
 

 

Faktaark     

  

8. Datakilder til at opgøre anciennitet 

Det følger af regeringens udspil, hvor alle relevante årgange kan opnå ret til tidlig 

pension i 2022, at der er behov for at opgøre beskæftigelse og perioder med ud-

valgte overførsler tilbage til 1971.  

 

Der findes ikke tilgængelige registeroplysninger om alle elementer til at have et 

dækkende datagrundlag i hele opgørelsesperioden om alle forhold, der bidrager til 

anciennitetsoptællingen i modellen. 

Figur 1 viser i hvilke perioder, der er tilgængelige registeroplysninger. 

 

 

I nedenstående gennemgås de tilgængelige registeroplysninger samt de tilfælde, 

hvor personen har mulighed for at supplere med yderligere oplysninger. I regerin-

gens forslag til modellen for ret til tidlig pension er der anvendt en lang række re-

gisteroplysninger til at opgøre anciennitet på arbejdsmarkedet, jf. boks 1.  

Figur 1 

Tidslinje over tilgængelige registeroplysninger til at opgøre anciennitet 

 

Anm.:  *Der er kun registeroplysninger om arbejdsløshedsdagpenge som passiv dagpengemodtager fra 1985 til 1993.  

1971 er første år med behov for data om overførsler, så alle relevante årgange kan opnå ret til tidlig pension i 2022. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 

 



  Side 2 af 3 

 

Boks 1 
Oversigt over registeroplysninger til at opgøre anciennitet på arbejdsmarkedet 

 

  Datakilde (periode) 

Beskæftigelse 

- Lønmodtagerbeskæftigelse 

- Løntilskud 

- Ferie med løn eller feriegodtgørelse  

- Fleksjob (støttet beskæftigelse)  

- Beskæftigelse i udlandet, hvor der 

betales til ATP, fx beskæftigelse på 

danske skibe i anden fart end inden-

rigsfart 

- Tid som værnepligtig  

Administrative oplysninger om ATP-

indbetalinger stillet til rådighed af ATP 

(1971-) 

 

Fuldt ATP-bidrag ved værnepligt fra 1976 

til 1990. Herefter betales der ikke ATP-

bidrag af de første 4 måneder som  

værnepligtig.  

- Perioder som selvstændig Slutligningsregister fra SKAT (1974-) 

Barsel/ 

Forældreskab 

- Oplysninger om fødselstidspunkt 

- Oplysninger om adoptioner 
Danmarks Statistik (1971-) 

Arbejdsløsheds-

dagpenge mv. 

Arbejdsløshedsdagpenge 

- CRAM-  CRAM-registret ekskl. registeroplysninger 

om dagpengemodtagere, der er i 

aktivering, fx virksomhedspraktik eller 

vejledning (1985-1993) 

- ATP-indbetalinger (1994-1997) 

- Ydelsesregister fra STAR (1998-) 

Feriedagpenge 
- CRAM-registret (1985-1997) 

- Ydelsesregister fra STAR (1998-) 

Midlertidige ydelser til forlængelse af 
dagpengeperioden: 

- Særlig uddannelsesydelse  
(2013-2014) 

- Arbejdsmarkedsydelse (2014-2016) 
- Kontantydelse (2015-2017) 

Ydelsesregistre fra STAR 

Øvrige ydelser 

Sygedagpenge og barselsdagpenge ATP-indbetalinger (1993-) 

Ledighedsydelse (indført i 1998) Ydelsesregister fra STAR (2004-) 

Anm.: STAR er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 

 

Mulighed for at supplere med yderligere dokumentation 

Der er visse beskæftigelsesforhold, hvor der ikke indbetales ATP – eller ikke et 

fuldt ATP-bidrag, og hvor personen dermed ikke automatisk får medtalt al tid på 

arbejdsmarkedet. Der er mulighed for, at disse beskæftigelsesforhold tæller med 

som anciennitet, hvis personen selv kan fremlægge dokumentation.  

Tilsvarende er det muligt for personen at supplere med oplysninger om visse 

overførsler i de tilfælde, hvor der ikke findes registeroplysninger. I nedenstående 

boks fremgår mulighederne for at indsende yderligere dokumentation. 
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Boks 2 

Hvornår vil det være relevant at indsende yderligere dokumentation? 

 

Oplysninger om beskæftigelse mv. 

Beskæftigelse for 16-17-årige  
før 1977 

Der findes ikke ATP-data for personer, som var under 18 år før 1977. I modellen 
bliver de berørte årgange kompenseret med op til 1¼ års anciennitet for perio-
den, fra de var 16 til 18 år. Der kan tildeles yderligere anciennitet i de tilfælde, 
hvor personen selv kan dokumentere, at personen som 16-17-årig har haft et be-
skæftigelsesomfang på mere end 1¼ år. 

Perioder med feriegodtgørelse 
fra tidligere arbejdsgiver 

Personer, som har skiftet arbejde i løbet af året, får udbetalt feriegodtgørelse, 
når de afholder ferie. Der betales ikke ATP-bidrag af feriegodtgørelse fra en tidli-
gere arbejdsgiver. Det kan derfor i visse tilfælde være relevant at dokumentere 
ferie med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver i løbet af året. 

Beskæftigelse i udlandet 
Har man været beskæftiget i udlandet, og er der ikke betalt ATP-bidrag for perio-
den, vil beskæftigelsen skulle dokumenteres enten via personen eller udenland-
ske myndigheder. 

Perioder som værnepligtig 
før 1976 og mellem 1990 og 
2008  

Der blev ikke indbetalt til ATP for værnepligt før 1976. Efter 1990 blev der ikke 
indbetalt ATP af de første fire måneder som værnepligtig. Personen skal derfor 
selv dokumentere perioder som værnepligtig før 1976 samt for dele af værne-
pligtstjenesten efter 1990 og frem til 2008. Fra 2008 kan perioder med værnepligt 
igen tælle med automatisk, da der foreligger registeroplysninger.  

Perioder som lærling før 1977 
Da lærlinge først blev omfattet af ATP-ordningen i 1977, skal man derfor selv 
fremvise dokumentation for perioder som lærling i en virksomhed i perioden før 
1977, hvis perioden skal tælle med som anciennitet. 

Skolepraktikydelse 

Skolepraktik blev indført i 1991. Der findes ikke tilgængelige registeroplysninger 
for hele perioden. I de perioder, hvor der ikke er data, er det muligt at få talt tiden i 
skolepraktik med, hvis personen selv kan dokumentere det. 

Perioder med økonomisk støtte 
efter serviceloven 

Der kan opnås anciennitet for perioder med økonomisk støtte efter serviceloven 
ved tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappede eller alvorligt syge børn 
samt ved plejevederlag ved pasning af nærtstående døende.  

Der blev først indbetalt ATP for perioder med tabt arbejdsfortjeneste efter 2002. 
Det kan derfor være relevant at dokumentere perioder med tabt arbejdsfortjene-
ste før da. Perioder med plejevederlag skal personen selv dokumentere, fordi 

det ikke er omfattet af ATP-ordningen. 

Øvrige ATP-data  

Der kan være tilfælde, hvor ATP-data ikke er retvisende, fx hvis arbejdsgiveren 
ikke har indberettet korrekt. 

Hvis man i en periode har haft flere ansættelsesforhold under 9 timer om ugen 
(hvor der ikke indbetales til ATP) er der mulighed for at indsende dokumentation 
om beskæftigelsen.  

Visse personer, der er 14-dageslønnede, ugelønnede eller løsarbejdere, kan 
komme ud for, at ATP-data ikke er fyldestgørende. Det kan derfor være nødven-
digt at indsende yderligere dokumentation om sin beskæftigelse. 

Skatteoplysninger før 1974 for 
selvstændige 

Selvstændiges anciennitet opgøres ud fra skatteoplysninger om overskuddet i 
virksomheden, som findes tilbage til 1974. For de første årgange, der kan opnå 
ret til tidlig pension, og som har været selvstændige i perioden 1971 til 1974, vil 
det derfor kunne være relevant at indsende yderligere dokumentation. 

Oplysninger om perioder med overførsler  

Perioder med arbejdsløsheds-
dagpenge før 1985  

Der findes ikke tilgængelige registeroplysninger om arbejdsløshedsdagpenge før 
1985. Det er muligt at få talt perioder med arbejdsløshedsdagpenge med før 
1985, hvis personen selv kan dokumentere det.  

Perioder under aktivering som 
dagpengemodtager før 1993 

Der findes alene tilgængelige oplysninger om perioder i aktivering, fx virksom-
hedspraktik, vejledning og opkvalificering, efter 1993. Det er muligt at få talt peri-
oder under aktivering som dagpengemodtager med førfør 1993, hvis personen 
selv kan dokumentere det (der findes oplysninger om løntilskud i hele opgørel-
sesperioden). 

Perioder med sygedagpenge/ 
barselsdagpenge før 1993  

Der findes ikke tilgængelige registeroplysninger om sygedagpenge/barselsdag-
penge før 1993. Det er muligt at få talt perioder på disse ydelser før 1993 med, 
hvis personen selv kan dokumentere det.  

Ledighedsydelse fra 1998 til 
2003 

Der findes ikke tilgængelige registeroplysninger om ledighedsydelse fra 1998 til 
2003. Det er muligt at få talt perioder med ledighedsydelse med i denne periode, 
hvis personen selv kan dokumentere det. 

Oplysninger om adoptioner  

Adoptioner 
Der findes ikke fyldestgørende oplysninger om adoptioner og adoptionstidspunk-
tet. Der kan derfor være behov for, at personen supplerer med oplysninger om 
adoptioner.  

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 


