
Beregning af tjenestemandspension   
 
Ved at følge vejledningen herunder, kan du selv beregne din tjenestemandspension. Vejledningen 
gælder for tjenestemandspensioner på statens område og for tjenestemænd i den lukkede gruppe.  
 
Ved pensioner beregnet i forbindelse med pensionering før den 1. april 2002 kan der forekomme 
særlige tillæg eller fradrag, så pensionen ikke kan beregnes nøjagtigt efter denne vejledning.    
 
Ved pensionering fastsættes det skalatrin (i det statslige lønsystem), pensionen skal beregnes fra. 
Skalatrinnet er det skalatrin, der ligger tættest på den pensionsgivende løn på det regionale eller 
kommunale løntrin, man blev aflønnet på umiddelbart inden pensionering. Det er kun i forbindelse 
med beregningen og fastsættelsen af pensionen, at man laver denne sammenligning. Skalatrinnet 
ligger herefter fast og kan ikke ændres.  
 
(Du kan eventuelt benytte beregningsskemaet på sidste side i dette dokument).   
 
1. Aktuelt løntrin  
En tjenestemandspension udgør ved fuld pensionsalder (37 år) 57 % af den pensionsgivende løn på 
det skalatrin, man pensioneres fra. Beregningen af pensionen tager udgangspunkt i de pensions-
givende lønninger på statens område. Skal du fx pensioneres fra trin 42, udgør den pensionsgivende 
løn (pr. 01.04.2010) 365.077,77 kr. Du kan se de pensionsgivende lønninger herunder (Tabel 1). 
 
Tabel 1: Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2010 i staten      
 

Skalatrin Pensionsgivende løn pr. år Skalatrin Pensionsgivende løn pr. år 
      

23 kr 252.840,14 40 kr 350.307,73 

24 kr 257.448,72 41 kr 357.597,77 

25 kr 262.176,71 42 kr 365.077,77 

26 kr 267.029,05 43 kr 373.183,01 

27 kr 272.006,97 44 kr 381.509,75 

28 kr 277.117,15 45 kr 390.066,86 

29 kr 282.358,99 46 kr 398.859,65 

30 kr 287.739,12 47 kr 417.175,29 

31 kr 293.258,71 48 kr 445.194,54 

32 kr 298.924,33 49 kr 476.240,40 

33 kr 304.735,34 50 kr 526.020,11 

34 kr 310.700,01 51 kr 598.515,61 

35 kr 316.821,27 52 kr 657.147,02 

36 kr 323.100,18 53 kr 735.294,67 

37 kr 329.543,18 54 kr 829.149,45 

38 kr 336.277,78 55 kr 934.401,98 

39 kr 343.203,16     
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2. Aktuel pensionsalder  
Dernæst finder du den procent, som pensionen skal beregnes med. Den fremgår af Tabel 2 
herunder. Hvis pensionsalderen er 34 år, er procenten 54,0. Pensioneres du fra trin 42 udgør 
pensionen altså 54 % af den pensionsgivende løn på trin 42 svarende til 197.142,00 kr. 
  
Tabel 2: Pensionsprocent 

Pensionsalder Pensionsprocent Pensionsalder Pensionsprocent 
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     
  
3. Under 65 års-tillæg  
Hvis du er pensioneret inden du fylder 65 år, får du det såkaldte U-65-tillæg. Størrelsen af dette  
tillæg afhænger af den optjente pensionsalder.   
 
Tabel 3: Tillæg til pensionister under 65 år pr. 1. april 2010   

Optjent pensionsalder Tillæg (kr.) Optjent pensionsalder Tillæg (kr.) 
15      16.882,12  27      30.387,82  

16      18.007,60  28      31.513,30  

17      19.133,07  29      32.638,77  

18      20.258,55  30      33.764,25  

19      21.384,02  31      34.889,72  

20      22.509,50  32      36.015,20  

21      23.634,97  33      37.140,67  

22      24.760,45  34      38.266,15  

23      25.885,92  35      39.391,62  

24      27.011,40  36      40.517,10  

25      28.136,87  37      41.642,57  

26      29.262,35      
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Tillægget falder bort, når du opnår den alder, hvor du kan søge folkepension. Når der i stedet for  
tillæg ydes folkepension, medfører det for de fleste en indtægtsfremgang. Hvis du er blevet pensio-
neret på grund af sygdom den 1. juli 1999 eller tidligere og har fået tilkendt førtidspension efter lov 
om social pension før denne dato, og hvis du er fyldt 65 år den 1. juli 2004 eller senere, så bevarer 
du retten til U-65 tillægget også som 65- og 66-årige, hvorefter det bortfalder.   
 
4. Førtidspensionist  
Hvis du er gået på pension "af egen fri vilje", før folkepensionsalderen, er du førtidspensionist i  
tjenestemandslovens forstand. I så fald foretages der et førtidspensionsfradrag i pensionen. I Tabel 
4A og 4B herunder kan du se fradragets størrelse.   
 
Tabel 4A gælder for personer, der er født den 30. juni 1944 eller tidligere. Der er 2 satser - det lave 
fradrag anvendes, hvis du har valgt eller vælger at gå på førtidspension med begrænset ret til  
erhvervsarbejde (maks. 200 årlige timer). Det høje fradrag anvendes, hvis du vælger eller har valgt 
ubegrænset ret til erhvervsarbejde. Bemærk, at fradraget tages af den samlede pension - altså også 
af U-65-tillægget.   
 
Tabel 4A: Førtidspensionsfradrag for tjenestemænd født mellem 1. juli 1939 og 30. juni 1944 
 
 
 

Førtidspensionering og ubegrænset ret til erhvervs-
arbejde 

Levealder ved 
pensionering 

Pensionsalder  
under 30 år 

Pensionsalder  
30-35 år 

Pensionsalder 
over 35 år 

Førtidspensionering 
og begrænset ret til 
erhvervsarbejde 
(maks. 200 timer) 

64 år 9 % 6 % 3 % 1,5 % 
63 år 12 % 8 % 4 % 2,0 % 
62 år 15 % 10 % 5 % 2,5 % 
61 år 18 % 12 % 6 % 3,0 % 
60 år  21 % 14 % 7 % 3,5 % 
 
Tabel 4B gælder, hvis du er født den 1. juli 1944 eller senere. Fradraget tages også her af den  
samlede pension. Ved fratræden som 60 og 61-årig udbetales kun halvdelen af U-65 tillægget, men 
fradraget beregnes altid af det fulde U-65-tillæg.  Når du fylder 65, bortfalder U-65-tillægget, og du 
er berettiget til folkepension, der p.t. udgør 66.624,00 kr.   
 
Tabel 4B: Førtidspensionsfradrag for tjenestemænd født den 1. juli 1944 eller senere  
64 år udgør førtidspensionsfradraget 2 %  
63 år udgør førtidspensionsfradraget 3 %  
62 år udgør førtidspensionsfradraget 4 %  
61 år udgør førtidspensionsfradraget 7 %  
60 år udgør førtidspensionsfradraget 10 %    
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Beregningsskema  
 
  

a Skalatrin ved pensionering  

b Pensionsalder  

c Beregningsprocent (Tabel 2)  

d Førtidsfradragsprocent (Tabel 4A eller 4 B)  

e Pensionsgivende løn (Tabel 1)  

f Pension: Beregningsprocent af Tabel 1 (c % af e)  

g U-65 – tillæg (Tabel 3) (halvdelen ved 60 år og 61½ år)  

h Samlet pension (f + g) uansøgt afsked  

i Førtidspensionsfradrag (d % af h)  

j Samlet førtidspension (h – i) ansøgt afsked  

k Samlet pension fra 65 år: Samlet pension (h) – U-65-tillæg (g) + folkepensionens 
grundbeløb p.t. 66.624,00 kr.  

 Ovenstående pr måned: k/12  

l Samlet pension fra 65 år: Samlet førtidspension (j) – U-65-tillæg (g) + 
folkepension p.t. 66.624,00 kr.   

 Ovenstående pr. måned: l/12  
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