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Vedr.:  KL – retningslinjer for ydelse af rådighedsløn til tjenestemænd, der har op-

nået folkepensionsalderen 
 

./. KL har den 23. december 2013 udsendt vedlagte notat af 20. december 2013 om 
”Retningslinjer for ydelse af rådighedsløn til tjenestemænd, der har nået folkepensionsal-
deren”. Notatet er udsendt som følge af EU-Domstolens dom af 26.september 2013 i sag 
C-546/11 (”Toftgaard-sagen”), som bl.a. fastlår, at beskæftigelsesdirektivets artikel 6, 
stk. 1, er til hinder for en national bestemmelse, der automatisk udelukker en tjeneste-
mand, der har nået folkepensionsalderen, 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. 

 
KL´s retningslinjer svarer indholdsmæssigt til de retningslinjer, som Moderniseringssty-
relsen har udsendt den 10. december 2013. 
 
Det følger således af retningslinjerne, at EU-dommen indebærer, at § 30, stk. 4, nr. 2 i 
Tjenestemandsregulativ af 2008 for kommuner inden for KL´s forhandlingsområde ikke 
længere har nogen selvstændig betydning. 
 
Der gøres opmærksom på, at der i retningslinjerne sondres i forhold til to kategorier: 1) 
Sager om ydelse af rådighedsløn, der afgjort eller afgøres den 26. september 2013 eller 
senere og 2) Sager om ydelse af rådighedsløn, der er afgjort før den 26. september 2013. 
 
Endelig skal der gøres opmærksom på, at KTO ved brev af 20. december 2013 tilsvaren-
de har orienteret om, at RLTN har udsendt ”Retningslinjer for ydelse af rådighedsløn til 
tjenestemænd, der har opnået folkepensionsalderen” som følge af EU-Domstolens dom af 
26. september 2013.  
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Susanne Rehm på tlf. 3347 
0616. 
 
Med venlig hilsen 
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