ied 1<~ru~yn. til __ e:Y r.ii~_ct_ fo~·~!t~;.~,;;pørg;;n;i.a.l <:.-~~t;il1~~eh~-"'~7"',,; .. ·:i,·==''"-'""'''~''"" 
il'iG~~~~~n$<"'10l'<.'""~ffiiølelse"t{f pen11:rcm'ii\fl1't'ifi~W"tl1 §og!teyÆ'i'.At-;c!"orti'd11 gcre11a vcie · ' 

4~Y: været ansf.l.t, i en større frikirk(:]jg institution, udtalt, at ma.n a.f pr1nc1p18lle grund~ 
1.j\·. og.af hen8yn til ko:uc:ekvcn.serne fililbte ct.o.se dc~J, ti:n' bet,,:i:ir1kcligt1 n.t der ?ildelteo fo,r- .:· :~:. 

høJBt pe.nsion.sa:uciennitet i et tilfælde scnr1 de.t. forelagte, ~ilhenge d<:-r lkkc var til- 't· 

~ejebragt. en_ or(h1ing, hvo1:cftex' ovetgange11 .såve.l .fra.'"c:len i:iåg;,eJClønde ins~ituti~n til 
h1st e.1n bed.e. l follrekrrke:n 5on1 on1vcn.dt kn.n. :6.nde Qted uudel' medl!tigelsø af pensions" 
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ret og pensjons.il.nciennit.e.t på vllkU1· €d:' ovcrfø1·el~o ttf opsparede peusionsbid.i•fi..g i næ1·
mere be~temt omfang. 

D>"J. kirkeml11i8t.e.rii::t .rnåtte ::i,.\).SØ df'.t for at væl'(: af 1ncgen bntydning, a.t der 
v:edblivf.;nde ,opret;hoJde~ adga'!1_g for præstnr i fdt kU:keligt ;trb0jde. tii at tipnå pen
s1onsf(,n0tenn1t.ct af .d(.1tte f1.rbøJdei 1neden~ ina.n eft.er den refererede udtalelse frn. lc1u
ning.s1·ådet. rni\tt.c-. p;å ud fra) ;,;,t den hidtidige. pra.kHi8, }1\To1·e~c:r det enlceltc tilf:.~ld\?. 
søgte01 ordnet. for sig1 ikke he11ge.re kunne ventes t'ort1:;a,t! nedsa.tte rno.n -. eft,ør for
hrtl1dHng rr1P-d fina.n.~1nini~tr.rh~t; - lle:n 28. juni 1948 et udvnlg Dl.f:d c18n opga.ve at 
foretage de i den i::i.nleclning forrH:1(h1(: nndersøgø1~c-::r og derefter ~ifgivr: beto3nkninrr \:il 
~irkcn1l~ii~teri~t" U<.lvB.lgr.t 1.seBtod fo1:11de:n. fl.f re_prrosent,((,ntc:r for kil:'k(·.1ni1~i:5~eri0f og 
fina:t1Sn)1n1stc1·1et• 1 h<:nho1d:::.v1s kontc1rchf.:f J\. Dotlefoen og kontorohef IL Snhca.th, f3.f 
forma11dc11 for J)aus.k Kirke i Udlandet, Ui.okop Fr . .BrLuu\-H.a:::l!n1~sen, ±'ornu:i.ndr~n for• 
Dansk Mil:sionsråd, biBkop A. Maln1strnm, gener•alsekretær for• Dd købonkwn&ke 
Kirkefond, pn13t,or Erik .Jensen) og f'orn1a.nd~n for De{grundtvigske V8.lg- og Fri111enig
hed0rs Eft,cr10ntSka.sse1 friskolelæ.rer l{r. k)ste.rgaa.rd, 

'J)et. pågældende ndval~ hnr nu den :{I. ja.nuru· 195() ,q.fgive.t betænkning til 
kirke1ninisterie.t:. 1\.f dønne fre.irig<lr d.i.3t, fl,t udv.1.1,lgct f.lt~ grunc1lag: af de fotBtagne 
i1ndersøgelh(ff -· 11ørnnder detaillcri:cle oplyoninger ind1H:ntet fra ia.lt 19 fl'i(" kirkelige 
institutione1· - :::.amt de ove1:vejelse.t og forhandlinger, der ha.r fund1;:1t sted inde.Dior' 
u.dva.Jgct) enst,c1nmigt har udtalt ~:dg for~ at der soges gt:nne.ruføTt er1 pension.sordJ1inp; 
for prf.csternt:: indGnfor i lri.~ert fakl en h.Ledi:! fl,f di:: heromhv.ndlede frie kirkelig<:~ insti: 
tutioner~ og ;.it en sådan ordning mest 11$..turHgt kunne. tHve.jebTinges ge11ne1n opretR 
telse. fJ,f en io1' de pågældende ini,titntionor f~:ell8s pensionska.sst""'., hvis økononll baseres 
dels på bid.rag frv. de pOgældende. pr{est.e1· og Cl.els på hid.J.·9.g fra. vf:dko1Y1n1ende insr.i
tutiotler. 

Rfter de H.f ud ,~nlgets aktna.l' foret-agne beregninger af den til c.tab1ering ~d' 
en s&da.n pen$lonsk;1sse fornødrtt!. lo....-m•-B~.sige præn)ie.re!=Jt)Tve· og af de :ltlige bich'ag 
D-1~tte i.Hl>.ralger. imidl(:rtid c1·kend12., at !;'n ~5da.n <irdning ikke viHe kunn.~. r,ennr.rn: 
fø.r(i;;;, med1niud1'c.: deT af :;;b;).tsl.:::ansien 11!ev ydet e.n betyde.lig økono1uisk støtte i::-11 af-
10:-sniug a.f dt:o,n hid.tid.igr- bevllllug1~prr1kt:i8: id(~t de pt;naionfln1æSSiP'.e ydcl=>f;'.l') del'· inå 
pål&?:gges k::i.s::.e.ni i alt. \,t.csenUig: m;\ vO:il'e i ov1~renBf5t;e.n1u1e)::;(~ n1r;.d -de f()l' fol1i.ekirkr.ns 
præ::;ter g:.1:.ld1~11de a.lmindcligø pen:-siorisTc~gler (tjeuest(:ma.ndslov(~ns regl_e.T)~ ::;.).fl'li.'Jni: 
der 8knllc YiJfl.'8 beting(~l~1:~r fur 011 ordning~ dor omfatte::de. oge.rga.ng f1.'.!:)/"f.ri kickelig 
·virk~on1he.d til folkekirkens tjeneste og·-on:!veudt under Jnet~ta.gel.':'(~ af fuld p!;'.u . .,-iun5>
anciennitct, 11v-ilket eftr:r 1ldv::ilgct$ for1nening ville k1·~~vB !a:ugr, stør:.'o okonon11ske 
p1æstt1.tioner~ C!nd di:: µ;.~µ;.cldet)de pr~e;;:.te?: og insl;itutio!le.r -irille kunno bcBl'C. 

JXh...,d'ens der oålc;de::.i har vrr:r~t· eni~.hecl Jn.e.d he.nsyn til princippe1·ne for_, b.vor
lcde~ øn penGionS(lrdning, butdt~ ~e.1n1<~n1t\:.1re~: 1u1.1· der 'derimod gj or~ ,~i~. af:rige.~tdc 
mE~l1Jnger gældende Illea nensyn r,1l ~;,fgrænsn111gen a.f kreasen af de ki1·ke11ge . .inst1t.u
t.ioner, der-kt1nue V<r'.!e sµø1·g8n1iil 1)}1) at lnddrfi.gc: under orc1ning,;n~ ider. dø medlcn1-
m.cr indcnfoi: udva1get, de.1· rep1·ix~~cnt.erer frie- kirkelige instit,utiOnc:r: n)itt,e. anse det 
for rini.eligt, a.t de fl.~f~T(; 1.1,f disse blev in(1rlTaget under ol'dniugen. De fi6..g1.tilde.nde 
mcdlemJner h(:nvit:.t.8 hervecl dels til di?.n bet.\"tlning) som d0t fri!=; kirkf:lige n.rbe.jdo i 
det heie. hf11' for fo1kek}rken.s trivsel, del.v.. til° det f'ot$..n anførtc1 hvor~1f det f1·c1ngtn-, 
at tlettr:: også genoerri loYgivuingcn og p.å anden 1uå.de synes :.ti væ.re r-:rkendt ft;:i, det 
ofl.'e11tlige$ side. 

Sci:r:o. slutresultat n.f forha11dlir1~erne er Jnan i1nidlcrtid l.ndenfor udvalg(:t nået. 
til det. ro.,ultat, at ordningen allerede ,;:iider hensyn til clen betydelig8 st.øtte fra state
kassen, som er forudsætningen for ~flge11s ocnnemføte.Jsc 1 måtte b~græn~e:. til at on1~ 
fatte såclan:o.e institutioner;· s.om ina':it fra'=' ;~t9.ten$ F?.ide gcnn~n'< tlride1"':itøtte.lsc~s~ og 
hevillingspra~sis o~t5J. bjdtil har vis~ gt:insk~ s:.:e.rlig.e hcn?yn 1 ellex som .~nl1e,n .dire~""tc. 
hÆJ.r ailastet folkekirken eller har pat{i.get sig lø:sn1ng at orig&ver, der i ~æ.rlig g1a.d 
n1i anse.'$ for at være fælles for hele. snn1fundet .. 

Herefter er der indenfor udvalget onighcd om at. foretil.; rnedtaget f)et køben· 
---~'~:rvtrnlæo"E:'i.TlID'oll'å4Il!<l'el.9wm1lY"1'1;1l~t.;,,,_,h«a'7"l'~M&tim-..W~.Dli llj951llc.'.!e1~~d .. -~ 2,~,.~= 

at påta.ge sig ~len 011gc~ve nt ~ygge .. kirker i l(_øbe11l:iavn, j • , •. • 

End.videre 1)at1s.k K1rl{a l lJdlaucle.r og Da.n6k Søm.f1.ndsm1ss1on i irc111mcde 
Havne, ide·r d.ir~se jnstit.ut.ione.r he~~e afla,str;r folkekirken v~:d Ht va1'etage den præste
lige J:,ctjenin_g af .dnns~e.. i udlancfit og i. forbin~else hermed udforer· et fol' hele det' 
danski:oi f'11n1fund bet.yon1ngsfu1dt kultur(Jt. a.rliøJde.: bvort.11 fo1· Dansk Kirke J Udl[Ln-
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t~et kon11nf.~' d0.t_ s;r.nr.e 11:r l1e/· dt~" "-:iorn denne ~nB_titutiori hn,t pt~tA.get. sig bJai:dt don da:usk· 
srnded.e befolkning 1 Syds esv1g, Udfrn det fo1:11n &.lJfol'(;e fandtes ogsa Indenlandsk 
Sømandinnission at. burd.e ineclta.ges unrJor ordn.ingen. Ende.lig ha:r ndvn.lgøt fore.slået 
valg- og frimenighederne moclt,R.ge1: nnder ordningen under he-nsyn til, at valg- og fri
menighed.spræst.erne har v;~rct omfattet ar den hhltidi;ie undorstøt.telsesptaksis og 
de1·Jlo.S hf!.r en vis penB-ion~ordning f;:cl!o~ i forrn a.f den foran nmvntc Bftcrlønskasse:. 

Uilvalgrts for~lag går hord't:el' i detaillerne nd på følgende.: 

• A .I. .Dei' oprette~ . fra, 1. t~pril, 19.50 ~1·f, re gul:'- en pension~kassc. foT p1'::B$terne 
inde!l!or de for11fn\~1\tt:. frie kD:kelige inst1tnt1one:r incd dot forntål for øJ<:, at overgg,no 
fra tjonost.c;. i diB8e. in1:>titntioner t.i1 tjcncst.o i f.~-i,st en1bede i folkeJ...;xken. og omv8ndt 
ka.n linde 1:1tcrl undf'.r rn.odtn.gr,l/:\~\ ~i,f p~·.)J.-:;i1..1n:;1·et og pensionsanciennitet pli: vilkår af 
overfr1rcl~o ::i.f opsp,~rede t:ie.n.o;;iu:nsbidrag. Ordningen ør oblig~),torisk ful' dt! delt<ligcnd<:. 
inf.it,ito.tiune.1:, irl~t all~ i d.iRl'if'.~ tjr,.ne:'.>tn VÆu·a.n.de i"-e.<"llogiske k:a.uclidat.cr og undt8: :;om 
i~ølge bestcrn,rn~Js-;~rn,8 _i lov orn n.dgang til prtt;.<:;te~n~ !)odc1· i folkokitkc:.n vil k unn,e overgå 
t1J 01nbede1· t rolkeJ~1~k~11 nn. ell~r :;e.nc:rc_, ør pbgt.1g1~ at være n1edle1nr11cr at k11s::u:.n1 
o<.i..fren1t de dr~n J, f!.pl.'ll 1050 Jkke e1· fyldt. 50 ir. 

II. l\'!edle.nn·nern(:~ pE!nslonsbidr.~.g fa,st.~ættes sil.lerle1'1: 
fol' ansæ·ttelsc;.:;aJdE-.r u.nder 30 år. If.i pot. af dE'.n pE>.rision::.giv(~.nde. lo:o.ning 
for a.n.sætt.e.I.':\esa.Jder 30 år. , . . . . 16~,:; - - - ··· - · 
foi· a.nst-ettel.se8aldcr over 30 ål'. . J R · -

Det no1:u1aI0 bidrag på lfJ pc.i:. fordeles ln~d 6 pnt. til rncd ler.o.incrne) ti pct" 
t,il .9tf1.te.11 og 3 pct. til institutionr:.1')1€'., .Hvor r1e.usio11sbidra.gf:'t. er It-iY:.:? pct. eller 18 p·ot., 
forhøjes den p8.gælclr:~nd0. ln.~t,it.ut.iono bidra.g til henholdsvis 4~2 pot. og fi pot. 

III. Pe!.lsio11ernr! ydes l dGI; V$8ent.lige eft.er tjene1;;t..;:1n•,:i..ndslove.ns prineipper, 
dog at egen- og enke1.ie11sloner red11c.e.rf:;;; rnJ!d. ::> pr.t. ft.">T hv\;rt {~,r, n1-:dlern.1no:.ts ans~ø> 
t,else. i pen3ionsbr-:rcttigcnde stilling er .~ket. eft.er det. fyldbe. 31. år. 

IV. Det i.-,il f:ilvejebringe:lse ~1"f fornøden prmrr"Jicrcsr,rve nød venelige be.løb foreslås 
indhotaJi, .~tf mecllernruerne, stat.en og institutionerne rr1od sanune k\"Ot.<i,fordeling) so1n 
gælder veLl ud..redeJ~e a-f det ordininrc )),1·1ig<'· p<',nsionsbidr11g; ~llr:T' i det norn1a.le tilfælde 
n1ed hr-:n.h.oldsvfr; 40 pet"~ 40 pet;. og 20 pc.i;. 

\T. I)et er ~ndvidcro i1dvalget,s tfl.nkr.~ ~J.t dE?.r af str1.tr-:n ~kulle y0.e~ re.gule.riDgc:· 
tiUrog tll pøn.sione.rne efLt>r tjenesi.t".rua.ndsloven;.;i principper. · ·. . · 

M.ed hGn::yn til don 1øn~ dor,-;$kLtlla Ufi.n.11121 grundla.gc~t for pe~1s10.11::so~dn1ogen, 
ha.1' udvalget foreslJ.et. <.l;t der ~ka1 .':!t1l10R krav om, at \redkomr.nende lnst1tnt1on e_nt;tn1 
indgfn· ph ikke~ r.i.t yd1~ nD.nd.:t'e løn <::nd e.[(:e:r.· ~~. kJ~·.i.$.~-\?. ollf:\l' 4. klur,sc i p1·_rr;s~el~::1~111ngs 
lov1;;1n ud~for Købeuba.vo og F'r~de1·ik-shcr.q rn. rn. eller ogsc'. el'kl:;i;o.t8l.' i:ng 111.(tfcn:st:~ie.t; 
rned

1 
at opta..g<?.l.se k1i.n \~il kt~i\n<~, S1ke ph n~tlflne.1J~ j det. i~nkClte 6lf[clcle m~d luinisteriel 

~odke:nde!se. fa.s(~:~::i..t,\;e vi1k<ir. 
- ·ve.ri frems<.et.t.r:.lsen '<lf i:;it fors.la.g h:.tr ndY~dge.t. btge.i:. i:'Crn:i. ·1Jilgang.:;pnnkt, nr.
,-st-a.ten ved tidligere. pt.nsio11sordning<:1· f. t:kiS. for lærerne ved h~1nde.l$s.:kol(~r1~.<.~ h}).l' ydi::1: 
et tHsknd p:.{. 4-0 pr.t. fl.f k.~pitn.lincli::k11dd0t til r,n fnrhndl'~t ior:~kringoæ<f.!:~\;,1g ord r1ing~ 
n10n h:~.:r desucl':'n hr.i.fl fol' l:)je.! a.(", iu~n1ge ~iJ de præ.sl:e~-i for hvilke. de.r ved pe.n~ion!:l
kt~ssez;s OP,rctt.cdsc. sl.:"~J ind.betal.es fut~l præn:i.~er~~ervl~ frt~ frn·::tf!. f~st:.e ~-l_J.S~Et.t,r:.ls? i dr.n. 
fl'H;'. k1rkeli&re 1n.stnut1on eller ±olke1nrken. tidligere h&-1' ha.fr.. e1no0do i t0Jke.k1rkeu l 
en årrækk.i'; s:llede.s M· de allel'e..de al' de.1) gnm~! h&1: h11IT, ret til veil l0ilba.geg(1llg ,t.il 
folkekirkc:n n.t få god!;krevet don ,~ed deres tidligere vll·kt>on1hed i folki:'\kirkens tJe· 
nest;e opn:..i..ede a.nei"ennitel\ uden &.t yde noget sær::skilt ved.er.lag herfor. 

~1od hon:;yn til fordelingen u,f det nor1nalo :lrlige li.id.rag j)~ 15 pct. ha.r ud
v-t.J1ret. fundet det. rim1:.iligt., t1.t. mecllemn1et-s bic1ra.rr skulle vær€: det sarnme. sorn f. ek::" 
t'ornbø~·nc~sagr::n::> n.rl)cjdcTc. og tOr .l.ær~rnc ved de _...private e.k:sa_me.1~s.sk~ilcr. Derin70~ er 
!:'Om ~1-uf8rL den re.':'le.rf;'.uLle del ::i.f b1tlra.g8(, fordel(: 1nc:Iløi:n 1nsr.itut,1onen og Æ>Tllll:·Cn .. 

. n1e.dens statc~n i cic ovennævnte to pen~ionsorrlnioger og~ii. beta.le1: ~nstitut.ionel'neo 
bidrag .sorn e.n del af de .:),1:1ige t.i1skucl1 .son1 yde8 t~il disses z;;111nlede. v1rk.son1hcd. 

~,~~,=~-=1\g~~k~~~>fo~clr~tatsuæd'3l!5t"'\;\~00 ==''~ 
· pønsionsordninger go?.ldcnd(', 1'0gl0T, at der yde$ rcgnler1ngst1lh'P.g t;1l pcns1onerne. efter 

tjenel5tem;.>,nc1:-;1oven:~ principper, og at udgift.en hertil dækkc!'i af sta.te.n. 
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Eft,er de.n ~J urlva.lge1.~~ aktut-1,1· foretFigne · fo1·e.løbigc heregn.i11g vil 11rFe1nic
resr;rvell og ile årlige bidrog for <le af foi·shcget omfo.ttcclc ptæstr..r nndmge t'ølgenrle 
bol0b: 

InR~ilution 

Deo købeuh~ vnsh Kirkefond ... , ... , 
lla1:1ok Kirke i Udbudet. . . .. 
Dansk Sørri.andsW.ssion i f1·eu:1rnecle H;;i.vnc: 
Inclen1anc1!$k Sø1nandsilnis.isio11 , , . . . ... 

Anttd il.~~S()..tite Pr:.:smioreserve 

4 .')8 6.10 kr. 
22 161 570 
~ 85 800 
2 11 920 

Årligt biili;g 

4 .3:38 kr. 
21 815 

9 108 

li 2.57 340 
2 268 

19 019 De grnudtvig~kc Vt:J..lg- og Frim~nigh<1der. . ·-------·· ·------·-
i::i.11 . . 5,1 578 260 kr. 56 518 kr. 
-~-~---~----~---

8åfre1nt .;::tatE1n.<:; ande.l i tilve,\~bringel.sen_ nJ pl.'fl:'irnie1·ese)·;rl':n i overensstem
rneli:iø 1nt=i.d udva!n·f~ts fors1aa bert'gl~f~~ 1. forhu1() til !'-itntens ::J.ndel 1 udl'i)clr.!seu af det 
8.rlige pcnsion::<bicfi'ag; vil ~t'.fitc-ns tifakud til ndredBl~.c af den øk.~traordin~l'e hcn!n°)g· 
erelsO tH pr~t:11nie.reserve hereftei' ndgøre 2-20 i22 kr." hvilket beløb 1Jd.vttlget. fo1·e.sl:\r 
Tiidhet;."lt over~et tid1;l:u1n a.f JO .iir .. ·n_et ~rllge ~1elob vil_, ~heregi:nt', for!'~ntnillg, andrage 
c;.1-. 26 200 kr., hvortil korr\rner t1lgkuddet t.1l d0.r, 01,d1nærc !J:.rl1ge bl.drag 56 54B b.'1:-. 
Stateni;; fl.ndel "he1·af \-1.l beregnet efter de forf1,n anførte regler "indtage c ... ·i.-. 2· 1 :100 k:r. 

l' lilsl\ttning til sit for81fl.g h.<i.l' uclv1:\lgct derbos udtalt, at dc;.t måtte <:UlS8 d8t, 
for nieget ønskeliO'i_, nt -pr<.t!Sternc in.cle.nfor de institutioner 1 son1 he:røfter ikke ined~ 
t8-gcs under Ol'dt!fi1gen .. lUc;n .som hidtil ved OVl~rgtt.ng til folkekirkens tjenest:e har 
k\li:tnet ,få. ti.Ua~. p~il:::ionsret, og P'.-n~io11s~,neicll~_t·ei 1 fortsat kunne ~p~&. pen?ionsret 
ug pCn.1'1on::Hl:llC1Bnn1tet: ruod 1nc-lbet.~lin.g aJ der etter t:n.::dctu.a.r1uæss1g beregniug for· 
nødne beløb til dæknil'1.g øJ p1·æ1niere~ervc::n på ticl~pnnktet. for dere;:; Clvørga-ng til 
folkøkiTken8 tjenv.srn. · 

1 rlct nrorvæl'r,nde minl~.teriu111 iøv·ri <;:"t hen fiSt?X til d0u af ud v.'1,lp;ot, af gi vue. 
lietK·nkni~g 1_ hvn1,af ·€i:, ant.al eksf::Htpl<>.rer c~l· ove:roend.t- t,U rig.Sdflgens h'Ureau:'" skal 
1nan b8znærke, a1,. 1Ht)rvær0nde m.i:r:tist01·iu1n_, Hct.1: d.r.n hidtidige bevil.lingsprak:3lS ikke 
li::cngere kFi.11 følge~1 Ulfl 1:i..n:::>8 dt~t for 11ødvcndigt, ~1.t <ler træffc:s en gc.~n(',rel or1..ln.ing 
I_Jå det heromli::n:dlede. ornrftc1e .. .sk11l jeg e[t.e:r ste;clfllnden fo1'ha11dling med ti.nansn1Ln.i
steriev1 der lige.80u1 nr.crværcnrle ministr;riun1 g·on:~kr, kan tiltrrode. de a.f uclvt:i:lgøt fl'firn.· 
,.:;ntt(: synspunktel', i (1Vere.nsstr.rnmels8 !t1(~d det ",.f nclvalgt1t frcn1~a-t0 tt>. f'or,:slag hørved 
tilla.di..1 r.n.ig av iJ.n1node. det ære.dø llnansuclvalg orn ved :3. behandling i folkotjnget ri.I 
forslagt.il ft11anslov før fin1J.nshret 1950-;')1 at ville fremsætte følg9.nde tendringsfor
c:lag 8(>nl stillet ~:i' n1ig-: 

I. 
T-il ~ 20 II. J". 80111 .o._yll nun1n1er: 

'T·llgkud til pensionskas::.en af 1950 fcff forskellige priv::it:c kirkelige. in0titu.tioner: 
l. Ordi11wrt ;<torstilskud (nmliiet) ............. , . . 21 :JOO kr. 
2-. TiltsklLd til tilvejebringelse af fo1·;3ih.'l.ings1næ8.~ig re.~Bl'\7 e for 

kassen SOU) J. del af en 10-tt.rlg bcvill.i!!g, · ..... , : . .. _ _ 20 200 

i~lt' ' ' 47 500 kr. 
u. 

Teksk1.n.1næ.rkuing til 2 20 IL h.\. Som nyt nuillmer. 
'.1,'r,oiogiskc ka.nd.idnter Ol:!; pr~i:.stc:r, som er flnsat i følgende kirkeli12.e i11:3t.1-

t.ntioner: · ~ 

a. Det. københnvnske Kirkefont\, 
b. Dansk Kirke i Udlandet. · 
e-. Df.Lnsk Søn1nndsmi:-:;.$)(Jn l fren1JJ1f:'.do Havne. 
d. Judenlandsk Søn:iand~D.lis~ion, · 
{!.. J)e grundtYigske .. Vala- og Fril1)e.11ighsdcl'. 
f:,~.r ni.e(i de n0dc'.~1for .. n:ngi~'11~-- begrf1-:-:us~ng<:>.r ~Ted ±1.:i..i::;t.sættel.sen ~;,f de.ro:; pen.gi.om.· 
aJd.e.r i tilfælde ~1.f overga.ng til et, r.n.E:d -pension.~.ret. forhnnd.(:>.t e1ube.dr, i fol.!-·J:-· . 

---;;;;_~--==-w--··-'""~--.,..-~==~,~~i~±lPit.at..:nl§.dJ.eU'~_l9t. _de har ::;0111 01ecfle1uwer af øn til vedkom-
!tlen de ini::t,1 i. ut1on kn ytf.3t.0;tRf5U000mM~1'Cii~X'!nIB'e93.Titl~r~rnd<S$t'lling=;= ~; 
a.f1 at. vedkommende 11ensi0n8ka.sse er godkendt ·a..f ·kirkeministeriet i heron.1-
hs.ndlr,de hensecncle; og ~ti de pAgældend<:>.s tjeneste.tid indenfor vr.clkorn.mendB 
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institution helt eller delvio medregne< ved fastsætto!Ben ;;f dorøs tjenesteulder 
i he1rneende til lønning i folkekirken. . · 

Forv.ustiiende regle1· kan mod kirk8tillni.%eriefo godkonclelse helt eller 
delvis bringes til ~u1\"e11dølse ved overgang til c1nbodc i folk('.k.irke.n fra en 
stiUi.ng soru lrore.r i .,1>&.terL folkeskolen clle1· Københa.vns kommuno.le. okole
væeen eller under ell. anden inr;tit11T,i1)rl; hVOt' ${:illingen har Vf.Bl'Øt forbundQt 
ined me.dle1nsskab i en stat~u.ndf::r.st;,~t;t.et penisionska.sse (µenf:IOn.!:'orclning), nåT 
deune virksornhed helt eH1)r di~lvis ined.re.gnes ved ±hstsættl~l.8ø a..f t.jenestealdor 
1 høn8øo:o.de Lil l1.1.r1ning i folkekirkel.l. 

Tjeneste_a.lcleren i henseende til pension {cisti:i~ette.s under hcn::.:yn tjl reglen 
i § 54:, istk. 2· 1 i lov nl.'. ;301 af 6'. juni 19·.1:6 om statens tjøn02bemænd

1 
ifi:. 'lov 

n1·. 418. ~r 12, juli 1946 on1 folki;kl1.'kens lønnlugsvæsen t~denfor K.øbenhn.vn. og 
Frederiksberg ro. n1. § 42·J og anclt!nnite.t.sn1eclr~g11ingcn er i.øvrigt. betinget af

1 
.'lt der ii:ti vedJcommende pe:nsionskFJ.S$E: t\l folkekirken::s midler ovc:rføre.~ et 
beløb, der, fornåvidt overgo.ngen tinder sted inden det tyldto 50. år, udrrør 
12 pr;t. a.f dEi:a hidtidige pe.ns.ionngivcnd~ lønJl.ingBindt"~gt efter det fyldt.c %0. 
å.r~ meden~ der, hv-is overgangE'.n. sker efL:el' det, fyldte UO. år, foretag8s e.n for~ 
::;ilcringsrn.rcs:sig beregning fJ,f de.n til vedkontrne.nd.cs alder, pe.nsions~i.nciennitt:t 
og lønkla.si:e sva.rende forsikringsm.::e,s~ige 1'€'.SE'L''le, og det. $åledes udkotnno beløb 
OYe.rf'ørB$ til f•)Jl<·e.kU:k~.llB midler. · 

finder omvendt, ovcrga:ng Stced l'rcc embede mm præ>t i folkckirhn 1;il en 
af .de. ftf pe.n8io!lskassen omffl.ttcclc institu.tionet! overfø1'es tilsvarende hc.'løb fra 
folkc.h.."'irkCns lllidler til den nævnte pension.~ka.sse under foi:nd.'!ætning af, at 
den overgåedo _ tjenostcn1a,nds pens~(lllsgi \·r:.nde. ·tjenestetid i f0Jkekirkei1 rued
rc.gne.s ve.d f~{.J3t8ættelse ttf hans pens:1onsalcl0r. 

ForiJ.11ståcnde rBgol ka:u med kiL'ke.ruiill::;teriets god1:e.rtdelt!e helt olier de.lvi.s 
bri.nges t.iJ a.nvendelse ved overgang fra embede i folkckirkf~n. til e.n )jt.illing 
~om herer i staten, folk~,';(kolen ollBt I{øbenhaYnB komrnuna.le skolevæsen 01lel: 
~01n la:irt>.t ttnd.Gl' en ·9.·llde:a i118t . .itnl:ion! hvor stillingen er forbundet ined :W.t>.d
Ie:msl:$ka.h i en statsunde.rstøttct og af finan$rr1injst0J.'ict i horo1n.b.9.ndlede hen
seende god kendt pc~n::;io:n~.kas.se (pe.ilsi on2ordrd11g). 

FREDE NrELSEX, 
·'· 

Til folk0tingete frna.n&udva.lg. 
A. Detl('fsen. 


