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AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG 
 
 
§ 1. Når en tjenestemand i henhold til tjenestemandspensionslovens § 3 anmoder om 
afsked med alderspension, inden den pågældende har nået folkepensionsalderen, 
nedsættes egenpensionen med et fradrag for førtidspensionering. 
 
§ 2. For tjenestemænd uden en pligtig afgangsalder er fradraget:  
 
Fratræden antal år efter tidligst mulige 
fratrædelsesalder 

Fradrag 

Under 1 år   17 pct. 
Fra 1 indtil 2 år 14 pct. 
Fra 2 indtil 3 år 6 pct. 
Fra 3 indtil 4 år 5 pct. 
Fra 4 indtil 5 år 4 pct. 
Fra 5 indtil 6 år   3 pct. 
Fra 6 indtil 7 år   1 pct. 

  
Stk. 2. For tjenestemænd med en pligtig afgangsalder er fradraget: 
 
Fratræden antal år efter tidligst mulige 
fratrædelsesalder 

Fradrag 

Under 1 år   6 pct. 
Fra 1 indtil 2 år 5 pct. 
Fra 2 indtil 3 år 4 pct. 
Fra 3 indtil 4 år 3 pct. 
Fra 4 indtil 5 år 1 pct. 

 
Stk. 3. Ved fratræden mindre end 2 år efter den tidligst mulige fratrædelsesalder, jf. stk. 1 
og 2, foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af tillægget efter 
tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3, jf. dog stk. 4. Dette fradrag falder væk, når 
tjenestemanden når folkepensionsalderen.  
 
Stk. 4. For tjenestemænd under Hærens Konstabel - og Korporalforenings 
forhandlingsområde, jf. stk. 2, foretages der ikke fradrag efter stk. 3, før den pligtige 
afgangsalder bliver 62 år eller derover. Der foretages fradrag ved fratræden inden det 
fyldte 61. år. Fradraget falder væk, når tjenestemanden når folkepensionsalderen. 
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§ 3. For tjenestemænd i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og 
uniformeret personale i Kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, er 
fradraget: 
 
Alder ved fratræden  Fradrag 
60 år  12 pct.
61 år  9 pct.
62 år  4 pct.
63 år  1 pct.
64 år 1 pct.
65 år 1 pct.
66 år  1 pct.

 
Stk. 2. Ved fratræden ved 60 og 61 år foretages der et yderligere fradrag, der svarer til 
halvdelen af tillægget efter tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 3. Dette fradrag falder 
væk, når tjenestemanden når folkepensionsalderen. 
 
§ 4. Aftalen har virkning for tjenestemænd, der fratræder den 1. januar 2019 eller senere. 
For tjenestemænd, der fratræder inden den 1. januar 2019, finder de hidtidige regler 
anvendelse. 
 
Stk. 2. Aftale af 11. august 1999 om førtidspensionsfradrag ophæves. 
 
Stk. 3. Aftalen optages til revision, hvis bestemmelserne om efterløn i lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. ophæves eller væsentligt ændres.  
 
Stk. 4. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. 
marts 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: I § 3, stk. 1, er indarbejdet en aftalt rettelse. 
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