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I medfør pensionsregulativets § 6, stk. 9 er aftalt følgende fradrag i 
egenpension og opsat pension ved fratræden på grund af alder før fol-
kepensionsalderen, jf. pensionsregulativets § 6, stk. 6 og stk.7 henholds-
vis pensionsregulativets § 22, stk. 4 og 5. 

Kapitel 1: Førtidspensionsfradrag 

§ 1 Førtidspensionsfradrag 

Når en tjenestemand i henhold til pensionsregulativets § 3 anmoder om 
afsked med alderspension, inden den pågældende har nået folkepensi-
onsalderen, nedsættes egenpensionen med et fradrag for førtidspensio-
nering. Tilsvarende gælder, når en tidligere tjenestemand anmoder om 
at få udbetalt sin opsatte pension inden folkepensionsalderen jf. pensi-
onsregulativets § 22, stk. 4 og 5. 

Kapitel 2: Tjenestemænd, der er født før 1. januar 1959 

§ 2 Førtidspensionsfradrag, når tjenestemanden er født før 1. ja-
nuar 1959 

Stk. 1. 

Når en tjenestemand, der er født før 1. januar 1959, fratræder med al-
derspension inden folkepensionsalderen i henhold til pensionsregulati-
vets § 3, nedsættes egenpensionen således: 

 

Alder ved fratræden Fradrag i procent 

60 år 10 pct. 

61 år   7 pct. 

62 år   4 pct. 

63 år   3 pct. 

64 år   2 pct. 

65 år   1 pct. 

66 år   1 pct.    

Stk. 2. 

Fradraget på 1 pct. gælder for tjenestemænd med en folkepensionsalder 
på 65½, 66, 66½ og 67 år. 

§ 3 Yderligere Fradrag 

Ved fratræden inden det fyldte 62. år nedsættes egenpensionen med et 
yderligere fradrag, der udgør et beløb svarende til 50 % af førtidspensi-
onstillægget (UFP-tillægget) efter pensionsregulativets § 6, stk. 3. Dette 
fradrag falder væk, når tjenestemandspensionisten når folkepensionsal-
deren.  
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Kapitel 3: Tjenestemænd, der er født 1. januar 1959 eller se-
nere  

§ 4 Førtidspensionsfradrag, når tjenestemanden er født den 1. 
januar 1959 eller senere 

Stk. 1. 

Når en tjenestemand, der er født den 1. januar 1959 eller senere, fratræ-
der med alderspension inden folkepensionsalderen i henhold til pensi-
onsregulativets § 3, nedsættes egenpensionen således:  

 

Fratræden antal år efter pensions-
udbetalingsalderen 

Fradrag i procent. 

 Under 1 år  17 pct. 

 Fra 1 indtil 2 år 14 pct. 

 Fra 2 indtil 3 år   6 pct. 

 Fra 3 indtil 4 år   5 pct. 

 Fra 4 indtil 5 år   4 pct. 

 Fra 5 indtil 6 år   3 pct. 

 Fra 6 indtil 7 år   1 pct. 

Stk. 2. 

Pensionsudbetalingsalderen er 60 år for tjenestemænd, der er ansat før 
1. januar 2007.  

§ 5 Yderligere fradrag 

Ved fratræden mindre end 2 år efter den tidligst mulige fratrædelsesal-
der foretages der et yderligere fradrag, der udgør et beløb svarende til 
50 % af førtidspensionstillægget (UFP-tillægget) efter pensionsregulati-
vets § 6, stk. 3. Dette fradrag falder væk, når tjenestemandspensionisten 
når folkepensionsalderen. 

Kapitel 4: Førtidspensionsfradrag ved udbetaling af opsat 
pension til tidligere tjenestemænd, der er født før 1. januar 
1959 

§ 6 Tidligere tjenestemænd, der er født før 1. januar 1959  

Stk. 1. 

Når en tidligere tjenestemand, der er født før 1. januar 1959, får udbe-
talt alderspension inden folkepensionsalderen i henhold til pensionsre-
gulativets § 22, nedsættes egenpensionen således: 
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Alder ved udbetaling Fradrag i procent 

60 år 10 pct. 

61år  7 pct. 

62 år   4 pct. 

63 år   3 pct. 

64 år   2 pct. 

65 år    1 pct.  

66 år   1 pct. 

Stk. 2. 

Fradraget på 1 pct. gælder for tjenestemænd med en folkepensionsalder 
på 65½, 66, 66½ og 67 år. 

§ 7 Yderligere fradrag  

Ved udbetaling af den opsatte pension inden det fyldte 62. år nedsættes 
den opsatte pension med et yderligere fradrag, der udgør et beløb sva-
rende til 50 % af førtidspensionstillægget (UFP-tillægget) efter pensi-
onsregulativets § 22, stk. 8. Fradraget falder væk, når tjenestemandspen-
sionisten når folkepensionsalderen. 

Kapitel 5: Førtidspensionsfradrag ved udbetaling af opsat 
pension til tidligere tjenestemænd, der er født 1. januar 1959 
eller senere 

§ 8 Tidligere tjenestemænd, der er født 1. januar 1959 eller se-
nere 

Stk. 1. 

Når en tidligere tjenestemand, der er født 1. januar 1959 eller senere, 
får udbetalt alderspension inden folkepensionsalderen i henhold til pen-
sionsregulativets § 22, nedsættes egenpensionen således: 

 

Udbetaling antal år efter pensions-
udbetalingsalderen  

 Fradrag i procent 

Under 1 år 17 pct. 

Fra 1 indtil 2 år 14 pct. 

Fra 2 indtil 3 år  6 pct. 

Fra 3 indtil 4 år  5 pct. 

Fra 4 indtil 5 år  4 pct. 

Fra 5 indtil 6 år    3 pct. 

Fra 6 indtil 7 år  1 pct. 
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Stk. 2. 

Pensionsudbetalingsalderen er 60 år for tjenestemænd, der er ansat før 
1. januar 2007.  

§ 9 Yderligere fradrag 

Ved udbetaling af den opsatte pension mindre end 2 år efter det tidligst 
mulige fratrædelsesår nedsættes den opsatte pension med et yderligere 
fradrag, der udgør et beløb svarende til 50 % af førtidspensionstillægget 
(UFP-tillægget) efter pensionsregulativets § 22, stk. 8. Fradraget falder 
væk, når tjenestemandspensionisten når folkepensionsalderen. 

Kapitel 6: Ikrafttræden, opsigelse m.v. 

§ 10 Ikrafttræden mv 

Stk. 1. 

Denne aftale træder i kraft den 1. april 2015.  

Stk. 2. 

Aftalen erstatter Aftale om førtidspensionsfradrag af 6. oktober 2014 
indgået mellem KL og KTO samt Aftale om førtidspensionsfradrag af 
6. oktober 2014 indgået mellem KL og Sundhedskartellet. 

§ 11 Opsigelse 

Denne aftale kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog 
tidligst den 31. marts 2018. 

 

 

 

 

København, den 24. september 2015 

 

For KL 

Michael Ziegler / Marianne Brinch Fischer 

 

 

For Forhandlingsfællesskabet 

Anders Bondo Christensen / Helle Basse 
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Bilag A 

 

Pensionsudbetalingsalderen og folkepensionsalderen 

Oversigten viser pensionsudbetalingsalderen for tjenestemænd, der er ansat 1. 
januar 2007 eller senere. 

Kolonnen ”Folkepensionsalder” gælder også tjenestemænd, der er ansat før 1. 
januar 2007. 

Pensionsudbetalingsalderen er 60 år for tjenestemænd ansat før 1. januar 2007. 

 

Fødselsår Pensionsudbetalingsalder Folkepensionsalder 

1953/11 60 år 65 år 

1953/22 60 år 65 år 

1954/1 60 år 65½ år 

1954/2 60 år 66 år 

1955/1 60 år 66½ år 

1955/2 60 år 67 år 

1956/1 60 år 67 år 

1956/2 60 år 67 år 

1957/1 60 år 67 år 

1957/2 60 år 67 år 

1958/1 60 år 67 år 

1958/2 60 år 67 år 

1959/1 60½ år 67 år 

1959/2 61 år 67 år 

1960/1 61½ år 67 år 

1960/2 62 år 67 år 

1961/1 62 år 67 år 

1961/2 62 år 67 år 

1962/1 62 år 67 år 

1962/2 62 år 67 år 

 

For personer født 1. januar 1963 eller senere vil folkepensionsalderen stige, hvis 
levetiden stiger (indeksering). Pensionsudbetalingsalderen vil stige tilsvarende 
for tjenestemænd ansat 1. januar 2007 eller senere, da den er 5 år før pensions-
udbetalingsalderen. Med den nuværende (2011) levetidsprognose vil folkepensi-
onsalderen skulle forhøjes til 68 år i 2030 og 69 år i 2035. Forhøjelsen bliver 
varslet 15 år i forvejen. Den første varsling sker i 2015. 

                                                
1 Angiver at det er første halvår af det pågældende år 
2 Angiver at det er andet halvår af det pågældende år 


