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PENSAB 
 

 

Seniorordning i PENSAB 
 
I denne vejledning kan du lære, hvordan du opretter en seniorordning for en tjenestemand i PENSAB. En 

seniorordning kan tidligst oprettes, når tjenestemanden er fyldt 60 år. 

Når du skal oprette en seniorordning i PENSAB foregår det under ”Perioder”, og følgende felter benyttes: 

 

• Beskæftigelsesgrad 

• Seniorbeskæftigelsesgrad 
 
 

 

Hvis den nye (nedsatte) beskæftigelsesgrad allerede er indberettet fra lønsystemet, skal du redigere 

perioden og kun vælge seniorbeskæftigelsesgraden. 

 
Tip: For indberetninger i PENSAB fra SLS og PostNord, er kun feltet seniorbeskæftigelsesgrad åbent. For 

perioder, som er indberettet fra andre lønsystemer kan man ændre i flere felter. 

 
Hvis den nye beskæftigelsesgrad ikke er indberettet fra lønsystemet, skal du skrive den. Du skal oprette en 

ny periode ved at klikke på”Opret ny periode”. 
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Herefter skal du vælge datoen for periodens start, den nye beskæftigelsesgrad og seniorbeskæftigelsesgrad. 

 

Beskæftigelsesgraden skal være mindre end 1, fx 0,8 eller 0,6756. 

 
Seniorbeskæftigelsesgraden indtastes som 1,0000.  

 

Tip: Du behøver kun indtaste 1,0 – (systemet sætter altid 4 decimaler på). 
 
 

 

 
Når både beskæftigelsesgraden og seniorbeskæftigelsesgraden er ændrede, kan du klikke ”gem” for at 

gemme perioden, og seniorordningen er nu oprettet. 

 
Du vil se, at der ud for feltet beskæftigelsesgrad er kommet en markering med (S), hvilket betyder, at 

tjenestemanden nu er registreret med en seniorordning for den gældende periode, og hans optjening vil 

følge seniorbeskæftigelsesgraden. 
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Hvis du senere har brug for at ændre beskæftigelsesgraden for en seniorordning, kan du redigere perioden 

og rette i beskæftigelsesgraden. 

 
Tip: Dette er ikke muligt for perioder, som er indberettet fra SLS og PostNord. 

 

Hvis beskæftigelsesgraden skal ændres og først gældende fra en ny periode, skal du oprette en ny periode 

ved at klikke på”Opret ny periode”, og herefter vælge datoen for periodens start, samt den nye 

beskæftigelsesgrad. Seniorbeskæftigelsesgraden vil være den samme som før.  

 

Hvis seniorordningen ophører, skal du oprette en ny periode med den aftalte beskæftigelsesgrad men ikke 

skrive seniorbeskæftigelsesgrad. Når du har gemt dine ændringer, vil du se, at der ikke længere står (S) ud 

for beskæftigelsesgraden på perioden, som du har oprettet. Dette betyder at seniorordningen ikke er 

gældende for den nye periode. 

 

Tip: Hvis du ønsker at skrive en bemærkning om seniorordningen, har du mulighed for at oprette en note 

under ”Noter” på tjenestemanden, læs evt. også vejledning om ”Ændring af oplysninger i PENSAB”. 

 


