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Information 
om 

pensionsdækning efter den danske tjenestemandspensionslov 
 
1. Retsgrundlag for pensionsdækning 
Som ansat ved Sekretariaterne for Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond 
(NMR-Sekretariaterne) optjener du ret til pension efter tjenestemandspensionsloven 
(lovbekendtgørelse nr. 510 af 18. maj 2017), idet Danmark skal optage ansatte ved NMR-
Sekretariaterne ”som medlem af den statslige pensionsordning” efter § 12 i retsstillingsaftalen af 
19. april 1990 som ændret ved aftale af 22. marts 2007, jf. BKI nr. 43 af 19. april 1990 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70901 og BKI nr. 16 af 22. marts 2007 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23181 . 

2. Pensionens størrelse 
2.1. Pensionens størrelse og regulering 

Ved fratræden fra ansættelsen ved NMR-Sekretariaterne vil du have ret til en opsat (hvilende) 

pension, der beregnes på grundlag af skalatrinsløn og pensionsalder på fratrædelsestidspunktet, 

jf. pkt. 2.2. og 2.3. Pensionen beregnes af Udbetaling Danmark, som sender dig meddelelse om 

pensionens størrelse med aktuelle satser. I bilag 1 er vist størrelsen af opsat pension på forskellige 

skalatrin med aktuelle satser pr. 1-12-2017. 

 

Pensionen vil – efter gældende lovgivning – følge den generelle regulering af tjenestemandsløn-

ninger i staten, og pensionen fra folkepensionsalderen kan aflæses i Finansministeriets pensions-

tabeller, der med aktuelle satser kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside 

www.modst.dk ved at skrive ’pensionstabeller’ i søgefeltet. 

 
2.2. Løngrundlag for beregning af pensionen 

Pensionen beregnes af den tjenestemandspensionsgivende løn på det skalatrin, som du aflønnes 

efter ved fratræden fra den seneste ansættelse ved NMR-Sekretariaterne. 

 

2.3.   Pensionsalderoptjening 

Pensionen optjenes i takt med ansættelsen ved NMR-Sekretariaterne, hvor ansættelsen normalt 

længst vil udgøre 8 år. I tilfælde af ansættelser ved flere sekretariater indgår den sammenlagte an-

sættelsestid i pensionsalderen. Pensionsalderen (pensionsancienniteten) beregnes i hele år (12 

måneders perioder), og der rundes altid nedad til hele år.  

 

Ved evt. deltidsansættelse optjenes pensionsalder i forhold til deltidsbeskæftigelsen.  

 

Det vil sige, at en fuldtidsansættelse på 6 år 11 måneder vil give ret til pension beregnet efter 6 år, 

og en halvtidsansættelse på 6 år 11 måneder, vil give en pensionsalder på 3 år 5½ måned og der-

med en pension beregnet efter 3 år. Sagt på en anden måde, vil 1 års pension forudsætte 12 må-

neders ansættelse på fuld tid, og 2 års pension 24 måneders ansættelse på fuld tid.  

 

Der optjenes pensionsalder under sygefravær og barselsorlov, bortset fra evt. forlængelse af for-

ældreorloven ud over 32 uger.  

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70901
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23181
http://www.modst.dk/
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3. Pensionsdækning under ansættelsen ved NMR-Sekretariaterne  
Under ansættelsen ved NMR-Sekretariaterne har du dækning ved sygdom og dødsfald efter tjene-

stemandspensionsloven (TPL).   

Hvis du har spørgsmål til din pensionsoptjening, kan du kontakte NMR-Sekretariaternes HR-

afdeling eller tjenestemandspensionsadministrationen i Udbetaling Danmark på tlf.nr 70 12 32 00 

mellem kl 9-14, på adressen Borger.dk/tjenestemandspension.dk eller på mailadressen tjeneste-

mandspension@stat-atp.dk . 

 

 

Dækning ved sygdom, der indtræffer under ansættelse ved NMR-Sekretariaterne 

A. Udbetaling af opsat pension  

Hvis din erhvervsevne lægefagligt vurderes at være nedsat til halvdelen eller derunder på grund af hel-

bredsmæssige forhold, vil du få udbetalt den optjente pension med den pensionsalder, du har optjent ved 

fratræden fra NMR-Sekretariaterne , jf. TPL § 24 

B. Kvalificeret svagelighedspension 

Hvis din erhvervsevne lægefagligt vurderes at være nedsat til 1/3 eller derunder, vil  pensionsalderen blive 

regnet frem til det 70. år, jf. TPL § 7. Det gælder dog ikke, hvis du får invalidepension fra en statslig 

pensionsordning i et andet nordisk land . I så fald vil din pension blive beregnet på grundlag af den fak-

tisk optjente pensionsalder, jf. § 5 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 13 af 14. januar 2004 om 

samordning af pensioner, der er omfattet af den nordiske pensionsoverenskomst. 

C. Tilskadekomstpension 

Hvis du afskediges fra NMR-Sekretariaterne på grund af en tilskadekomst i tjenesten, der kan begrun-

de krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til arbejdsskadesikringsloven, kan du tilkendes en 

tilskadekomstpension, der beregnes efter 37 års pensionsalder. I §§ 5-8 i lov om arbejdsskadesikring 

(LBK nr. 216 i 2017) er begrebet arbejdsskade defineret.  

 

Det er Helbredsnævnet1, der vurderer, om erhvervsevnen er nedsat – og vurderingen sker i for-

hold til alle jobs på arbejdsmarkedet. Du vil dog have ret til en helbredsbegrundet udbetaling af 

den opsatte pension på grundlag af afgørelse  fra en statslig pensionsordning i et andet nordisk 

land, hvis der udbetales sygdomspension fra denne statslige pensionsordning, jf. § 4 i Finansmini-

steriets bekendtgørelse nr. 13 af 14. januar 2004 om samordning af pensioner, der er omfattet af 

den nordiske pensionsoverenskomst. 

 

Dækning ved dødsfald, der indtræffer under ansættelse ved NMR-Sekretariaterne 

I tilfælde af dødsfald ydes der ægtefællepension til den efterladte ægtefælle og børnepension til 

børn under 21 år. En samlever (en sambo) har ikke ret til ægtefællepension, der forudsætter ind-

gået ægteskab eller registreret partnerskab. Ret til ægtefællepension forudsætter, at ægteskabet er 

indgået før den afdødes 65. år, før fratræden fra NMR-Sekretariaterne og mindst 3 måneder før 

dødsfaldet. Ægtefællepension vil blive beregnet med 15 års pensionsalder efter det pensionsgi-

vende skalatrin. 

 

Børnepension udgør et bestemt beløb pr. barn. Ægtefælle- og børnepensionens størrelse kan ses 

ved opslag i Pensionstabellerne på www.modst.dk  

  

 

1 Helbredsnævnet er hjemlet i TPL § 31, stk. 2 og 3 samt Finansministeriets bekendtgørelse nr. 126 af 21. februar 1992. 

mailto:tjenestemandspension@stat-atp.dk
mailto:tjenestemandspension@stat-atp.dk
http://www.modst.dk/


  Side 3 af 6 

 

4. Pensionsdækning efter fratræden fra NMR-Sekretariaterne  
Ret til Opsat pension 

I forbindelse med fratræden beder NMR-Sekretariaterne Udbetaling Danmark om at beregne en 

opsat pension, som du får meddelelse om i et brev. Nærmere oplysning kan hentes via dette link 

https://www.borger.dk/tjenestemandspension . 

 

Denne opsatte pension vil – efter gældende regler - følge de generelle reguleringer af statslige 

tjenestemandslønninger. 

 

Den opsatte pension kan udbetales  

1. ved nedsat erhvervsevne til halvdelen eller derunder 

2. ved dødsfald som opsat ægtefælle- og børnepension til børn under 18 år. Opsat ægte-

fællepension forudsætter, at ægteskabet er indgået, inden den afdøde er fyldt 65 år, og 

inden den opsatte pension er påbegyndt udbetalt  

3. ved din personlige folkepensionsalder i Danmark, der afhænger af dit fødselsår, jf. bi-

lag 2 

4. op til 3 år før din folkepensionsalder som en førtidsalderspension, hvor pensionen 

nedsættes med et livsvarigt førtidspensionsfradrag. Beregning af førtidsalderspension 

er vist i bilag 3.  

 

Efter § 4 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 13 af 14. januar 2004 om samordning af pensio-

ner, der er omfattet af den nordiske pensionsoverenskomst har du ret til at få udbetalt den opsat-

te pension i tilfælde af, at der er truffet afgørelse i et af de andre nordiske lande om, at du kan få 

udbetalt sygdomspension fra den statslige pensionsordning. 

 

I de nævnte situationer, hvor udbetaling af den opsatte pension kan komme på tale, skal du (eller 

dine efterladte) selv tage initiativ til at få pensionen udbetalt ved at kontakte Udbetaling Danmark 

på adressen borger.dk/tjenestemandspension.dk eller på tjenestemandspension@stat-atp.dk . 

 

Hvis du er bosiddende i Danmark, vil Udbetaling Danmark automatisk udbetale den opsatte pen-

sion ved din folkepensionsalder.  

Hvis du er bosiddende uden for Danmark skal du sørge for, at Udbetaling Danmark har din 

adresse, så de kan udbetale pensionen på det tidspunkt, hvor du når din folkepensionsalder efter 

danske regler.  

 

Ved udbetaling af tjenestemandspension, følger det af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med 

de øvrige nordiske lande, at der afregnes personskat efter danske regler til de danske skattemyn-

digheder. 

 

Udbetaling Danmark vil i forbindelse med pensionsudbetalingens start kunne afklare praktiske 

spørgsmål i relation til selve udbetalingen, herunder udbetaling til en konto i en bank uden for 

Danmark.  

 

Hvis du i øvrigt har spørgsmål om dine tjenestemandspensionsrettigheder fra Danmark, kan du 

kontakte Udbetaling Danmark på adressen borger.dk/tjenestemandspension.dk eller tjeneste-

mandspension@stat-atp.dk . I Personaleadministrativ Vejledning (PAV), kapitel 34, findes en 

beskrivelse af tjenestemandspensionsordningen og en oversigt over reglerne på området, se evt.  

http://pav.perst.dk/Publikation/Pensionsordninger.aspx . 

 

 

  

https://www.borger.dk/tjenestemandspension
mailto:tjenestemandspension@stat-atp.dk
mailto:tjenestemandspension@stat-atp.dk
mailto:tjenestemandspension@stat-atp.dk
http://pav.perst.dk/Publikation/Pensionsordninger.aspx
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BILAG 1 

   Størrelse af opsat pension på forskellige skalatrin, når den 
pensionsberettigede når folkepensionsalderen efter dan-
ske regler, jf. bilag 2.  Uddrag fra Finansministeriets pensi-
onstabel 

 

Pension over folkepensionsalder 

 

8 års pensions-
alder 5 års pensionsalder 

 
Kr. årlig satser 1-12-2017 før skat 

Skalatrin 21      

Opsat egenpension 36.111 22.570 

Opsat ægtefællepension2 25.639 16.024 

   Skalatrin 37      

Opsat egenpension 48.798 30.499 

Opsat ægtefællepension3 34.647 21.654 

   Skalatrin 42      

Opsat egenpension 54.060 33.788 

Opsat ægtefællepension4 38.383 23.989 

   Skalatrin 46      

Opsat egenpension 59.062 36.914 

Opsat ægtefællepension5 41.934 26.209 

 
UFP-tillæg (under-folkepensionsalder-tillæg) udbetales indtil folkepensi-
onsalderen . Størrelsen af UFP-tillægget er vist i skemaet. 

  
UFP-tillæg ved  

8 års pensionsalder 

UFP-tillæg ved 5 
års pensionsal-

der 

For alle pensionerne ydes et Kr. årlig 1-12-2017 

UFP-Tillæg, der falder væk ved 
folkepensionsalderen, som fremgår 

af bilag 2 
9.523 5.952 

    

  

 

2 Forudsætter, at den pensionsberettigede har indgået ægteskabet inden det 65. år og inden pensionen er påbegyndt udbetalt 
3 Forudsætter, at den pensionsberettigede har indgået ægteskabet inden det 65. år og inden pensionen er påbegyndt udbetalt 
4 Forudsætter, at den pensionsberettigede har indgået ægteskabet inden det 65. år og inden pensionen er påbegyndt udbetalt 
5 Forudsætter, at den pensionsberettigede har indgået ægteskabet inden det 65. år og inden pensionen er påbegyndt udbetalt 
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Folkepensionsalder  - og Prognose Bilag 2 
Din folkepensionsalder er bestemt af dit fødselsår 

  
Folkepensionsalder 

    § 1 a i lov om social pension, LBK nr. 1208 i 2017 

Født i   folkepensionsalder 
folkepensionsalder 

opleves i   

1953   65 2018   

1954 1 65½ 2019   

1954 2 66 2020   

1955 1 66½ 2021   

1955 2 67 2022   

1956  67 2023   

1957   67 2024   

1958   67 2025   

1959  67 2026   

1960  67 2027   

1961   67 2028   

1962   67 2029   
1963   68 2031 

Folkepensionsalderen 
hævet fra 67 til 68 år i 
2015, -lov nr. 1810 af 
23. dec.2015  

1964   68 2032 

1965   68 2033 

1966   68 2034 

PROGNOSE  PROGNOSE  PROGNOSE -  
ifg STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

1967   69 2036 

I 2020 kan folkepeni-
sonsalderen blive 
reguleret med frist på 
15 år, jf.§ 1a i lov om 
social pension 

1968   69 2037 

1969   69 2038 

1970   69 2039 

1971   70 2041 

1972   70 2042 

1973   70 2043   

1974   70 2044   

1975   71 2046   

1976   71 2047   

1977   71 2048   

1978   71 2049   

1979   72 2051   

1980   72 2052   

1981   72 2053   

1982   72 2054   

1983   73 2056   

1984   73 2057   

1985   73 2058   

1986   73 2059   

1987   73,5 2060   

1988   73,5 2061   

1989   73,5 2062   

1990   73,5 2063   
1991   74 2065   
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BILAG 3 
 

 

Eksempel på beregning af opsat alderspension med førtidspensionsfradrag 

Tjenestemand        

født i 1964 og dermed en folkepensionsal-
der på 68 år 

ansat før  01-01-2018 dermed pensionsudbetalingsalder  5 år før folkepensionsalderen 

  
   

  

Førtidspensionering ved 63-års-alderen     

Pension - skalatrin 46 - pensionsalder 8 år  
 

satser 1-12-2017 

  
   

      kr. årlig 

Livsvarig pension     59.062,47 

Ophørende pension - UFP-tillæg 
 

9.523,34 

Samlet pension før førtidspensionsfradrag   68.585,81 

  
   

  

Førtidspensionsfradrag (livsvarigt) 17 pct. af 68.585,81 kr. årlig                              11.659,59 

½ af UFP-tillægget på 9.523,34 kr. årlig 

 
4.761,67 

Samlet førtidspensionsfradrag   16.421,26 

  
   

  

Pensionen før folkepensionsalderen, reduceret med det samlede 

førtidspensionsfradrag på 16.421,26 kr. årlig 52.164,55 
          

Pensionen efter folkepensionsalderen, reduceret med det livsvari-

ge førtidspensionsfradrag på 11.659,59 kr. årlig 47.402,88 

 


