Aktstykke 425 ordningen

Pensionsmæssig sikring
af
udsendt personel
- kort fortalt

Forsvaret har etableret en ordning – jf. lov om forsvarets personel § 11 b som giver pensionsmæssig sikring af overenskomstansat personel, der er
udsendt til deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende,
humanitære og andre lignende opgaver (INTOPS). Ordningen – "aktstykke
425 ordningen" – har virkning for udsendelser, der er foretaget den 14.
august 1996 og senere.

FORMÅL

Tjenestemænd er sikret fuld pension ved tilskadekomst i tjenesten og
ægtefællepension og børnepension ved dødsfald.
Formålet med "aktstykke 425 ordningen" er at stille overenskomstansatte og
tjenestemænd lige i pensionsmæssig henseende. Overenskomstansat
personel, der er udsendt til INTOPS tjeneste i udlandet, sikres således på
linje med tjenestemænd, hvis de kommer til skade under tjenesten.

HVEM ER OMFATTET AF ORDNINGEN

Ordningen omfatter overenskomstansat personel, der ikke er omfattet af
tjenestemandspensionsloven eller civilarbejderloven.

ORDNINGENS INDHOLD

Forsvaret betaler den erstatningsberettigede en skattepligtig supplerende
løbende ydelse, der beregnes som forskellen mellem summen af de faste
ydelser, der tilfalder tjenestemanden og summen af de faste ydelser til den
overenskomstansatte. Ved beregning af ydelserne lægges der vægt på
ligestilling mellem den overenskomstansatte og en tjenestemand med
tilsvarende anciennitet.
Forsvarets særlige erstatningsordninger og eventuelle forsikringssummer
samt sociale pensioner, børnepenge og lignende, er ens for tjenestemanden
og den overenskomstansatte og indgår derfor ikke i beregningsgrundlaget.
Forskellige faste ydelser, som kun den overenskomstansatte modtager,
indgår i beregningen. Det gælder fx bonus og særlig bonus i henhold til
reaktionsstyrkekontrakter, éngangsydelser ved tilskadekomst eller dødsfald,
børnedækning,
arbejdsmarkedspensioner,
samt
øvrige
arbejdsgiverfinansierede pensionsordninger fx kapitalpension.
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HVAD SKER DER I TILFÆLDE AF TILSKADEKOMST?

Forudsætningen for udbetaling af den supplerende løbende ydelse er, at den
udsendte er kommet til skade, og at skaden af Arbejdsskadestyrelsen
vurderes som en arbejdsskade, der medfører et tab af erhvervsevne på
mindst 15 pct., og at den pågældende afskediges på grund af
tilskadekomsten.
For at kunne foretage beregningen af ydelsen, skal Forsvarsministeriets
Personalestyrelse have adgang til indhente samtlige nødvendige oplysninger.
En sådan adgang forudsætter, at den overenskomstansatte eller de efterladte
underskriver en samtykkeerklæring.

YDELSENS REGULERING

Tjenestemandspensionen procentreguleres, og derfor reguleres den
supplerende løbende ydelse tilsvarende. Endvidere reguleres for ophør af
visse ydelser fra Arbejdsskadestyrelsen samt i forbindelse med overgang til
folkepension.

HVEM UDBETALES YDELSEN TIL?

Den supplerende løbende ydelse udbetales til den tilskadekomne eller til
dennes efterladte ægtefælle samt til børn. Ydelsen udbetales alene til den
nuværende ægtefælle. Eventuelle tidligere ægtefæller har ikke krav på en
andel af den supplerende løbende ydelse.
Ydelsen udbetales ikke til samlevere.

YDELSENS OPHØR

Den
supplerende
ydelse
er
ligesom
tjenestemandspension
og
ægtefællepension en løbende og livsvarig ydelse. Dog ophører udbetaling af
den supplerende ydelse til børn ved barnets fyldte 21. år.

INFORMATION OG KONTAKT

Du kan altid få nærmere oplysninger om ordningen ved at rette henvendelse
til Løn- og pensionsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Telefon: 3266 5361
Mail: ise@mil.dk
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FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
LAUTRUPHØJ 8
2750 BALLERUP
TLF. 72 81 90 00
FPS@MIL.DK
WWW.FORPERS.DK
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