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Imputerede pensionsbidrag for tjenestemænd 

Beskrivelse af ændringen 

Principperne for behandlingen af imputerede pensionsbidrag i ESA2010 er 
ikke ændret i forhold til tidligere, men efter revisionen anvendes en ny 
beregningsmetode til opgørelse af de imputerede pensionsbidrag for aktive 
tjenestemænd i staten, kommuner, regioner og tidligere offentlige selskaber.  
 
De imputerede pensionsbidrag for aktive tjenestemænd opgøres ved en 
aktuarmæssig beregningsmetode. Tidligere blev de imputerede 
pensionsbidrag opgjort til det samme beløb som pensionsudbetalingerne i 
året. Men da tilgangen af nye tjenestemænd er faldende, og tilgangen af 
pensionerede tjenestemænd er stigende, er denne antagelse ikke rimelig. 
 
I figur 1 vises de imputerede pensionsbidrag til tjenestemænd før og efter 
revisionen. Pensionsbidraget før revisionen (pensionsudbetalingerne) er 
jævnt stigende fra 1989, og pensionsbidraget efter revisionen har en faldende 
trend på grund af den faldende tilgang af aktive tjenestemænd.  
 
Figur 1: Imputerede pensionsbidrag ESA 95 og ESA 2010 
 

 
 

 

Værdiansættelsen af imputerede pensionsbidrag 

 
Det imputerede pensionsbidrag for tjenestemænd i staten og folkekirken 
beregnes ud fra oplysninger i finanslovens tekst (§ 36). Til beregningen 
bruges opgørelsen af pensionsbidraget fordelt på underkonti for politi, 
kriminalforsorg, forsvar, folkekirken, flyvesikringstjenesten og andre 
ministerier/styrelser. Pensionsbidraget på finansloven er beregnet som 15 
pct. af den pensionsgivende løn. Pensionsbidraget i nationalregnskabet 
beregnes ved en opregning til en aktuarmæssig beregnet bidragsprocent for 
den enkelte underkonto (18 - 24 pct.), hvor kilden er aktuar beregninger fra 
Moderniseringsstyrelsen og egne skøn.  
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Indbetalte bidrag til tjenestemandspension for ansatte i aktieselskaber, 
koncessionerede selskaber mv. er også opgjort på § 36 i finansloven. 
Pensionsbidragene er aftalt mellem staten og det enkelte selskab, og det er 
baseret på aktuarmæssige beregninger. Ordningen er under afvikling, da der 
ikke ansættes nye tjenestemænd i selskaberne. 
 
De imputerede pensionsbidrag for ansatte tjenestemænd i kommuner og 
regioner estimeres som 20 pct. af bruttolønnen. Der ansættes stort set ikke 
nye tjenestemænd i kommuner og regioner, så pensionsbidraget fra denne 
delsektor er faldende. 
 

Ændringens effekter 
 
De imputerede pensionsbidrag indgår i lønsummen til offentlig forvaltning og 
service, og ændringen i pensionsbidraget påvirker dermed direkte offentligt 
forbrug og BNP, men det påvirker ikke det offentlige overskud/underskud. 
Ændringen i pensionsbidraget påvirker ikke det offentlige 
overskud/underskud fordi de imputerede pensionsbidrag indgår med samme 
beløb i udgiftsposten ”Aflønning af ansatte” i det offentlige forbrug og i 
indtægtsposten ”Imputerede bidrag til sikringsordninger” fra 
husholdningerne.  
 
Tabel 1: Effekter af ny beregningsmetode til opgørelse af de imputerede 
pensionsbidrag for aktive tjenestemænd (2008, løbende priser) 

Mio. kr. 

Ændringer 

2008 

Produktionsværdi -8.674 

BNP -8.674 

    

Offentligt forbrug:   

Aflønning af ansatte -8.674 

    

Offentligt overskud/underskud (B9):   

Aflønning af ansatte (udgift) -8.674 

Imputerede bidrag til sikringsordninger (indtægt) 8.674 

 

 
Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd 
 
I forbindelse med revisionen af det europæiske nationalregnskabssystem 
(ESA2010) har det nye transmissionsprogram fået tilføjet en supplerende 
tabel om pensionsordninger, hvor pensionsforpligtelsen til aktive og 
pensionerede tjenestemænd skal opgøres ved årets start og slutning

1
.  

 
Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd skal opgøres ved hjælp af en 
beregningsmodel (Freiburg model), som anvender aktuarmæssige principper. 
Tabellen skal indberettes til EU fra 2017. 

                                                             
1
 Opgørelsen af pensionsforpligtelsen til tjenestemænd skal kun fremgå af 

supplementstabellen og er ikke en del af det egentlige nationalregnskabssystem. 
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