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Seniorpension og øvrige tilbagetrækningsordninger

Seniorpension

Seniorpension blev indført den 1. januar 2020 og er målrettet seniorer med varigt nedsat 
arbejdsevne.

Hvem kan få seniorpension
Man kan få seniorpension, hvis 

 Man har 6 år eller mindre til folkepensionen
 Man max kan arbejde op til 15 timer om ugen
 Man har været 20-25 år på arbejdsmarkedet (deltidsarbejde ned til 27 timer tæller 

med)

Arbejdsevnen skal vurderes ud fra en lægelig vurdering uden arbejdsprøvning.

Så mange har fået seniorpension siden 1. januar 2020

 Mere end 100 pædagoger har fået den nye seniorpension i første halvår af 2021 
(PBU, juni 2021). 

 Til sammenligning fik kun 29 pædagoger seniorførtidspension i perioden 2014-18.
 På landsplan har 1.759 fået seniorpension. Kun 2,8 % kommer direkte fra ordinært 

job (Beskæftigelsesministeriet, maj 2020). 

Ydelsens størrelse
 Seniorpension har samme størrelse som førtidspension
 I 2021 er det kr. 19.331 for enlige og kr. 16.432 for gifte og samlevende 

Fleksjob

Fleksjob er næsten den eneste forsørgelsesmulighed for især yngre med kroniske 
helbredsproblemer. 

Hvem kan få fleksjob?
Man kan få fleksjob, hvis 

 Kommunen vurderer, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat
 Man kan arbejde helt ned til 39 minutter om ugen
 Man har afprøvet alle relevante tilbud, der har til formål opnå en almindelig 

ansættelse

Så mange har fleksjob
 I november 2019 var der 2.410 pædagoger i fleksjob 
 Yderligere 420 pædagoger havde ret til fleksjob, men var ledige (AE-rådet)
 Det svarer til, at 4 % af pædagogerne har ret til fleksjob – dvs. de har en væsentligt 

og varigt nedsat arbejdsevne

Ydelsens størrelse
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 Indkomsten i fleksjob svarer ofte til dagpengeniveauet på ca. kr. 19.300 pr. måned 
(lønnen og tilskuddet til fleksjobberne er faldet siden januar 2013)

 Fleksjobberen får løn for de timer, der arbejdes. Derfor er pensionsindbetalingen fra 
arbejdsgiver tilsvarende meget lav. 

Førtidspension

Førtidspension er en varig ydelse, som forudsætter, at arbejdsevnen er nedsat til det, der er 
formuleret i reglerne som "det ubetydelige".

Hvem kan få førtidspension
Man kan få førtidspension, hvis

 Arbejdsevnen er varigt nedsat, så man ikke er i stand til at klare et fleksjob
 Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet (ressourceforløb)

Så mange er på førtidspension eller i ressourceforløb
I november 2019 var

 2.610 pædagoger på førtidspension (AE-rådet)
 330 pædagoger i ressourceforløb (AE-rådet)
 203.380 danskere alt i alt på førtidspension (dst.dk)

Ydelsens størrelse
 Førtidspension er på 19.331 kr. for enlige og 16.432 kr. for gifte og samlevende. 
 Ydelsen under et ressourceforløb er på niveau med kontanthjælp (dog uden 

modregning for formue og ægtefælles indtægt) – dvs. 15.547 kr. for forsørgere og kr. 
11.698 for ikke-forsørgere (brutto, 2021-satser)

Invalidepension

Invalidepension er en forsikringsordning – for pædagogerne via PBU – som fungerer som 
supplement til den offentlige førtidspension (herunder seniorpension og den nu afskaffede 
seniorførtidspension)
 
Hvem kan få invalidepension?
Man kan få invalidepension, hvis 

 Man tilkendes offentlig førtidspension eller seniorpension
 Man er under 65 år

Så mange er på førtidspension eller i ressourceforløb
 I 2019 fik 189 medlemmer af PBU udbetalt invalidepension fra PBU (nye 

invalidepensionister)
 I august 2020 er tallet 208 (stigenen skyldes formentlig seniorpensionen, som blev 

indført 1. januar 2020)
 Pr. 31. januar 2018 var der alt i alt 2.504 PBU-medlemmer, der fik udbetalt 

invalidepension fra PBU
 En pædagog er i gennemsnit 54,7 år gammel, når han eller hun får invalidepension 

(2018)
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