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Tidlig Pension- til Arne og mange andre
Fra 01.01.2022 har du mulighed for at komme på ”Tidlig Pension”, også kaldet ArnePension, hvis du opfylder betingelserne om alder; langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet,
statsborgerskab og bopæl.
Tidlig pension er en mulighed for dig, der har været mange år på arbejdsmarkedet
Du kan ansøge om ret til Tidlig Pension allerede nu, hvis du er fyldt 61 år.
Hvad er Tidlig Pension
Tidlig pension er en mulighed for at gå på pension 1-3 år, før du når folkepensionsalderen.
Retten følger den folkepensionsalder, der gælder for dig.
Din ret til Tidlig Pension bestemmes af din alder og det antal år, du har været tilknyttet
arbejdsmarkedet (din anciennitet).
Figur 1

Figur 1 viser retten til Tidlig pension
for en person, der er født før
01.01.63 og derfor har en
folkepensionsalder på 67 år.
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I eksemplet i figur 1, kan du gå på Tidlig pension:,
• 1 år før folkepensionsalderen, hvis du har 42 års anciennitet på arbejdsmarkedet.
• 2 år før folkepensionsalderen, hvis du har 43 års anciennitet
• 3 år før folkepensionsalderen, hvis du har 44 års anciennitet
Du kan kun bevilges Tidlig pension i hele år- altså 1,2 eller 3 år.
Du kan altså ikke eksempelvis få tidlig pension i 2,5 år.
Din anciennitet på arbejdsmarkedet opgøres for perioden, fra du fylder 16 år til det
tidspunkt, hvor der er 6 år til folkepensionsalderen. Det kaldes optjeningsperioden.
I eksemplet i figur 1 er optjeningsperioden altså perioden fra 16 til 61 år.
(NB- for visse senere årgange løber optjeningsperioden til 7 år før folkepensionsalderen)
Sluttidspunktet for optjeningsperioden kaldes opgørelsesalderen.
Anciennitet
Din anciennitet er et mål for, hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet i
optjeningsperioden.
Ancienniteten omfatter det antal år, hvor du har været i arbejde som lønmodtager eller har
drevet selvstændig virksomhed- men perioder med barsel og visse offentlige ydelser tæller
også med.
Det gælder f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, sygedagpenge,
barselsdagpenge, fleksløntilskud (til fleksjobbere) og ledighedsydelse.
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Reglerne ændrer sig over tid
Figur 2
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Reglerne for Tidlig pension ændrer sig lidt over tid. Det skyldes blandt andet, at
folkepensionsalderen ændrer sig.
Som du kan se i figur 2, er hovedreglen, at optjeningsperioden stopper 6 år, før du når
folkepensionsalderen- men hvis du er født i 1963, 1964, 1967 eller 1968 løber
optjeningsperioden til 7 år før folkepensionsalderen.
Du skal også lægge mærke til, at anciennitetskravet ændrer sig.
Hvis du er født mellem 01.01.65 og 31.12.68 skal du have 43, 44 eller 45 års tilknytning til
arbejdsmarkedet for at få henholdsvis 1, 2 eller 3 år på Tidlig pension
Hvis du er født efter 01.01.1969 er kravet 44, 45 eller 46 års anciennitet på
arbejdsmarkedet for at få henholdsvis 1, 2 eller 3 år på Tidlig pension.
Hvornår kan du ansøge om Tidlig pension
Du kan ansøge om ret til Tidlig Pension, når din optjeningsperiode slutter- altså som
hovedregel, når der er 6 år eller mindre til folkepensionsalderen.
Hvis du er født i 1963, 1964, 1967 eller 1968 kan du søge om ret til Tidlig pension 7 år før
folkepensionsalderen (se ovenfor).
Du kan altså søge om – og få en afgørelse om- din ret til Tidlig pension 6 år / 7 år før din
folkepensionsalder, men du kan ikke modtage Tidlig pension før tidligst 3 år før din
folkepensionsalder.
Du skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet
I perioden fra du har ansøgt om ret til Tidlig pension, og indtil du overgår til Tidlig pensionskal du bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet enten gennem beskæftigelse eller ved
medlemskab af en a-kasse.
Figur 3

Du kan opfylde denne pligt ved at være tilknyttet arbejdsmarkedet i
en sammenhængende periode på 9 mdr., der ligger umiddelbart før
det tidspunkt, hvor der er 3 mdr. til, at du kan starte på Tidlig
pension.
Eksemplet i figur 3 viser en person, der kan gå på Tidlig pension d.
01.01.2024
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Ved beskæftigelse forstås – udover ordinært arbejde- også fleksjob samt perioder med
sygedagpenge, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb mm.
Opfylder du tilknytningskravet ved at være medlem i en a-kasse, er det ikke en betingelse,
at du ved ledighed har ansøgt om dagpenge og dermed stået til rådighed på
arbejdsmarkedet.
For borgere, der kan gå på Tidlig pension inden 01.03.23, er der dog særlige regler.
Statsborgerskab og bopæl
Du skal som hovedregel være dansk statsborger for at kunne få Tidlig pension- men der er
undtagelser:
• Du har boet i Danmark i mindst ti år i perioden, fra du fyldte 15 år til
folkepensionsalderen- heraf mindst 5 år op til tidspunktet, hvorfra pensionen bevilges.
• Du er flygtning.
• Du er statsborger i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.
Herudover skal du have fast bopæl i Danmark- og have boet her i mindst 3 år efter det
fyldte 15. år.
Hvad kan jeg få
Du kan få op til 13.550,- kr. (2020- takst) om måneden før skat.
Tidlig pension bliver nedsat, hvis du har en arbejdsindtægt på mere end 24.000,- årligt før
skat. Nedsættelsen er på 64 % af det beløb, som din indtægten overstiger 24.000,- kr.
Tidlig pension bliver også gradvist nedsat, hvis du har pensionsformue over en vis
størrelse
Din ægtefælles eller samlevers indtægt eller formue har ingen betydning for din størrelsen
af din Tidlig pension.
Du skal være opmærksom på, at betingelsen for at få den fulde takst også er, at du har
boet i Danmark i 9/10 -dele af tiden fra du fyldte 15 år, til du går på Tidlige pension.
Hvis du ikke opfylder dette krav, bliver din pensionsydelse forholdsmæssigt nedsat.
Tidlig pension- efterløn- seniorpension-førtidspension.
Med Tidlig pension er der kommet en ny mulighed for at trække sig tilbage fra
arbejdsmarkedet- udover efterløn og seniorpension.
Om du kan vælge mellem alle tre muligheder, afhænger af din situation- herunder dit
helbred.
Hvis du har flere muligheder, skal du selvfølgeligt se på, hvad der bedst kan betale sig for
dig.
Du skal dog være opmærksom på, at hvis du allerede er gået på seniorpension – eller
førtidspension- kan du ikke få ret til Tidlig Pension.
Hvem hjælper mig
• Det er Udbetaling Danmark, der tilkender, beregner og udbetaler Tidlig pension.
Rådgivning om Tidlig pension skal derfor gives af Udbetaling Danmark.
• A-kassen skal rådgive dig om efterlønsspørgsmål.
• Rådgivning om seniorpension kan gives af Seniorpensionsenheden under ATP, der
behandler sager om seniorpension.
• I FOA-KLS kan vi hjælpe dig med at få et overblik over din situation og dine muligheder

