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FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) 
 
Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Des-
uden registreres udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. 
lov om social pension (førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003) 
og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 
(personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 
2003). 
 
På funktion 5.48.66. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere registreres udgif-
terne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 
eller senere. Funktion 5.48.66 omfatter således alle kommunale udgifter til førtidspensi-
onister, som omfattes af refusionsomlægningen. Udgifter og indtægter, såsom mellem-
kommunal refusion og tilbagebetalinger mv. af den kommunale medfinansiering af før-
tidspension som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015 er ikke omfattet af 
refusionsomlægningen. Disse udgifter og indtægter skal derfor registreres under funkti-
on 5.48.68. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 under de relevante grupperinger 005 
og 006, alt afhængig af omfanget af den kommunale medfinansiering. 
 
På funktion 5.48.67 registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og 
helbredstillæg.  
 
På funktion 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 registreres alle kommunale 
udgifter til førtidspensionister, som ikke omfattes af refusionsomlægningen. Funktionen 
omfatter også eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion samt 
tilbagebetalinger mv. af den kommunale medfinansiering af førtidspension som vedrø-
rer perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015.  
 
 
5.48.66. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 
Her registreres udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspen-
sion den 1. juli 2014 eller senere. Eventuelle tilbagebetalinger af kommunal medfinan-
siering af førtidspension til denne gruppe af borgere registreres under de relevante 
grupperinger på 001, 002, 003 og 004. 
 
Såfremt en udgift eller indtægt, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger 
af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrører perioden 1. juli 
2014 til 31. december 2015, skal denne imidlertid registreres på funktion 5.48.68. under 
den relevante gruppering. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 20 pct. 
 

  002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 60 pct. 

 
  003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 70 pct. 
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  004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 80 pct. 

 
 
5.48.67 Personlige tillæg m.v.  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. 
Som følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye 
regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og 
førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til §§ 14 og 14 
a gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, 
der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003. 
 
Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, 
registreres på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 

 001 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende briller til pensio-
nister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, (førtids-
pensionsreformen 2003).  

 
  002 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til pen-
sionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, (før-
tidspensionsreformen 2003). 

 
  003 Tandlægebehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebe-
handling til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 
17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003). 
 

  004  Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, per-
sonlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, fod-
terapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14, 
stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, (førtidspensionsreformen 
2003). 

 
005  Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 

personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til 
pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14 stk. 1, i lov 
om social pension og § 17, stk. 2, (førtidspensionsreformen 2003). 
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  006 Andre personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14, 
stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 
2003), der ikke er omfattet af grupperingerne 001-005. 

 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensioni-
ster efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsrefor-
men 2003). 

 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensio-
nister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsre-
formen 2003). 

 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18, stk. 1) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehand-
ling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18, stk. 1, 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  010 Tandproteser, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4, (§ 18, stk. 4) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til 
pensionister efter § 14 a, stk. 4 i lov om social pension og § 18, stk. 4 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  011  Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 

14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiro-
praktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14 a i lov om so-
cial pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 

 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling 
ydet til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (før-
tidspensionsreformen 2003). 

 
  013  Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 

og 3, (§ 17, stk. 1 og 3) 

Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til 
personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2, i lov 
om social pension og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen), samt ud-
gifter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3, i lov om social 
pension og § 17, stk. 3, (førtidspensionsreformen 2003). 

 
 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til 
pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensi-
onsreformen 2003). 
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  093  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 

1.1.1998 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3, i lov om social pension med 75 pct. 
refusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. janu-
ar 1998. 

 
Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres 
ikke her, men på gruppering 013. 

 
  094  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i 

perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3, i lov om social pension med 50 pct. 
refusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor tilbage-
betalingen sker efter 1. marts 2001. 

 
Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg ef-
ter § 17, stk. 2, ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på 
de relevante grupperinger 001-002, 004-012. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 
  003  Berigtigelser 
 
  004  Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
 
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise 
kommunernes finansieringsbidrag på området.  
 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der 
ifølge § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion. På funktion 5.48.68 registreres alle udgifter 
og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. 
juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. 
statslig refusion. 
 
Endvidere registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der 
ifølge loven ydes 35 pct. statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler der var 
gældende indtil 1. januar 2003, samt alle kommunale udgifter til førtidspensioner til-
kendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. juli 2014 
 
På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refu-
sion samt tilbagebetalinger af kommunernes medfinansiering af førtidspension som 
vedrører perioden 1. juli 2014 til 31.december 2015. Udgifter og indtægter vedrørende 
den kommunale medfinansiering af førtidspension for denne periode, skal derfor regi-
streres på gruppering 005 og 006, afhængig af andelen af den kommunale medfinan-
siering. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med-

finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
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Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene el-
ler af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspen-
sioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. 
kommunal medfinansiering. 
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På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og 
bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensi-
oner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 
50 pct. kommunal medfinansiering. På samme måde registreres også 
her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. 
kommunal medfinansiering.  

 
Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pen-
sion, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgif-
terne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 
og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden 
den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 

 
  002  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 

 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. 
januar 2003 

Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet 
almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 
60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.  

 
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig før-
tidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 
1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
  003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med-

finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

Her registreres kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspen-
sion med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 
1. januar 1999. Endvidere registreres her udgifter til invaliditetsydelse 
og bistands- og plejetillæg med 65 pct. kommunal medfinansiering, 
som er tilkendt efter den 1. januar 1999. 

 
Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en 
pension, som var tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres udgif-
terne til forhøjelsen også her. 

 
  004  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. 

 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. 
januar 2003 

   Her registreres kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig 
førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt 
efter 1. januar 1999. 

  005  Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 
efter regler gældende fra 1. januar 2003 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt 
efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler. Udgifter til førtidspen-
sion, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og 
hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er 
blevet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. 
juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reg-
lerne gældende fra 1. januar 2003, konteres ligeledes her. 
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Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellem-
kommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til 
medfinansiering af førtidspension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 
31. december 2015, såfremt udgifterne og indtægterne vedrører før-
tidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering.  

 
  006  Førtidspension med 50 kommunal medfinansiering tilkendt efter 

regler gældende fra 1. januar 2003 

Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne 
gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbe-
løb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men 
hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger 
at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003. 

 
Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusi-
on og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension 
vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne og indtæg-
terne vedrører førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering.  
 
Tilbagebetaling af førtidspension med refusion samt kommunal medfinansiering af før-
tidspension registreres på de relevante grupperinger. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende gruppering under dranst 2 
 
  003 Berigtigelser 
 


