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Vedr.:  RLTN – retningslinjer for ydelse af rådighedsløn til tjenestemænd, der har 

opnået folkepensionsalderen 
 
EU-domstolen har i en dom den 26. september 2013 (præjudiciel afgørelse i Toftgaard-
sagen) blandt andet fastslået, at beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, er til hinder for 
en national bestemmelse, der automatisk udelukker en tjenestemand, der har opnået fol-
kepensionsalderen, fra retten til rådighedsløn.  Sagen er ført af Djøf på baggrund af en 
konkret sag på det statslige område. CFU og KTO var biintervenienter i sagen.  
 

./. RLTN har den 19. december 2013 udsendt vedlagte OK-nyt om ”Retningslinjer for 
ydelse af rådighedsløn til tjenestemænd, der har opnået folkepensionsalderen”.  RLTN’s 
retningslinjer er identiske med de retningslinjer, som Moderniseringsstyrelsen har ud-
sendt den 10. december 2013.  
 
Det fremgår således af retningslinjerne, at EU-dommen indebærer, at § 30, stk. 4, nr. 2 i 
det regionale tjenestemandsregulativ ikke længere har nogen selvstændig betydning. Be-
stemmelsen fastslår, at ”der ydes ikke rådighedsløn til den, der har opnået folkepensions-
alderen, jf. § 1 a i lov om social pension”.  
 
Der gøres opmærksom på, at der i retningslinjerne sondres i forhold til to kategorier: 1) 
Sager om ydelse af rådighedsløn, der er afgjort eller afgøres den 26. september 2013 eller 
senere og 2) Sager om ydelse af rådighedsløn, der er afgjort før den 26. september 2013.  
 
Det forventes, at KL også snarest vil udsende retningslinjer som følge af EU-dommen. 
Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når disse foreligger.  
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Eva Agerlin på tlf. 33470615 
eller Helle Basse på tlf. 33470611.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
Helle Basse                        Eva Agerling 
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