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Til lovforslag nr. L 189. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 1997*) 

F o r s l a g  

til 

L o v  o m  o p h æ v e l s e  a f  l o v  o m  t j e n e s t e m æ n d  m . f l .  i  f o l k e s k o l e n  

p å  F æ r ø e r n e  

§ 1. Lov nr. 65 af 8. marts 1972 om tjeneste- 
mænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne ophæ- 
ves med virkning fra den 1. juli 1997. 

§ 2. Tjenestemænd i folkeskolen på Færøer- 
ne, som er ansat pr. 30. juni 1997, overgår til 
ansættelse som tjenestemænd under Fær- 
øernes hjemmestyre efter lovgivningen om lan- 
dets tjenestemænd. 

Stk. 2. Bestemmelserne om løn- og andre an- 
sættelsesvilkår, der er fastsat i henhold til 
§§ 33-35 i lov om tjenestemænd m.fl. i folke- 
skolen på Færøerne, finder anvendelse, indtil 
de afløses af løn- og andre ansættelsesvilkår, 
der er fastsat i henhold til lovgivningen om 
landets tjenestemænd. 

Stk. 3. Regler om vikarer, vandrelærere og 
timelærere, der er fastsat i og i henhold til § 41 
i ovennævnte lov, finder fortsat anvendelse, 
indtil de afløses af regler, der er fastsat af Fær- 
øernes hjemmestyre. 

§ 3. Tjenestemænd i folkeskolen på Færøer- 
ne, der har tjenestebolig i henhold til § 14 i lov 
om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færø- 
erne, bevarer retten til tjenestebolig efter de 
hidtidige regler. 

Stk. 2. Bestemmelser angående tjenesteboli- 
ger, der er fastsat i henhold til § 14, stk. 2, 1. 
pkt., i ovennævnte lov, finder anvendelse, ind- 
til de afløses af bestemmelserne, der er fastsat i 
henhold til lovgivningen om landets tjeneste- 
mænd. 

§ 4. Lov om tjenestemandspension og lov 
om pensioner efter tidligere tjenestemandslove 

m.v. gælder for tjenestemænd m.v., der den 30. 
juni 1997 var pensioneret fra folkeskolen på 
Færøerne. Tilsvarende gælder for efterladte ef- 
ter sådanne tjenestemænd m.v. 

Stk. 2. Hjemmestyret afholder fortsat udgif- 
terne til pension og efterindtægt af pension for 
tjenestemænd m.v., der den 30. juni 1997 var 
pensioneret fra folkeskolen på Færøerne. Til- 
svarende gælder udgifter til efterindtægt og 
pension til efterladte efter sådanne tjeneste- 
mænd m.v. 

Stk. 3. I det omfang udbyttet af den pen- 
sionsfond, der blev oprettet ved lov om pensio- 
nering af lærere og lærerinder ved almueskole- 
væsenet på Færøerne, forøget ved tilskud efter 
lov om pension og efterindtægt for lærere og 
lærerinder i folkeskolen på Færøerne oversti- 
ger pensionsfondens forpligtelser, kan hjem- 
mestyret anvende udbyttet til dækning af ud- 
gifter efter stk. 2. 

Stk. 4. Staten refunderer 80 pet. af pensions- 
udgifter til tjenestemænd m.v., der den 31. de- 
cember 1987 var pensioneret fra folkeskolen 
på Færøerne. Ved udbetaling af pension til de 
pr. 31. december 1987 ansatte tjenestemænd, 
timelærere m.v. i folkeskolen på Færøerne de- 
les udgifterne hertil i forhold til pensionsalder, 
der er optjent den 31. december 1987, og pen- 
sionsalder, der er optjent efter denne dato. Sta- 
ten refunderer 80 pet. af pensionsudgifterne 
for pensionsalder, der var òptjent den 31. de- 
cember 1987. 

Stk. 5. Udgifter til efterindtægt af pension 
fordeles efter samme regler, jf. stk. 4, som den 
ydelse, hvoraf efterindtægtèn beregnes. 

Stk. 6. Færøernes landsstyre skal give Fi- 
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nansministeriet de nødvendige oplysninger 
med henblik på statens budgettering og kon- 
trol af pensionsalderoptjeningen og pensions- 

udbetalingen, så længe staten har pensionsfor- 
pligtelser. 

ERLING OLSEN 
/  Grete Schødts 


