
 
 

Tilskadekomstpension skal ikke fradrages i tabt arbejdsfortjeneste har Retten på Frede-
riksberg afgjort i 3-dommersag for et medlem af Politiforbundet 
 
Baggrund 
Når en tjenestemand afskediges som følge af helbredsmæssige forhold, der skyldes en arbejds-
skade med et erhvervsevnetab på minimum 15 %, har tjenestemanden ret til tilskadekomstpen-
sion svarende til fuld pension (37 pensions år).  
 
Arbejdsulykken skete under omstændigheder, hvor en motorkøretøjsforsikring var ansvarlig og 
dermed forpligtet til at betale erstatning efter erstatningsansvarsloven (EAL), herunder tabt ar-
bejdsfortjeneste, der opstod fra tjenestemanden, fratrådte sin stilling. Forsikringsselskabet på-
står, at der skal ske fradrag for tilskadekomstpension. Det er sagens hovedspørgsmål.  
 
Efter EAL § 2, stk. 2 skal der ske fradrag for forsikringsydelser, der har karakter af en 
virkelig skadeserstatning, samt lignende ydelser til den skadelidte.  
 
Højesteret har i U2014.933H afgjort, at forsikringsydelser ved tab af erhvervsevne (f.eks. på en 
firmapensionsordning) er summaforsikringsydelser, der ikke har karakter af en virkelig skades-
erstatning. De fandt heller ikke, at forsikringsydelserne kunne karakteriseres som lignende 
ydelser. Østre Landsret fandt i U2018.632Ø, at ordinær egen pension efter tjenestemandspen-
sionsloven § 2, stk. 2, måtte betragtes som summaforsikringsydelse og dermed ikke skulle fra-
drags i tabt arbejdsfortjeneste.  
 
Det var på det juridiske grundlag, at forsikringsselskabet ”gik i krig” mod dels ØL-dommen fra 
2018 og karakteren af tilskadekomstpension. Deres synspunkt er, at tilskadekomstpension ikke 
er en forsikringsydelse (da ordningen ikke er omfattet af forsikringsaftaleloven) og nærmere 
må sidestilles med førtidspension, der anses for at være en lignende ydelse, der skal fradrages i 
tabt arbejdsfortjeneste.  
 
Rettens afgørelse 
De 3 dommere indledte med at konstatere, at det karakteristiske ved en summaforsikringer, at 
forsikringsydelsen er fastsat på forhånd, og at den kan forlanges udbetalt uafhængigt af det 
faktisk lidte tab. Retten udtalte videre følgende: 
 
Ifølge tjenestemandspensionslovens § 8, stk. 1, udløses retten til tilskadekomstpension, når af-
sked finder sted på grund af utjenstdygtighed, der skyldes følger af tilskadekomst under udfø-
relsen af tjenesten, og som begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til 
lov om arbejdsskadesikring. Under disse omstændigheder er den pågældende berettiget til den 
egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år. 
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Ydelsen kan derfor i princippet anses for at være fastsat på forhånd. Endvidere er retten til 
tilskadekomstpension efter bestemmelsens ordlyd og forarbejderne til bestemmelsen uafhængig 
af skadelidtes reelle økonomiske tab. Tilskadekomstpensionen efter tjenestemandspensionslo-
vens § 8 har således betydelige lighedspunkter med en summaforsikring. 
 
På den baggrund anså retten ikke, at der er hjemmel til at fradrage tilskadekomstpension i tabt 
arbejdsfortjeneste.  
 
Yderligere spørgsmål 
Sagen angik derudover et af tilskadekomstpensionen afledt spørgsmål. Tjenestemanden gen-
nemførte efter afsked fra Politiet en SU-berettiget uddannelse. Da der blev tilkendt tilskade-
komstpension, opstod der pga. for høj egen indtægt krav på tilbagebetaling af stort set hele den 
udbetalte SU.  
 
Forsikringsselskabet mente, at den nu tilbagebetalte SU også skulle fradrages i kravet om tabt 
arbejdsfortjeneste, da tilbagebetalingskravet var udløst af den tilkendte tilskadekomstpension, 
og dermed uafhængigt af forsikringsselskabets pligt til at betalte tabt arbejdsfortjeneste. Det fik 
selskabet heller ikke medhold i med den simple begrundelse, at der ikke kan ske fradrag for en 
ydelse, der ikke er modtaget.  
 
Endelig angik sagen, om skadelidte havde krav på yderligere erstatning for erhvervsevnetab 
udover de 15 %, som forsikringsselskabet havde betalt, og som havde bragt retten til tabt ar-
bejdsfortjeneste til ophør. Det krav blev forsikringsselskabet frifundet for.  
 
Kommentarer 
Forsikringsselskabet, der er repræsenteret af advokat Christina Neugebauer, har anket dommen 
men alene i forhold til hovedspørgsmålet om fradrag for tilskadekomstpension. Fradrag for den 
tilbagebetalte SU gentages ikke i landsretten og dermed sker der nu udbetaling af godt 500.000 
kr. i yderligere erstatning. 
 
Det forekommer mest nærliggende at sammenligne tilskadekomstpension med en forsikrings-
ydelse, der kommer til udbetaling, når den sikredes arbejdsevne er nedsat med halvdelen på en 
firmapensionsordning. Det er rigtigt, at tjenestemandspensionsordningen ikke er omfattet af 
FAL, og derfor finder U2014.933H ikke direkte men alene indirekte anvendelse. Det vil være 
meget anstrengt at betegne tilskadekomstpension som førtidspension, alene fordi tjenestemænd 
også kan være berettiget til førtidspension. Den træder derfor ikke i stedet for en offentlig 
ydelse, der skal fradrages i tabt arbejdsfortjeneste.  
 
Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til advokat Karsten Høj, der repræsenterer skadelidte.   


