Din pension...
Førtidspension

Danmarks Lærerforening

Førtidspension
På indlagte skema har foreningen beregnet, hvad du kan forvente at få i pension, hvis du søger førtidspension. Beregningen er en medlemsservice – ikke en garanti for at du faktisk vil oppebære
denne pension. Det er kun din (amts)kommunale arbejdsgiver, som har kompetencen til at fastsætte
pensionen. Derfor er det altid sikrest at få bekræftet foreningens beregninger dér, før du søger afsked.

Sådan læser du skemaet
Beregningsskemaet er opdelt i 3 dele. I øverste del står oplysninger, du selv har sendt ind til os.
Denne del af skemaet taler for sig selv. Mellemste del vedrører forudsætningerne for beregningen.
Nederste del er selve pensionsberegningen.
Pensionsalder er afgørende for pensionens størrelse. Jo højere pensionsalder, des større pension.
Den pensionsalder, som står på skemaet, har foreningen beregnet på grundlag af de oplysninger, du
selv har indsendt. Det vil normalt sige arbejdsgiverens opgørelse af din pensionsalder pr. en bestemt
dato, som er angivet på opgørelsen. Hertil har foreningen lagt den pensionsalder, du optjener fra
dette tidspunkt og frem til afskedigelsen. Foreningens beregninger af pensionsalder er kun korrekt,
hvis du har sendt fuldstændige oplysninger om tjenestefrihedsperioder og beskæftigelsesgrad i hele
tidsrummet fra arbejdsgiverens opgørelse og frem til fratrædelsestidspunktet.
Løntrin har også betydning for pensionens størrelse. Foreningen tager normalt løntrinnet fra de
lønsedler, som du har indsendt. Foreningen tager højde for kendte lønstigninger frem til fratrædelsesdatoen.
Aldersbetinget tillæg gives til alle tjenestemandspensionister, som ikke har nået folkepensionsalderen.

Førtidsreduktion er det beløb, din pension nedsættes med, fordi du går på pension, inden du
når folkepensionsalderen. Du kan se størrelsen af fradraget her:
Alder ved afsked
Fradrag

60 år
10 %

61 år
7%

62 år
4%

63 år
3%

64 år
2%

Du skal lægge mærke til, at førtidsreduktionen er livsvarig, og at størrelsen ikke ændres, selv om en
del af beregningsgrundlaget – nemlig det aldersbetingede tillæg – bortfalder, når du når folkepensionsalderen
Nedsættelse af den samlede pension ved fratræden før det fyldte 62. år. Hvis du fratræder, før du fylder 62 år, nedsættes pensionen med et beløb, der svarer til 50 % af det aldersbetingede tillæg. Nedsættelsen varer indtil det aldersbetingede tillæg bortfalder, når du når folkepensionsalderen som 65-årig.

Ansøgning om afsked
Du har krav på at blive afskediget med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Din ansøgning
om afsked skal du stile til kommunalbestyrelsen. Det er bedst, hvis du fremsender den tjenstligt. Det
gør du ved at aflevere den til din nærmeste overordnede.

Ferie
Ved fuldtidsbeskæftigelse optjener man 18,50 ferietimer pr. måned. Det svarer til en årlig optjening
på 222 timer, svarende til 6 uger eller 30 dage à 7,4 timer. Feriedage fra den 6. ferieuge, som ikke er
afviklet, når du fratræder, skal du have løn for ved fratrædelsen. Yderligere feriedage, som du ikke
har afviklet ved fratrædelsen, har du til gode i form af feriegodtgørelse. Hvis du bevarer din tilknytning til arbejdsmarkedet, vil du få et bevis på den tilgodehavende ferie til senere udbetaling. Hvis
du derimod forlader arbejdsmarkedet, når du fratræder, vil du få feriegodtgørelsen udbetalt ved fratrædelsen.

Hvad med dit helbred?
Hvis du tænker på at blive afskediget, fordi du helbredsmæssigt ikke kan klare arbejdet mere, har du
brug for særlig rådgivning. Ring eller skriv til den lokale kreds, hvis du er i den situation.

Efterløn
Hvis du ønsker at supplere din tjenestemandspension med efterløn, bør du henvende dig til dlf/a og
få yderligere rådgivning. Tag denne pensionsberegning med.

Andre pensioner
I Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan du have et opsparet beløb til gode. Det kan du få udbetalt, når
du går på tjenestemandspension. Du skal selv bede om at få opsparingen udbetalt. Se hvordan du
skal gøre på www.ld.dk.
Den kommune, hvor du bor, sender dig automatisk et ansøgningsskema om folkepension et par måneder før du når folkepensionsalderen. Hvis du vil fortsætte på arbejdsmarkedet, kan du udskyde
folkepensionen og til gengæld opnå en højere pension. Skemaet skal altid udfyldes og sendes tilbage – også hvis man vil udskyde folkepensionen.
Hvis du er født

Har du ret til folkepension, når din alder er

31. december 1953 eller tidligere

65 år

1. januar 1954 – 30. juni 1954

65½ år

1. juli 1954 – 31. december 1954

66 år

1. januar 1955 – 30. juni 1955

66½ år

1. juli 1955 eller senere

67 år

Folkepensionens grundbeløb er ca. 65.000 kr.
Du har ret til ATP-pension ved samme alder som folkepension. Pensionen udbetales automatisk til
din Nemkonto. På ATP’s hjemmeside www.atp.dk kan du logge ind med Nem-ID og se, hvad du
får udbetalt. Du kan også læse om muligheden for at udskyde udbetalingen og til gengæld opnå en
højere pension.

Danmarks Lærerforening og pensionisterne
Når du skal pensioneres, skal du selv give din kredskasserer besked på, at du skal overflyttes til
pensionistfraktionen i Danmarks Lærerforening. Pensionister betaler et lavere kontingent end andre
almindelige medlemmer. Til hovedforeningen er kontingentet ca. 25% af kontingentet for andre almindelige medlemmer. Dertil kommer et kredskontingent. I de fleste tilfælde er det stærkt reduceret
for pensionister.

