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Region Hovedstaden har ultimo 2016 en samlet tjenestemandspensionsforpligtelse på 7,77 mia. kr. og 

en årlig udgift til tjenestemandspension på 237,5 mio. kr. stigende til 428,2 mio. kr. i 2025.  

 

Regionen har mulighed for at genforsikre tjenestemandspensionerne og derved reducerer de 

fremtidige omkostninger til pensionsudbetalinger og hensættelsen jf. reglerne i ”Budget og 

regnskabssystem for regioner. 

 

Region Syddanmark har genforsikret hos Sampension i tre omgange, første gang i 2013. 

 

Genforsikringen foregår ved at indbetale en præmie til et pensionsselskab og efterfølgende løbende 

modtage en andel af den faktiske udbetalte tjenestemandspension til den forsikrede tjenestemand i 

dennes levetid samt til eventuel ægtefællepension og børnepensioner. 

 

Både aktive tjenestemænd og tjenestemandspensionister kan i princippet omfattes af genforsikring, 

men efter to forskellige modeller. Genforsikring af aktive tjenestemænd sker som løbene 

præmieindbetaling frem til pensionering, hvilket betyder at der bindes likviditet mange år frem. 

 

Køb af genforsikring på allerede pensionerede tjenestemænd sker som engangsindskud – med en 

løbende dækning på ca. 40-80 % af den udbetalte tjenestemandspension til den genforsikrede. 

 
Af hensyn til likviditeten er det udelukkende genforsikring af allerede pensionerede tjenestemænd 

som er relevant. Udvælgelse af tjenestemænd der skal genforsikres sker ved en gruppering af hensyn 

til spredning af risiko.  Hver tjenestemand oprettes med særskilt police og depot hos 

pensionsselskabet. 

 

Etablering af ordning forudsætter en form for udbud pga. beløbsstørrelsen, men da der reelt kun er 

Sampension, som er aktør på markedet kan der anvendes en profylaksebekendtgørelse (bekendtgørelse 

med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed). 

 

Prisen på genforsikringspræmien følger et beregningsgrundlag som er godkendt af Finanstilsynet.  

 

Genforsikring af tjenestemandspensioner betyder reelt en fremrykning af driftsudgiften i lighed med 

førtidsindfrielse af leasingaftaler og fremrykning af indkøb af medicin. 

 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2018 2019 2020 2021 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     

 

Evt. uddybende beskrivelse: 

Der er tale etårigt initiativ med en skalerbar størrelse. 

Det skal dog bemærkes; at ordningen koster 3 % af indskuddet (engangsydelse) og det er ikke 

muligt at tilbagekøbe policerne på genforsikringen.. 

 
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):        
                  

Sundhedskassen  

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 

 


