
 

 

Faktaark     

  

7. Optjening og ydelse i udlandet 

Anciennitet for beskæftigelse i udlandet 

I regeringens forslag om ret til tidlig pension sker optjening af anciennitet på bag-

grund af tid på arbejdsmarkedet. Som konsekvens heraf vil optjening af ancienni-

tet  ske for tid på arbejdsmarkedet i Danmark, EU/EØS-lande, Schweiz og lande, 

som Danmark har indgået pensionsoverenskomst med1. 

Derudover kan der – uanset opholdsland – optjenes anciennitet, hvis beskæftigel-

sen er sket i forbindelse med 1) forhyring på dansk skib, 2) som udsendt for en 

dansk offentlig myndighed, 3) som udsendt i offentlig dansk interesse eller 4) som 

ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab. 

Ydelsesreduktion ift. bopælstid  

For de personer, der opnår ret til tidlig pension, vil ydelsens størrelse blive bereg-

net forholdsmæssigt på baggrund af bopælsperioder i Danmark svarende til reg-

lerne for folke-, førtids- og seniorpensionister. Statsborgere i et EU/EØS-land el-

ler Schweiz kan få adgang til ydelsen efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse i 

Danmark, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne, ligesom det gælder for folke-, 

førtids- og seniorpension. 

Retten til fuld ydelse er betinget af bopæl i Danmark i mindst 9/10 af optjenings-

perioden. For EU-borgere, som ikke har taget fast bopæl i Danmark, fx grænsear-

bejdere fra Tyskland eller Sverige eller sæsonarbejdere, vil beskæftigelse i Dan-

mark sidestilles med bopæl i Danmark. I disse tilfælde vil det derfor være den fak-

tiske beskæftigelsesperiode, som ligger til grund for optjeningen (se eksempel i 

boks 1 nedenfor). 

Perioder, hvor en person samtidigt har optjent pensionsrettigheder i udlandet, vil 

bopælsperiode i Danmark dog ikke samtidig kunne regnes med som optjeningstid, 

ligesom det kendes fra reglerne om folke-, førtids- og seniorpension.  

Ydelse kan medtages til udlandet  

Tidlig pension kan modtages i EU/EØS lande, Schweiz og lande, som Danmark 

har indgået pensionsoverenskomst med, og under de samme betingelser, som gæl-

der for folkepension. 

 

1 Australien, Canada, Quebec, Chile, Filippinerne, Indien, Israel, Kina, New Zealand, Pakistan, Sydkorea, 
USA, Tyrkiet, forhenværende republik Jugoslavien. 
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Anm.: Den optjente ret på 7 pct. af den fulde ydelse er beregnet som en andel af den samlede bopælspligt for at 

opnå ret til fuld ydelse: (3/45,9). 

Anm.: De foreslåede regler for optjening af ret til fuld ydelse tager udgangspunkt i de principper, der kendes i pensi-

onsloven. Det bemærkes, at denne periode begynder tidligere og slutter senere end den periode, hvor personer kan 

optjene ret til at modtage tidlig pension i det hele taget. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 

 

 

 

Boks 1 

Eksempel med person som opnår 1 års tidlig pension som 66-årig: 

Ret til fuld ydelse opnås ved bopæl i Danmark i 9/10 af perioden fra det fyldte 15. år til tidspunktet for over-

gang til ydelsen som 66-årig (9/10 af 51 år er 45,9 år) 

En EU-borger har boet 3 år i Danmark. Personen har været i beskæftigelse i Danmark i 2 ud af de 3 år. Per-

sonen har været i beskæftigelse i Sverige i 40 år og opfylder derfor samlet set beskæftigelseskravet på 42 

års beskæftigelse. Ved optjening pba. bopælstid opnår personen ret til 7 pct. (3/45,9) af den fulde ydelse 

som følge af optjening ved bopælstid. 

 

 

 


