
 

 

Faktaark     

  

10. Ydelsesniveau for tidlig pension 

Regeringen foreslår, at ydelsesniveauet for tidlig pension er på 13.550 kr. om må-

neden før skat (2020-niveau), og er uafhængig af en evt. ægtefælles eller samlevers 

indkomst og formue.  

Retten til den fulde ydelse på tidlig pension er betinget af bopæl i Danmark i 

mindst 9/10 af optjeningsperioden. Personer som ikke opfylder dette vil få en for-

holdsmæssig ydelse på baggrund af bopælsperioder i Danmark. Derudover ned-

sættes ydelsen for personer med pensionsformue svarende til 2 mio. kr. eller der-

over, og hvis arbejdsindkomst overstiger 24.000 kr. om året (før skat).  

Årlig regulering af ydelsesniveauet 

Tidlig pension omfattes af Obligatorisk Pensionsordning, som det også gælder for 

øvrige indkomsterstattende ydelser, som udbetales før folkepensionsalderen, fx 

dagpenge, førtidspension, seniorpension og efterløn. 

Ydelsen reguleres én gang årligt den 1. januar. Som for øvrige indkomstoverførs-

ler der er omfattet af Obligatorisk Pensionsordning reguleres ydelsen med den af-

dæmpede regulering af tilpasningsprocenten + 1,7 pct. for det pågældende fi-

nansår, jf. Lov om en satsreguleringsprocent. I 2020-niveau indbetales derudover 

0,3 pct. af ydelsen til Obligatorisk Pensionsordning1. Fradragsgrænser for arbejds-

indkomst og pensionsformue reguleres med tilpasningsprocenten + 1,7 pct.  

 

1 Bidragssatsen for Obligatorisk Pensionsordning stiger løbende med reguleringen frem mod i 2030 at udgøre 
3,3 pct.  

Tabel 1 

Satser for udvalgte ydelser i 2020 

 Ydelsesniveau pr. måned 

Kontanthjælp, ikke-forsørger over 30 år 11.554 kr. 

Førtidspension/seniorpension, enlig 19.092 kr. 

Førtidspension/seniorpension, andre 16.229 kr. 

Dagpenge, fuldtidsforsikrede 19.083 kr. 

Dagpenge, deltidsforsikrede 12.722 kr. 

Efterløn, fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 19.083 kr. 

Efterløn, deltidsforsikrede (100 pct. sats) 12.722 kr. 

Folkepension, enlig*  (Grundbeløb + fuldt pensionstillæg) 13.541 kr. 

Folkepension, gifte/ samlevende* (Grundbeløb + fuldt pensionstillæg) 9.995 kr. 

 

Kilde:     Beskæftigelsesministeriet.  

Anm.: Alle beløb er før skat. *Folkepensionens grundbeløb er maksimalt på 6.419 kr. Folkepensionens 
pensionstillæg er maksimalt på 7.122 kr. for enlige og 3.576 kr. for gifte/samlevende. 

 


