
Webinar

Hvis du vil ændre baggrundsbilledet, så vælg et billede via Templafy til højre. Klik på billedet, vælg ”Sæt slide baggrund” oppe under ATP-menuen og klik på ”Vælg billede som baggrund”



Pension og investering

Ét ATP – to forretningsområder
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Administration
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Ordninger og myndigheder, 
administreret af ATP

ATP Livslang Pension, ATP (1964)

Lønmodtagernes Garantifond (1972)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB (1977)

FerieKonto (1981) og Feriepengeinfo

Supplerende Arbejdsmarkedspension, SUPP (2003)

Barsel.dk (2006)

Udbetaling Danmark (2012)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES (2016)

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (2016)

Lønmodtagernes Feriemidler (2019)

Obligatorisk Pensionsordning (2020)

Seniorpension (2021)
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Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark

● udbetaler bl.a. boligstøtte, folkepension, førtidspension, 

barselsdagpenge, familieydelser og tidlig pension

● har fem kundeservicecentre, der ligger i Frederikshavn, 

Haderslev, Hillerød, Holstebro og Vordingborg

● er en offentlig myndighed

4

2,3 
mio. 

ydelsesmodtagere

2012
etableringsår
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Tidlig pension

Tidlig pension er en ny ordning for borgere, som 

• har et ønske om en tidligere tilbagetrækning 1, 2, 

eller 3 år før folkepensionsalderen

• har haft en langvarig tilknytning til 

arbejdsmarkedet 

Administreres af 

ATP fra

1. august 2021
2021

Etableringsår 1. 

januar
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#2

#3

Gennemgang af processen for TIP

Forventningsafstemning

Ordningen
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#1

Processen for tidlig 
pension
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Tidlig pension

Hvad er tidlig pension?

▪ Tidlig pension betyder, at borgere har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis de 

opfylder betingelserne for, hvor mange år de har været tilknyttet arbejdsmarkedet (optjening 

af anciennitet).

▪ Hvornår, afhænger af, hvor mange år de har været tilknyttet arbejdsmarkedet (optjening af 

anciennitet). Det kan dog maksimalt være 3 år før folkepensionsalderen.

▪ Ancienniteten optjenes fra det fyldte 16. år, og frem til det tidspunkt hvor der er 6 år (7 år for 

visse årgange) til du kan opnå folkepensionsalderen.
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Tidslinje
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1. januar 2021

Information til borger om 

ordningen på borger.dk. 

Borger kan ringe til 

kundeservice

De første borgere kan søge 

om ret til tidlig pension (seks 

årgange)

De første borgere kan søge 

om at starte på tidlig pension

De første borgere kan få 

udbetalt tidlig pension

1. august 2021 1. oktober 2021 1. januar 2022

Borger kan gå på 

folkepension
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De første borgere kan søge 

om ret til tidlig pension

Information til borger om 

ordningen. Borger kan 

ringe til kundeservice

De første borgere kan søge 

om at starte på tidlig 

pension

De første borgere kan få 

udbetalt tidlig pension

Borger kan gå på 

folkepension

Data hentes fra

• ATP

• STAR 

• Danmarks Statistik

• Skattestyrelsen

• CPR

Borger skal selv dokumentere

• Udenlandske beskæftigelsesforhold

• Perioder fra primært 70’erne og start-

80’erne, som ikke er 

registerunderstøttet fx værnepligt 

• Enkelte (mindre) offentlige ydelser, 

der ikke er registerunderstøttet

• Eventuelle fejl i registerdata

1 2

1. januar 2021 1. august 2021 1. oktober 2021 1. januar 2022
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De første borgere kan søge 

om ret til tidlig pension

Information til borger om 

ordningen. Borger kan 

ringe til kundeservice

De første borgere kan søge 

om at starte på tidlig 

pension

De første borgere kan få 

udbetalt tidlig pension

Borger kan gå på 

folkepension

UDK beregner - 3 måneder før mulig overgang

• En foreløbig ydelse

• Pensionsdata hentet fra skattemyndighederne

• Borger adviseres

Borger skal søge om ydelse

• Angive ønsket starttidspunkt

• Arbejdsmarkedstilknytning (overgangsordning 

frem til 30. juni 2022)

• Bekræfte pensionsoplysninger

UDK kontrollerer og beregner

• Betingelser

• Arbejdsmarkedstilknytning

• Eventuel procentandel pension

• Den endelige ydelse (før eventuel indkomst 

regulering)

1

2

3

1. januar 2021 1. august 2021 1. oktober 2021 1. januar 2022
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De første borgere kan søge 

om ret til tidlig pension

Information til borger om 

ordningen. Borger kan 

ringe til kundeservice

De første borgere kan søge 

om at starte på tidlig 

pension

De første borgere kan få 

udbetalt tidlig pension

Borger kan gå på 

folkepension

Automatisk overgang til 

folkepension

1. januar 2021 1. august 2021 1. oktober 2021 1. januar 2022

1

2

3

Månedlig udbetaling

Regulering ved indkomst

Månedlig indberetning fra borgere 

bosat i udlandet

Udbetaling af kompensation
4



#2

Forventningsafstemning

13



Snitflader vedr. vejledning om tidlig pension

14

Hvad vejleder Tidlig Pension om:

• Retten til tidlig pension

• Beregning af tidlig pension

• Kompensationsbeløb for 

efterløn

Hvad vejleder A-kassen om: 

• Retten til efterløn

• Beregning af efterløn

• Skattefri præmie

• Tilbagebetaling af 

efterlønsbidrag

Eks: Vi får tit spørgsmålet ”hvad kan bedst svare sig, at få tidlig pension, efterløn eller fleksydelse?”

Hvad vejleder Fleksydelse om:

• Retten til fleksydelse

• Beregning af fleksydelse

• Tilbagebetaling af 

fleksydelsesbidrag



Tidlig pension og efterløn

▪ Er personen overgået til efterløn eller fleksydelse inden den 1. 

januar 2022, kan personen vælge at melde sig ud af efterløn-

eller fleksydelsesordningen og skifte til tidlig pension, hvis 

personen opfylder betingelserne for ret til tidlig pension.

▪ Vælger personen at skifte, betyder det, at der efter overgangen til 

tidlig pension bliver mulighed for at modtage en kompensation for 

efterløns- eller fleksydelsesbidrag.

▪ Kompensationen udbetales med et engangsbeløb for hver 

måned indtil folkepensionsalder.
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Tidlig pension og efterløn

▪ Kompensationen vil være 2.676 kroner (2021) pr. hele måned.

▪ Beløbet udbetales senest 3 måneder efter overgangen til tidlig pension og har 

anmodet om udbetaling af kompensation.

▪ Der skal betales en afgift på 30 pct. af kompensationen.

▪ Der kan ikke udbetales kompensation, hvis personen har fået tilbagebetalt sine 

efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag. Der kan heller ikke udbetales skattefri 

præmie, hvis der er udbetalt kompensation.
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#3

Ordningen
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Adgangskrav til tidlig pension
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Hvad tæller med?
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Læs mere på borger.dk

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt/tidlig-pension

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt/tidlig-pension


Hvad tæller med?
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Lønmodtager over 18 år, hvor 

der er indbetalt ATP-bidrag

Lønmodtager over 18 år, hvor 

der er ikke er indbetalt ATP-

bidrag

Optjening af anciennitet til 16-

og 17-årige

Begge forældre, herunder en 

medmor, optjener 52 ugers 

anciennitet for hver fødsel eller 

adoption. 

Ancienniteten optjenes fra og 

med dagen for fødslen eller 

modtagelsen af barnet.

Selvstændigt erhvervsdrivende, 

optjener du 1 års anciennitet for 

hvert år, virksomhedens 

nettooverskud er større end den 

maksimale årlige dagpengesats.

Obs. for perioden før den 1. 

januar 1974, skal borger 

fremlægge dokumentation for, 

at de har været selvstændigt 

erhvervsdrivende.

Læs mere på borger.dk

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt/tidlig-pension

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt/tidlig-pension


Hvad tæller med?
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Læs mere på borger.dk

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt/tidlig-pension

• Arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

• Aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

• Uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

• Feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

• Særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres 

dagpengeret.

• Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

• Kontantydelse efter lov om kontantydelse.

• Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge og lov om dagpenge under sygdom og fødsel.

• Barselsdagpenge efter barselsloven og lov om dagpenge under sygdom og fødsel.

• Ydelser ved pasning af alvorligt sygt barn efter bistandsloven.

• Feriegodtgørelse efter lov om ferie.

• Flekslønstilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ledighedsydelse efter lov om aktiv 

socialpolitik.

• Plejevederlag til pasning af døende nærtstående efter serviceloven og bistandsloven.

• Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens fra før 2003.

• Løn under værnepligtsuddannelse og tid som militærnægter.

• Ydelser under skolepraktik og praktikpladskompenserende uddannelse.

• Perioder med skolepraktik på SU-berettigede uddannelser.

• Perioder i det ordinære uddannelsessystem påbegyndt efter det fyldte 40 år.

Det gælder dog generelt, at der maximalt kan optjenes et års anciennitet pr. kalenderår.

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Folkepension-oversigt/tidlig-pension


Hvilke data modtager vi automatisk?
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Anciennitetstype Hvor henter vi oplysningerne fra?

Lønmodtager med ATP-bidrag ATP 

Fleksløntilskud Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Selvstændig Erhvervsdrivende Skattestyrelsen - årsopgørelser for selvstændig virksomhed

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat 

erhvervsevne (Fleksløntilskud til selvstændige) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Fødsel og Adoptioner Centrale personregister (CPR/ folkeregisteret)

Aktiveringsydelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

ATP 

Arbejdsløshedsdagpenge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Danmarks Statistik

Feriedagpenge Styrelsen for rekruttering og arbejder & Danmarks Statistik

Kontantydelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Særlig uddannelsesydelse Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering

Pasning af alvorligt sygt barn Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering

Syge- og barsels dagpenge ATP 

Sygedagpenge ATP 

Ledighedsydelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Uddannelse efter det fyldte 40 år Elevregister uddannelser



Ingen dataunderstøttelse
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Anciennitetstype Kategori Ingen dataunderstøttelse Ingen datunderstøttelse

Periode fra Periode til

Lønmodtager uden ATP-bidrag Beskæftigelse 01.07.1971 -

16 - 17 årige før 1. september 1977 Beskæftigelse 01.07.1971 31.08.1977

Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende 01.07.1971 31.12.1973

Arbejdsløshedsdagpenge Offentlig ydelse 01.07.1971 31.12.1979

Feriedagpenge Offentlig ydelse 01.07.1971 31.12.1984

Sygedagpenge Offentlig ydelse 01.07.1971 31.12.1991

Barselsdagpenge Offentlig ydelse 01.07.1971 31.12.1991

Syge - barselsdagpenge Offentlig ydelse 01.07.1971 31.12.1992

Pasning af alvorligt sygt barn Offentlig ydelse 01.01.1990 01.07.1998

Feriegodtgørelse Offentlig ydelse 01.07.1971 -

Ledighedsydelse Offentlig ydelse 01.01.1998 31.12.2003

Plejevederlag til pasning af døende nærtstående Offentlig ydelse 01.07.1971 -

Tabt arbejdsfortjeneste før 2003 Offentlig ydelse 01.07.1971 31.12.2002

Værnepligtsuddannelse/militærnægter Offentlig ydelse 01.07.1971 31.12.1975

Skolepraktik og praktikpladskompenserende 

uddannelser Offentlig ydelse 01.07.1971 -



Periode Ugentligt timeantal ATP-bidrag Deltidskorrektion

1971-1977

Mindst 30 timer Fuldt bidrag 1 års anciennitet
Dvs. mindst 15 timer om 

ugen giver 1 års 

anciennitet15-29 timer ½ bidrag 1 års anciennitet

1978-1992

Mindst 30 timer Fuldt bidrag 1 års anciennitet

Dvs. mindst 20 timer om 

ugen giver 1 års 

anciennitet

20-29 timer 2/3 bidrag 1 års anciennitet

10-19 timer 1/3 bidrag ½ års anciennitet

1993- Mindst 27 timer Fuldt bidrag 1 års anciennitet
Dvs. mindst 18 timer om 

ugen giver 1 års anciennitet

24

Oversigt over tildeling af anciennitet for lønmodtagere over 18 år, som ikke har indbetalt ATP-bidrag, i perioden fra 1971 og frem



Hvad er dokumentationskravene?

Der foreligger ikke en offentliggjort bekendtgørelse endnu. 

Det peger i retning af, at dokumentation være at sådan en karakter, at man kan 

beregne anciennitet på baggrund af dokumentationen.
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Hvad er dokumentationskravene?

For lønmodtagere:

• Timetal, Timeløn, Lønindkomsten, periode, 

• Dokumentationen kan være, lønsedler, årsopgørelser, ansættelseskontrakter, opsigelseskontrakt, 

svendebrev og andre oplysningssedler hvor ovenstående oplysninger fremkommer.

For selvstændige/ medarbejdende ægtefælle:

• Periode der er drevet selvstændig virksomhed, nettooverskuddet, identifikation af ejerskabsforholdet af 

virksomheden, overskud til medarbejde ægtefælle.

• Dokumentationen kan være, regnskaber, årsopgørelser, dokumentation for ejerskab af virksomheden

For offentlige ydelser:

• Perioden, timetal, ydelsen karakter, udbetaler af ydelsen, deltid og fuldtidsforsikrede

• Dokumentationen kan være oplysningssedler, afgørelser, tilkendelser, årsopgørelser mfl.
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Overgangen til tidlig pension – aktuel 
arbejdsmarkedstilknytning

Grundlæggende skal borger have haft en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse

eller som medlem af en arbejdsløshedskasse. 

Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der 

ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du tidligst kan overgå til tidlig pension.
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Overgangen til tidlig pension – aktuel 
arbejdsmarkedstilknytning

Ved beskæftigelse indgår:

• beskæftigelse som lønmodtager i 39 løntimer pr. måned,

• ansættelse i fleksjob,

• perioder med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb,

• perioder, hvor en forælder modtager tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 42 og 43,

• perioder med barselsdagpenge,

• perioder med ledighedsydelse

• beskæftigelse med B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke 

indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud, eller

• beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende.
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Overgangen til tidlig pension – aktuel 
arbejdsmarkedstilknytning

Medlemskab af arbejdsløshedskasse

Ved opfyldelse af kravet om arbejdsmarkedstilknytning gennem medlemskab af en 

arbejdsløshedskasse er det en betingelse, at indmeldelse i en arbejdsløshedskasse sker senest 

2 år, før borgeren når folkepensionsalderen.

Beskæftigelse i EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien

Det skal dokumentere, at der har været beskæftigelse eller er arbejdsløshedsforsikret i et andet 

EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, for kravet om arbejdsmarkedstilknytning opfyldes.
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Overgangen til tidlig pension, generelle betingelser
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Det er ikke muligt at modtage tidlig pension

Hvis der for den samme periode bliver udbetalt en af følgende offentlige forsørgelsesydelser:

• Efterløn.

• Fleksydelse.

• Arbejdsløshedsdagpenge eller feriedagpenge.

• Førtidspension eller seniorpension. 

Endelig kan du ikke modtage ydelsen, hvis du har ret til en tilsvarende udenlandsk pension eller til 

udenlandsk pension, der svarer til førtidspension eller folkepension.



Pensionsformue
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Pensioner som indgår i nedsættelse af tidlig pension:

• Livsvarig pension

• Ratepension

• Kapitalpension

• Aldersordninger

• Tilsvarende udenlandske pensioner

Udbetaling af pension fra invalidepension, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension 

påvirker ikke størrelsen af din tidlig pension.

Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke påvirke størrelsen af tidlig pension.

Der er ikke forskel på private eller arbejdsmarkedspensioner.



Beregning er som følgende:

• 80% af løbende livsvarige pensioner

• 5% for øvrige pensionsordninger

• Tidlig pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger fradragsbeløbet på 100.000 kr. 

(2020). 

• Nedsættelsen af tidlig pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

• Ydelsen kan helt bortfalde ved en høj pensionsformue.

• Pensionsformuen opgøres af pensionsselskab/ bank et 1/2 år før det tidspunkt, hvor personen har tre år til 

folkepensionsalder.

• Pensionsselskabet medtager aftalte indbetalinger, afkast og evt. udbetalinger i opgørelsen frem til tre år før 

folkepensionsalder.

Pensionsformue

32



Pensionsformue - eksempel
Eksemplet viser, hvor meget personens tidlig pension månedligt vil blive nedsat med.

Hvis personen har: livsvarige pension på 120.000 kr. Kapitalpension (depotværdi) på 450.000 kr. Ratepension (depotværdi) på 

300.000 kr.
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Yderligere information

Det er muligt at læse mere om tidlig pension på www.borger.dk/tidlig-pension

Artiklerne på borger.dk vil løbende blive opdateret.

Hvis I har yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte os på

34

Pr. 1. august udvides åbningstiden til 

Mandag-onsdag 8.00-16.00 

Torsdag 08.00-17.00

Fredag 08.00-15.00 

http://www.borger.dk/tidlig-pension

