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3. Deltidskorrektion 

Regeringen foreslår, at deltidsbeskæftigelse sidestilles med fuldtidsbeskæftigelse i 

modellen. Det er for at sikre, at personer, som af forskellige årsager arbejder på 

nedsat tid, eller som ikke har mulighed for at arbejde fuld tid, også kan opnå ret til 

tidlig pension.  

Deltidskorrektionen gælder kun for lønmodtagerbeskæftigelse og kun for perso-

ner, der er fyldt 18 år. Dette er valgt for i mindre grad at tilgodese studie- og unge-

jobs i anciennitetsoptællingen. 

ATP-bidraget afhænger af arbejdsomfanget i timer. Over tid har timeintervallerne 

for ATP-bidrag ændret sig. Det betyder, at antallet af timer, der sidestilles med 

fuldtidsbeskæftigelse, vil variere over tid, jf. tabel 1. Fx vil en person, som efter 

1992 har arbejdet som lønmodtager i mindst 18 timer ugentligt i et helt kalenderår 

opnå ét års anciennitet for det år. 

 

Sidestillingen af deltid og fuldtid indebærer desuden, at der er mulighed for, at en 

person, som i en kortere periode af året har været helt uden beskæftigelse, alligevel 

kan opnå fuld anciennitet for året. Fx vil en person i 2018 ved otte måneders fuld-

tidsbeskæftigelse få tildelt et fuldt års anciennitet, selvom der ikke er beskæftigelse 

(eller andre anciennitetsgivende forhold) i de resterende fire måneder – fx fordi 

personen i de fire måneder er under uddannelse. Dette skyldes, at otte måneders 

fuldtidsbeskæftigelse medfører samme ATP-bidrag som 1 år med deltidsbeskæfti-

gelse ved mindst 18 timer i perioden efter 1992, jf. tabel 1.  

 

  Tabel 1 

Sammenhæng mellem timeantal/ATP-bidrag og sidestilling af deltid med fuldtid 

 

Periode Ugentligt timeantal Bidrag Sidestilling af deltid med fuldtid 

1964-1977 
Mindst 30 timer Fuldt bidrag 1 års anciennitet Dvs. mindst 15 timer om ugen 

giver 1 års anciennitet 15-29 timer  1/2 bidrag  1 års anciennitet 

1977-1992 

Mindst 30 timer Fuldt bidrag 1 års anciennitet 
 

Dvs. mindst 20 timer om ugen 

giver 1 års anciennitet 
20-29 timer 2/3 bidrag 1 års anciennitet 

10-19 timer 1/3 bidrag ½ års anciennitet 

1992- 

Mindst 27 timer Fuldt bidrag 1 års anciennitet 
 

Dvs. mindst 18 timer om ugen 

giver 1 års anciennitet 
18-26 timer 2/3 bidrag 1 års anciennitet 

 9-17 timer 1/3 bidrag ½ års anciennitet 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 

Ovenstående deltidskorrektion svarer til, at ancienniteten (målt ved ATP-bidrag) 

vægtes op med faktor 2 fra 1964 til 1977 og med en faktor 1,5 efter 1977. Det er 

dog ikke muligt at opnå mere end ét års anciennitet på ét kalenderår. 
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Den højere faktor frem til 1977 skal tage højde for, at ATP-bidrag før 1977 kun 

var opdelt i to timeintervaller. Før 1977 medførte beskæftigelse på 15-30 timer et 

halvt ATP-bidrag. Hvis der blev anvendt en faktor 1,5, ville det medføre, at kun 

deltid på 30 timer blev sidestillet med fuld tid. For at sikre et mere ensartet niveau 

for antallet af timer, der sidestilles med fuldtid, er det derfor besluttet at anvende 

en højere faktor før 1977.  
 

 

Deltidskorrektionen indebærer også, at der kan være tilfælde, hvor en person, som 

ikke opnår retten, sammenlagt har haft flere arbejdstimer over hele livet end en 

person, som opnår retten. Fx vil en person, som har haft deltidsarbejde på 20 ti-

mer i 42 år, få ret til tidlig pension, mens en person med 41 års fuldtidsarbejde 

ikke vil kunne få retten.  

Endelig medfører deltidskorrektionen, at tidspunktet for beskæftigelsesforløbet 

kan få betydning for, hvor meget anciennitet, der opnås. En person, som har ar-

bejdet præcist 1 år fuldtid, kan opnå 1 års anciennitet, hvis beskæftigelsen er inden 

for et kalenderår, og 1½ år, hvis beskæftigelsen er på tværs af to kalenderår, jf. 

boks 1. 

Figur 1 

Eksempler på deltidsarbejde efter 1977 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 
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Boks 1 

Konsekvens ved sidestilling af deltid med fuldtid i kombination med, at ATP-bidrag er opgjort 

pr. kalenderår 

Da ATP-indbetalinger er opgjort pr. kalenderår, er opgørelsen af beskæftigelsen afhængig af, hvornår i 

året ens arbejde er dateret. Fx vil en person efter 1977, som arbejder fuld tid fra januar til december, 

og som holder fri det efterfølgende år, få tilskrevet 1 års arbejde, jf. nedenstående figur. En person, 

som derimod har arbejdet fra juli til juni, og holder fri i et halvt år på hver side, vil få tilskrevet i alt halv-

andet år (0,75 arbejde i hvert år, da deltid sidestilles med fuldtid). 

 

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 


