
NB   Alle oplysninger i guiden er med 
forbehold for dine personlige forhold, 

herunder dine overenskomst- og pensionsvilkår. Kilder: HK, borger.dk, Forsikring og Pension,  
Ældresagen, pensionforalle.dk, Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet. 
Alle oplysninger er indhentet i juni og juli 2021.

FOLKEPENSION

Folkepension blev indført ved lov 
i 1956. Du kan få folkepension fra 
måneden efter, du har nået folke-
pensionsalderen, som i 2021 er 
66,5 år. Folkepension består af et 
grundbeløb (6.518 kr. før skat) og 
et pensionstillæg, som er 7.335 
kr. før skat for enlige og 3.707 
kr. for gifte og samlevende. Skat-
tepligtige indtægter, samlevers 
indtægt og din arbejdsindtægt 
kan få indflydelse på din folke-
pension. Formue indgår derimod 
ikke i beregningen. 

Som led i Velfærdsforliget 
i 2006 blev det vedtaget, at folke-
pensionsalderen forhøjes hvert 
femte år på grund af udviklingen 
i levetiden. I 2030 vil den eksem-
pelvis være 68 år.

FØRTIDSPENSION

Førtidspension er en mulighed for 
dig, der har væsentligt og varigt ned-
sat arbejdsevne. Selv om du er på 
førtidspension, må du gerne arbejde 
i et vist omfang (får du også udbeta-
linger fra et privat pensionsselskab, 
kan der være et loft for, hvor meget 
du må arbejde). Førtidspensionen 
bliver dog sat ned, hvis du eller din 
ægtefælle eller samlever har supple-
rende indtægter af en vis størrelse.

For at få tilkendt førtidspension 
skal du gennemgå et ressourcefor-
løb gennem kommunen. Dette gæl-
der dog ikke, hvis der er dokumen-

tation for, at din arbejdsevne ikke 
kan forbedres på grund af særlige 
helbredsmæssige forhold, betyde-
lige funktionsnedsættelser eller al-
vorlig sygdom. 

Ligesom kommunen tilkender før-
tidspension, kan den også frakende 
en pension, hvis din arbejdsevne bli-
ver forbedret i så væsentlig grad, at 
du kan arbejde og forsørge dig selv.

TIDLIG PENSION

Nyeste skud på den offentlige pen-
sionsstamme er tidlig pension, i fol-
kemunde mere kendt som Arne-pen-
sion. Pensionen kan udbetales fra 
2022 og er tiltænkt danskerne med 
de længste og hårdeste arbejdsliv – 
overvejende ufaglærte og faglærte. 

Retten til tidlig pension er baseret på 
objektive kriterier og tager udgangs-
punkt i ens anciennitet, når man fylder 
61 år. Har man været 44 år på arbejds-
markedet, får man ret til at trække sig 
tilbage tre år før folkepensionen. 42 og 
43 år på arbejdsmarkedet giver ret til, 
at man kan gå fra et eller to år før fol-
kepensionen. Alderen for opgørelsen 
og antallet af år på arbejdsmarkedet 
vil følge med udviklingen i folkepensi-
onsalderen. 

Perioder med blandt andet dag-
penge, sygedagpenge, deltidsar-
bejde, barselsorlov og obligatoriske 
praktikperioder med elevløn eller SU 
tæller også med. Hvis din pensions-
formue overstiger to mio kr., sættes 
ydelsen dog ned, og er den over cir-
ka fem mio. kr., bortfalder den.

EFTERLØN

Efterløn giver mulighed for, at 
man kan trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet op til fem år før 
pensionsalderen. På grund af til-
bagetrækningsreformen fra 2011 
vil efterlønsperioden gradvis blive 
forkortet til tre år, aldersgrænsen 
for at kunne gå på efterløn blive 
hævet, og reglerne for modreg-
ning i pension kraftigt skærpet. 
For eksempel er efterlønsperio-
den tre år for alle født efter den 
30. juni 1959. 

Man skal have været medlem af 
en a-kasse og betalt efterlønsbi-
drag for at kunne få efterløn. Ty-
pisk skal man have indbetalt i 30 
år, og senest fra man fylder 30 år. 
Der gælder dog mere lempelige 
regler for folk født før 1978.

Dine veje ud af 
arbejdsmarkedet

MULIGHEDER, SOM IKKE ER LOVBESTEMTE

LOVBASEREDE MULIGHEDER

OVERENSKOMST OG 
ARBEJDSPLADS

I de fleste af HK Privats landsdækkende overenskomster er der 
bestemmelser om seniorordninger. Betingelserne kan variere 
fra overenskomst til overenskomst, men går i store træk ud på, 
at du kan gå på seniorordning, fem år før du bliver folkepen-
sionist. 

Du aftaler selv med din arbejdsgiver, hvor mange timer du 
går ned i tid. Du har ret til at holde det antal dage, som svarer 
til værdien af din fritvalgskonto og pensionsindbetaling. For at 
kompensere for nedgangen i løn kan du få dit pensionsbidrag 
udbetalt. Dog ikke den del af pensionsbidraget, som går til 
administration og forsikring. Allerede fem år før du går på se-
niorordning, kan du gemme dine feriefridage (dog højst fem 
dage om året) og få værdien af dem udbetalt, når du 
begynder på din seniorordning. 

Har du ikke disse muligheder, eller har du helt an-
dre ønsker, kan du altid gå til din 
arbejdsgiver og selv forsøge at 
forhandle en ordning.

TIDLIGT HUL PÅ 
PENSIONSOPSPARINGEN

Har du indbetalt til en arbejdsmarkedspension 
gennem din arbejdsgiver, er der typisk mulig-
hed for at tage hul på den før din pensionsalder. 
Med andre ord er din pensionsudbetalingsalder 
lavere end din folkepensionsalder, hvor du kan 
få folkepension.

Hvis du begyndte at indbetale til en arbejds-
markedspension inden den 1. maj 2007, har du 
typisk ret til at påbegynde udbetalingen allere-
de som 60-årig.

Hvis din første indbetaling til en arbejdsmar-
kedspension ligger mellem den 1. maj 2007 og 
den 31. december 2017, har du typisk ret til at 
påbegynde din udbetaling 5 år før din pensi-
onsalder.

Er aftalen oprettet efter den 31. december 
2017, er pensionsudbetalingsalderen 3 år før 
folkepensionsalderen.

Mange af os skifter pensionsselskab en eller 
flere gange i løbet af et arbejdsliv, men dette 
vil under normale omstændigheder ikke ændre 
din pensionsudbetalingsalder. Hvis din pensi-
onsopsparing videreføres i et nyt selskab, be-
holder du stadig din oprindelige pensionsud-
betalingsalder. Vælger du derimod at opstarte 
en ny pension uden at videreføre den gamle, 
eller gør andre særlige forhold sig gældende, 
bør du kontakte dit pensionsselskab og få klar-
hed over situationen. Husk at få det på skrift.

SENIORPENSION
Seniorpension er en relativt ny mulig-
hed, som har kunnet tilkendes fra 1. 
januar 2020. For at få seniorpension 
skal du have en nedsat arbejdsevne 
på højst 15 timer om ugen i forhold 
til dit seneste job og have højest seks 
år til folkepensionsalderen. Det er 
også et krav, at du har haft en lang-
varig tilknytning til arbejdsmarkedet 
med sammenlagt mindst 20-25 års 
beskæftigelse.

Hvis du har spørgsmål, så ring til faglig afdeling 
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