HVIS DU SKAL
PÅ PENSION

PENSION

Som tjenestemandsansat i Kriminalforsorgen
har du ret til pension, når du trækker dig
tilbage fra arbejdsmarkedet, efter du er fyldt
60 år, eller hvis du afskediges på grund af
sygdom.
SÅDAN ER DE OVERORDNEDE REGLER
Tjenestemandspension er en varig tilsagnspension.
Det vil sige, at når man afskediges på grund af alder
eller sygdom, modtager man ydelsen resten af livet.
Pensionens størrelse afhænger af løngruppe og
anciennitet. Pensionen optjenes i såkaldte pensionsår
(hele år), hvor man maksimalt kan optjene 37 år. Hvis
du som 63-årig ikke har optjent fuld pension, vil du få
tillagt op til syv pensionsår ekstra. Det betyder, at hvis
du for eksempel har været ansat i 30 år, vil du stadig
modtage fuld pension, men hvis du har været ansat i
kortere tid, vil du få et fratræk i din pension.
Børn og ægtefælle er også omfattet af tjenstemandspensionen. Dine børn under 21 år vil modtage børnepensionstillæg, mens du lever. Og hvis du dør, vil dine
børn under 21 år modtage børnepension, ligesom din
efterladte ægtefælle vil få ægtefællepension.

DET SKAL DU VÆRE SÆRLIG
OPMÆRKSOM PÅ
Alle nuværende uniformerede tjenestemandsansatte
har mulighed for at stoppe i tjenesten, når de fylder
60 år, men det er kun, hvis man fortsætter i jobbet til
63 år, at man får sin fulde tjenestemandspension.
Der er forskel på reglerne, alt efter om man stopper
før eller efter 2019.
Indtil 2019 er der en pligtig afgangsalder på 63 år.
Ønsker man at fortsætte, skal man søge om det hos
arbejdsgiveren. Efter 2019 erstattes pligten med en
ret. Det vil sige, man har ret til at gå som 63-årig, men
ikke pligt til det.

LÆS MERE
Reglerne for pension er reguleret i Tjenestemandspensionsloven. Du kan læse mere om pension på
fængselsforbundet.dk.
Ring til din tillidsrepræsentant eller til forbundskontoret på telefon 72 55 99 76, hvis du er i tvivl
om noget vedrørende din pension.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvordan er sammenhængen mellem løn og pension?
Vores pensions- og lønsystem hænger sammen.
Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen har indgået en pensionsaftale, som regulerer
de pensionsmæssige konsekvenser for medarbejderne,
efter vi er gået over til et nyt lønsystem. Aftalen sikrer,
at man følger et pensionsforløb med anciennitetsstigninger. Pensionen øges altså automatisk i takt
med ansættelsen.
Ansatte indplaceret i løngruppe 2 og 3 følger et pensionsforløb fra skalatrinnene 23 til 31. For ansatte i løngrupperne 4 til 7 er der et eller flere pensionsforløb
til den enkelte løngruppe.
Hvor meget vil jeg få i pension?
Det afhænger af, hvor mange år du har optjent
pension, og hvilket skalatrin du er indplaceret på.
Den fulde tjenestemandspension svarer til 57
procent af din pensionsgivende løn.
Hvor kan jeg se, hvor meget jeg kan få i pension?
På tjenestemandspension.dk.
Hvad sker der, hvis jeg stopper med arbejdet, inden
jeg er fyldt 63 år?
Man kan tidligst stoppe på grund af alder, når man
er fyldt 60 år, og så vil der være et varigt fradrag i
pensionen. Hvor meget er individuelt.
Hvor stort er fradraget?
Det afhænger af alderen, når man stopper. Jo tidligere
man stopper, jo større fradrag.
Hvordan med min pension hvis jeg afskediges på
grund af sygdom?
Så vil du få svagelighedspension fra afskedigelsen,
hvis du har været ansat i mindst 10 år.
Hvad får jeg i svagelighedspension?
Der er ingen fradrag i svagelighedspension. Ved
almindelig svagelighedspension får man pension
for de pensionsår, man har optjent. Ved kvalificeret
svagelighedspension (hvis din arbejdsevne er nedsat
med mere end totredjedel i alle erhverv) får man
pension, som om man var blevet i stillingen til 63 år.
Hvad sker der med min pension, hvis jeg selv siger op?
Så bliver pensionen opsat, det vil sige, man får den
udbetalt, når man søger om den, efter man er fyldt 60 år.
Hvem skal jeg tale med om pension?
Det er vigtigt at tale med sin samlever, pårørende,
Fængselsforbundet, A-kasse og bank, inden du træffer
beslutninger om din tredje alder.

