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Informerer
om

Pension
Tjenestemand eller overenskomstansat? Har du
spørgsmål til din pension eller overvejer du pension, så
henvend dig altid til kredsen for en samtale.
Rådgivning og pensionsberegning gælder kun
tjenestemænd.

Vær særligt opmærksom på:

Horsens Lærerforening afholder d. 3/11 -2016
medlemsmøde om pension, hvor konsulenter fra
Lærernes Pension orienterer. Opslag følger.

Opsat pension
Opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter
fyldte 65. år. Det sker uden ansøgning eller lignende.
Efter ansøgning kan udbetalingen begynde fra den 1. i
måneden efter det fyldte 60. år. Om opsat pension henvend dig til kredsen

Aldersreduktion:
§ 6. Ansatte, der er fyldt 60 år
For ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år, gælder
følgende:
a. For lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen
og for lærere ved ungdomskostskoler, der er fyldt 60
år og anmoder herom, nedsættes arbejdstiden med
175 timer årligt for fuldtidsansatte. For deltidsansatte
og for ansatte frikøbt til organisationsarbejde
reduceres de 175 timer forholdsmæssigt.
b. For lærere ved selvstændige kommunale
institutioner for voksenspecialundervisning, der er
fyldt 60 år og anmoder herom, nedsættes arbejdstiden
med 21 minutter for hver 60 minutters undervisning.
Nedsættelsen gives i den normperiode, hvor
undervisningen er placeret.
Stk. 2. Nedsættelsen af arbejdstiden sker fra den
normperiode, hvor den ansatte fylder 60 år.
Stk. 3. Der kan ikke gives overarbejdsbetaling i de
normperioder, hvor arbejdstiden er nedsat. Hvis
normen overskrides, afspadseres de
overskydende timer i den efterfølgende normperiode i
forholdet 1:1.
§ 6a. Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt
50 år
Ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke
57 år, har – når de fylder 60 år – ret til nedsat
arbejdstid med op til 175 timer årligt
mod tilsvarende lønnedgang.
Stk. 2. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig
arbejdstidsnedsættelse.
Stk. 3. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den
normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år
Kilde: Lov 409 Underbilag 2.1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?i
d=146561

•
•

Du skal selv anmode din leder/ledelsen om
aldersreduktion
Ved aldersreduktion i forhold til § 6a optjener du
fortsat fuld pension.

Seniordage:
Med overenskomsten fra 2008 fik alle lærere i det
kalenderår de fylder:
·
·
·

60 år, ret til 2 senior fridage
61 år, ret til 3 senior fridage
62 år, ret til 4 senior fridage

Dagene afvikles som omsorgsdage. Det betyder at
dagene kan holdes som hele eller halve dage, og at en
halv dag svarer til det halve af den skemalagte
tjeneste. Man kan også aftale at afvikle dagene som
timer. Den ansatte har mulighed for senest 1.oktober
at konvertere det efterfølgende kalenderårs
seniordage til en årlig bonus eller et løbende
ekstraordinært pensionsbidrag. Udbetalingen sker ved
kalenderårets udløb. Disse dage fremgår af din
lønseddel.

Kilder:
http://tr.dlf.org/Default.asp?AreaID=1003&ChapterID
=1043&show=all
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