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Oprydning i variable ydelser, tilbagebetalingssager og retten til 
tidlig pension  

Fejl i variable ydelser 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har meddelt, at der på baggrund af fejl i det nye tidsstyringssystem i 
en række tilfælde er udbetalt et forkert antal variable ydelser. Der er både fundet tilfælde hvor 
medarbejdere har fået for lidt i løn, og tilfælde hvor medarbejdere har fået for meget i løn. 

I de sager hvor medarbejdere har fået for lidt i løn, kommer der en efterbetaling af de manglende variable 
ydelser. I de sager, hvor de ansatte har fået for meget i løn, vil man søge at få det for meget udbetalte 
tilbagebetalt, hvis beløbet overstiger kr. 2.000.  

Hvis du får krav om tilbagebetaling: 
Hvis du bliver orienteret om, at du har fået for meget i løn, skal du være opmærksom på, at arbejdsgiver 
skal dokumentere, at du har modtaget det for meget udbetalte i ’ond tro’. Det betyder, at du har vidst eller 
burde have vidst, at du fik for meget i løn.  

Hvis det for meget udbetalte beløb ikke udgør en væsentlig del af din løn, eller hvis din løn varierer fra 
måned til måned, så har det måske ikke været muligt for dig at se, at du har fået for meget udbetalt. Hertil 
kommer, at mange har haft svært ved at bruge tidsinfolister til at kontrollere de udbetalte beløb på 
lønsedlen. 

I behandlingen af tilbagebetalingssagen, har du mulighed for at komme med dine bemærkninger via en 
partshøring. CS har ført en række tilbagebetalingssager for medlemmer, og hvis du har fået krav om at 
tilbagebetale for meget udbetalt løn, anbefaler vi, at du kontakter os for en vurdering af din sag og bistand 
til at udarbejde partshøringssvar i din sag.  

Retten til tidlig pension 
CS får pt. mange henvendelser fra medlemmer, der ønsker at høre mere om retten til tidlig pension. Vi 
anbefaler, at spørgsmål rettes direkte til Udbetaling Danmark Pension, der er ansvarlig for området. De kan 
rådgive om hvilken betydning det kan have for udbetalingen, hvis man for eksempel får udbetalt 
tjenestemandspension eller har en arbejdsmarkedspension.  

CS Konference flyttes 
På grund af den nuværende situation har CS Hovedbestyrelse besluttet endnu engang at flytte CS 
Konference, som skulle have været afholdt 7. og 8. maj i Svendborg. Konferencen bliver i stedet flyttet til 
25. – 26. juni 2021 på Nyborg Hotel og Konferencecenter. CS Pensionsfonds repræsentantskabsmøde er 
ligeledes flyttet, og vil blive afholdt 25. juni 2021. 

Dette gøres for at imødekomme sundhedsmyndighedernes retningslinjer og for at undgå smittespredning 
mellem deltagerne på konferencen og deres pårørende og kollegaer. 


