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Vedr.: Region X’s henvendelse om tidligere regionsrådsformand NN’s 

pensionsforhold 

Ved e-mail af 18. januar 2022 har Region X rettet henvendelse til Indenrigs- og Bolig-
ministeriet med spørgsmål om tidligere regionsrådsformand NN’s pensionsforhold.  
 
Region X har i sin mail af 18. januar 2022 oplyst følgende:  

 

”Tidligere regionsrådsformand NN blev ved regionsrådsvalget i 2021 ikke genvalgt som re-

gionsrådsformand, men er medlem af det nye regionsråd fra 1. januar 2022. I denne for-

bindelse har Region X til hensigt at orientere NN om hendes fremtidige pensionsrettighe-

der afledt af den samlede funktionsperiode som regionsrådsformand. NN er født i 1970, så 

der er ikke krav på nogen aktuel pension, men opsatte pensionsrettigheder. Da NN’s sam-

lede funktionsperiode spænder over 3 forskellige bekendtgørelser om vederlag, diæter, 

pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, vil gerne være sikker på, at vi afgiver kor-

rekte pensionsoplysninger til hende. I denne forbindelse vil vi gerne have ministeriets 

feed-back på nedenstående, inden vi skriver til NN om pension. 

 

NN har været regionsrådsformand i perioden 3. december 2007 – 31. december 2021 = 14 

år.  

Regionsrådsformandspension til sin tid skal beregnes på grundlag af skalatrin 53 og med 

statslige tjenestemandspensionssatser. 

Folkepensionsalder for tiden = 69 år for NN’s aldergruppe. 

Efterlønsalder = 3 år før folkepensionsalder – dvs. som 66-årig. 

Pensionsudbetalingsalderen, jævnfør pensionsbeskatningsloven = 3 år før folkepensionsal-

deren – altså samme som efterlønsalderen.” 

 

Regionen har herefter i sin mail redegjort for regionens opfattelse af beregningen af 
NN’s pensionsforhold. 
 
Indenrigs- og Boligministeriet kan i den anledning oplyse følgende:  
 
1. Indenrigs- og Boligministeriet lægger oplysningerne fra Region X til grund og læg-
ger endvidere ud fra oplysninger fundet i Wikipedia til grund, at NN er født den […] 
1970. 
 
2. Vurderingen af NN’s pensionsforhold tager afsæt i den gældende vederlagsbekendt-
gørelse for regioner (bekendtgørelse nr. 2002 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, 
pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv), der trådte i kraft den 1. januar 2022 
(herefter kaldet den regionale vederlagsbekendtgørelse). 
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Efter den regionale vederlagsbekendtgørelses § 17 er NN berettiget til en egenpension, 
der svarer til den til enhver tid gældende egenpension til en tjenestemand i staten, der 
er indplaceret i lønramme 40 (skalatrin 53) og har den samme pensionsalder som re-
gionsrådsformanden.  
 
Da NN efter det oplyste har varetaget hvervet som regionsrådsformand i en periode på 
mere end 14 år fra den 3. december 2007 til den 31. december 2021, skal NN’s pension 
beregnes på grundlag af en samlet funktionstid på 14 år, jf. den regionale vederlagsbe-
kendtgørelses § 18, stk. 2. De 14 års funktionstid skal ifølge bekendtgørelsens bilag 1 
omregnes til en pensionsalder på 32 år, jf. § 18, stk. 3.  
 
NN har således samlet set ret til en egenpension, der svarer til den til enhver tid gæl-
dende egenpension til en tjenestemand i staten, der er indplaceret i lønramme 40 
(skalatrin 53), og som har en pensionsalder på 32 år. 
 
3. Da NN’s samlede pensionsgivende funktionsperiode er omfattet af forskellige regler 
med hensyn til pensionsudbetalingstidspunkt, vil hendes pension imidlertid komme til 
udbetaling i etaper, således at en del af pensionen udbetales fra et tidligere tidspunkt, 
hvorefter den senere vil stige, jf. nærmere nedenfor. 
 
Følgende fremgår af § 33, stk. 3, i den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelse: 
 

”Stk. 3. § 20 i denne bekendtgørelse har alene virkning for udbetaling af egenpension for 

funktionstid som regionsrådsformand, jf. § 15, stk. 1, fra og med den 1. januar 2017, jf. § 18, 

stk. 2. For udbetaling af egenpension som regionsrådsformand, jf. § 15, stk. 1, i perioden 

fra og med den 1. juli 2009 indtil den 1. januar 2017, jf. § 18, stk. 2, finder § 20 i bekendtgø-

relse nr. 794 af 25. juni 2014 fortsat anvendelse. For udbetaling af egenpension for funkti-

onstid som regionsrådsformand, jf. § 15, stk. 1, indtil den 1. juli 2009, jf. § 18, stk. 2, finder 

§ 16 i bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005 fortsat anvendelse.” 

 

Det følger således af den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelses § 33, stk. 3, 
at NN’s  

 
- funktionstid som regionsrådsformand for perioden fra den 3. december 2007 

indtil den 1. juli 2009 er omfattet af § 16 i bekendtgørelse nr. 1460 af 19. de-
cember 2005 

- funktionstid som regionsrådsformand fra den 1. juli 2009 indtil den 1. januar 
2017 er omfattet af § 20 i bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 2014, og  

- funktionstid som regionsrådsformand fra 1. januar 2017-31. december 2021 er 
omfattet af § 20 i den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelse. 
 

Overgangsbestemmelsen i § 33, stk. 3, vedrører alene udbetalingstidspunktet, men 
ikke funktionstids- og pensionsaldersberegningen, der foretages efter den nugældende 
vederlagsbekendtgørelse. 
 
4. For den del af pensionen, som NN, der endnu ikke er fyldt 60 år, har optjent på 
baggrund af sin funktionstid fra den 3. december 2007 indtil den 1. juli 2009, 
er pensionsudbetalingstidspunktet den 1. i måneden efter det fyldte 60. år, jf. § 16, stk. 
2, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005.  
 
NN indplaceres på udbetalingstidspunktet i pensionssystemet i lønramme 40 (skala-
trin 53), jf. § 17 i den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelse. Da NN siden den 
3. december 2007 indtil den 1. januar 2009 havde en funktionstid på under 2 år, ind-
placeres NN på dette udbetalingstidspunkt med en pensionsalder på 4 år, jf. bilag 1 til 
den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelse.  
 
Efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005 ydes ud over pensio-
nen indtil det 65. år et tillæg efter reglerne i § 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension. 
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5. For den del af pensionen, som NN har optjent på baggrund af sin funktionstid fra 
den 1. juli 2009 indtil den 1. januar 2017, er pensionsudbetalingstidspunktet den 
1. i måneden efter det tidspunkt, hvor NN når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v., jf. § 20, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 
2014.  
 
Efterlønsalderen for en person født […] 1970 er 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov 
om social pension, jf. § 74, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (lovbekendt-
gørelse nr. 234 af 10. februar 2022). Folkepensionsalderen for en person født […] 1970 
er 69 år, jf. § 1 a i lov om social pension (lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022). 
Efterlønsalderen for en person født […] 1970 er herefter 66 år.  

 

NN indplaceres på udbetalingstidspunktet i pensionssystemet i lønramme 40 (skala-
trin 53), jf. § 17 i den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelse. Da NN siden 3. 
december 2007 indtil den 1. januar 2017 havde en samlet funktionstid på mere end 8 
år og mindre end 10 år, indplaceres NN på dette udbetalingstidspunkt med en pensi-
onsalder på 20 år, jf. bilag 1 til den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelse. 
 
NN’s pension vil således fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, hvor NN fylder 66 år, 
skulle beregnes ud fra en pensionsalder på 20 år og ikke som hidtil 4 år. 
 
Efter § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 2014 ydes der ud over pensionen, 
indtil den pågældende har nået folkepensionsalderen, et tillæg efter reglerne i § 6, 
stk. 3, i lov om tjenestemandspension. 
 
Det tillæg, som blev påbegyndt udbetalt efter det fyldte 60. år, jf. § 24, stk. 3, i be-
kendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005, kan således fortsætte ikke kun til det 65. 
år, men frem til det tidspunkt, hvor NN når folkepensionsalderen. 
 
6. For så vidt angår den pension, som NN har optjent på baggrund af sin funktionstid 
fra den 1. januar 2017 indtil den 31. december 2021, er pensionsudbetalings-
tidspunktet den 1. i måneden efter det tidspunkt, hvor, at NN når folkepensionsalde-
ren, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. § 20, stk. 2, 1. pkt., i den nugældende regionale 
vederlagsbekendtgørelse.  
 
Folkepensionsalderen for en person født […] 1970 er 69 år, jf. § 1 a i lov om social pen-
sion (lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022), jf. ovenfor. 
 
NN indplaceres på udbetalingstidspunktet i pensionssystemet i lønramme 40 (skala-
trin 53), jf. § 17 i den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelse. Da NN siden den 
3. december 2007 indtil den 31. december 2021 havde en samlet funktionstid på mere 
end 14 år og mindre end 16 år, indplaceres NN med en pensionsalder på 32 år, jf. bilag 
1 til den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelse. 
 
NN’s pension vil således fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, hvor NN fylder 69 år, 
skulle beregnes ud fra en pensionsalder på 32 år og ikke som hidtil 20 år, jf. ovenfor. 
 
Da NN på dette tidspunkt har nået folkepensionsalderen, ydes der ikke længere tillæg 
efter § 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension, jf. § 20, stk. 4, i den nugældende regi-
onale vederlagsbekendtgørelse. 
 
Indenrigs- og Boligministeriet lægger til grund, at de særlige bestemmelser om pensi-
onsudbetalingstidspunktet i tilfælde, hvor der er tilkendt førtidspension som følge af 
nedsat arbejdsevne, ikke har relevans i NN’s tilfælde. 
 
7. Region X har i sin mail af 18. januar 2022 stillet følgende spørgsmål:  
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”Region X opfatter § 20, stk. 3 i BEK af 28. oktober 2021 sådan, at NN kan vælge at få om-

beregnet sin pension til 32 års pensionsalder tidligere end folkepensionsalderen – dog tid-

ligst fra pensionsudbetalingsalderen – og at det vil det få den konsekvens, at der fra det 

tidspunkt, hun måtte vælge at få den udbetalt før folkepensionsalderen og livsvarigt skal 

foretages førtidspensionsfradrag/nedslag efter statens regler af den samlede pension ud 

fra 32 års pensionsalder. Er dette en korrekt betragtning?” 

 
Følgende fremgår af den nugældende regionale vederlagsbekendtgørelse: 

 

”§ 20. … 

Stk. 2. … 

Stk. 3. En forhenværende regionsrådsformand, jf. § 15, stk. 1, der ikke er omfattet af over-

gangsordningerne i § 33, stk. 3, om pensionsudbetalingstidspunkter, kan vælge at få pensio-

nen udbetalt før folkepensionsalderen, dog tidligst fra pensionsudbetalingsalderen, mod et 

førtidspensionsfradrag efter de for tjenestemænd i staten gældende regler, herunder det til 

enhver tid gældende cirkulære om førtidspensionsfradrag. Hvis en forhenværende region-

rådsformand, der er omfattet af overgangsordningerne i § 33, stk. 3, om pensionsudbetalings-

tidspunkter, tillige har optjent egenpension, der skal udbetales fra folkepensionsalderen, 

måtte vælge at få pensionen udbetalt før folkepensionsalderen, jf. 1. pkt., beregnes det i § 20, 

stk. 3, 1. pkt., nævnte førtidspensionsfradrag af den samlede pension fra det første udbeta-

lingstidspunkt.” 
 
Indenrigs- og Boligministeriet kan i forlængelse heraf oplyse, at de nærmere regler om 
førtidspensionsfradrag for tjenestemænd i staten, herunder cirkulære nr. 9159 af 26. 
marts 2017, som der henvises til i den regionale vederlagsbekendtgørelses § 20, stk. 3, 
henhører under Skatteministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen).  
 
Indenrigs- og Boligministeriet skal derfor henvise regionen til at rette henvendelse til 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, såfremt regionen ønsker nærmere vejledning 
om, hvilke konsekvenser det i givet fald vil have i NN’s tilfælde, hvis hun måtte vælge at 
få udbetalt den del af pensionen, som ifølge reglerne skal udbetales fra folkepensionsal-
deren, på et tidligere tidspunkt.  
 
Indenrigs- og Boligministeriet skal meget beklage den sene besvarelse. 
 
Dette brev vil i anonymiseret form blive lagt på Indenrigs- og Boligministeriets resu-
médatabase. 
 

 

Med venlig hilsen 
Mette Kryger Gram 

Kontorchef 

 

 

 


