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§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 33,8 34,0 0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 26.438,3 28.925,3 2.487,0

Tjenestemænd i staten og folkekirken mv. ........................................... 8.858,6 1.514,5
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og
 110) ................................................................................................. 8.858,6 1.469,9
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger .................................................. - 44,6

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede
selskaber mv. ............................................................................................ 3.948,9 225,6
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) ............ 3.948,9 225,6

Forskellige statslige pensionsforpligtelser ............................................. 14.846,5 632,2
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100,

101, 102 og 117) ............................................................................ 9.552,8 147,5
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102) ............. 5.264,2 479,1
36.33. Supplementsunderstøttelser ............................................................. 29,5 5,6

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet ......... 114,7 114,7
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) .................................. 114,7 114,7

Indekskontrakter ...................................................................................... 1.156,6 -
36.51. Indekskontrakter .............................................................................. 1.156,6 -

Administrationsudgifter mv. ................................................................... 34,0 0,2
36.61. Administrationsudgifter mv. ........................................................... 34,0 0,2

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 32,9 -
Interne statslige overførsler ....................................................................... - 5,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... 28.926,3 2.430,7
Finansielle poster ....................................................................................... 0,1 50,9
Aktivitet i alt .............................................................................................. 28.959,3 2.487,2
Bevilling i alt ............................................................................................. 28.959,3 2.487,2
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og
110)
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (tekstanm. 133) (Lov-

bunden) .................................................................................... 1.713,2 618,5
02. Kriminalforsorgen (tekstanm. 133) (Lovbunden) .................. 497,5 141,0
03. Forsvaret (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden) .................... 1.842,0 338,1
04. Folkekirkens præster og provster (tekstanm. 133) (Lovbun-

den) .......................................................................................... 322,8 105,6
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekst-

anm. 106, 107, 109, 131 og 133) (Lovbunden) .................... 2.609,1 235,9
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) .......................... 1.874,0 30,8

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116) ...... - 5,6
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig

fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101) ....................... - 39,0

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)
01. Post Danmark A/S (Lovbunden) ............................................ 2.029,4 79,4
02. DSB, sov. (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden) .................. 1.268,7 90,9
03. Scandlines A/S (tekstanm. 112 og 133) (Lovbunden) .......... 143,4 4,9
04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lov-

bunden) .................................................................................... 130,1 8,7
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden) ................................ 244,2 -
06. Naviair selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130 og

133) (Lovbunden) ................................................................... 39,2 34,6
10. Øvrige selskabsansatte mv. med tjenestemandspensionsret

(tekstanm. 106 og 133) (Lovbunden) .................................... 93,9 7,1

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100,
101, 102 og 117)
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118)

(Lovbunden) ............................................................................ 8.950,3 112,3
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119)

(Lovbunden) ............................................................................ 395,1 -
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institu-

tioner (tekstanm. 133) (Lovbunden) ...................................... 207,4 35,2

36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120, 128 og 133) (Lov-

bunden) .................................................................................... 756,5 35,5
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129)

(Lovbunden) ............................................................................ 150,4 0,6
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20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbun-
den) .......................................................................................... 296,4 12,9

30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121,
123, 132 og 133) (Lovbunden) .............................................. 4.060,9 430,1

36.33. Supplementsunderstøttelser
01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og

126) (Lovbunden) ................................................................... 29,5 5,6

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)
01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstje-

nestemandspensionsordningen (tekstanm. 133) ..................... 114,7 114,7

 Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter
01. Indekstillæg (Lovbunden) ....................................................... 1.156,6 -

 Administrationsudgifter mv.

36.61. Administrationsudgifter mv.
01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pen-

sionsvæsenet (tekstanm. 134) (Reservationsbev.) ................. 32,9 -
03. Renter og retsomkostninger .................................................... 0,1 0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden) ..... 1,0 0,1

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.
Skatteministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.l. Under
forudsætning af skatteministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pen-
sionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af
finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.
Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 60 år,

tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågæl-
dendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til finanslovens §
36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pen-
sionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræ-
den for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig
tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til
finanslovens § 36.
Pensionsvæsenet indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.
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Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af skatte-
ministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesord-
ninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen mv. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes
af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til
fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års
ekstraordinær pensionsalder ved fratræden mod, at vedkommende kommune til finanslovens §
36. Pensionsvæsenet indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.
En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjeneste-

mandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som
borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat
- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af Økonomi- og Indenrigsministeriet
udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra
staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefælle-
pension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til
halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjeneste-
mandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.
Efter Skatteministeriets bestemmelse kan civilt personel mv. i Forsvaret, jf. Civilarbejderlo-

ven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden utilregnelig årsag overgår eller tidligere er
overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende, henføres til deres hidtidige
pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.
Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjeneste-

mandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele
Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjeneste-
mandspensionslovgivningen. Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i
pensionsaftale af 22. september 1994, jf. akt. 386 af 16. august 1994, og tvivlsspørgsmål afklares
efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæf-
tiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pen-
sionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Skatteministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig
tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden
for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension
under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten
fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst
af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til
afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder
og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte. Staten og TDC A/S har en
genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensione-
ringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af
arbejdsmangel el. lign.
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Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennem-
førelsen af pensionsudbetalinger og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en
måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.
Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til

eller gør tjeneste i kommunerne mv. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og
kommunen mv./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstids-
punktet og i tiden derefter, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 239 i 1977.

Stk. 2. Bestemmelsen omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveom-
lægninger:
- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- Ansatte ved særforsorgen pr. 1. januar 1980.
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- Folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988.
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- Øvrige regler angående deling af tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation
til fødevareloven (LBK nr. 46 af 11. januar 2017, § 62).
- Kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. 1. januar 2007), jf. BEK nr. 130 i 2006.
- Overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.
- Overførsel til staten af tjenestemænd fra kommuner, hvis opgaver er overført til Udbetaling
Danmark i 2012 og 2013 - LBK nr. 1506 i 2016, § 9, stk. 5.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af dagældende lov nr. 270 af 22.
maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunika-
tionstjenester er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes
pensionskasser med ret til tjenestemandpension, deles mellem staten og vedkommende pen-
sionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den
pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.
Skatteministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved

de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende, behandles efter reglerne i
tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig
henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter skatteministerens nærmere
bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse
med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel
til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 108. ad 36.11.
Ansatte i Nordisk Ministerråd, Nordisk Råds Sekretariat og Nordisk Kulturfonds sekretariater

i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, jf. § 12
i retsstillingsaftalen af 19. april 1990, som ændret ved aftale af 22. marts 2007, offentliggjort i
BKI nr. 43 af 19. april 1990 og BKI nr. 16 af 22. marts 2007, således at den af ministerrådet efter
forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin - lægges
til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pen-
sionsforbehold, jf. TPL § 7, stk. 2 i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.
Skatteministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og

Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i
tjenestemandspensionsloven.
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Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved Depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af
ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel
rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.
Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fællesnordiske institutioner i Danmark,

som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med
ret til pension, jf. art. 6 i retsstillingsaftalen af 9. december 1988 offentliggjort i BKI nr. 65 af
9. august 1990. Pensionen beregnes på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn-
og personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at der i forbindelse med an-
sættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjene-
stemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid
gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.
Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensions-

udgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og
kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende
til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976
på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres
statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal
finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis
for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 udstrækkes til også at omfatte regionalt ansatte lærere og pæ-
dagoger med ret til statslig tjenestemandspension med virkning fra 1. januar 2015.

Nr. 112. ad 36.21.03.
Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der

er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter
til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. de-
cember 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr.
denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et
evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende
selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det
omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension
til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilska-
dekomst, og dødsfald samt opsat pension aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, af-
vigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale
til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold
til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes
pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S
blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den
første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis
af det forsikringstekniske grundlag G82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af
arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler
pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet
betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Sel-
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skabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-
statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S,
til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold
til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med
Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne
ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pen-
sionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig
tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de be-
talinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag
på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf
og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf føl-
gende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Danske Færger A/S forudsættes årligt
til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring
for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen
af 3. december 1997 forudsatte.

I 2018 fusionerede Danske Færger med Molslinjen. Fusionen godkendtes den 10. oktober 2018
af konkurrencemyndighederne. Som fortsættende selskab er Molslinjen A/S indtrådt i Danske
Færgers forpligtelser i relation til pensionsaftalen med staten fsva. de forhenværende statstjene-
stemænd, der med fusionen nu er beskæftiget ved Molslinjen.

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer
med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet, kunne bevare denne ret, idet
datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 3. december 1997 mellem staten
og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tje-
nestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de beta-
linger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag
på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf
og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf føl-
gende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig er-
klæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en
ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbe-
taling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte til Finansministeriet
via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige
ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor
køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 3. december
1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk
for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig er-
klæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt
at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pen-
sionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 fastlagte til Fi-
nansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet
er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.
Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter

overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension
efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S
- skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin
del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i
stk. 4-10 nævnte måde.
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Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæf-
tiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pen-
sionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank
A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig
pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse udenfor de med
BG Bank A/S / Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tje-
nestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen
med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det
omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alders-
pensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom,
herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension aktualiseret i den måned personen fylder
62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering afvigende fra 62 års pensions-
alder, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller
staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte
med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger
fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den
periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG
Bank A/S / Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den
første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af ar-
bejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pen-
sionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken
betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som
gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.
Finansministeren kan efter forhandlinger med skatteministeren indgå aftaler om gensidig

overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter
for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for
pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969, jf.
Finansministeriets cirkulære nr. 41 i 1977 og nr. 42 i 1979.

Nr. 116. ad 36.12.11.
Skatteministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retnings-

linjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og fol-
kekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4.
Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt
ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke skatteministeren har kompetencen til at af-
tale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.
Ved ansættelse som lærer mv. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folke-

skolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den
lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en
forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjene-
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stemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under an-
sættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensions-
givende løn til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.
Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.
Stk. 2. Skatteministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere.

Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.
Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves

tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.
Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns

Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere mv. ansat i Københavns kommune før
1. april 1992, jf. § 12 i LBK nr. 522 i 2017.

Nr. 120. ad 36.32.01.
Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra

Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansæt-
telse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om
pensionering af civilt personale mv. i Forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.
Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte

får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter mv., således
at disse pensioner afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende gælder even-
tuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.l. på skoleom-
rådet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikrings-
mæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensions-
ordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. For medlemmer af statslige pensionsordninger betaler ansættelsesmyndigheden lø-
bende pensionsbidrag til FL § 36, Pensionsvæsenet. Med hjemmel i Finansministeriets bekendt-
gørelse nr. 974 af 20. november 1996 skal institutionerne betale et pensionsbidrag på 15 pct. af
den pensionsgivende løn, der ifølge FM-lønoversigtens tabel 1.1.2. gælder for det skalatrin, som
tjenestemandspensionen ville skulle beregnes efter ved en straks indtrædende pensionsbegiven-
hed.
For nogle medlemmer er fastlagt i regulativer eller aftaler, at der til FL § 36. Pensionsvæsenet,
betales den overenskomstmæssigt fastsatte (højere) pensionsbidragssats af den overenskomstfast-
satte basisløn.

Nr. 123. ad 36.32.30.13. og 36.32.30.22.
Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pen-

sionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende
(amts)kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den
pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under
SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af SAHVA, mens
sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen,
og SAHVA.

Nr. 124. ad 36.33.01.
En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ik-

ke-pensionsberettigende ansættelse i staten, efter regler fastsat af finansministeren. Efter ordnin-
gen, der er baseret på Finansudvalgets akt. 487 af 9. juni 1971, kan der udbetales ydelse ved af-
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sked på grund af alder (folkepensionsalder) eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter så-
dant personale er ligeledes dækket. Tekstanmærkningen giver fortsat hjemmel til at bevilge un-
derstøttelser i konkrete tilfælde efter de samme retningslinjer, som er blevet fulgt i hidtidig be-
villingspraksis på området, jf. forslag 11 i Finansudvalgets akt. 157 af 24. januar 1984.
Understøttelsesbeløbene i akt. 487 i 1971 (dyrtids-)reguleres med først 47 pct. og derefter 79,5
pct. Hertil kommer en regulering på 8,7 pct. på grundlag af Finansudvalgets akt. 255 af 11. april
1995. De i stk. 3 nævnte understøttelser har herudover en særlig regulering fra 1. april 1993.

Stk. 2. Opsparing til arbejdsmarkedspensioner for hidtil ikke-pensionssikrede statsansatte
startede pr. 1. april 1990, og der blev indført en overgangsordning, hvorefter der kunne ydes et
udligningsbeløb, beregnet som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen og understøttelsen,
beregnet efter reglerne herfor. Denne ordning har efterhånden et meget snævert anvendelsesom-
råde i relation til nytillæggelse af understøttelser i form af udligningsbeløb, idet stort set alle
statsansatte nu har været omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger i 25 år. Udligningsbeløb
beregnes som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen på beregningstidspunktet og under-
støttelsen beregnet efter reglerne herfor. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt udbetales ikke,
jf. Finansministeriets cirkulære nr. 102 af 25. juni 1991 og nr. 8 af 7. januar 2003.

Stk. 3. Stk. 2 berører ikke tidligere statsansatte, der fik tillagt understøttelse forud for 1. april
1990 og deres efterladte ægtefæller. De understøttelser, der udbetales til denne personkreds, bliver
- udover den i stk. 1 nævnte regulering - reguleret med virkning fra 1. april 1993 svarende til
stigningen i den generelle regulering af tjenestemandspensioner. For perioden 1. april 1993 til
30. september 1997 tillægges en regulering på 7,7360 pct. Fra 1. oktober 1997 gælder regule-
ringsprocenten for tjenestemandspensioner, der pr. 1. april 2017 er på 37,9206 pct.

Stk. 4. Allerede bevilgede opsatte understøttelser aktualiseres normalt ved folkepensionsal-
deren og beregnes efter foranstående regler.

Stk. 5. Såfremt en tidligere statsansat, der ved en opgaveomlægning er overført til anden of-
fentlig myndighed, hos den nye ansættelsesmyndighed har bevaret mulighed for en supple-
mentsunderstøttelse, vil Finansministeriet - mod dokumentation - refundere en forholdsmæssig
andel af den nye myndigheds udgifter til understøttelse.

Nr. 126. ad 36.33.01.
Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse

til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, båd-
førere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuld-
tidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende
månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af
Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været
ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale.
Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der
fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte -
for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før
1. april 1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på
grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtids-
ansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.
Udbetaling Danmark kan efter godkendelse af Finansministeriet overtage pensionsberegnings-

og -anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og
selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses
i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig
bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til
pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de over-
førte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark
fastlagt administrationsbidrag.
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Nr. 128. ad 36.32.01.
I forbindelse med udliciteringer kan skatteministeren efter forhandlinger med finansministe-

ren bestemme, at personel ansat efter Civilarbejderloven, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004, kan
bevare deres ret til optjening af pension efter Civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr.
efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved
forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.
Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i for-

bindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning, eller når bestyrelsen måtte træffe
beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.
Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-

aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse
til flyveledere under Transportministeriet, som har valgt at overgå til overenskomstansættelse i
medfør af den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension
efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af
flyveledere. Ved uansøgt afsked der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der
indhentes en udtalelse fra Skatteministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den
enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007
gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med
eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forud-
sættes der ved pensionering indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til fi-
nanslovens § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avance-
mentet.

Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere,
luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået
fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair
sov., kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler
i tjenestemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 1. december 2010
gældende skalatrinsforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i punkt 1 nævnte personer.

Nr. 131. ad 36.11.08.
Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved Kronprinsens hof,

og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens
§ 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid
gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme
gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende æg-
tefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til
statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og sty-
relser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til al-
lerede pensionerede hoftjenestemænd ved Kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.
Staten har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses for-

pligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overta-
gelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen
påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensions-
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kassens likvide formue, dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige
beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30. juni 2011, idet betalingerne registreres på finans-
lovens § 36. Pensionsvæsenet.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved Danmarks Radio (DR) fastsættes med over-
tagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal
indbetale til staten for DR-tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Fi-
nansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forud-
satte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

Nr. 133. ad 36.11.01., 36.11.02., 36.11.03., 36.11.04., 36.11.08., 36.21.02., 36.21.03., 36.21.06.,
36.21.10., 36.31.03., 36.32.01., 36.32.30. og 36.41.01.

En tjenestemand i staten og folkekirken, der ved 37 års tjeneste har opnået højeste pen-
sionsalder, tillægges ved alderspensionering et engangsbeløb, hvis størrelse forøges for hvert fulde
kvartal, den pågældende efter 1. januar 2019 fortsætter i tjenestemandsstillingen efter at have
opnået 37 års pensionsalder. Tilsvarende optjening af engangsbeløb gælder for ansatte, der er
omfattet af CFU's forhandlingsret, og som på særligt grundlag har ret til statslig tjenestemands-
pensionsret.

Stk. 2. Engangsbeløb efter stk. 1 beregnes på grundlag af 15 pct. af den pensionsgivende løn,
jf. tabel 1.1.2 i SKatteministeriets lønoversigt, på det skalatrin, som alderspensionen beregnes
efter. For hvert hele kvartal tjenestemanden udskyder pensioneringen, optjenes 15 pct. af den
pensionsgivende løn med satser på pensioneringstidspunktet. Principperne for pensionsalderop-
tjening finder anvendelse, således at der optjenes engangsbeløb i forhold til beskæftigelsesgraden.
Nås 37 pensionsalderår inde i et kvartal, indgår perioden indtil førstkommende nye kvartal, for-
holdsmæssigt ved beregning af engangsbeløbet, idet perioden i "startkvartalet" tilsvarende opgøres
efter principperne for pensionsalderoptjening. Engangsbeløbet udbetales samtidig med den første
måneds tjenestemandspension.

Stk. 3. Hvis tjenestemanden dør inden pensionering, udbetales et optjent engangsbeløb til
boet. Beløbet beregnes efter bestemmelserne i stk. 2 ved udløbet af efterindtægtsperioden.

Nr. 134. ad 36.61.01.
Ansættelsesmyndighederne er som pensionsalderansvarlige virksomheder ansvarlige for, at

oplysningerne i PENSAB for deres erhvervsaktive tjenestemænd til enhver tid er korrekte efter
de til enhver tid gældende regler. Tilsvarende gælder de virksomheder mv., der er pensionsalde-
ransvarlige for andre erhvervsaktive, der med særlig hjemmel har ret til statslig tjenestemands-
pension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark varetager fra 1. januar 2019 drift og udvikling af PENSAB samt
de opgaver, der knytter sig til PENSAB i form af administration, tilslutning, adgangsstyring og
support samt indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af data i forhold til de om-
fattede pensionsalder-ansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjenestemandspension.dk, pen-
sionsinfo.dk, Moderniseringsstyrelsen og Skatteministeriet.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaverne efter stk. 2 sker inden for rammerne
af Lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Skatteministeren kan efter forhandlinger med finansministeren fastsætte nærmere
regler om administration, tilslutning, adgangsstyring og support i forhold til PENSAB, herunder
nærmere regler for Udbetaling Danmark, de pensionsalderansvarlige virksomheder, tjenestemænd,
tjenestemandspension.dk og pensionsinfo.dk samt om udvikling af PENSAB.

Stk. 5. Skatteministeren kan efter forhandlinger med finansministeren fastsætte nærmere
regler om dataansvar, indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af oplysninger
mellem Udbetaling Danmark, de pensionsansvarlige virksomheder, tjenestemandspension.dk,
pensionsinfo.dk, Moderniseringsstyrelsen og andre offentlige myndigheder.
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Af bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven LBK nr. 510 af 18. maj 2017 om lov om
tjenestemandspension fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til bør-
nepensionstillæg og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og
børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 1. juli
1969 gælder LBK nr. 508 af 18. maj 2017 om lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove
mv. med senere ændringer.

Ved kgl. resolution af 27. juni 2019 er tjenestemandspensionsområdet for så vidt angår lov-
givningen mv. på området placeret i Skatteministeriet. Beregning og anvisning af statslige tjene-
stemandspensioner samt afgørelser af formueretlig karakter i relation hertil er fortsat af Udbeta-
ling Danmarks opgave, jf. 31, stk. 4 i tjenestemandspensionsloven.

Finanslovens § 36. Pensionsvæsenet omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold
til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 1. januar 1999, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om
lov om pensionering af civilt personel mv. i Forsvaret), personer med pensionsret i statsgarante-
rede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest
den 31. marts 1992, jf. LBK nr. 522 af 18. maj 2017 om tjenestemænd i folkeskolen mv.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjene-
stemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjeneste-
mandsansættelse i staten og folkekirken, som ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 sker
nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis
de ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om
professorstillinger. Endvidere er visse stillinger ved Domstolene, Politi- og anklagemyndigheden,
Kriminalforsorgen og Folkekirken mv. undtaget, hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske
under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn
i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 6980 af 21. december 1992.
Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 pct. ved
nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger klassificerede i lønramme 37 eller der-
over, idet visse stillinger ved Domstolene, Politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen,
Forsvaret og Folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragssatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede ordninger er
der tilsvarende fastlagt 15 pct. bidragsbetaling til § 36. Pensionsvæsenet, jf. bl.a. BEK nr. 974
af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsin-
stitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret. 15 pct.-ordningen gæl-
der dog ikke alle områder, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale
i statens tjeneste over § 36. Pensionsvæsenet. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillæg
til personer, der har oprettet indekskontrakter, jf. LBK nr. 521 af 18. maj 2017, i henhold til lov
om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i
en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på
grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tje-
nestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder, dog 1 år for tjenestemænd ansat 1. ja-
nuar 2012 og senere. Ret til opsat pension opnås, hvis tjenestemanden er afskediget, før han opnår
10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforseelser eller fratræder efter
ansøgning inden pensionsudbetalingsalderen. Opsat pension kan udbetales fra pensionsudbeta-
lingsalderen eller tidligere, hvis hans erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Pen-
sionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen. For tjenestemænd ansat før 1. januar
2007 er pensionsudbetalingsalderen 60 år, og for tjenestemænd ansat 1. januar 2018 og senere 3
år før folkepensionsalderen.
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Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller egenpen-
sionist, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret
til ægtefællepension.

Til de efterladte børn af en tjenestemand eller egenpensionist ydes børnepension indtil ud-
gangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenestemandens seneste pensionsgivende
løn og tjenestemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder
på 37 år, vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn. For hvert kvartals ansættelse
ud over 37 års pensionsalder optjenes engangsbeløb, der udbetales ved alderspensionering sam-
men med første måneds pension.

Hvis tjenestemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage,
kan tjenestemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70 års-
alderen. Hvis tjenestemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten, udbetales altid
højeste pension på skalatrinnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For æg-
tefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, beregnes den dog mindst efter
en pensionsalder på 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenestemandens løn-
mæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af
den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regule-
ring af tjenestemandslønninger, jf. tjenestemandspensionslovens § 27, idet tjenestemandspension
og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2005 er forhøjet med ca. 1,0 pct. ud over den
generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2017 2018 2019 F 2021 2022 2023
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 25,8 27,1 31,8 33,8 32,0 31,7 31,7
Udgift ......................................................... 25,8 27,2 32,0 34,0 32,2 31,9 31,9
Indtægt ....................................................... 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Specifikation af nettotal:

Administrationsudgifter mv. .................. 25,8 27,1 31,8 33,8 32,0 31,7 31,7
36.61. Administrationsudgifter mv. ......... 25,8 27,1 31,8 33,8 32,0 31,7 31,7

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 24.438,4 24.907,6 26.078,6 26.438,3 26.295,8 26.148,5 25.996,3
Udgift ......................................................... 27.188,4 27.928,7 28.616,1 28.925,3 28.762,4 28.559,6 28.291,4
Indtægt ....................................................... 2.749,9 3.021,2 2.537,5 2.487,0 2.466,6 2.411,1 2.295,1

Specifikation af nettotal:

Tjenestemænd i staten og folkekirken
mv. ............................................................. 6.619,8 6.908,0 7.235,4 7.344,1 7.345,1 7.341,3 7.342,0
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag

(tekstanm. 100, 101, 102, 108
og 110) .......................................... 6.664,9 6.944,9 7.279,9 7.388,7 7.389,7 7.385,9 7.386,6

36.12. Forskellige pensionsindbetalin-
ger .................................................. -45,1 -36,9 -44,5 -44,6 -44,6 -44,6 -44,6

Ansatte med tjenestemandspensionsret
i aktieselskaber, koncessionerede sel-
skaber mv. ................................................ 3.315,3 3.082,2 3.735,0 3.723,3 3.735,8 3.753,6 3.739,0
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag

(tekstanm. 100, 101 og 102) ........ 3.315,3 3.082,2 3.735,0 3.723,3 3.735,8 3.753,6 3.739,0
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Forskellige statslige pensionsforplig-
telser .......................................................... 13.106,6 13.618,0 13.877,9 14.214,3 14.150,6 13.989,3 13.851,0
36.31. Folkeskolen og visse selvejen-

de institutioner (tekstanm. 100,
101, 102 og 117) ........................... 8.722,8 9.055,6 9.164,5 9.405,3 9.342,3 9.186,9 9.009,3

36.32. Statslige pensionsordninger
mv. (tekstanm. 101 og 102) ......... 4.357,2 4.538,6 4.686,9 4.785,1 4.784,2 4.778,2 4.817,4

36.33. Supplementsunderstøttelser ........... 26,5 23,8 26,5 23,9 24,1 24,2 24,3

Pensionsopgaver uden for statstjene-
stemandspensionsområdet ....................... 0,1 -1,1 - - - - -
36.41. Overførte pensionsopgaver

(tekstanm. 127) ............................. 0,1 -1,1 - - - - -

Indekskontrakter ..................................... 1.396,6 1.300,4 1.230,3 1.156,6 1.064,3 1.064,3 1.064,3
36.51. Indekskontrakter ............................ 1.396,6 1.300,4 1.230,3 1.156,6 1.064,3 1.064,3 1.064,3

Artsoversigt:
Mio. kr. 2017 2018 2019 F 2021 2022 2023
Bevilling i alt ............................................. 24.464,2 24.934,7 26.110,4 26.472,1 26.327,8 26.180,2 26.028,0
Aktivitet i alt .............................................. 24.464,2 24.934,7 26.110,4 26.472,1 26.327,8 26.180,2 26.028,0

Udgift ..................................................... 27.214,2 27.955,9 28.648,1 28.959,3 28.794,6 28.591,5 28.323,3
Indtægt ................................................... 2.749,9 3.021,2 2.537,7 2.487,2 2.466,8 2.411,3 2.295,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 24,5 26,1 30,9 32,9 31,1 30,8 30,8
Indtægt ................................................... 0,0 - - - - - -

Interne statslige overførsler:
Indtægt ................................................... 5,3 5,5 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 27.189,7 27.929,8 28.617,1 28.926,3 28.763,4 28.560,6 28.292,4
Indtægt ................................................... 2.693,8 2.576,9 2.481,0 2.430,7 2.410,3 2.354,8 2.289,6

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 Indtægt ................................................... 50,8 438,8 50,9 50,9 50,9 50,9 0,1

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2019 ............................................ - - - -0,5

Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2017 2018 2019 F 2021 2022 2023
Driftsposter ................................................. 24,5 26,1 30,9 32,9 31,1 30,8 30,8
21. Andre driftsindtægter .......................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 24,5 26,1 30,9 32,9 31,1 30,8 30,8

Interne statslige overførsler ....................... -5,3 -5,5 -5,8 -5,6 -5,6 -5,6 -5,6
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 5,3 5,5 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6

Øvrige overførsler ...................................... 24.495,9 25.352,9 26.136,1 26.495,6 26.353,1 26.205,8 26.002,8
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 2.693,8 2.576,9 2.481,0 2.430,7 2.410,3 2.354,8 2.289,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 11.892,0 12.197,0 12.247,9 12.456,7 12.364,6 12.179,1 11.987,9
44. Tilskud til personer ............................. 15.171,7 15.591,4 16.222,4 16.319,2 16.248,1 16.230,5 16.153,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 126,0 141,4 146,8 150,4 150,7 151,0 151,4

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Finansielle poster ....................................... -50,8 -438,8 -50,8 -50,8 -50,8 -50,8 -
25. Finansielle indtægter ........................... 50,8 438,8 50,9 50,9 50,9 50,9 0,1
26. Finansielle omkostninger .................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
I alt ............................................................. 24.464,2 24.934,7 26.110,4 26.472,1 26.327,8 26.180,2 26.028,0
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Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og
tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2019.

Bemærkninger: Finansieringen af Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale ligger hos Fællesfonden og ikke §36.
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

2018 2019
Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.
Politi- og anklagemyndighed ............................................................ 11.496 11.674
Kriminalforsorgen ............................................................................. 3.094 3.097
Forsvaret ............................................................................................ 7.086 6.820
Folkekirkens præster og provster ..................................................... 1.755 1.729
Tjenestemænd i ministerier og styrelser........................................... 4.188 3.902
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.
Post Danmark .................................................................................... 2.946 2.711
DSB ................................................................................................... 2.028 1.871
Scandlines A/S .................................................................................. 90 81
Danske Bank A/S.............................................................................. 168 142
TDC A/S............................................................................................ 180 144
Naviair ............................................................................................... 371 378
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret ....................
Udlånte tjenestemænd ved Udbetaling DK......................................

31
80

26
68

Tjenestemænd i folkeskolen
Kommunerne og amter ekskl. København....................................... 3.206 2.485
Overtagne pensionsforpligtelser ved selvejende inst.
Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv. ...................................... 723 618
Pensionsforpligtelser i Grønland
Tjenestemænd ansat ved grønlandsk kom. samt selvst. .................. 577 531
Statsgaranterede pensionskasser
Pensionsfonden af 1951 ................................................................... 632 627
Pensionskassen af 1950..................................................................... 153 132
Øvrige statslige pensionsordninger
Pensionsordningen af 1976 ............................................................... 60 43
Pensionsordningen for Erhvervsskoler ............................................. 830 692
Pensionsordningen for højskoler, landbrugsskoler mv.. .................. 160 141
Pensionsordningen af 1925 ............................................................... 930 840
Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen. ................ 1.635 1.495
Civilarbejderloven ............................................................................. 1.050 943
Apotekervæsenets Pensionsordning.................................................. 75 57
Danmarks Radio................................................................................ 55 54
Det Kgl. Teater.................................................................................. 89 79
Nordisk Ministerråd .......................................................................... 109 105
Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale .......................... 920 869
I alt .................................................................................................... 44.717 42.354
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Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2019 for tjenestemænd
og tjenestemandslignende ansatte som registreret i PENSAB.

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension,
svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Procentvis fordeling 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år Over 67 år

Tjenestemænd i ministerier og styrelser
mv. ......................................................... 7,4 15,9 25,1 36,9 13,4 1,3
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber
mv. ......................................................... 0,0 0,6 7,7 61,0 30,1 0,6
Tjenestemænd i folkeskolen.................. 0,0 0,0 0,0 12,1 83,3 4,6
Overtagne pensionsforpligtelser
(gym.skol. VUC mv.)............................ 0,0 0,0 1,6 24,0 63,3 11,1
Pensionsforpligtelser i Grønland........... 0,0 0,2 8,4 56,5 31,0 3,9
Statsgaranterede pensionskasser............ 3,6 19,4 30,0 30,6 14,9 1,3
Øvrige statslige pensionsordninger....... 0,2 1,2 3,0 51,6 41,0 2,9

Samlet gennemsnit............................... 5,2 11,4 19,1 39,7 22,9 1,7

Mio. kr. (årets priser) R 2016 R 2017 R 2018 B 2019 FL 2020

Egenpension 19.121,8 19.608,9 20.355,7 20.919,2 21.336,2
Ægtefællepension 3.252,7 3.285,6 3362,7 3.505,1 3.524,7
Børnepension m.v. 67,4 64,2 62,5 68,5 65,5
Understøttelser, eft.indt. m.m. 34,6 30,7 27,4 26,5 24,0
Pensionsoverførsler 27,3 32,4 39,0 30,7 31,1
Administrationsudgifter 4,9 25,8 27,4 32,3 32,5
Overførte pensionsopg. 75,0 82,6 93,6 109,0 114,7
Overtagne p.udg. ad amter 1.946,3 1.889,7 1863,9 1.875,8 1.844,4
Indekskontrakter 1.495,3 1.396,6 1.300,4 1.230,3 1.156,6
Øvrige udgifter 719,7 797,7 823,5 851,2 863,4

I alt 26.745,1 27.214,2 27.956,1 28.648,6 28.993,0

Mio. kr. (årets priser) R 2016 R 2017 R 2018 B 2019 FL 2020

Alderspension/ordinær pension 6.163,0 6.433,0 6.811,5 6.611,1 7.139,6
Alderspension/førtidspension 10.316,1 10.512,8 10.828,3 10.803,8 11.349,9
Svagelighedspension 905,0 909,9 924,5 935,1 969,0
Kvalificeret svagelighedspension 1.420,2 1.428,3 1.460,3 1.467,8 1.530,6
Tilskadekomstpension 317,5 324,9 331,1 333,9 347,1
Øvrige 0,0 746,8 0,0 767,4 0,0

Egenpension i alt 19.121,8 20.355,7 20.355,7 20.919,2 21.336,2



§ 36. 23

Tabel 5

Antal personer, der modtager pension januar 2019
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.

Antal
egenpen-

sioner

Gennem-
snitlig

pensions-
alder

Antallet
af ægte-
fællepen-

sioner

Antallet
af børne-
pensioner

mv.

36.11.01. Politi-og Anklagemyndigheden ...................................... 6.351 33,5 1.571 448
36.11.02. Kriminalforsorgen ........................................................... 2.644 27,5 581 419
36.11.03. Forsvaret .......................................................................... 7.549 30,3 2.378 414
36.11.04. Folkekirkens præster og provster ................................... 1.137 29,7 446 33
36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier .................................. 12.935 26,7 3.659 349

Tjenestemænd i stat mv. ............................................. 30.616 29,4 8.635 1.663
36.21.01. Post Danmark .................................................................. 13.539 26,0 3.455 419
36.21.02. DSB ................................................................................. 6.202 28,2 3.320 340
36.21.03. Scandlines A/S ................................................................ 836 26,1 213 22
36.21.04. Danske Bank A/S............................................................ 824 25,5 36 63
36.21.05. TDC A/S.......................................................................... 1.332 29,1 179 70
36.21.06. Naviair ............................................................................. 128 30,1 21 8
36.21.10. Combus A/S .................................................................... 431 16,6 99 1
36.21.10. W. S. Atkins Int. Ltd. ..................................................... 4 37,0 1 0
36.21.10. Overdragne Statshavne.................................................... 2 27,0 0 0
36.21.10. Københavns Lufthavne A/S............................................ 118 27,2 19 7
36.21.10. Odense Lufthavn ............................................................. 5 18,2 1 0
36.21.10. Udbetaling Danmark ....................................................... 30 34,1 0 0
36.31.01 Tjenestemænd i Folkeskolen .......................................... 41.980 29,8 6.764 260
36.31.03. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC mv..... 781 30,4 37 7
36.32.01. Civilarbejderloven ........................................................... 6.720 19,8 2.131 76
36.32.10. Pensionsfonden af 1951 .................................................. 145 27,0 39 14
36.32.10. Pensionskassen af 1950 .................................................. 108 27,8 27 2
36.32.20. Tjenestemænd, Grønland ................................................ 900 19,5 126 20
36.32.30. Hypotekbanken ................................................................ 6 26,8 5 0
36.32.30. Pensionsordningen for højskoler, landbrugsskoler mv. . 1.497 16,4 247 6
36.32.30. Pensionsordningen af 1976............................................. 7.741 21,4 797 7
36.32.30. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og

Hjemmet for Vanføre...................................................... 16 24,0 14 0
36.32.30. Apotekervæsenets pensionsordning ................................ 922 25,2 245 1
36.32.30. Kolonien Filadelfias Pensionsordning ............................ 63 24,7 22 0
36.32.30. Kødkontrollen .................................................................. 12 28,4 28 0
36.32.30. Pension ved tilskudsberettigede museer......................... 2 22,0 3 0
36.32.30. Det Danske Hedeselskab ................................................ 11 29,5 12 0
36.32.30. Pensionsordningen ved Danmarks Radio....................... 368 26,8 138 27
36.32.30. Den Kgl. Ballet ............................................................... 283 29,0 50 79
36.32.30. Nationalforeningen .......................................................... 16 16,9 4 0
36.32.30. Pensionsordningen for Erhvervsskoler ........................... 5.977 23,0 1.477 65
36.32.30. Pensionsordningen for lærere i fri- og efterskoler......... 4.959 21,8 593 79
36.32.30.
36.41.01

Pensionskassen af 1925 ..................................................
Anvisning af pension for folkeskolelærer uden for
statstjenestemandspensionsordningen .............................

3.463

5

26,2

31,6

650

0

35

2
36.41.01. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionæ-

rer og stiftspersonale....................................................... 715 20,6 130 21

Øvrige med tjenestemandspension.............................. 100.141 23,4 20.883 1.631

I alt ...................................................................................................... 130.757 27,0 29.518 3.294
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Ikke aktualiserede opsatte pensioner januar 2019

Kilde: Det centrale pensionsan visningssystem (SP), januar 2019 .

Antal opsatte pensioner

-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65 år - I alt

2.802 4.256 6.391 5.572 629 19.650
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Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)
Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000, ændret ved cirkulære nr.

9305 af 17. juni 2009 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, sker
nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis
stillingen ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er
tale om professorstillinger, jf. cirkulære nr. 9204 af 2014. Visse stillinger ved Domstolene, Politi-
og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Folkekirken mv. kan besættes på tjenestemandsvil-
kår, også under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn
i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet. Ved nybesættelse af stillinger på tjenestemandsvilkår i løn-
ramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved
Domstolene, Politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Forsvaret og Folkekirken mv.
dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni
2005.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 510 af 18. maj 2017 om tjenestemands-
pension.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (tekstanm. 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 1.397,1 1.502,1 1.637,2 1.713,2 1.730,0 1.756,1 1.774,9
Indtægtsbevilling ......................................... 581,1 597,2 596,5 618,5 618,5 618,5 618,5
10. Pensionerede fra politiet før
 01/01/2016

Udgift ................................................... 1.388,9 1.451,8 1.422,8 1.554,6 1.523,5 1.470,5 1.429,3
44. Tilskud til personer ....................... 1.388,9 1.451,8 1.422,8 1.554,6 1.523,5 1.470,5 1.429,3
Indtægt ................................................ 1,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,0 - - - - - -

20. Tjenestemandsansatte ved politi
 og anklagemyndigheden

Udgift ................................................... 0,6 12,4 17,8 30,7 37,9 48,4 54,6
44. Tilskud til personer ....................... 0,6 12,4 17,8 30,7 37,9 48,4 54,6
Indtægt ................................................ 116,2 146,0 133,1 195,7 195,7 195,7 195,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 116,2 146,0 133,1 195,7 195,7 195,7 195,7

30. Politikorps ansat senest
 31/12/2011

Udgift ................................................... 7,6 37,9 196,5 127,8 168,5 237,1 290,9
44. Tilskud til personer ....................... 7,6 37,9 196,5 127,8 168,5 237,1 290,9
Indtægt ................................................ 459,0 446,8 458,1 418,6 418,6 418,6 418,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 459,0 446,8 458,1 418,6 418,6 418,6 418,6

40. Tjenestemandsansatte ved politi
og anklagemyndighed i Grøn-

 land
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 5,0 4,4 5,3 4,2 4,2 4,2 4,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 5,0 4,4 5,3 4,2 4,2 4,2 4,2
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10. Pensionerede fra politiet før 01/01/2016
På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale pensioneret fra

politiet før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndigheden
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd i politikorpset, der er

ansat 1. januar 2012 eller senere. Der er ikke særlige pensionsberegningsregler for denne gruppe.
På kontoen optages tillige øvrigt tjenestemandsansat personale ved Politi- og anklagemyndighe-
den. Tjenestemænd i politikorpset er en åben gruppe og nyansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

I forbindelse med de lokale forhandlinger ved OK18 er der aftalt en omklassificering af po-
litikommisærer fra skalatrin 45 til skalatrin 46. Indtil tjenestemændene går på pension medfører
dette et forhøjet pensionsbidrag. Efter at tjenestemændene er gået på pension, vil det medføre en
forhøjet pensionsudgift.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11.
Pensionsudgifter og -bidrag.

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 8.051 7.970 7.853 7.735 7.626
Heraf forventet tilgang.............................. 173 169 197 202 153
Heraf forventet afgang.............................. 254 286 315 311 278

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 5.380 705
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,0 58,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 61,8 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 34,0 26,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 80 112 157 212 244
Heraf forventet tilgang.............................. 33 46 56 33 35
Heraf forventet afgang.............................. 1 1 1 1 0

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 45 22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 63,0 62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 64,3 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 35,0 33,0
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Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Politikorps ansat senest 31/12/2011
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd ansat i politikorpset med

særlige beregningsregler. Underkontoen omfatter polititjenestemænd senest ansat pr. 31. decem-
ber 2011, der har bevaret ret til fremregning til det 70. år ved alderspensionering fra 63-års-al-
deren i pensionsmæssig henseende behandles som havende en pligtig afgangsalder på 63 år.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11.
Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndighed i Grønland
På kontoen optages indtægter og udgifter vedrørende tjenestemandsansat personale ved Politi-

og anklagemyndighed i Grønland hvis pension beregnes efter lov nr. 520 af 18. maj 2017 om
pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland.

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 2.390 1.038
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 30,6 38,3

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 2.952 138 136 92 13

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 263 665 1.078 1.458 1.832
Heraf forventet tilgang.............................. 404 414 383 376 356
Heraf forventet afgang.............................. 2 1 3 2 5

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 172 27
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 61,0 53,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,4 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 35,0 31,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 7.049 1.195
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 47,9 44,7

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 4.635 778 1.127 907 56
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36.11.02. Kriminalforsorgen (tekstanm. 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 420,4 451,8 471,8 497,5 503,2 512,2 522,5
Indtægtsbevilling ......................................... 141,6 138,0 141,8 141,0 141,0 141,0 141,0
10. Pensionerede ved Kriminalfor-

sorgen før 01/01/2016
Udgift ................................................... 415,6 432,8 424,3 434,1 426,4 413,7 405,0
44. Tilskud til personer ....................... 415,6 432,8 424,3 434,1 426,4 413,7 405,0

20. Almindeligt tjenestemandsansat-
te ved Kriminalforsorgen
Udgift ................................................... 0,8 3,4 12,2 13,7 15,6 18,7 21,3
44. Tilskud til personer ....................... 0,8 3,4 12,2 13,7 15,6 18,7 21,3
Indtægt ................................................ 14,3 14,1 14,6 13,2 13,2 13,2 13,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 14,3 14,1 14,6 13,2 13,2 13,2 13,2

30. Uniformerede tjenestemænd an-
sat i Kriminalforsorgen før

 01/01/2019
Udgift ................................................... 4,0 15,6 35,2 49,6 61,1 79,7 96,1
44. Tilskud til personer ....................... 4,0 15,6 35,2 49,6 61,1 79,7 96,1
Indtægt ................................................ 124,3 120,7 124,2 124,6 124,6 124,6 124,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 124,3 120,7 124,2 124,6 124,6 124,6 124,6

40. Tjenestemandsansatte i Grønland
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 3,0 3,2 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,0 3,2 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2

10. Pensionerede ved Kriminalforsorgen før 01/01/2016
På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved Krimi-

nalforsorgen, pensioneret før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 3.456 3.454 3.411 3.387 3.371
Heraf forventet tilgang.............................. 99 84 69 79 79
Heraf forventet afgang.............................. 101 127 93 95 88

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 1.797 722
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 58,0 54,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,3 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 28,0 23,0
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20. Almindeligt tjenestemandsansatte ved Kriminalforsorgen
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd i Kriminalforsorgen, samt

for uniformeret personale, der ansættes 1. januar 2019 eller senere. Der er ikke særlige pen-
sionsberegningsregler for denne gruppe. Uniformeret personale i Kriminalforsorgen er en åben
gruppe og nyansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11.
Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 37 69 87 98 110
Heraf forventet tilgang.............................. 33 18 12 12 14
Heraf forventet afgang.............................. 1 0 1 0 0

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 17 12
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 62,0 61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 64,8 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 32,0 26,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 86 132
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 56,2 56,5

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 37 33 53 47 17
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30. Uniformerede tjenestemænd ansat i Kriminalforsorgen før 01/01/2019
På kontoen optages udgifter og indtægter ved tjenestemandsansat personale i Kriminalfor-

sorgen, som er ansat eller ansættes før 1. januar 2019 med særlige beregningsregler, idet denne
gruppe af ansatte har bevaret ret til fremregning til 70. år ved alderspensionering på 63-års-alde-
ren. Nyansættelse på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Krimi-
nalforsorgen.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11.
Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte i Grønland
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale ved Kri-

minalforsorgen i Grønland, hvis pension beregnes efter LBK nr. 520 af 18. maj 2017 om pension
til statens tjenestemænd m.v. i Grønland.

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 163 282 361 456 542
Heraf forventet tilgang.............................. 119 80 95 87 109
Heraf forventet afgang.............................. 0 1 0 1 3

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 60 36
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 54,0 49,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 63,0 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 33,0 29,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 1.820 959
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 46,1 43,9

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 1.723 404 274 152 1
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36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 1.639,3 1.723,7 1.770,2 1.842,0 1.833,2 1.813,2 1.791,1
Indtægtsbevilling ......................................... 343,7 339,1 345,6 338,1 338,1 338,1 338,1
10. Pensionerede ved Forsvaret før
 01/01/2016

Udgift ................................................... 1.638,1 1.691,2 1.671,2 1.722,7 1.681,7 1.609,6 1.544,2
44. Tilskud til personer ....................... 1.638,1 1.691,2 1.671,2 1.722,7 1.681,7 1.609,6 1.544,2

20. Almindeligt tjenestemandsansat-
te under Forsvarsministeriet
Udgift ................................................... 0,5 20,1 29,7 52,7 60,5 72,9 81,2
44. Tilskud til personer ....................... 0,5 20,1 29,7 52,7 60,5 72,9 81,2
Indtægt ................................................ 340,5 339,1 342,8 338,1 338,1 338,1 338,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 340,5 339,1 342,8 338,1 338,1 338,1 338,1

30. Militært tjenestemandsansatte
med særlige beregningsregler
Udgift ................................................... 0,6 12,4 69,3 66,6 91,0 130,7 165,7
44. Tilskud til personer ....................... 0,6 12,4 69,3 66,6 91,0 130,7 165,7
Indtægt ................................................ 3,3 - 2,8 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,3 - 2,8 - - - -

10. Pensionerede ved Forsvaret før 01/01/2016
På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved Forsvaret

og i Forsvarsministeriet mv. pensioneret før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale, som er

ansat i eller under Forsvarsministeriet uden særlige pensionsberegningsregler.

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 10.063 9.939 9.764 9.600 9.414
Heraf forventet tilgang.............................. 252 247 262 238 195
Heraf forventet afgang.............................. 376 422 426 424 428

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 6.872 410
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 59,0 59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 59,6 61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 30,0 27,0
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ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11.
Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende personel af officersgruppen af linjen

samt auditørpersonel i Forsvaret. Endvidere personel af sergent- og konstabelgruppen af linjen
efter regler i kundgørelse for Forsvaret B 5-28 og B 5-29 samt faste befalingsmænd i Bered-
skabskorpset.

Ansatte i gruppen har pligtig afgangsalder på 60 år. For personer født i perioden 1. januar
1959 til 31. december 1962 gennemføres en gradvis hævning af den pligtige afgangsalder til 62
år. For personer født 1. januar 1963 eller senere er den pligtige afgangsalder 5 år før folkepen-
sionsalderen. De pr. 1. januar 2014 ansatte i de nævnte grupper kan overgå til ansættelse på tje-
nestemandsvilkår efter forudgående ansættelse på langtidskontrakt.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 182 246 315 376 429
Heraf forventet tilgang.............................. 68 73 62 54 41
Heraf forventet afgang.............................. 4 4 1 1 4

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 127 29
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,0 62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 63,3 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 32,0 30,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 367 73
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 58,6 57,7

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 15 63 111 116 34

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 133 366 586 882 1.148
Heraf forventet tilgang.............................. 233 222 296 268 337
Heraf forventet afgang.............................. 0 2 0 2 3
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11.
Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkens præster og provster (tekstanm. 133) (Lovbunden)
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende præster og provster ved folkekirken.

Pensionsbidrag og -udgifter vedrørende folkekirkens biskopper optages ad § 36.11.08. Tjeneste-
mænd i andre ministerier og styrelser. Ansættelse som præst, provst eller biskop på tjeneste-
mandsvilkår er fortsat åben for nyansættelse. Folkekirkens præster, provster og biskopper har en
pligtig afgangsalder på 70 år, jf. i øvrigt LBK nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens
økonomi.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 300,4 309,3 318,3 322,8 322,9 324,0 327,0
Indtægtsbevilling ......................................... 98,2 96,1 104,0 105,6 105,6 105,6 105,6
10. Folkekirkens præster og provster

Udgift ................................................... 300,4 309,3 318,3 322,8 322,9 324,0 327,0
44. Tilskud til personer ....................... 300,4 309,3 318,3 322,8 322,9 324,0 327,0
Indtægt ................................................ 98,2 96,1 104,0 105,6 105,6 105,6 105,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 98,2 96,1 104,0 105,6 105,6 105,6 105,6

10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag og LBK nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 108 3
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,0 59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 60,3 60,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 33,0 37,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 6.017 363
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 49,3 48,6

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 2.782 1.379 1.222 104 3

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 1.619 1.627 1.640 1.640 1.655
Heraf forventet tilgang.............................. 115 102 91 97 85
Heraf forventet afgang.............................. 107 89 91 82 70



34 § 36.11.04.10.

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11.
Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107,
109, 131 og 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 2.468,5 2.525,3 2.650,2 2.609,1 2.591,8 2.557,6 2.529,5
Indtægtsbevilling ......................................... 285,0 270,5 245,8 235,9 231,4 217,2 198,4
04. Pensionerede tjenestemænd i mi-

nisterier og styrelser
Udgift ................................................... 2.468,5 2.525,3 2.650,2 2.609,1 2.591,8 2.557,6 2.529,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 2.468,5 2.525,3 2.650,2 2.609,1 2.591,8 2.557,6 2.529,5
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 - - - - - -

05. Statsministeriet
Indtægt ................................................ 2,2 2,2 1,7 1,3 1,3 1,3 1,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,2 2,2 1,7 1,3 1,3 1,3 1,2

06. Udenrigsministeriet
Indtægt ................................................ 14,3 19,6 11,6 19,5 19,4 18,5 17,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 14,3 19,6 11,6 19,5 19,4 18,5 17,2

07. Finansministeriet
Indtægt ................................................ 3,6 3,1 2,8 2,3 2,3 2,2 2,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,6 3,1 2,8 2,3 2,3 2,2 2,1

08. Erhvervsministeriet
Indtægt ................................................ 5,9 5,6 4,5 3,6 3,3 2,9 2,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 5,9 5,6 4,5 3,6 3,3 2,9 2,6

09. Skatteministeriet
Indtægt ................................................ 114,1 104,2 95,1 89,2 87,5 81,7 74,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 114,1 104,2 95,1 89,2 87,5 81,7 74,2

10. Økonomi- og Indenrigsministeri-
 et

Indtægt ................................................ 3,7 5,6 4,2 4,1 4,0 3,8 3,5

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 811 326
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 64,0 63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 65,7 64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 31,0 26,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 782 947
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 52,6 50,8

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 656 240 253 221 117
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34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,7 5,6 4,2 4,1 4,0 3,8 3,5

11. Justitsministeriet
Indtægt ................................................ 55,2 55,5 52,8 55,5 54,4 51,9 48,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 55,2 55,5 52,8 55,5 54,4 51,9 48,9

14. Udlændige- og Integrationsmini-
 steriet

Indtægt ................................................ 2,4 2,4 1,7 2,1 2,1 2,1 1,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,4 2,4 1,7 2,1 2,1 2,1 1,9

15. Børne- og Socialministeriet
Indtægt ................................................ 3,0 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,0 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

16. Sundheds- og Ældreministeriet
Indtægt ................................................ 3,2 2,8 2,6 1,9 1,9 1,7 1,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,2 2,8 2,6 1,9 1,9 1,7 1,4

17. Beskæftigelsesministeriet
Indtægt ................................................ 2,8 2,7 2,0 2,0 2,0 1,8 1,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,8 2,7 2,0 2,0 2,0 1,8 1,5

19. Uddannelses- og Forskningsmi-
 nisteriet

Indtægt ................................................ 2,7 2,2 1,8 1,9 1,8 1,5 1,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,7 2,2 1,8 1,9 1,8 1,5 1,2

20. Børne- og Undervisningsmini-
 steriet

Indtægt ................................................ 2,7 2,3 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,7 2,3 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3

21. Kulturministeriet
Indtægt ................................................ 6,7 6,5 5,4 5,0 4,9 4,4 3,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 6,7 6,5 5,4 5,0 4,9 4,4 3,5

22. Kirkeministeriet samt Folkekir-
 kens biskopper

Indtægt ................................................ 1,5 1,5 1,3 1,0 1,0 0,9 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,5 1,5 1,3 1,0 1,0 0,9 0,7

24. Miljø- og Fødevareministeriet
Indtægt ................................................ 17,6 12,3 18,5 8,0 7,8 7,1 6,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 17,6 12,3 18,5 8,0 7,8 7,1 6,3

28. Transport- og Boligministeriet
Indtægt ................................................ 39,1 37,5 34,1 33,2 32,7 30,8 28,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 39,1 37,5 34,1 33,2 32,7 30,8 28,2

29. Klima-, Energi- og Forsynings-
 ministeriet

Indtægt ................................................ 4,4 3,5 3,2 3,1 2,9 2,6 2,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 4,4 3,5 3,2 3,1 2,9 2,6 2,2

04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.
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Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11.
Pensionsudgifter og -bidrag. På konto 36.11.08.05. Statsministeriet føres endvidere de ved
lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret
ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved hoffet.
Tilsvarende føres de ved tekstanmærkning nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjeneste-
mænd ansat ved Kronprinsens hof på samme konto.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 1.922,1 1.902,9 1.906,5 1.874,0 1.874,0 1.874,0 1.874,0
Indtægtsbevilling ......................................... 33,2 29,4 40,6 30,8 30,8 30,8 30,8
11. Kommuner mv. som følge af in-

dividuelle overgange af tjeneste-
mænd m.fl. (tekstanm. 114)
Udgift ................................................... 1,4 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,4 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Indtægt ................................................ 0,0 - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

12. Kommuner mv. som følge af
opgaveomlægninger med over-
førsel af tjenestemænd (tekst-

 anm. 106)
Udgift ................................................... 30,7 36,6 27,9 28,3 28,3 28,3 28,3

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 17.003 16.988 16.845 16.718 16.564
Heraf forventet tilgang.............................. 716 619 603 570 540
Heraf forventet afgang.............................. 731 762 730 724 723

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 7.875 5.060
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 61,2 60,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 63,7 62,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 27,9 23,6

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 2.034 1.868
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 57,4 55,6

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 514 668 973 851 287
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42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... 30,7 36,6 27,9 28,3 28,3 28,3 28,3

Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 0,0 - - - - -

13. Overtagne pensionsforpligtelser
 fra amtskommunerne

Udgift ................................................... 1.889,7 1.863,9 1.875,8 1.842,9 1.842,9 1.842,9 1.842,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.889,7 1.863,9 1.875,8 1.842,9 1.842,9 1.842,9 1.842,9

21. Udbetaling af fratrædelsesgodt-
 gørelse mv.

Udgift ................................................... 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

22. Indbetaling af udtrædelsesgodt-
 gørelse mv.

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 11,3 10,7 21,1 11,0 11,0 11,0 11,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 11,3 10,7 21,1 11,0 11,0 11,0 11,0

31. Diverse indbetalinger
Indtægt ................................................ 22,0 18,7 17,2 17,5 17,5 17,5 17,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 22,0 18,7 17,2 17,5 17,5 17,5 17,5

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm.
114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere
optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et
overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af sta-
tens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977 senest
ændret ved cirkulære nr. 42 af 2. marts 1979), jf. tjenestemandspensionslovens § 4.

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd
(tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjeneste-
mænd (tekstanmærkning 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte
tjenestemænd i lov nr. 309 af 26. juni 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus
amtskommune, lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne
m.fl. love samt lov nr. 652 af 19. december 1975 om visse tjenestemandsretlige og pensions-
mæssige forhold mv. i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social
bistand og lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige sær-
forsorg.

Ved kommunalreformens ikrafttræden pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 537 af 24. juni 2005 om
regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens
Sygehusfællesskab, indgår de tidligere amtskommuners refusionskrav for delingspensioner efter
foranstående lovgivning i regionernes refusionskrav mod staten, jf. § 36.11.10.13. Overtagne
pensionsforpligtelser fra amtskommunerne og BEK nr. 965 af 14. oktober 2005.

Delingsbestemmelserne i forannævnte love som følge af opgaveomlægninger videreføres for
så vidt angår tidligere statstjenestemænd, der er overgået til primærkommunerne i uændret form
med hjemmel i lov nr. 574 af 24. juni 2005 § 8, stk. 8 og 9.
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13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne
Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra

myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder
fratrådt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion.
Tilsvarende gælder ægtefællepensioner og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd
samt ægtefællepensioner og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december
2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis
i refusionsopgørelsen. Jævnfør i øvrigt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæg-
gelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og
lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommu-
nalreformen med senere ændringer samt BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemands-
pensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Regionerne vil som pensionsgivere
indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrådt fra
HUR og samtlige tjenestemænd fratrådt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om
disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres
til Region Hovedstaden, jf. lov nr. 537 i 2005, kap. 6.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner. På kontoen føres udgifter til pensioner til
tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er
nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med
opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de
forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling
senest 31. december 2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a conto-refusioner
til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, fakti-
ske udbetalinger, dokumenteret ved revisionserklæringer, foretages der endelig efterregule-
ring. Samtidig justeres a conto-betalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte
betalinger i det afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse mv.
Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension

at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansmi-
nisteriet, jf. tjenestemandspensionslovens § 25 samt BEK nr. 76 af 1. februar 2006 om fratræ-
delsesgodtgørelse mv.

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv.
Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse

med genansættelse i en tjenestemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for
overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandsstillinger, og som vælger at få pensionsalderen
forhøjet, jf. tjenestemandspensionslovens § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger
Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor

staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i hen-
hold til normeringslov som forudsætning for pensionsaldersforhøjelse på grundlag af tidligere
ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lov-
givning.
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36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)
Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjene-

stemandsorganisationer, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pen-
sionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. for folkeskolelærere med ret til statslig tjeneste-
mandspension. Der er indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbin-
delse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved mod-
regning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjene-
stefrihed af de nævnte årsager, oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens
sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer, jf. akt. 189 af
14. juni 2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen,
jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er
medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indtægtsbevilling ......................................... 5,7 3,3 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6
20. Pensionsbidrag ved tjenestefri-

hed i øvrigt
Indtægt ................................................ 5,7 3,3 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 5,7 3,3 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6

20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt
Indtægter fra indbetalt pensionsbidrag i forbindelse med tjenestefrihed. Indbetalingerne kan

komme fra alle med statslig tjenestemandspensionsret, herunder tjenestemænd i staten, samt fol-
kekirken.

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og
seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjeneste-
mand, der kan gå på alderspension, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte
rammer under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb beregnet
efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjene-
stemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget
af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensions-
væsenet, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndighe-
den bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling,
betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet betaler
pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er reguleret i Finansministeriets cirkulære nr. 9394 af 29. august
2011.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indtægtsbevilling ......................................... 39,4 33,7 38,4 39,0 39,0 39,0 39,0
10. Bidrag ved frivillig fratræden

Indtægt ................................................ 33,6 29,6 32,0 32,5 32,5 32,5 32,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 33,6 29,6 32,0 32,5 32,5 32,5 32,5

20. Pensionsbidrag vedr. seniorord-
 ninger

Indtægt ................................................ 5,8 4,1 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 5,8 4,1 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5

10. Bidrag ved frivillig fratræden
Indtægter fra ansættelsesmyndigheder hvor der i forbindelse med frivillig fratræden indbetales

for forhøjelse af pensionsalderen.

20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger
Indtægter fra ansættelsesmyndigheder for tjenestemandsansatte over 60 år på deltid som følge

af en seniorordning hvor der er aftalt en pensionsoptjening som fuldtidsansat.
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Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede
selskaber mv.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)
Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 510 af 18. maj 2017 om lov om tjeneste-

mandspension med senere ændringer.
For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension

indbetaler selskabet et aktuarmæssigt aftalt/fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets stør-
relse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)
Post Danmark A/S er oprettet i henhold til LBK nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark

A/S med senere ændringer. Tjenestemænd, der ved omdannelsen af den offentlige virksomhed
Post Danmark til aktieselskab valgte at overgå til overenskomstansættelse med bevarelse af retten
til tjenestemandspension, eller at fortsætte som statstjenestemænd udlånt til aktieselskabet, bevarer
jf. ovennævnte LBK nr. 844, §§ 9-11 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til
Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 1.880,0 1.932,0 1.989,3 2.029,4 2.053,5 2.080,9 2.070,2
Indtægtsbevilling ......................................... 121,3 151,9 87,0 79,4 75,1 62,5 47,6
10. Post Danmark A/S

Udgift ................................................... 1.880,0 1.932,0 1.989,3 2.029,4 2.053,5 2.080,9 2.070,2
44. Tilskud til personer ....................... 1.880,0 1.932,0 1.989,3 2.029,4 2.053,5 2.080,9 2.070,2
Indtægt ................................................ 121,3 151,9 87,0 79,4 75,1 62,5 47,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 121,3 151,9 87,0 79,4 75,1 62,5 47,6

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag og LBK nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere æn-
dringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 17.450 17.528 17.891 18.186 18.352
Heraf forventet tilgang.............................. 724 963 917 848 594
Heraf forventet afgang.............................. 646 600 622 682 657

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 8.752 4.787
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 58,0 57,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 61,6 61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 28,0 21,0
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ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i LBK nr. 844 af 6. juli 2011 om
Post Danmark A/S har Finansministeriet i 2002 indgået aftale med Post Danmark A/S om
nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod
indbetaling af et samlet engangsbeløb på 1,75 mia. kr.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB, sov. (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden)
Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet

til en selvstændig offentlig virksomhed, jf. LBK nr. 574 af 7. maj 2019.
Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 1. januar 1999 afholdes af under-

konto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pen-
sionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 1.221,6 1.232,6 1.342,6 1.268,7 1.248,9 1.218,4 1.192,3
Indtægtsbevilling ......................................... 190,1 483,8 94,6 90,9 89,0 83,0 75,4
10. DSB-tjenestemænd pensioneret
 før 01/01/1999

Udgift ................................................... 655,7 623,8 601,0 562,6 527,6 473,9 434,3
44. Tilskud til personer ....................... 655,7 623,8 601,0 562,6 527,6 473,9 434,3

20. DSB sov.
Udgift ................................................... 565,9 608,8 741,6 706,1 721,3 744,5 758,0
44. Tilskud til personer ....................... 565,9 608,8 741,6 706,1 721,3 744,5 758,0
Indtægt ................................................ 190,1 483,8 94,6 90,9 89,0 83,0 75,4
25. Finansielle indtægter .................... - 388,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 190,1 95,8 94,6 90,9 89,0 83,0 75,4

10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999
På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 1. januar 1999,

jf. i øvrigt den indledende anmærkning på § 36.21.02. DSB.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 1.658 1.053
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 57,0 56,7

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 152 480 867 670 35

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 5.705 5.391 5.066 4.755 4.511
Heraf forventet tilgang.............................. 159 147 144 112 97
Heraf forventet afgang.............................. 473 472 455 356 378
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

20. DSB sov.
På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for

tjenestemænd ansat ved DSB sov. efter lov om DSB, jf. LBK nr. 574 af 7. maj 2019.
Ved lov om DSB er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenestemandsansatte i

DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter.
Pensionsbidragsprocenten er med virkning fra 1. januar 2018 fastsat til 15,0 pct.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskalatrinsind-
placeringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i
forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens §
36. Pensionsvæsenet.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LBK nr. 574 af 7. maj 2019 fastsat til
15,0 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 2.367 407
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 58,0 56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 61,8 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 26,0 18,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 4.186 4.293 4.390 4.520 4.607
Heraf forventet tilgang.............................. 189 180 210 172 190
Heraf forventet afgang.............................. 82 83 80 85 106

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 2.674 754
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 59,0 55,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,7 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 31,0 27,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 1.492 379
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 57,0 55,6

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 102 430 513 445 37
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36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112 og 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 143,4 143,1 145,9 143,4 142,4 140,7 137,4
Indtægtsbevilling ......................................... 4,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,2 3,2
10. Selskabsansatte ved Scandlines

A/S med ret til tjenestemands-
 pension

Udgift ................................................... 143,4 143,1 145,9 143,4 142,4 140,7 137,4
44. Tilskud til personer ....................... 143,4 143,1 145,9 143,4 142,4 140,7 137,4
Indtægt ................................................ 4,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,2 3,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 4,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,2 3,2

10. Selskabsansatte ved Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pen-
sioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via §
36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999. Der henvises i øvrigt til akt. 118
af 18. december 1997.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr.
112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 1.073 1.060 1.048 1.048 1.049
Heraf forventet tilgang.............................. 31 25 32 40 24
Heraf forventet afgang.............................. 44 37 32 39 44

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 796 40
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 55,0 48,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 63,6 64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 26,0 20,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 74 7
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 59,5 56,7

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 1 3 28 30 4
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36.21.04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 113,6 121,6 126,5 130,1 130,1 129,8 129,6
Indtægtsbevilling ......................................... 22,4 21,5 9,5 8,7 8,5 8,0 7,4
10. Ansatte i Danske Bank A/S med

ret til tjenestemandspension
Udgift ................................................... 113,6 121,6 126,5 130,1 130,1 129,8 129,6
44. Tilskud til personer ....................... 113,6 121,6 126,5 130,1 130,1 129,8 129,6
Indtægt ................................................ 22,4 21,5 9,5 8,7 8,5 8,0 7,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 22,4 21,5 9,5 8,7 8,5 8,0 7,4

10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank
A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr.
113. Der henvises til akt. 122 af 30. november 1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved Danske Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 924 932 936 939 945
Heraf forventet tilgang.............................. 19 16 18 20 20
Heraf forventet afgang.............................. 11 12 15 14 19

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 212 612
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 52,0 53,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,4 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 25,0 25,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 38 104
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 57,4 56,9

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 2 33 49 33 1
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36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)
Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S -

bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensions-
reglerne - jf. § 11 i oprindelig LBK nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om visse
forhold på telekommunikationsområdet, § 2 i oprindelig LBK nr. 399 af 13. maj 1992 med senere
ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland
A/S, § 1 i oprindelig lov nr. 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personale-
mæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland
A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter
deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pen-
sionsordning. Jf. akt. 277 af 24. maj 2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i
forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed
uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen
fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt. 386 af 3. august 1994 har selskabet
en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere
statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark
A/S, nu TDC A/S. Med lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser er alle forannævnte love
ophævet, og hjemmelsgrundlaget for pensionsaftalen er tekstanmærkning nr. 105.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 227,5 236,3 238,7 244,2 242,2 237,2 231,9
10. Tidligere tjenestemandsansatte

ved TDC A/S
Udgift ................................................... 227,5 236,3 238,7 244,2 242,2 237,2 231,9
44. Tilskud til personer ....................... 227,5 236,3 238,7 244,2 242,2 237,2 231,9

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S
På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1. juli 1994.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 1.585 1.593 1.583 1.586 1.567
Heraf forventet tilgang.............................. 47 30 41 35 31
Heraf forventet afgang.............................. 39 40 38 54 43

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 750 582
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 58,0 56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 63,1 61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 30,0 27,0
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Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. Naviair selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130 og 133) (Lov-
bunden)

Ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 og BEK nr. 1200 af 2010 om Naviair er Naviair oprettet
som en selvstændig offentlig virksomhed. Jf. akt. 199 af 16. maj 2001 blev det i forbindelse med
Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et
aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet for personale med
ret til statslig tjenestemandspension ved Flyvesikringstjenesten.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 26,5 35,3 34,3 39,2 42,8 49,6 55,0
Indtægtsbevilling ......................................... 35,9 36,0 34,2 34,6 34,5 33,6 32,0
10. Pensionerede fra Naviair før
 01/01/2016

Udgift ................................................... 26,1 26,5 26,5 26,6 26,3 25,8 25,6
44. Tilskud til personer ....................... 26,1 26,5 26,5 26,6 26,3 25,8 25,6

20. Flyveledere
Udgift ................................................... 0,3 8,0 3,3 7,4 10,5 15,9 19,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 6,4 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,3 1,5 3,3 7,4 10,5 15,9 19,5
Indtægt ................................................ 23,1 23,6 22,9 23,3 23,3 22,9 22,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 23,1 23,6 22,9 23,3 23,3 22,9 22,1

30. Øvrige ansatte ved Naviair
Udgift ................................................... 0,1 0,8 4,5 5,2 6,0 7,9 9,9
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,8 4,5 5,2 6,0 7,9 9,9

 Indtægt ................................................ 12,7 12,5 11,3 11,3 11,2 10,7 9,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 12,7 12,5 11,3 11,3 11,2 10,7 9,9

10. Pensionerede fra Naviair før 01/01/2016
På kontoen optages udgifter til pension til pensionerede før 1. januar 2016 med ret til tjene-

stemandspension.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 107 37
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 58,3 57,9

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 1 27 39 44 8
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Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

20. Flyveledere
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende flyveledere med ret til statslig tjene-

stemandspension ved Naviair. For flyveledere - der har en mulig alderspensionering fra det fyldte
55. år - er pensionsbidraget fastsat til 27,4 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 145 146 146 144 143
Heraf forventet tilgang.............................. 9 4 1 3 2
Heraf forventet afgang.............................. 8 4 3 4 2

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 93 23
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,0 55,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 61,1 59,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 31,0 23,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 9 19 33 52 71
Heraf forventet tilgang.............................. 10 14 19 19 9
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 7 1
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,0 56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 63,3 56,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 33,0 34,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 153 62
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 49,2 48,8

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 101 41 29 12 0
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30. Øvrige ansatte ved Naviair
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende øvrige ansatte ved Naviair med ret til

tjenestemandspension, idet der ikke er fastsat særlige pensionsberegningsregler for denne gruppe.
Pensionsbidraget er fastsat til 22,2 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag. 

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 4 17 25 31 40
Heraf forventet tilgang.............................. 13 8 6 9 7
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 1 3
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 62,0 64,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 63,0 64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 32,0 32,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 111 52
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 52,3 51,3

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 53 30 27 21 5
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36.21.10. Øvrige selskabsansatte mv. med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 133)
 (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 86,9 88,4 94,8 93,9 94,4 94,3 93,4
Indtægtsbevilling ......................................... 10,0 8,6 6,7 7,1 6,7 6,0 5,2
10. Combus A/S

Udgift ................................................... 35,6 36,1 37,4 37,4 36,4 35,2 34,4
44. Tilskud til personer ....................... 35,6 36,1 37,4 37,4 36,4 35,2 34,4

11. Koncessionerede selskaber
 (tekstanm. 106)

Udgift ................................................... 33,5 33,0 36,2 34,1 34,1 34,1 34,1
44. Tilskud til personer ....................... 33,5 33,0 36,2 34,1 34,1 34,1 34,1

12. W. S. Atkins International Ltd.
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,1 1,4 1,5 1,6 1,6
44. Tilskud til personer ....................... 1,0 1,0 1,1 1,4 1,5 1,6 1,6
Indtægt ................................................ 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

13. Overdragne statshavne
Udgift ................................................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
44. Tilskud til personer ....................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt ................................................ 0,5 0,4 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,5 0,4 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4

14. Københavns Lufthavne A/S
Udgift ................................................... 15,5 16,5 17,3 17,2 17,3 17,2 17,1
44. Tilskud til personer ....................... 15,5 16,5 17,3 17,2 17,3 17,2 17,1
Indtægt ................................................ 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7

16. Odense Lufthavn
Udgift ................................................... 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
44. Tilskud til personer ....................... 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

18. Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 0,6 1,0 1,9 2,9 4,3 5,4 5,4
44. Tilskud til personer ....................... 0,6 1,0 1,9 2,9 4,3 5,4 5,4
Indtægt ................................................ 7,7 6,7 5,2 5,4 5,0 4,5 3,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 7,7 6,7 5,2 5,4 5,0 4,5 3,8

10. Combus A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pen-
sioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via §
36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 531 531 538 530 525
Heraf forventet tilgang.............................. 13 27 11 17 20
Heraf forventet afgang.............................. 13 20 19 22 22
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)
På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra konces-

sionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons
Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for
ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på § 36.21.05.10. Tidligere tjeneste-
mandsansatte ved TDC A/S.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt. 273 af 27. juni 2001 er Banedanmarks Rådgiv-
ningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat
pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 384 47
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,0 59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,3 60,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 16,0 13,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 5 6 6 7 7
Heraf forventet tilgang.............................. 1 0 1 0 1
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 1

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 4 0
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,0 0,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 63,0 0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 37,0 0,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 5 0
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 60,0 0,0

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 0 0 1 2 0
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13. Overdragne statshavne

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller
selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har
bevaret retten til tjenestemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pen-
sionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Der henvises til oprindelig lov nr. 326
af 28. maj 1999 om havne og LBK nr. 457 af 23. maj 2012 samt akt. 260 af 27. juni 2001.
Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct. Opkrævningen af pensionsbidrag administreres af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

14. Københavns Lufthavne A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensions-
udgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pen-
sioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via §
36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. Der henvises til LBK nr. 517
af 09. juni 2000 med senere ændringer om Københavns Lufthavne A/S.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 2 2 3 3 3
Heraf forventet tilgang.............................. 0 1 0 0 0
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 2 0
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 65,0 0,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 65,5 0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 27,0 0,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 2 0
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 56,7 0,0

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 0 1 0 0 0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 144 148 150 153 151
Heraf forventet tilgang.............................. 8 4 7 4 10
Heraf forventet afgang.............................. 4 2 4 6 7
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense
Lufthavne forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense
Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet, udbe-
taler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne
i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

18. Udbetaling Danmark

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Efter LBK nr. 1506 af 6. december 2016 om etablering af
den selvejende institution Udbetaling Danmark er en række kommunale tjenestemænd over-
ført til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. De er ansat på tidspunkterne for op-
gavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, herunder pen-
sionsvilkår. Med lov nr. 494 af 21. maj 2013 overførtes opgaver fra Pensionsstyrelsen til
Udbetaling Danmark. De overførte tjenestemænd inkl. tjenestemænd ved Pensionsstyrelsen
udlånes ved særskilt aftale fra Social- og Indenrigsministeriet til ATP. Aftalen regulerer bl.a.
vilkår for fastsættelsen af pensionsbidrag. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige
pensionsoptjening i den statslige tjenestemandspensionsordning er forudsat afdækket ved

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 93 25
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 59,0 56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 61,8 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 28,0 22,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 11 8
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 60,0 56,3

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 0 5 6 5 1

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 6 6 6 6 6
Heraf forventet tilgang.............................. 0 1 0 0 0
Heraf forventet afgang.............................. 0 1 0 0 0

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 5 0
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 46,0 0,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 0,0 0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 18,0 0,0
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pensionsbidragsbetaling fra Udbetaling Danmark, og bidraget er fastsat aktuarmæssigt til 23,5
pct. med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Til-
svarende gælder for tjenestemænd udlånt fra Statens Administration mv.
Tidligere kommunale tjenestemænd, der er overgået til staten i forbindelse med etablering
af Udbetaling Danmark og udlånt til Udbetaling Danmark, vil ved pensionering fra denne
ansættelse få udbetalt den samlede pension fra staten, idet principper for beregning, admini-
stration, refusion (pensionsdeling), revision mv. følger reglerne i lov nr. 539 af 24. juni 2005
om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Refusionsop-
gørelse og -betaling mellem staten og den enkelte kommune for optjent pensionsret i løbet
af den kommunale ansættelsesperiode vil således blive opgjort efter delingsreglerne i kapitel
5 i BEK nr. 130 af 28. februar 2006 om beregning af tjenestemandspension og fordeling af
pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 14 54
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 60,0 59,4

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 0 7 23 23 6
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Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102
og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)
Ifølge § 12 i LBK nr. 522 af 18. maj 2017 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. af-

holder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansæt-
telse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af
Finansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og
lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31. december
2006.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 8.394,6 8.671,3 8.753,4 8.950,3 8.867,3 8.697,6 8.519,2
Indtægtsbevilling ......................................... 168,2 151,5 126,6 112,3 113,8 116,0 117,2
10. Pensioner til tjenestemænd i fol-
 keskolen mv.

Udgift ................................................... 8.394,6 8.671,3 8.753,4 8.950,3 8.867,3 8.697,6 8.519,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 8.394,6 8.671,3 8.753,4 8.950,3 8.867,3 8.697,6 8.519,2
Indtægt ................................................ 168,2 151,5 126,6 112,3 113,8 116,0 117,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 168,2 151,5 126,6 112,3 113,8 116,0 117,2

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer.

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 49.119 48.972 48.728 48.359 47.729
Heraf forventet tilgang.............................. 1.601 1.483 1.407 1.161 1.105
Heraf forventet afgang.............................. 1.748 1.727 1.776 1.791 1.831

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 16.534 25.446
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,9 60,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 61,5 61,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 30,9 28,3
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ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)
Ifølge § 12, stk. 5 i LBK nr. 522 af 18. maj 2017 om lov om tjenestemænd i folkeskolen

mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kom-
mune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad § 36.31.01.
Pensionsudgifter i folkeskolen mv., såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket
senest 31. marts 1992.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 383,4 403,6 389,3 395,1 395,1 395,1 395,1
10. Pensionsrefusion til Københavns
 Kommune

Udgift ................................................... 383,4 403,6 389,3 395,1 395,1 395,1 395,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 383,4 403,6 389,3 395,1 395,1 395,1 395,1

10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune
Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer

kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund
for tidligere ansatte folkeskolelærere, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad § 36.31.01. Pen-
sionsudgifter i folkeskolen mv.

I januar 2015 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig re-
fusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (tekst-
anm. 133) (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kurser, grund-
læggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under
Undervisningsministeriet, og overførte tjenestemænd bevarede deres tjenestemandsansættelse jf.
§ 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 med senere ændringer og tilsvarende gjaldt for overførte tje-
nestemænd ved sygepleje- og radiografskoler, lærer- og pædagogseminarier og erhvervsakade-
mier, jf. LBK nr. 152 af 27. februar 2018, § 67 og § 26, stk. 7 - 9 i tidligere LBK nr. 228 af 17.
marts 2006 om lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for
videregående uddannelser mv. med senere ændringer.

Ifølge BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse
med kommunalreformen overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle
efterladte, der pr. 1. januar 2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en
tjenestemand ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refun-
derer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63,5 år.

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 922 1.563
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 62,7 62,0

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 0 0 267 1.447 302
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Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007
fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution re-
funderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63,5 års-alderen.

Nogle ansatte ved VUC har bevaret deres status som tjenestemænd i folkeskolen i den luk-
kede gruppe.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 164,4 176,8 191,4 207,4 226,9 239,0 237,4
Indtægtsbevilling ......................................... 51,3 44,7 43,0 35,2 33,2 28,8 25,2
10. Pensionerede ad statsligt over-

tagne p-forpligtelser før
 01/01/2016

Udgift ................................................... 164,3 172,5 173,7 175,9 174,1 171,1 169,5
44. Tilskud til personer ....................... 164,3 172,5 173,7 175,9 174,1 171,1 169,5

20. Statstjenestemænd udlånt til uni-
 versiteter

Udgift ................................................... - 0,4 4,3 7,5 11,7 14,1 14,1
44. Tilskud til personer ....................... - 0,4 4,3 7,5 11,7 14,1 14,1
Indtægt ................................................ 19,7 15,1 13,9 13,7 13,0 12,1 12,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 19,7 15,1 13,9 13,7 13,0 12,1 12,1

30. Reformoverførte institutionstje-
 nestemænd

Udgift ................................................... - 2,9 11,6 21,8 38,6 51,0 51,0
44. Tilskud til personer ....................... - 2,9 11,6 21,8 38,6 51,0 51,0
Indtægt ................................................ 31,0 29,2 28,7 21,2 19,9 16,5 13,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 31,0 29,2 28,7 21,2 19,9 16,5 13,0

40. VUC-ansatte med status som
 folkeskoletjenestemænd

Udgift ................................................... 0,1 1,0 1,8 2,2 2,5 2,8 2,8
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 1,0 1,8 2,2 2,5 2,8 2,8
Indtægt ................................................ 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1

10. Pensionerede ad statsligt overtagne p-forpligtelser før 01/01/2016
På kontoen optages udgifter vedrørende tjenestemænd pensionerede før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 821 816 813 808 805
Heraf forventet tilgang.............................. 11 13 9 14 6
Heraf forventet afgang.............................. 16 16 14 17 10

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 321 455
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 63,0 62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 64,2 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 31,0 29,0
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20. Statstjenestemænd udlånt til universiteter
På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd udlånt til universiteter.

Udlånet sker fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. LBK nr. 172 af 28. februar 2018, §
45.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenestemandsansat
personale ved selvejende institutioner. Bidraget indbetales af institutionerne til staten efter
de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenestemandsstil-
linger.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Reformoverførte institutionstjenestemænd

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 4 46 65 82 91
Heraf forventet tilgang.............................. 42 19 17 9 11
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 111 35
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 62,8 59,0

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 7 15 18 40 43

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 23 125 201 257 307
Heraf forventet tilgang.............................. 102 77 56 51 41
Heraf forventet afgang.............................. 0 1 0 1 0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 264 200
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 62,1 60,9

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 2 22 70 195 82
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40. VUC-ansatte med status som folkeskoletjenestemænd

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)

36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120, 128 og 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 755,1 751,1 761,4 756,5 745,5 725,3 709,0
Indtægtsbevilling ......................................... 42,4 39,4 38,1 35,5 34,6 32,2 29,0
10. Civilarbejderloven

Udgift ................................................... 755,1 751,1 761,4 756,5 745,5 725,3 709,0
44. Tilskud til personer ....................... 755,1 751,1 761,4 756,5 745,5 725,3 709,0
Indtægt ................................................ 42,4 39,4 38,1 35,5 34,6 32,2 29,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 42,4 39,4 38,1 35,5 34,6 32,2 29,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 5 7 10 11 11
Heraf forventet tilgang.............................. 2 3 1 0 0
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 2 3
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 67,0 64,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 70,0 64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 37,0 36,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .............................................................................................................. 6 2
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ............................................................. 62,4 61,5

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 0 0 0 5 1
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10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i LBK nr. 254 af 19. marts
2004 om lov om pensionering af civilt personel i forsvaret. Nyansættelse med pensionsret
kan ikke ske efter d. 31. december 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)
De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tje-

nestemandspensionsloven, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig
at dække pensionskassernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pen-
sionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag
indtil 1969.

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner ind-
betales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter,
mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

P50, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af admi-
nistrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 8.942 8.897 8.838 8.730 8.592
Heraf forventet tilgang.............................. 351 366 352 314 296
Heraf forventet afgang.............................. 396 425 460 452 375

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 3.456 3.264
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,0 59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 61,6 61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 21,0 17,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 538 405
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 56,2 54,5

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 138 195 245 168 28



§ 36.32.10. 61

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 125,9 141,4 146,8 150,4 150,7 151,0 151,4
Indtægtsbevilling ......................................... 0,9 9,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
60. Pensionsfonden af 1951

Udgift ................................................... 102,2 116,7 119,5 122,9 122,9 122,9 122,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 102,2 116,7 119,5 122,9 122,9 122,9 122,9
Indtægt ................................................ - 8,5 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 8,5 - - - - -

70. Pensionskassen af 1950
Udgift ................................................... 23,7 24,7 27,3 27,5 27,8 28,1 28,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 23,7 24,7 27,3 27,5 27,8 28,1 28,5
Indtægt ................................................ 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

60. Pensionsfonden af 1951
Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen

mv. i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober
1969. Der kan ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950
Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige

private kirkelige institutioner. Ved akt. 10 af 22. oktober 1969 har Finansudvalget tiltrådt, at
pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske ny-
optagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 234 393
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 48,5 47,0

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 328 90 66 62 12

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 94 38
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 51,2 52,6

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 58 13 18 23 7
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36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 256,8 267,9 255,4 296,4 302,6 314,8 327,0
Indtægtsbevilling ......................................... 14,7 13,3 20,3 12,9 12,4 12,0 11,6
10. Tjenestemænd ansat under

Grønlands Selvstyre eller en
kommune i Grønland
Udgift ................................................... 229,1 236,6 230,0 264,7 270,3 281,5 292,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 229,1 236,7 230,0 264,7 270,3 281,5 292,6
44. Tilskud til personer ....................... - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 14,7 13,3 20,3 12,9 12,4 12,0 11,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 14,7 13,3 20,3 12,9 12,4 12,0 11,6

30. Pensionsrefusion til Færøernes
 Skolevæsen

Udgift ................................................... 27,7 31,2 25,4 31,7 32,3 33,3 34,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 27,7 31,2 25,4 31,7 32,3 33,3 34,4

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner. Staten beregner og afholder udgifter til
tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i
Grønland, jf. LBK nr. 520 af 18. maj 2017 om lov om pension til statens tjenestemænd mv.
i Grønland.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbi-
drag til statskassen, jf. LBK nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om
pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland. Procentsatsen for pensionsbidraget fastsæt-
tes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kom-
muners Landsforening.

30. Pensionsrefusion til Færøernes Skolevæsen
Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987

var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive
tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder,
der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov nr. 474 af 10. juni 1997 om ophævelse af
lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne.

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 132 og 133)
 (Lovbunden)

Flere af pensionsordningerne blev i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995,
hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder, at
nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Udbetaling Dan-
mark varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionsordningerne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat inden for
Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er
optaget i Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionsordningen af 1925 for
de private eksamensskoler, skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et
pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. BEK nr. 974 af 20. november
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1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under
Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret i medfør af lov nr. 310 af 24. april 1996
med senere ændringer, om ændring af forskellige pensionsbestemmelser.

Statslige pensionsordninger optaget under hovedkontoen administreres af Udbetaling Dan-
mark.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 3.749,8 3.888,9 4.020,5 4.060,9 4.050,3 4.025,1 3.994,1
Indtægtsbevilling ......................................... 472,3 448,6 438,1 430,1 417,3 393,2 322,9
10. Hypotekbanken

Udgift ................................................... 2,0 1,9 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2
44. Tilskud til personer ....................... 2,0 1,9 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2

11. Pensionsordningen for Højsko-
ler, Landbrugsskoler og Hus-

 holdningsskoler
Udgift ................................................... 164,5 171,8 179,8 181,5 181,4 180,4 179,6
44. Tilskud til personer ....................... 164,5 171,8 179,8 181,5 181,4 180,4 179,6
Indtægt ................................................ 8,7 8,4 8,0 7,2 7,0 6,4 5,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 8,7 8,4 8,0 7,2 7,0 6,4 5,7

12. Pensionsordningen af 1976
 (tekstanm. 111)

Udgift ................................................... 935,3 945,0 943,8 941,4 926,1 898,1 873,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 935,3 945,0 943,8 941,4 926,1 898,1 873,1
Indtægt ................................................ 3,0 3,3 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,0 3,3 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5

13. Pensionsordningen for tjeneste-
mænd ved Samfundet og Hjem-
met for Vanføre (tekstanm. 123)
Udgift ................................................... 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
44. Tilskud til personer ....................... 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt ................................................ 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

14. Apotekervæsenets Pensionsord-
 ning

Udgift ................................................... 179,7 185,9 186,2 189,4 186,2 179,1 170,8
44. Tilskud til personer ....................... 179,7 185,9 186,2 189,4 186,2 179,1 170,8
Indtægt ................................................ 178,8 185,6 186,2 189,4 186,2 179,1 170,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 178,8 185,6 186,2 189,4 186,2 179,1 170,8

15. Kolonien Filadelfias pensions-
 ordning

Udgift ................................................... 11,1 10,9 10,5 9,7 9,1 8,4 7,9
44. Tilskud til personer ....................... 11,1 10,9 10,5 9,7 9,1 8,4 7,9

16. Pensionsordning vedr. kødkon-
 trollen

Udgift ................................................... 8,6 7,8 7,9 6,3 5,7 4,8 4,4
44. Tilskud til personer ....................... 8,6 7,8 7,9 6,3 5,7 4,8 4,4

17. Pensioner til tjenestemandslig-
nende ansatte ved tilskudsberet-

 tigede museer
Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5
44. Tilskud til personer ....................... 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5

18. Det danske Hedeselskab
Udgift ................................................... 4,3 4,0 3,7 3,1 2,6 1,9 1,5
44. Tilskud til personer ....................... 4,3 4,0 3,7 3,1 2,6 1,9 1,5
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19. Pensionsordningen for tjeneste-
mandsansat personale ved DR
Udgift ................................................... 83,5 87,6 85,6 84,5 82,9 80,3 77,7
44. Tilskud til personer ....................... 83,5 87,6 85,6 84,5 82,9 80,3 77,7

 Indtægt ................................................ 60,8 57,0 56,6 56,5 56,3 56,1 4,9
25. Finansielle indtægter .................... 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 10,0 6,1 5,8 5,7 5,5 5,3 4,9

21. Pensionsordningen for visse an-
satte ved Det Kgl. Teater
Udgift ................................................... 66,5 68,2 68,6 67,7 66,7 66,2 65,9
44. Tilskud til personer ....................... 66,5 68,2 68,6 67,7 66,7 66,2 65,9
Indtægt ................................................ 5,6 5,3 4,9 4,8 4,7 4,7 4,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 5,6 5,3 4,9 4,8 4,7 4,7 4,5

22. Nationalforeningens Pensions-
ordning (tekstanm. 123)
Udgift ................................................... 2,2 1,9 1,6 1,7 1,7 1,6 1,3
44. Tilskud til personer ....................... 2,2 1,9 1,6 1,7 1,7 1,6 1,3

23. Pensionsordningen for Erhvervs-
 skoler

Udgift ................................................... 994,9 1.038,4 1.083,4 1.085,6 1.080,7 1.071,4 1.060,9
44. Tilskud til personer ....................... 994,9 1.038,4 1.083,4 1.085,6 1.080,7 1.071,4 1.060,9
Indtægt ................................................ 50,6 41,8 44,8 36,7 35,4 31,7 26,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 50,6 41,8 44,8 36,7 35,4 31,7 26,9

24. Pensionsordningen for lærere i
friskolen og efterskolen
Udgift ................................................... 665,1 710,5 763,3 792,0 808,7 833,8 851,2
44. Tilskud til personer ....................... 665,0 710,4 763,3 792,0 808,7 833,8 851,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 105,1 93,2 89,7 89,1 82,7 73,9 73,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 105,1 93,2 89,7 89,1 82,7 73,9 73,9

25. Pensionsordningen af 1925 for
 private eksamensskoler

Udgift ................................................... 629,2 652,2 681,1 693,2 693,9 694,6 695,4
44. Tilskud til personer ....................... 629,2 652,2 681,1 693,2 693,9 694,6 695,4
Indtægt ................................................ 59,7 54,1 44,0 42,7 41,3 37,6 32,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 59,7 54,1 44,0 42,7 41,3 37,6 32,6

26. Nordisk Ministerråd
Udgift ................................................... - - 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7

10. Hypotekbanken
Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt. 449 af 1994/95. I henhold til oprindelig lov nr.

451 af 30. juni 1993 om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning,
jf. oprindelig LBK nr. 631 af 23. juli 1993 om lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og
Finansforvaltning, tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter
regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov nr. 903
af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning
med senere ændringer. Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor
som en lukket ordning efter 1. januar 1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tje-
nestemandsansættelse pr. 1. januar 1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter
denne dato, føres herefter på § 36.11.08.04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser,
ligesom pensionsbidragene optages under § 36.11.08.07. Finansministeriet.
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ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler
Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig

pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer,
der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler. Medlemmernes pensionsrettigheder er fastlagt
i regulativ af 26. oktober 2004.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 11 11 9 8 8
Heraf forventet tilgang.............................. 0 0 0 0 0
Heraf forventet afgang.............................. 0 2 1 0 1

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 2 4
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 64,0 62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 65,0 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 30,0 25,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 1.751 1.767 1.807 1.827 1.849
Heraf forventet tilgang.............................. 83 99 85 83 92
Heraf forventet afgang.............................. 67 59 65 61 56

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 913 584
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 62,0 61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 63,0 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 17,0 15,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 81 60
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 58,8 57,7

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 1 26 38 35 9
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12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)
Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af

Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområ-
det fra statsligt til kommunalt regi (jf. akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle under-
støttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særforsorgsinstitutioner, jf. akt. 172 af 1979/80 pr. 1. januar 1980 i forbindelse
med særforsorgens overførsel til (amts)kommunalt regi (oprindelig LBKnr. 257 af 8. juni
1978 om lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.).

- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 1. januar
1980.

- Ved børneforsorgen og særforsorgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende
elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 1. januar 1988 (lov nr. 719 af
18. november 1987, afløst af lov nr. 393 af 22. juni 1993 om tilskud til Færøernes hjemme-
styre og akt. 128 af 1987/88).

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-
anm. 123)

I forbindelse med overførsel af særforsorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog
staten pr. 1. januar 1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjene-
stemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt. 172 af 1979/80, nu Pen-
sionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer,
der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs
private virksomheder.

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 8.548 8.392 8.238 8.064 7.858
Heraf forventet tilgang.............................. 126 110 96 101 118
Heraf forventet afgang.............................. 282 264 270 307 302

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 1.146 6.595
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 61,0 60,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,3 61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 22,0 21,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 6 37
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 65,0 64,3

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 0 0 4 14 19
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14. Apotekervæsenets Pensionsordning
Pensionsordningen er fra 1. april 1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingsha-

vende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. Kap. 12
i LBK nr. 801 af 12. juni 2018 om lov om apoteksvirksomhed og BEK nr. 192 af 23. marts 1995
om Apotekervæsenets Pensionsordning.

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15
pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansmini-
steriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til
apotekets bruttoomsætning til dækning af dele af pensionsudgifterne. Procentsatsen fastsættes
årligt af sundheds- og ældreministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning
I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på

Kolonien Filadelfia pr. 1. januar 1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for
medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 1.177 1.174 1.164 1.146 1.113
Heraf forventet tilgang.............................. 53 44 31 21 19
Heraf forventet afgang.............................. 56 54 49 54 64

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 284 638
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 63,0 62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 65,4 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 28,0 23,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 24 33
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 67,4 64,5

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 0 0 0 20 26

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 85 79 75 70 68
Heraf forventet tilgang.............................. 1 3 2 0 2
Heraf forventet afgang.............................. 7 7 7 2 9
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen
I forbindelse med et retsforlig indgået den 30. oktober 1996, mellem Landbrugs-og Fiskeri-

ministeriet og Danske Slagtermestres Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der
ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgåede
overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn der modsvarer dækning
af pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for
overdyrlæger indtægtsføres herefter ad § 36.11.08.24. Miljø- og Fødevareministeriet på linje med
pensionsbidrag for øvrige tjenestemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pen-
sioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på § 36.11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier
og styrelser mv.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer
De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den Gamle By", Forhistorisk

museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 37 26
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 61,0 61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,8 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 26,0 21,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 42 38 35 30 27
Heraf forventet tilgang.............................. 1 0 1 1 1
Heraf forventet afgang.............................. 5 3 6 4 3

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 11 1
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 64,0 60,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 66,6 60,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 27,0 35,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 5 5 5 4 4
Heraf forventet tilgang.............................. 0 0 0 0 0
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 1 0 1



§ 36.32.30.17. 69

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

18. Det danske Hedeselskab
Jf. akt. 163 af 5. marts 1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs

tjenestemænd.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR
Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanmærkning nr. 132 og anmærkning hertil pen-

sionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig
pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at Danmarks Radio
(DR) - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til §
36. Pensionsvæsenet - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til af-
dækning af allerede optjent pensionsret pr. 31. december 2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat
til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt
fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremad-
rettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptagelse af medlemmer,
hvis rettigheder er fastlagt i regulativ af 8. juli 2011.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 1 1
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 60,0 50,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 61,0 0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 27,0 17,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 23 20 17 12 10
Heraf forventet tilgang.............................. 0 0 0 0 0
Heraf forventet afgang.............................. 3 3 5 2 2

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 7 4
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 61,0 62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 64,8 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 27,0 32,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 534 526 510 501 491
Heraf forventet tilgang.............................. 13 16 10 15 10
Heraf forventet afgang.............................. 21 32 19 25 28
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater
Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overfør-

selsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 20. februar 2019. Ordningen er fortsat
åben for nyoptag af bl.a. balletdansere.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 250 118
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 63,0 61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 64,1 64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 27,0 25,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 32 22
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 55,7 54,0

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 11 9 13 11 1

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 412 407 404 400 404
Heraf forventet tilgang.............................. 5 15 10 14 6
Heraf forventet afgang.............................. 10 18 14 10 12
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)
Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 1. januar 1997 og omdannet til en statslig

pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået
til staten.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler
Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den

samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, hvis pensionsrettigheder er fastlagt i
regulativ af 8. december 1997.

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 140 143
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 52,0 47,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 54,2 49,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 29,0 28,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 43 36
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 46,9 42,7

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 44 10 7 3 0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 20 19 19 19 16
Heraf forventet tilgang.............................. 0 1 0 0 2
Heraf forventet afgang.............................. 1 1 0 3 3

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 0 16
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 0,0 51,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 0,0 60,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 0,0 16,0
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ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen
Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen er en statslig pensionsordning, hvor

staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.
Pensionsordningen erstatter Efterlønskassen, der er nedlagt med virkning fra 1. januar 2014.

Omdannelsen har ikke medført ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, der er fastlagt i
regulativ af 30. september 2016.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 7.538 7.558 7.602 7.574 7.558
Heraf forventet tilgang.............................. 294 304 285 268 229
Heraf forventet afgang.............................. 274 260 313 284 278

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 4.595 1.382
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 61,0 61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,9 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 23,0 22,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 410 217
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 60,4 59,2

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 5 48 150 249 51

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 5.639 5.778 5.941 6.110 6.261
Heraf forventet tilgang.............................. 293 343 320 317 279
Heraf forventet afgang.............................. 154 180 151 166 159

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 2.210 2.749
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 61,0 60,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,3 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 22,0 20,0
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ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler
Jf. tekstanmærkning nr. 121, stk. 3 er Pensionskassen af 1925 for ledere og lærere ved private

grundskoler og eksamensskoler nedlagt med virkning fra 1. januar 2015, idet kassen er omdannet
til en statslig pensionsordning. Medlemmernes pensionsrettigheder er ikke blevet ændret ved
omdannelsen og er fastlagt i regulativ af 30. september 2016. Staten afholder hele udgiften til
medlemmernes pensioner.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede). 

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

26. Nordisk Ministerråd
Ansatte ved Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat har ret til statslig

tjenestemandspension, jf. tekstanmærkning nr. 108. Pensionsudgiften har hidtil været ført ad §
36.11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 626 869
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 58,3 57,4

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 18 306 413 418 37

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 4.155 4.163 4.194 4.202 4.200
Heraf forventet tilgang.............................. 189 187 177 153 160
Heraf forventet afgang.............................. 181 156 169 155 169

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 1.446 2.017
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 61,0 61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 62,8 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 27,0 25,0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 322 518
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 59,3 58,4

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 8 124 232 268 45
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ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 0 6 8 8 9
Heraf forventet tilgang.............................. 6 2 0 1 2
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0

Mænd Kvinder

Antal i alt .................................................................................................................. 46 59
Gennemsnitlig alderssammensætning, år ................................................................. 47,7 48,1

- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt ........................................... 58 16 11 8 2
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36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 126) (Lov-
bunden)

Understøttelsesordningen gælder for ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes
egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforår-
saget utjenstdygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæfti-
gelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar
egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan
ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarked-
spensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996
7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993
til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I
perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med
den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. 118 af 19. april
2005.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og Budgetministeriets
cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pen-
sionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 31,8 29,3 32,3 29,5 29,7 29,8 29,9
Indtægtsbevilling ......................................... 5,3 5,5 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6
10. Understøttelser, DSB

Udgift ................................................... 2,7 2,4 2,6 2,2 2,3 2,3 2,3
44. Tilskud til personer ....................... 2,7 2,4 2,6 2,2 2,3 2,3 2,3

11. Understøttelser, Post Danmark
Udgift ................................................... 1,9 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5
44. Tilskud til personer ....................... 1,9 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5

12. Understøttelser, Statsskovvæse-
 net

Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
44. Tilskud til personer ....................... 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

13. Understøttelser, fuldtidsbesk.
 redningsmænd

Udgift ................................................... 5,3 5,5 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6
44. Tilskud til personer ....................... 5,3 5,5 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6
Indtægt ................................................ 5,3 5,5 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 5,3 5,5 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6

15. Understøttelser, andre
Udgift ................................................... 21,3 19,3 21,5 19,7 19,8 19,9 20,0
44. Tilskud til personer ....................... 21,3 19,3 21,5 19,7 19,8 19,9 20,0
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10. Understøttelser, DSB
Udgifter vedrørende understøttelsesordning gælder ikke-pensionssikret personale ved DSB. 

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

11. Understøttelser, Post Danmark
Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Post

Danmark.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

12. Understøttelser, Statsskovvæsenet
Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved

Statsskovvæsenet.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd
Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til

forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober
1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra § 12.12.02.10. Funktionel virksomhed.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 268 276 280 283 288
Heraf forventet tilgang.............................. 8 4 3 5 1
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 185 190 190 190 191
Heraf forventet tilgang.............................. 5 0 0 1 1
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 50 50 52 55 54
Heraf forventet tilgang.............................. 0 2 3 0 0
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 1 1

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 34 34 34 34 34
Heraf forventet tilgang.............................. 0 0 0 0 0
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0
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15. Understøttelser, andre
Fra 1. januar 2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu

Statens Administration, under denne konto.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 2.025 2.066 2.100 2.123 2.132
Heraf forventet tilgang.............................. 41 35 24 11 17
Heraf forventet afgang.............................. 0 1 1 2 1
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Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstjenestemands-
pensionsordningen (tekstanm. 133)

Jf. tekstanmærkning 127 forudsættes Udbetaling Danmark efter godkendelse af Finansmini-
steriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale
myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning,
når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på
tjenestemandspensionsområdet. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen
af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling
Danmark fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 82,6 93,6 109,0 114,7 120,6 129,6 135,2
Indtægtsbevilling ......................................... 82,4 94,6 109,0 114,7 120,6 129,6 135,2
20. Anvisning af pension for folke-

skolelærere uden for statstjene-
 stemandspensionsordningen

Udgift ................................................... 0,2 -0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,2 -0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægt ................................................ 0,5 - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,5 - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

30. Anvisning af pension for Folke-
kirkens kirkefunktionærer og

 stiftspersonale
Udgift ................................................... 82,3 94,0 107,9 113,6 119,5 128,5 134,1
44. Tilskud til personer ....................... 82,3 94,0 107,9 113,6 119,5 128,5 134,1
Indtægt ................................................ 81,9 94,6 107,9 113,6 119,5 128,5 134,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 81,9 94,6 107,9 113,6 119,5 128,5 134,1

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen
Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensions-

ordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil
modsvarende refusion fra kommunen.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 7 7 7 7 7
Heraf forventet tilgang.............................. 0 0 0 0 0
Heraf forventet afgang.............................. 0 0 0 0 0
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Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udfø-
relsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale
Kontoen vedrører anvisning af pension til folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktio-

nærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og
den hertil modsvarende refusion fra folkekirken (Fællesfonden), idet Udbetaling Danmark efter
aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til folke-
kirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstaf-
regning fra folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopga-
ve.

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 3 2
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 50,0 62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 60,0 65,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 28,0 37,0

2019 F-år 2021 2022 2023

Antal i alt .................................................. 868 938 976 1.029 1.070
Heraf forventet tilgang.............................. 95 59 79 57 50
Heraf forventet afgang.............................. 25 21 26 16 29

Mænd Kvinder

Antal i alt ..................................................................................................................... 460 255
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) ..................................................................... 64,0 63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år ................................... 65,0 65,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år ..................................................................... 21,0 18,0
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Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (Lovbunden)
Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 724 af 15. september 1999

om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing i perioden 1957-1971, yder sta-
ten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 1.396,6 1.300,4 1.230,3 1.156,6 1.064,3 1.064,3 1.064,3
10. Indekstillæg

Udgift ................................................... 1.396,6 1.300,4 1.230,3 1.156,6 1.064,3 1.064,3 1.064,3
44. Tilskud til personer ....................... 1.396,6 1.300,4 1.230,3 1.156,6 1.064,3 1.064,3 1.064,3

10. Indekstillæg
Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved lov nr. 288 af 12. maj 1999, med senere

ændringer, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes
Dyrtidsfond og forskellige andre love som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til
65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret
til folkepension som 65-årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65.
år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.
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Administrationsudgifter mv.

36.61. Administrationsudgifter mv.

36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet
(tekstanm. 134) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 24,5 26,1 30,9 32,9 31,1 30,8 30,8
10. Betaling for anvisning og admi-

nistration af tjenestemandspen-
 sioner mv.

Udgift ................................................... 24,5 26,1 25,3 26,7 25,1 25,1 25,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 24,5 26,1 25,3 26,7 25,1 25,1 25,1

20. Betaling for administration af
 PENSAB mv.

Udgift ................................................... - - 5,6 6,2 6,0 5,7 5,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 5,6 6,2 6,0 5,7 5,7

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2019

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,5
I alt .................................................................................................................................. -0,5

10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.
Kontoen afholder udgifter i forbindelse med administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

for udførte økonomiopgaver på tjenestemandspensionsområdet. Økonomiopgaverne indbefatter
hovedsagligt pensionsberegninger og pensionsanvisninger.

20. Betaling for administration af PENSAB mv.
Kontoen afholder udgifter i forbindelse med administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

for drift og udvikling af PENSAB samt de opgaver, der knytter sig hertil i form af administration,
tilslutning, adgangsstyring og support samt indberetning, registrering, udveksling og videregivelse
af data i forhold til de omfattede pensionsalderansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjeneste-
mandspension.dk, pensionsinfo.dk, Moderniseringsstyrelsen og Skatteministeriet.
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36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Renter

Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Renter
Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Udgiftsbevilling ........................................... 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pen-
 sionsbeløb

Udgift ................................................... 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb
I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den

afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres
på denne konto.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på fi-

nansloven for 2008.
Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra finansloven for 1999 og fremefter tillige

de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på finansloven for 1998.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder
mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 244 af 16. maj 1997 og blev senest ændret

på finansloven for 2017 i forbindelse med, at fratrædelsesalderen på pension er hævet fra 60 år
til 62 år.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fra-
trædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1995 på baggrund af en tidli-

gere nomeringslovbestemmelse og er senest ændret på finansloven for 2008.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjeneste-

mænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 310 af 12. juli 1985 og blev se-

nest ændret på finansloven for 2012.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved Forsvaret kan bevare

deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige år-
sager overgår til en lavere lønnet stilling.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 277 af 24. maj 2000 og fremstår uændret

hertil.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S,

der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med
flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden
for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med
staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem
staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjeneste-
mandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser,
jf. LBK nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om lov om visse forhold på telekommu-
nikationsområdet.



84 § 36.

Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1977/78, jf. akt. 208 af 1975/76

og akt. 384 af 1975/76, og stk. 2. blev senest ændret på finansloven for 2017 i forbindelse med
opgaveomlægning fra kommuner til Udbetaling Danmark, samt i øvrigt visse tekstmæssige æn-
dringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kom-
muner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På finansloven for 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren
hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele optjent i staten af de tjeneste-
mænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester
mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift
vedrørende visse telekommunikationstjenester. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd,
der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den
statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi, og der er stadig et antal aktive 'tjene-
stemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 465 af 9. juni 1980. Tekstan-

mærkningen er senest ændret på finansloven for 1995, jf. akt. 315 af 24. juni 1994.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres

i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998 og fremstår uændret hertil.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Mini-

sterråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 231 af 16. maj 1986 og fremstår

uændret hertil.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depot-

bibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter
reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 131 af 3. februar 1986 og frem-

står uændret hertil.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske

institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ik-
ke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen blev optaget på finansloven for 2014 i henhold til akt. 125 af 28. juni

2013.
Tekstanmærkningen er ændret med nyt stk. 2 på finansloven for 2015.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at der for kommunalt ansatte lærere med ret til

statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger omfattet af den statslige Pen-
sionsordningen af 1976 med virkning fra 1. juli 2013 opkræves kommunal medfinansiering af
dele af den samlede pensionsudgift for nypensionerede i de to grupper.

For nypensionerede lærere pr. 1. juli 2013 eller senere skal kommunen afholde den del af
pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.
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For ledere i folkeskolen, dvs. personer, der pr. 1. juli 2013 var indplaceret på statsligt skala-
trin 48 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele
pensionsudgiften.

For ledere i folkeskolen, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret
på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det
statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i folkeskolen efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pen-
sionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For kommunalt ansatte pædagoger omfattet af Pensionsordningen af 1976 afholder kommu-
nen den del af pensionen, som ligger ud over det statslige skalatrin 37.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, dvs. personer der pr. 1. juli 2013 var på statsligt
skalatrin 46 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten
hele pensionsudgiften.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end
de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger
ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i Pensionsordningen af 1976 efter 1. juli 2013 afholder kommunen
den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 37.

Der gælder tilsvarende retningslinjer for medfinansiering af ægtefællepension.
Bestemmelserne i LBK nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

§ 12 stk. 4 om kommunal finansiering af pensionsudgiften til lærere frem til tjenestemandens 63,5
år berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

Ved nyt stk. 2 søges regionalt ansatte lærere og medlemmer af den statslige Pensionsordning
af 1976 med ret til statslig tjenestemandspension omfattet af regionale medfinansieringsbestem-
melser på samme vilkår som gældende for kommunalt ansatte, som anført i stk. 1, dog først med
virkning fra 1. januar 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 118 af 18. december 1997 og er

senest ændret på finansloven for 2012.
Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne

tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at
eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes
med 1. januar 1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i lov nr. 143 af 1994/95 om DSB Rederi A/S,
idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med
Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee mbH (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter
tjenestemandsloven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjeneste-
mandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines
A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pen-
sionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S,
organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd
i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjene-
stemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser
i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S forudsættes at
hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved
frasalget omfattede tjenestemænd.

Finansministeriet har i henhold til tekstanmærkningens bestemmelser i stk. 9 tiltrådt, at
Scandlines Aps., under forudsætning om solidarisk hæftelse mellem Scandlines og First State
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Infrastructure Investments (Sweden) AB, får de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de
ved frasalg af Helsingør-Hälsingborg overfarten overførte tjenestemænd til det nye rederi.

Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, jf. akt. 122 af 30. no-

vember 1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG
Bank A/S, nu Danske Bank A/S og er senest ændret på finansloven for 2012.

I overensstemmelse med orienteringen i akt. 172 af 20. april 1998, som følge af den afsagte
voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på tillægsbevillingsloven for 1998 for at præ-
cisere, hvilken pligt BG Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelses-
besluttede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 405 af 4. juni 1975. Tekstan-

mærkningen er senest ændret på finansloven for 2017 med mindre tekstmæssige ændringer.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensi-

dige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Ad tekstanmærkning nr. 116.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1996 og senest ændret på fi-

nansloven for 2012.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere ret-

ningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Ad tekstanmærkning nr. 117.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø

kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om

udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole og fremstår
uændret hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 299 af 24. marts 1977 og er se-

nest ændret på finansloven for 1998.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud

til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997 og senest ændret på fi-

nansloven for 2012.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne

Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat
kan være omfattet af LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale i For-
svaret mv.

Ad tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, men de bestemmelser,

der er overflyttet til tekstanmærkningen på finansloven for 1999, er oprindeligt oprettet i henhold
til akt. 274 af 24. marts 1976. Tekstanmærkningen ændres på finansloven for 2017, idet den
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statsgaranterede Pensionskasse af 1925 for ledere og lærere ved de private eksamensskoler nu er
omdannet til en statslig pensionsordning i 2015.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017.
Tekstanmærkningen ændres med bortfald af nyt stk. 3.
Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjeneste-

mandspension efter principperne i tjenestemandslovgivningen, jf. i øvrigt akt. 515 af 1961/62 og
akt. 10 af 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere inden for de statsgaranterede pen-
sionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat
pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået
den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for
at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der ge-
nerelt er lukket for nyoptagelse i de statslige pensionsordninger.

På FFL 2020 foreslås tilføjet et nyt stk. 2 til tekstanmærkningen, der præciserer pensionsbi-
dragsbetaling til FL §36 for medlemmer af de statslige tjenestemandspensionsordninger.
Der er konstateret behov for denne præcisering, idet nogle medlemmer siden fastsættelsen af
pensionsbidragene i 1996 er overgået til ny løn (basisløn) samtidig med, at de pensionsmæssigt
har fået tillagt op til 2 skalatrin til den pensionsgivende løn, og det er i den forbindelse over-
enskomstmæssigt aftalt, at der til FL § 36. Pensionsvæsenet skal betales den (højere) overens-
komstaftalte pensionsbidragssats af den overenskomstfastsatte basisløn.

Ad tekstanmærkning nr. 123.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 172 af 1979/80 og senest ændret

på finansloven for 2017, idet stk. 2 udgår, da der ikke er flere aktive tjenestemænd med ret til
tjenestemandspension ved Kolonien Filadelfia.

Stk. 1-2 i tekstanmærkning nr. 55 på finansloven for 1998 betragtes som omfattet af tekst-
anmærkning nr. 121, jf. anmærkninger til § 36.32.30.12. Pensionsordningen af 1976, §
36.32.30.13. Pensionsordningen for SAHVA og § 36.32.30.22. Nationalforeningens Pensions-
ordning. Tekstanmærkningen omhandler pensionsbyrdedelingen vedrørende en række statslige
pensionsordninger.

Ad tekstanmærkning nr. 124.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1999 og blev senest ændret på

finansloven for 2017.
Tekstanmærkningen er revideret på finansloven for 2017, men giver fortsat Finansministeriet

hjemmel til at tildele understøttelse efter hidtidige regler og principper til den meget begrænsede
personkreds, som måtte opfylde betingelserne for tildeling af en egenunderstøttelse i form af et
udligningsbeløb. En række af bestemmelserne i den hidtidige tekstanmærkning har udspillet deres
rolle og gengives derfor ikke længere i tekstanmærkningen. Såfremt der konkret måtte opstå
spørgsmål om bevilling af understøttelse til en person, der opfylder betingelserne efter disse be-
stemmelser, vil Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) ikke være afskåret fra at bevilge en
understøttelse inden for de hidtidige rammer.

Siden etableringen af arbejdsmarkedspensionerne omkring 1990 er pensionsydelserne fra
disse arbejdsmarkedspensioner steget støt, og behovet for udligningsbeløb - efter den i 1990
etablerede overgangsordning - mellem arbejdsmarkedspensionen og den understøttelse, den
statsansatte ville blive tillagt efter de af Finansministeriet fastsatte regler om understøttelsesord-
ningen, er mindsket væsentligt, og der er siden 2013 ikke blevet tillagt et udligningsbeløb til en
tidligere statsansat. Mens der i forhold til efterladte ægtefæller efter understøttelsesberettigede
fortsat kan blive tale om at tildele et udligningsbeløb, dog kun såfremt den tidligere statsansatte
har valgt ægtefællepensionsdækning i sin arbejdsmarkedspension.

Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, reguleres med stigningen i den
generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. nr. 118 af 2005.



88 § 36.

Grundlaget for regulering af disse understøttelser er satsen pr. 1. april 1993, der opregnes til
1997-niveau med 7,7360 pct., hvorefter understøttelserne følger den reguleringsprocent, der fast-
sættes for tjenestemandspensioner.

Tekstanmærkningen danner hjemmelsgrundlaget for anvisning og regulering af allerede be-
vilgede understøttelser, for tillæggelse af ægtefælleunderstøttelse efter tidligere statsansatte, der
har oppebåret en egenunderstøttelse, evt. et udligningsbeløb, samt for aktualisering af opsatte
understøttelser. Disse opgaver, der hidtil har været administreret i Statens Administration, ad-
ministreres fra 1. oktober 2016 i regi af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016.

Indholdet af tidligere tekstanmærkning nr. 125 er for alle eventualiteters skyld indføjet som
stk. 5 i tekstanmærkning nr. 124. Der vil næppe opstå nye sager, hvor staten bliver stillet over
for refusionskrav hidrørende fra en understøttelsesordning, men det kan ikke udelukkes, at der
kan indgå nogle få refusionskrav i allerede løbende refusioner.

Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2009 og fremstår uændret hertil.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte

redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede
redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere,
bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har si-
den 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 per-
soner ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Kystredningstjene-
sten under Søværnet - som redningstjenesten nu er tilknyttet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, båd-
mænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for red-
ningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre ve-
derlag, kunne bevilges en understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelses-
ophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med
hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De
pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fra-
træden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag kan disse personer opnå en un-
derstøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestem-
melser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til
understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte
regulativ til fhv. stationsledere, bådførere og redningsmænd, der har været ansat under Far-
vandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret
hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser og for de af Forsvarsministeriet ny-
beregnede understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning
for den pågældende personalegruppe.

Ad tekstanmærkning nr. 127.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2000 og senest ændret på fi-

nansloven for 2012.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings-

og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts
1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes
vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens ud-
giften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensions-
ordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning
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o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisnings-
opgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2005 og fremstår uændret hertil.
Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af

statslige opgaver, at godkende en aftale med en leverandør om, at ansatte efter Civilarbejderloven,
jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel mv. i Forsvaret
(Civilarbejderloven), kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter over-
gang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2007 og fremstår uændret hertil.
Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede

pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning eller i forbindelse med bestyrelserne for
disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2008.
Tekstanmærkningen - jf. akt. 180 af 4. september 2007 - giver hjemmel til, at tjeneste-

mandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig
ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Ad stk. 3.
Stykket er optaget til præcisering af den ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair samt

den i lovforslagets bemærkninger omtalte aftale om øvrige tjenestemænds bevarelse af ret til
tjenestemandspension ved overgang til overenskomstansættelse på særlige vilkår. Der henvises i
øvrigt til de i henhold til denne lovgivning fastsatte pensionsbidrag og efterreguleringsordning.

Ad tekstanmærkning nr. 131.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2011 og fremstår uændret hertil.
I 2001 vedtog Folketinget - jf. lov nr. 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjeneste-

mandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1. januar 2002. Med tekstan-
mærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof
og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensions-
forpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtelser, nu også er
gældende for Kronprinsens hof.

Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011 i forbindelse med omdannelse af

Danmarks Radios Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning
pr. 1. januar 2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag. Tekstanmærkningen fremstår uæn-
dret.

Det blev forudsat, at staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle over-
tage kassens samlede pensionsforpligtelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig
forudsattes det, at staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold
til pensionskassens forpligtelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til staten (fi-
nansloven § 36. Pensionsvæsenet), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen,
opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens
likvide formue, opgjort pr. 1. januar 2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4
mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct.
Betalingen til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) gennemføres i 12 årlige rater, begyn-
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dende pr. 30. juni 2011 og med endelig afvikling pr. 30. juni 2022. Det årlige beløb er fastlagt
til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 1. januar 2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pen-
sionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til
staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) på 27,7 pct. under forudsætning om fremtidigt pen-
sioneringsmønster og forventet skalatrinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem staten
og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og staten.

Ad tekstanmærkning nr. 133.
I det af finansministeren med CFU indgåede forlig som afslutning på overenskomstforhand-

lingerne i 2011 indgik et bilag med beskrivelse af en ordning med engangsbeløb til tjenestemænd,
når de har optjent 37 års pensionsalder. Sigtet med ordningen, der er forudsat at skulle have
virkning fra 1. januar 2019, skal tilskynde de pågældende tjenestemænd til at udskyde tidspunktet
for pensionering.

Gennemførelse af den overenskomstaftalte ordning foreslås at ske ved en ny tekstanmærkning
nr. 133 på FL § 36, der med virkning fra 1. januar 2019 giver tjenestemænd, der efter tjeneste i
37 år har opnået den maksimale pensionsalder i tjenestemandspensionsordningen, ret til et en-
gangsbeløb, finansieret af finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

37 års pensionsalder kan nås som 62-årig af en tjenestemand, der blev ansat som 25-årig.
Ønsket om at tilskynde senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gør det hensigtsmæssigt, at
tjenestemænd, der har maksimal pensionsalder, herefter kan optjene ret til et engangsbeløb, hvis
størrelse vil være bestemt af, hvor mange kvartaler, tjenestemanden udskyder overgangen til
pension efter at have opnået 37 års pensionsalder.

Ordningen falder i tråd med målsætningen om, at flere skal forblive aktive på arbejdsmar-
kedet. I den periode, hvor den pågældende optjener engangsbeløbet under aktiv tjeneste, vil FL
§ 36 Pensionsvæsenet ikke have udgifter til tjenestemandspension.

Hjemlen foreslås endvidere at dække ansatte, der på særskilt grundlag har ret til statslig tje-
nestemandspension, og som er omfattet af CFU's forhandlingsret, jf. Finansministeriets bekendt-
gørelse nr. 515 af 28. november 1969 af hovedaftale (med tjenestemands-organisationerne) i
henhold til lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Personkredsen omfattet af ordningen er angivet i bilag 1 i Finansministeriets cirkulære om
aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, jf. cirkulære af
18. juni 2018.

Overenskomstforligene i 2011 på det kommunale og regionale område indeholdt en tilsva-
rende engangsbeløbsordning for tjenestemænd på det kommunale og det regionale område. Fol-
keskoletjenestemænd i den lukkede gruppe indgår i det kommunale forhandlingsfællesskab og
ikke i de statslige CFU-forhandlinger, og vil derfor ikke være omfattet af den foreslåede tekst-
anmærkningshjemmel.

Ad tekstanmærkning nr. 134.
PENSAB blev oprettet i 1990 med henblik på at understøtte statens administration af tjene-

stemænds pensionsalder, jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 41 af 18. marts 1992, her-
under at skabe overblik over optjente pensionsforpligtelser til brug for pensionsstatistik og bud-
gettering af kommende udgifter til tjenestemandspensioner.

I PENSAB registreres en tjenestemands samlede oplysninger fra de pensionsalderansvarlige
virksomheder fra startoptjening til pensionering. Registret forudsættes at være i overensstemmelse
med dokumentationen i personalesag mv. hos den pensionsalderansvarlige virksomhed, der sørger
for at rette eventuelle fejlregistreringer i PENSAB - eller beder Udbetaling Danmark om på sine
vegne at rette oplysningerne i PENSAB. De pensionsalderansvarlige virksomheder er dataan-
svarlige i forhold til de relevante tjenestemænd, mens dataansvaret for selve PENSAB er Udbe-
taling Danmarks.



§ 36. 91

Det fremgår af stk. 2, at Udbetaling Danmark fra 1. januar 2019 varetager opgaverne med
administration, tilslutning, adgangsstyring og support i forhold til PENSAB. Adgangsstyringen
skal bl.a. sikre, at Udbetaling Danmark alene tildeler relevante medarbejdere hos de tilsluttede
pensionsalderansvarlige virksomheder adgang til PENSAB med funktionsadskilt kontrol med
henblik på at registrere/ændre oplysninger i PENSAB for virksomhedernes ansatte, samt at alene
relevante medarbejdere i Skatteministeriet og Finansministeriet har adgang til nødvendige oplys-
ninger i PENSAB.

Udbetaling Danmark overtog pr. 1. oktober 2016 opgaver i relation det statslige tjeneste-
mandspensionsområde ved, at beregning og anvisning af statslige tjenestemandspensioner blev
placeret i Udbetaling Danmark, jf. oprindelig lov nr. 628 i 2016, jf. LBK nr. med senere æn-
dringer, § 1a, nr. 7-14 og 16, og 1b, nr. 1 og 2.

Med stk. 3 præciseres det, at Udbetaling Danmarks opgavevaretagelse sker inden for de
rammer og regler, som gælder for Udbetaling Danmarks varetagelse af øvrige opgaver efter Lov
om Udbetaling Danmark, herunder reglerne i § 15 om at opgaverne varetages med teknisk ad-
ministrativ bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension og på omkostningsdækket basis mv. og
reglerne i § 25 om statens finansiering af opgaverne mv.

Efter stk. 4 og stk. 5 kan skatteministeren som ressortminister for tjenestemandspensions
lovgivningen udstede en bekendtgørelse, der nærmere fastlægger regler, dels for administration,
tilslutning, adgangsstyring og support, dels om indberetning, registrering, udveksling og videre-
givelse af oplysninger af data mellem de relevante virksomheder, således at bekendtgørelsen
fastlægger dækkende regler for håndtering af oplysningerne i henhold til persondatalovgivningen,
og således at de pensionsalderansvarlige virksomheder skal indberette til PENSAB med Udbeta-
ling Danmark (ATP) som selvstændig dataansvarlig.

Det er fortsat ressortministeren for tjenestemandspensions lovgivningen, der fastlægger regler
og retningslinjer inden for tjenestemandspensionslovgivningens rammer om pensionsberegning
og pensionsalder.

Moderniseringsstyrelsen varetager således fortsat finanslovsarbejdet ad FL § 36, herunder
budgettering af de fremtidige udgifter og indtægter på tjenestemandspensionsområdet, ligesom
Moderniseringsstyrelsen fastsætter reglerne for de pensionsalderansvarlige virksomheders indbe-
retning til PENSAB, herunder at sikre korrekte indberetninger til PENSAB, regler om løbende
gennemgang/kontrol af deres ansattes/medlemmers registreringer i PENSAB mv.

PENSAB forudsættes til enhver tid at afspejle tjenestemandspensionsrettigheder for er-
hvervsaktive i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning på området, og beregningsmo-
dulet i PENSAB skal følge reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen om beregning og re-
gulering, som fastsat i de af Finansministeriet udsendte pensionstabeller, jf. bekendtgørelse nr.
290 af 24. marts 2017.

Det forudsættes, at alle erhvervsaktive med statslig tjenestemandspension har tilsvarende ad-
gang som i dag til via tjenestemandspension.dk at få adgang til egne pensionsoplysninger med
henblik på, at den pågældende - ud over at få information om sin tjenestemandspension - kan
kontrollere, om de registrerede oplysninger er i overensstemmelse med den pågældendes faktiske
ansættelsesforløb. Det gælder også for tidligere ansatte med ret til en opsat tjenestemandspension.

Udbetaling Danmark finansierer PENSAB inden for den betaling, som Udbetaling Danmark
modtager for administration af pensionsvæsenet (jf. Konto 36.61.01), og som i øvrigt følger reg-
lerne om administrationsbidrag for Udbetaling Danmark.
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