
 

 

Faktaark  August 2017 

  

Ministervederlag, eftervederlag og pension 

Vederlæggelse af ministre består af tre elementer:  

1. Ministervederlag, som ministeren modtager, når pågældende er minister. 

2. Ministereftervederlag, som ministeren modtager i en periode fra den pågældende 

fratræder som minister.  

3. Ministerpension, som en minister modtager, når pågældende er berettiget hertil. 

 

Ministervederlag – hvad tjener en minister? 
Som minister får man udbetalt et ministervederlag fra den 1. i måneden, efter man 

er tiltrådt som minister. Størrelsen af ministres vederlag er fastsat i lov om veder-

lag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. juni 2017. 

Vederlaget består af et grundvederlag (100 pct.), der forhøjes procentvis for: 

statsministeren (125 pct.), finansministeren (110 pct.), udenrigsministeren (110 

pct.) og den minister, der er nummer to i statsrådsrækkefølgen (110 pct.). En mi-

nister kan kun modtage ét vederlag, uanset om den pågældende bestrider flere 

ministerhverv. 

 

Hvad indgår ikke i et ministervederlag? 

Ministervederlaget er ikke pensionsgivende, ligesom der ikke optjenes feriegodt-

gørelse af ministervederlaget.  

 

Hvis en minister er medlem af Folketinget og dermed modtager folketingsveder-

lag, bliver ministervederlaget tilsvarende nedsat, jf. tabel 2 nedenfor. Det samme 

gør sig gældende, hvis ministeren modtager folketingseftervederlag eller efterve-

derlag fra Europa-Parlamentet.    

 

Tabel 1 

De aktuelle ministervederlag  

Ministervederlag  Grundbeløb* (kr.)  1. april 2017** (kr.) 

Statsministeren 1.482.457,21  1.509.624,72 

Finansministeren 1.304.562,35  1.328.469,76 

Udenrigsministeren 1.304.562,35  1.328.469,76 

Nr. 2 i statsrådsrækkefølgen 1.304.562,35  1.328.469,76 

Øvrige ministre 1.185.965,77  1.207.699,78 

  
Anm.:  *Lov nr. 743 af 1. juni 2015. Midlertidigt nedsat med 5 pct. til og med 31. december 2019. 

            **Opskrevet med reguleringsprocent pr. 1. april 2017 på 1,8326 pct. Til ministre, der ikke er medlemmer af 

Folketinget, ydes et skattefrit omkostningstillæg på kr. 61.045 kr.  årligt (satser pr. 1. april 2017).  

Kilde: Lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelsenr. 939 af 16. juni 2017.  
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Ministereftervederlag – når en minister fratræder som minister 
Når en minister fratræder som minister, har vedkommende ret til eftervederlag. 

Eftervederlagets størrelse svarer til det ministervederlag, vedkommende senest fik 

som minister, jf. tabel 1 ovenfor.  

Ministeren modtager eftervederlag i en periode, der svarer til halvdelen af det antal 

hele måneder, som vedkommende senest har været minister – dog mindst 6 må-

neder og højst 36 måneder, jf. tabel 3.  

 

Hvad kan nedsætte ministereftervederlaget? 

Der er en række indtægter, som kan medføre, at en forhenværende ministers ef-

tervederlag nedsættes. Det gælder for eksempel grundvederlag, eftervederlag eller 

egenpension som folketingsmedlem eller løn, rådighedsløn, ventepenge eller pen-

sion som tjenestemand mv., jf. bilag 1.  

Hvad kan ikke nedsætte ministervederlaget? 
Blandt de indtægter der ikke medfører nedsættelse af ministereftervederlaget er 
kapitalindkomst, underholdsbidrag, ægtefællepensioner samt sociale ydelser i bred 
forstand, jf. bilag 2.  
 

Ministerpension 
En minister, som har haft mindst 1 års funktionstid som minister, er berettiget til 

ministerpension.  

Tabel 2 

Eksempler på ministervederlag* 

 Årligt vederlag (kr.) 

Minister*, ikke medlem af Folketinget 1.207.699,78  

Minister*, medlem af Folketinget 557.650,36 

Minister*, som modtager folketingseftervederlag 557.650,36 

  
Anm.: *Der er i tabellen taget udgangspunkt i ministre, som ikke er statsminister, udenrigsminister, finansminister 

eller nr. 2 i statsrådsrækkefølgen. For disse ministres ministervederlag henvises til tabel 1.  

Kilde:  Lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. juni 2017. 

Tabel 3 

Eksempler på optjening af ministereftervederlag 

Sammenhængende funktionstid Eftervederlagsperiode 

1 dag - 1 år 6 måneder 

2 år 12 måneder 

3 år 18 måneder 

4 år 24 måneder 

5 år 30 måneder 

6 år og derover 36 måneder 
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Ministerpensionen beregnes på grundlag af funktionstiden som minister, regnet 

fra den første udnævnelse som minister. Pensionen svarer til pensionen til en 

statstjenestemand på skalatrin 49 og beregnes på grundlag af pensionsalderen, der 

er bestemt af den samlede funktionstid som minister, jf. tabel 4.  

 
Pensionsudbetalingstidspunkter 
Pensionsudbetalingstidspunktet afhænger af, hvornår den pågældende har haft en 

funktionstid som minister. Der er fire mulige pensionsudbetalingstidspunkter, jf. 

tabel 5 nedenfor.  

 

Ministerpensionen udbetales tidligst fra udløbet af det tidsrum, hvori den pågæl-

dende har ret til ministereftervederlag. 

 

 

 

Tabel 4 

Eksempler på udbetaling af egenpension 

     Funktionstid  Pensionsalder Under folkepensions- 
alderen (kr.) 

Over folkepensions- 
alderen (kr.) 

     1-2 år  9 år   88.750,79   78.191,58 

     2-3 år  14 år 138.056,79 121.631,35 

     3-4 år  18 år 175.019,33 153.900,90 

     4-5 år  20 år 192.259,45 168.794,53 

     5-6 år  23 år 218.119,63 191.134,98 

     6-7 år  27 år 252.599,89 220.922,25 

     7-8 år  29 år 269.840,02 235.815,89 

     8 år og derover  37 år 326.389,17 282.979,07 

  
Anm.: Beløbene er angivet med de pr. 1. april 2017 gældende satser for tjenestemandspension  før en evt. 

nedsættelse som følge af samordning. 

Kilde: Lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. juni 2017. 

Tabel 5 

Udbetalingstidspunkter 

Funktionstid som minister Ministerpensionen kan udbetales  

Før den 1. januar 2000 Fra den 1. i måneden efter udløbet af den periode, 
hvori vedkommende har ret til ministerefterveder-
lag.  
 

Fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2006 Fra den 1. i måneden efter, at vedkommende er 
fyldt 60 år. Ministerpensionen udbetales dog tidligst 
fra udløbet af det tidsrum, hvori den pågældende 
har ret til ministereftervederlag. 
 

Fra den 1. januar 2007 til den 31. maj 2017 Ved efterlønsalderen. Ministerpensionen udbetales 
dog tidligst fra udløbet af det tidsrum, hvori den 
pågældende har ret til ministereftervederlag. 
 

Fra den 1. juni 2007 Ved folkepensionsalderen. Ministerpensionen 
udbetales dog tidligst fra udløbet af det tidsrum, 
hvori den pågældende har ret til ministerefterveder-
lag.  
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Hvad kan nedsætte ministerpensionen? 

Ministerpensionen kan nedsættes på grund af samordning af ministerpensionen 

med andre indtægter.  

Der gælder forskellige regler for samordning af ministerpension, afhængigt af om 

ministerpensionen er optjent før eller fra den 1. januar 2000. Den overordnede 

forskel består i, at ministerpensionen optjent før den 1. januar 2000 samordnes 

med tjenestemandspension og tjenestemandsløn, jf. boks 1, mens ministerpension, 

som er optjent fra den 1. januar 2000 samordnes med en række indtægter, jf. boks 

2. 

En samordning betyder, at ministerpensionen nedsættes, hvis en række indtægter 

(X) overstiger pensionsloftet (Y). Såfremt de samlede indtægter, der indgår i sam-

ordningen, overstiger loftet, nedsættes ministerpensionen med det overskydende 

beløb. jf. boks 3 nedenfor. 

 
 

Boks 1 

Ministerpension optjent før 1. januar 2000 samordnes med indtægterne (X), og nedsættes hvis (X) 

overstiger loftet (Y)  

 

Indtægter (X) udgør: 

 Egenpension som minister 

 Tjenestemandspension 

 Tjenestemandsløn 

Pensionsloft (Y)*: 

Frem til folkepensionsalderen: 635.229,74 kr. årligt** 
Ved folkepensionsalderen og frem: 591.819,64 kr. årligt** 

Anm.: *Udgør den højest mulige pension til en statstjenestemand.  

**Gældende sats pr. 1. april 2017. 

 

 

Boks 2 

Ministerpension optjent fra 1. januar 2000 samordnes med indtægterne (X), og nedsættes hvis (X) 

overstiger loftet (Y)  
 
Indtægter (X)* udgør: 

 Løn, rådighedsløn, ventepenge eller pension som tjenestemand 

 Grundvederlag, eftervederlag eller pension som statsrevisor, borgmester regionsrådsformand eller rådmand 

 Løn, vederlag, eftervederlag eller pension fra medlemskab af Europa-Parlamentet og Kommissionen samt fra 

hverv i internationale organisationer, hvortil udpegning sker efter indstilling fra den danske stat 

 Grundvederlag, eftervederlag eller egenpension som folketingsmedlem 

 Vederlag, eftervederlag eller egenpension som formand for Folketinget 

 Folkepension 

 Egenpension som minister 

Pensionsloft (Y): 
Svarer til det ministervederlag, den pågældende senest fik som minister, se de pr. 1. april 2017 gældende satser i 
tabel 1.  

 
Anm.: *Jf. § 5, stk. 4, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelsenr. 939 af 16. juni 2017. 
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Anm.: Y = ministervederlag med sats pr. 1. april 2017.   

Kilde: Lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 939af16. juni 2017 samt Finansmini-

steriets Pensionstabeller 1. april – 30. november 2017. 

 
Ægtefællepension, børnepension, børnepensionstillæg og efterindtægt 
Tidligere ministres ægtefæller og børn under 21 år er berettiget til pension. Ægtefælle-
pension, børnepension, børnepensionstillæg og efterindtægt er fastlagt i § 5, stk. 1-3, i 

lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. 
juni 2017.  
 

Bliver barnet ved den forhenværende ministers død forældreløst, ydes forhøjet bør-
nepension. 
 
Ved dødsfald er den efterlevende ægtefælle efter en fungerende eller afgået mini-
ster berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået 
 
1. før afdøde var fyldt 65 år, 
2. før afdøde var fratrådt som minister og 
3. mindst 3 måneder før dødsfaldet. 
 
Se bilag 3 for en oversigt over egenpension og ægtefællepension i forhold til en 
ministers funktionstid. 

  

Boks 3 

Eksempel på samordning af ministerpension optjent fra 1. januar 2000 

X = de indtægter, der indgår i samordningen, jf. boks 2. 

Y = loftet svarende til det ministervederlag den pågældende senest fik som minister, jf. tabel 1. 

Z = det overskydende beløb (dvs. x minus y = z) 

 

Eksempel på udregning: Hvis X overstiger loftet Y, nedsættes pensionen med Z.  

 

Har en forhenværende minister, der har optjent fuld ministerpension (37 års pensionsalder på skalatrin 49), samtidig 

en række indtægter, der indgår i samordningen (X), og overstiger disse indtægter tilsammen loftet (Y), nedsættes 

den pågældendes ministerpension med det overskydende beløb (Z). 

 

X = 1.300.000,00 kr. 

Y = 1.207.699,78 kr. 

Z = (1.300.000,00 – 1.207.699,78) 92.300,22 kr. 

Pension før nedsættelse = 326.389,17 kr. (under folkepensionsalderen). 

 

Det vil sige, at den forhenværende minister har indtægter, der indgår i samordningen på 1.300.000,00 kr. (X), som 

defor overstiger loftet på 1.207.699,78 kr. (Y)  

 

Det overskydende beløb udgør således 92.300,22 kr. (dvs. 1.300.000,00 - 1.207.699,78 = 92.300,22 kr.), Den fulde 

ministerpension på 326.389,17 kr. (under folkepensionsalderen) nedsættes således med det overskydende beløb 

på 92.300,22 kr. 

 

Den pågældende er således berettiget til 234.088,95 kr. årligt i ministerpension indtil folkepensionsalderen 

(326.389,17 – 92.300,22 = 234.088,95 kr.). 
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Bilag 1 

Modregning i eftervederlag for ministre   

 Grundvederlag, eftervederlag eller pension som folketingsmedlem 

 Vederlag, eftervederlag eller pension som formand for Folketinget 

 De indtægter, der er anført i § 109, stk. 3, nr. 1-4 og 6-11 i lov om valg til Fol-

ketinget, som er:  

 
1. Løn, rådighedsløn, ventepenge eller pension som tjenestemand. 
2. Løn fra ansættelse på andre vilkår end tjenestemandsvilkår inden for staten, 

folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns kommunes skole-
væsen, Færøernes landsstyre, Grønlands hjemmestyre, i en kommune, et 
koncessioneret selskab eller en stats- eller kommunegaranteret virksomhed. 

3. Løn fra ansættelse i et aktieselskab, som efter en opgaveomlægning varetager 
de arbejdsopgaver, inden for hvilke den pågældende var beskæftiget som an-
sat i staten eller folkekirken, og hvori staten ejer mere end 50 pct. af aktier-
ne. 

4. Grundvederlag, eftervederlag eller pension som statsrevisor, borgmester 
eller rådmand. 

5. …………. 
6. Løn, vederlag, eftervederlag eller pension fra medlemskab af Europa-

Parlamentet og Kommissionen samt fra hverv i internationale organisatio-
ner, hvortil udpegning sker efter indstilling fra den danske stat. 

7. Løn fra personligt arbejde i ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af nr. 
1-3 eller 6. 

8. Indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed svarende til bidragsgrundla-
get efter lov om arbejdsmarkedsbidrag. 

9. Vederlag, honorarer eller anden indkomst for personligt arbejde uden for 
ansættelsesforhold, som ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksom-
hed, samt vederlag for udnyttelse af immaterielle rettigheder. 

10. Fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende 
ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold eller 
erhvervsforhold, i det omfang de nævnte indkomster ikke er omfattet af nr. 
1 eller nr. 6. 

11. Udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensi-
onsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven samt udbeta-
linger fra tilsvarende udenlandske pensionsordninger, når disse har sam-
menhæng med et tidligere ansættelsesforhold, dog ikke pensioner omfattet 
af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og nr. 4, litra c-e, samt opsparing fra 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
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Bilag 2 

En række indtægter medfører ikke nedsættelse af ministereftervederlaget. Listen er 
ikke udtømmende. 
 

 Legater 

 Stipendier 

 Underholdsbidrag 

 Børnefamilieydelse 

 Børnetilskud 

 Kontanthjælp 

 Invaliditetsydelse, bistands- og plejetillæg m.v. udbetalt efter lov om social 

pension 

 Ydelse udbetalt efter lov om social service og lov om aktiv socialpolitik til 

dækning af en nærmere bestemt ydelse til modtageren (f.eks. medicin) 

 Ydelse til en person fra fonde m.v., som er godkendt af socialministeren, og 

hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde 

 Elevstøtte til pensionister 

 Førtidspension 

 Folkepension 

 Ægtefælle- eller samleverpension 

 Børnepension 

 Udbetaling fra ATP 

 Udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond 

 Udbetaling fra forsikringer, herunder arbejdsløshedsdagpenge 

 Gældseftergivelse af personalelån 

 Udbetaling af beboerindskud 

 Tilskud ydet efter bygningsfredningsloven 

 Boligstøtte 

 Støtte efter byfornyelsesloven 

 Støjbekæmpelsestilskud 

 Diverse andre skattefri tilskud omfattet af ligningslovens § 7 F 

 Godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige medhjælpere til 

dækning af udlæg for foreningen 

 Godtgørelser m.v. til dækning af sagkyndig bistand i forbindelse med skattesa-

ger m.v. 

 Befordringsgodtgørelse (skattefri) 

 Udbetaling fra kapitalpensionsordning (som ikke er led i en arbejdsmarkedsbe-

stemt pensionsordning) 

 Dusører 

 Gevinster 

 Hædersgaver og andre gaver 

 Arv 

 Erstatninger 

 



  Side 8 af 9 

 Statsgodtgørelse til hiv-smittede 

 Overskud af hobbyvirksomhed 

 Rejsegodtgørelse 

 Indtægt ved leje af værelser* 

 Renteindtægter* 

 Aktieudbytter* 

 Udlodning fra investeringsforeninger* 

 Gevinst/tab på værdipapirer, valuta og fast ejendom m.v.* 

 Gevinst/tab ved handel med metaller m.v. og andre kapitalindtægter* 

  

*Medmindre indtægten er erhvervsmæssig. 

(Kilde: Udvalget for Forretningsordenens betænkning af 16. maj 2001 over lov-
forslag nr. L 233 om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre). 
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Bilag 3 

Oversigt over egenpension og ægtefællepension  
Neden for angives de aktuelle satser for henholdsvis egen- og ægtefællepension i 
forhold til en ministers funktionstid: 
 
 
  

Ministerpension  Sats (kr.)* 

Funktions-
tid 

Pensionsal-
der 

Under folkepensi-
onsalderen 

Over folkepensions-
alderen  

1-2 år 9 år   88.750,79   78.191,58 

2-3 år 14 år 138.056,79 121.631,35 

3-4 år 18 år 175.019,33 153.900,90 

4-5 år 20 år 192.259,45 168.794,53 

5-6 år 23 år 218.119,63 191.134,98 

6-7 år 27 år 252.599,89 220.922,25 

7-8 år 29 år 269.840,02 235.815,89 

8 år og der-
over 

37 år 326.389,17 282.979,07 

Børnepensionstillæg (barn un-
der 21 år pr. år) 

16.255,68 --- 
 

Ægtefællepension Sats (kr.)* 

Funktions-
tid 

Pensionsal-
der 

Under folkepensi-
onsalderen 

Over folkepensions-
alderen 

Under 2 år 15 år 110.125,40 92.526,71 

2-4 år 24 år 169.150,98 140.993,08 

4-8 år 28 år 194.992,92 162.142,04 

8-12 år 33 år 225.532,94 186.815,83 

12 år og der-
over 

37 år 244.325,24 200.915,14 

Børnepension ved dødsfald 
(pr. barn under 21 år) 

30.848,88 --- 

Børnepension til forældreløst 
barn (under 21 år) 

61.697,76 --- 

*Niveau 1. april 2017. Finansministeriets Pensionstabeller 1. april – 30. november 2017. Skalatrin 

49. 
 


