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Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) 
pr. 1. oktober 2020  

 

Af Bente Grønbæk Bruun, 

KLF´s sekretariat_______________________________________________________ 

 

 

 

TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. oktober 2020. 

 

Ved overenskomstfornyelsen i 2002 blev det aftalt, at de kommunale tjenestemands-

pensioner skulle stige med 1 % ud over den normale generelle procentregulering. Der 

er derfor en anden regulering af pensionerne for kommunale tjenestemandspension-

ister. Du vil derfor ikke − som tidligere eller nuværende tjenestemand i København − 

kunne anvende pensionsberegneren på tjenestemand.dk, da den vedrører statslige pen-

sioner. 

 

Da der findes mange forskellige kombinationsmuligheder for pensionens sammensæt-

ning er nedenfor gengivet en fremgangsmåde, så man selv skulle kunne beregne pen-

sionen under forudsætning af, at man kender den optjente pensionsalder. 

 

Nedenstående regler gælder for personer født 1. januar 1959 eller senere: 

 

SÅDAN BEREGNER DU DIN PENSION: 

 

Find din pensionsalder: 

Pensionsalderen er de pensionsalderår, du optjener fra du blev ansat som tjenestemand 

(tidligst fra det 25. år), og indtil du vælger at gå på pension. Hvis du er fuldtidsansat, 

optjener du 1 pensionsalderår pr. år, du er ansat. Hvis du er på nedsat tid, optjener du 

pension forholdsmæssigt. Hvis du fx blev fuldtidsansat, som 25-årig (er fuldtidsansat i 

hele perioden og aldrig har haft orlov) og vælger at gå på pension som 62-årig, har du 

optjent 37 års pensionsalder. 37 års pensionsalder er det maksimale, du kan optjene. 

Kun hele pensionsalderår medtælles. 

 

Find din pensionsprocent: 

I forhold til pensionsalderen findes den procent der fremgår af nedenstående skema. 

 

Fra pensionsalder 1 år til og med pensionsalder 16 år optjenes 1,75 % pr. år. 

Fra pensionsalder 17 år til og med 32 år optjenes 1,5 % pr. år. 

Fra pensionsalder 33 år til og med 37 år optjenes 1 % pr. år. 
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Pensionsalder 

Antal optjente år 

Optjening af pensi-

on Procent af pensi-

onsgivende løn 

Pensionsalder 

Antal optjente år 

Optjening af pensi-

on Procent af pensi-

onsgivende løn 

1 1,75 20 34,00 

2 3,50 21 35,50 

3 5,25 22 37,00 

4 7,00 23 38,50 

5 8,75 24 40,00 

6 10,50 25 41,50 

7 12,25 26 43,00 

8 14,00 27 44,50 

9 15,75 28 46,00 

10 17,50 29 47,50 

11 19,25 30 49,00 

12 21,00 31 50,50 

13 22,75 32 52,00 

14 24,50 33 53,00 

15 26,25 34 54,00 

16 28,00 35 55,00 

17 29,50 36 56,00 

18 31,00 37 57,00 

19 32,50   

 

Du har herved den procent der er gældende for dit vedkommende. 

 

Denne pensionsprocent skal bruges, når du skal finde din pension, der beregnes i for-

hold til den pensionsgivende løn. 

 

Pensionsgivende Løn: 

Den pensionsgivende løn er lønnen på det løntrin, du er på ved pensioneringen. Ne-

denfor er angivet den årlige pensionsgivende løn for tjenestemænd pr. 1. oktober 2020.  

Den mest almindelige slutløn for lærere er trin 43, og for børnehaveklasseledere er det 

trin 36.  

 

Løntrin: Kroner Løntrin:  Kroner 

trin 33 360.659 trin 42 417.362 

trin 34 366.400 trin 43 426.637 

trin 35 372.248 trin 44 436.169 

trin 36 378.214 trin 45 445.962 

trin 37 384.295 trin 46 456.025 

trin 38 390.794 trin 47 464.142 

trin 39 397.245 trin 48 485.478 

trin 40 403.823 trin 49 518.059 

trin 41 410.529 trin 50 554.223 
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Førtidspensioneringsfradrag 

 

Førtidspensioneringsfradraget foretages, hvis man ønsker at gå på pension før det 

normale tidspunkt for alderspensionering (folkepensionsalderen). 

 

Født  Mulig pensions-

udbetalingsalder 

Efterløns-

alderen  

Folkepensions-

alderen  

1. jan. 1959-30. jun. 1959 60 63½ 67 

1. juli 1959-31.dec. 1962 60 64 67 

Fra 1. januar 1963- 60 65 68 

Er man født 1. januar 1963 eller senere, kan der ske ændringer i folkepensionsalderen 

afhængig af, om den gennemsnitlige levealder stiger. Den første regulering var i 2015 

og derefter vurderes det hvert 5. år. I 2015 blev folkepensionsalderen fastsat til 68 år 

for denne gruppe. Forudsætningen for at man kan få sin tjenestemandspension udbetalt 

som 60 årig er, at man er ansat som tjenestemand før 1. januar 2007. 

 

Alder ved pensionering 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 

Procentfradrag 17 % 14 % 6 % 5 % 4 % 3 % 1 % 

 

Førtidspensioneringsfradraget er livsvarigt. 

 

Der beregnes ikke førtidspensionsfradrag ved pensionering på grund af fx sygdom el-

ler ved afsked af anden diskretionær årsag.  

 

Denne skrivelse beskæftiger sig udelukkende med tjenestemandspensionen. Hvis du 

har indbetalt til efterlønsordningen, og du ønsker at gå på tjenestemandspension, inden 

du når din efterlønsalder, bør du kontakte a-kassen for at høre hvilke konsekvenser, det 

vil have for efterlønnen. 

 

Førtidspensioneringstillæg 

 

Førtidspensioneringstillægget ydes til tjenestemænd, der går på pension før folkepen-

sionsalderen. Tillægget bortfalder, når man når folkepensionsalderen. 

Førtidspensioneringstillægget er afhængigt af den optjente pensionsalder. 

 

Hvis pensioneringen sker inden det fyldte 62. år, vil der foretages et fradrag på det hal-

ve af nedenfor nævnte beløb i førtidspensioneringstillæg. 

 

Optjent 

Pensionsalder 

Årligt 

Førtidspensioneringstillæg i kr. 

Førtidspensioneringstillæg 

pr. måned i kr. 

15 år 19.522 1.627 

16 år 20.824 1.735 

17 år 22.125 1.844 

18 år 23.427 1.952 

19 år 24.728 2.061 
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20 år 26.030 2.169 

21 år 27.331 2.278 

22 år 28.633 2.386 

23 år 29.934 2.495 

24 år 31.235 2.603 

25 år 32.537 2.711 

26 år 33.838 2.820 

27 år 35.140 2.928 

28 år 36.441 3.037 

29 år 37.743 3.145 

30 år 39.044 3.254 

31 år 40.346 3.362 

32 år 41.647 3.471 

33 år 42.949 3.579 

34 år 44.250 3.688 

35 år 45.552 3.796 

36 år 46.853 3.904 

37 år 48.155 4.013 

 

Eksempler på beregning af pension med lønsatser pr. 1. oktober 2020 

 

Eksempel 1: 

Jette har 30 års pensionsalder, da hun fylder 60 år i 2020. Til 30 års pensionsalder sva-

rer en pension på 49 %. Hun er ansat på trin 43, hvor den pensionsgivende løn pr. 1. 

oktober 2020 er kr. 426.637. 

Jettes pension er 49 % af dette beløb = kr. 209.052 svarende til en månedlig pension på 

kr. 17.421. 

Da Jette er 60 år ved pensioneringen, skal der trækkes 17 % af pensionen, samt et halvt 

førtidspensioneringstillæg, da hun går på pension før det 62. år. 

 

Indtil Jette når folkepensionsalderen 

Månedlig pension (49 % af 426.637 / 12 mdr.) 17.421 kr. 

+ førtidspensioneringstillæg pr. mdr. indtil folkepensionsalderen. 3.254 kr. 

I alt    20.675 kr. 

Førtidsfradrag 20.675 kr. x 17 %   -3.515 kr. 

Minus halvt førtidstillæg - 1.627 kr. 

Månedlig pension indtil folkepensionsalderen   15.533 kr. 

 

Efter hun er nået folkepensionsalderen 

Månedlig pension (17.421 kr. - 3.515 kr.) 13.906 kr. 

Folkepensionens grundbeløb (2020 sats)  6.419 kr. 

Månedlig pension inkl. folkepensionens grundbeløb 20.325 kr. 
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Eksempel 2: 

Hvis Jette vælger at fortsætte, indtil hun er 62 år, vil hun have optjent yderligere 2 års 

pensionsalder (under forudsætning af fuld tjeneste) − i alt 32 år. Førtidspensionerings-

fradraget bliver meget mindre, og hun undgår halveringen af førtidspensioneringstil-

lægget. 

I det eksempel vil hendes pension se således ud: 

 

Indtil Jette når folkepensionsalderen 

Månedlig pension (52 % af 426.637 / 12 mdr.) 18.488 kr. 

+ førtidspensioneringstillæg pr. mdr. indtil folkepensionsalderen 3.471 kr. 

I alt   21.959 kr. 

Førtidsfradrag 21.959 kr. x 6 %   -1.318 kr. 

Månedlig pension indtil folkepensionsalderen 20.641 kr. 

 

Efter hun er nået folkepensionsalderen 

Månedlig pension (18.488 kr. – 1.318 kr.) 17.170 kr. 

Folkepensionens grundbeløb (2020 sats) 6.419 kr. 

Månedlig pension inkl. folkepensionens grundbeløb 23.589 kr. 

 

Eksempel 3: 

Hvis Jette vælger at fortsætte på fuld beskæftigelse indtil hun er 67 år (hvilket er hen-

des folkepensionsalder), vil hun have optjent 37 års pensionsalder. Hun vil i dette til-

fælde ikke få førtidspensioneringstillæg, men der foretages heller ikke førtidspensione-

ringsfradrag.  

I det eksempel vil hendes pension se således ud: 

 

Pensionering efter Jette er nået folkepensionsalderen 

Månedlig pension (57 % af 426.637 / 12 mdr.) 20.265 kr. 

Folkepensionens grundbeløb (2020 sats) 6.419 kr. 

Månedlig pension inkl. folkepensionens grundbeløb   26.684 kr. 

 

 

Børnepensionstillæg og børnepension: 

Hvis du bliver pensioneret og har børn under 21 år, vil barnet/børnene modtage et bør-

nepensionstillæg, som beskattes hos barnet/børnene. Børnepensionstillægget udgør pr. 

1. oktober 2020 kr. 1.500 pr. måned pr. barn.  

 

Når en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand afgår ved døden, er pågælden-

des børn berettiget til børnepension. Børnepension udgør et beløb på kr. 2.842 pr. må-

ned pr. barn under 21 år. Til forældreløse børn under 21 år udgør beløbet kr. 5.696 pr. 

måned.  

 

Engangsbeløb efter optjening af 37 års pensionsalder fra 1. januar 2019 

Man kan maksimalt optjene 37 års pensionsalder til sin tjenestemandspension. Hvis du 

fortsætter som tjenestemand efter optjening af 37 års pensionsalder, optjener du et en-
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gangsbeløb for hver kvartals tjeneste. De 4 kvartaler ligger fast: Januar-marts, april-

juni, juli-september og oktober-december. Hvis man stopper midt i et kvartal, får man 

ikke engangsbeløb for det kvartal. Skulle man starte optjeningen midt i et kvartal, tæl-

ler dette dog med. 

Beløbet udgør 15 % af den pensionsgivende løn på det løntrin, man får pension fra. 

 

Andre pensioner: 

Du kan finde oplysninger på www.pensionsinfo.dk  

http://www.pensionsinfo.dk/

