
 

 

Faktaark   

  

1. Anciennitetskrav og opgørelse af anciennitet 

Regeringen foreslår, at der med den nye ret til tidlig pension gives mulighed for, at 

personer, som opfylder et krav til anciennitet på arbejdsmarkedet, kan gå på tidlig 

pension enten 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. Konkret foreslår regerin-

gen, at mindst  

- 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension 

- 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension 

- 42 år på arbejdsmarkedet givet ret til 1 år med tidlig pension 

Ancienniteten opgøres fra 16-årsalderen og frem til den dag, man fylder 61 år. 

Retten til tidlig pension er uafhængig af tilknytningen til arbejdsmarkedet i perio-

den mellem opgørelsesalderen som 61-årig og frem til, at man kan trække sig til-

bage på tidlig pension, jf. figur 1. 

Ved at opgøre anciennitetskravet som 61-årig sikres det, at den enkelte kan blive 

varslet i god tid og nå at planlægge de resterende år på arbejdsmarkedet. Man vil 

kunne anmode om ret til tidlig pension, fra man er fyldt 61 år. 

Kravet om 42 til 44 år på arbejdsmarkedet og opgørelsestidspunktet på 61 år vil 

være gældende for personer, som fylder 61 år på et tidspunkt i perioden frem til 

og med 2025. Efter 2025 forhøjes opgørelsesalderen – og dermed også ancienni-

tetskravet – for at tage højde for forhøjelser af folkepensionsalderen. 

Figur 1 

Optjeningsperiode og periode for tidlig pension  
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Elementer som indgår i opgørelse af anciennitet på arbejdsmarkedet 

Anciennitet på arbejdsmarkedet opgøres som perioder i beskæftigelse, som selv-

stændig og visse former for offentlige forsørgelsesydelser.  

Ancienniteten fra hvert element lægges sammen i hvert år, dog under forudsæt-

ning af, at den samlede anciennitet inden for året ikke kan overstige ét år. I boks 1 

fremgår det, hvad der tæller med som anciennitet. Der skelnes ikke mellem, hvor-

når på året de enkelte elementer i opgørelsen har fundet sted. 

Boks 1 
Hvad tæller med som ”tid på arbejdsmarkedet” (anciennitet)? 

 

Beskæftigelse 

- Lønmodtagerbeskæftigelse opgøres pba. ATP-indbetalinger 

- Perioder som selvstændig opgøres pba. af nettooverskuddet i virksomheden 

- Fleksjob (støttet beskæftigelse)  

- Beskæftigelse med løntilskud 

- Perioder som værnepligtig 

- Ferie med løn eller feriegodtgørelse  

- Perioder med økonomisk støtte efter serviceloven ved tabt arbejdsfortjeneste ved 

pasning af handicappede eller alvorligt syge børn samt ved plejevederlag ved pas-

ning af nærtstående døende. 

Deltidsbeskæftigelse 

Deltidsbeskæftigelse på mindst 18 timer om ugen sidestilles med fuldtidsbeskæfti-

gelse*. 

Deltidsbeskæftigelse for personer under 18 år sidestilles dog ikke med fuldtidsbe-

skæftigelse. 

Barsel 

Begge forældre får et års anciennitet i det første år efter barnet er født eller det før-

ste år efter en adoption. Ved fødsler vil kvinder desuden få 4 uger, fra før barnet er 

født. Ved adoptioner får adoptivforældre 2 uger på arbejdsmarkedet før modtagel-

sen af barnet ved adoptioner fra Danmark. For adoptioner fra udlandet tildeles 8 

uger på arbejdsmarkedet før modtagelsen 

Arbejdsløshedsdag-

penge mv. 

 

- Arbejdsløshedsdagpenge** 

- Midlertidige ydelser til forlængelse af dagpengeperioden, herunder arbejdsmar-

kedsydelse, kontantydelse og særlig uddannelsesydelse 

- Sygedagpenge og barselsdagpenge**  

- Ledighedsydelse** 

Øvrige ydelser 
- Sygedagpenge og barselsdagpenge** 

- Ledighedsydelse** 

Beskæftigelse i ud-

landet 

Dokumenteret beskæftigelse i EU/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien og lande 

som Danmark har indgået pensionsoverenskomst med tæller med. 

Beskæftigelse i resten af verden tæller med, hvis det 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, 4) som ansat i et dansk firmas filial eller datter-

selskab  

Anm.: *Der har været forskellige ATP-intervaller over tid, hvilket betyder, at antallet af timer, der sidestilles med fuldtidsbe-

skæftigelse, vil variere over tid. 

** Der er først registeroplysninger om sygedagpenge/barselsdagpenge fra 1993, og om arbejdsløshedsdagpenge fra 

1985. I perioden 1985 til 1992 er der heller ikke tilgængelige registeroplysninger om dagpengemodtagere, der er i 

aktivering i fx virksomhedspraktik, vejledning mv. Der vil være mulighed for, at de nævnte perioder tæller med, hvis 

man selv kan dokumentere det. Det samme gælder perioder med ledighedsydelse fra 1998 til 2003, hvor der heller 

ikke er tilgængelige registeroplysninger. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 
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Hovedparten af ovestående elementer tælles automatisk med i opgørelsen af anci-

ennitet på baggrund af årlige opgørelser fra bl.a. ATP-data og skatteoplysninger. 

Ved beskæftigelsesforhold, hvor der ikke indbetales ATP, og personen dermed 

ikke automatisk får medtalt tid på arbejdsmarkedet, vil der være mulighed for, at 

beskæftigelsesforholdene tæller med, hvis personen selv kan dokumentere det. 

Det samme gælder de tilfælde, hvor der ikke findes registeroplysninger i hele op-

gørelsesperioden, fx dagpengeperioder før 1985.  


