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Nedenstående eksempler på optjening af anciennitet beskriver, hvordan
de regler, der fremgår af bekendtgørelse om optjening, beregning og
dokumentation af anciennitet, vil have betydning for Udbetaling Danmarks vurdering af, om borgeren opfylder anciennitetskravet for at
kunne have ret til tidlig pension.
Hovedfokus i eksemplerne er at beskrive sager, hvor der er fejl i registerdata, eller hvor borgeren selv skal dokumentere anciennitet, fordi
der ikke eksisterer registerdata.
1. Optjening af anciennitet for lønarbejde, når der er indbetalt
bidrag til ATP og fejl i registre

Ved beregningen af ancienniteten anvendes som udgangspunkt
tilgængelige data fra offentlige registre, jf. § 3 i bekendtgørelse
om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet (herefter benævnt bekendtgørelsen).
Registeroplysningerne indhentes fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions indbetalingsoversigt over indbetalte ATP-bidrag, Det
Centrale Personregister, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, Skattestyrelsens Slutligningsregister og fra Danmarks Statistik.
I den situation, hvor ancienniteten er beregnet på baggrund af registeroplysninger, og hvor ansøger bestrider oplysninger, der er
grundlaget for beregningen, skal ansøger fuldt ud dokumentere
de perioder og oplysninger, som ansøgeren mener, Udbetaling
Danmark skal lægge til grund for afgørelsen, jf. bekendtgørelsens
§ 4.
Eks. 1. Indbetalt ATP-bidrag og anciennitet på baggrund af lønarbejde

Udbetaling Danmark oplyser til en ansøger, at der er indbetalt
ATP-bidrag fra arbejdsgiveren svarende til 6 måneders anciennitet i 1980.

Ansøgeren mener ikke, at oplysningerne i ATP-registret er korrekte, da ansøger i 1980 arbejdede hos samme arbejdsgiver hele
året på fuld tid. Ansøgeren fremlægger lønsedler for alle kalendermåneder i kalenderåret, hvor det fremgår, at ansøgeren har
arbejdet fuld tid, svarende til 40 timer om ugen.
Ansøgerens arbejdsgiver driver stadigt sin virksomhed aktivt og
bekræfter, at ansøgeren har arbejdet på fuldtid hos ham i hele
1980.
Da ansøgeren har dokumenteret at have arbejdet på fuld tid i
hele 1980, får ansøgeren tildelt 1 års anciennitet, selv om oplysningerne i ATP-registret viser en kortere periode med indbetalinger.
Regler: Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, 2 og 4, § 9, stk. 3, (beregningsregler) og § 12 (dokumentationsregel).
Eks. 2. Indbetalt ATP-bidrag for en periode samt manglende indberetningen af ATP-bidrag

En ansøger oplyser til Udbetaling Danmark, at ansøgeren ikke er
enig i den opgjorte anciennitet for 1980, som Udbetaling Danmark har oplyst på baggrund af oplysninger fra ATP-registeret.
Ansøgeren har fået indbetalt ATP-bidrag i 1980 svarende til 3 måneders fuldtidsarbejde. Ancienniteten er således beregnet på baggrund af det indbetalte ATP-bidrag divideret med det fulde årlige
ATP-bidrag. Den beregnede anciennitet svarer til 0,250 års anciennitet. Denne anciennitet skal ganges med 1,5 (deltidskorrektion), således at der er optjent i alt 0,375 års anciennitet. Man
kan ikke se i ATP-registeret for hvilke måneder, ATP-bidrag er
indbetalt, men alene at der er indbetalt ATP-bidrag.
Ansøgeren vil gerne dokumentere, at ansøgeren har ret til yderligere anciennitet. Ansøgeren skal derfor dokumentere i hvilke måneder, han har fået indbetalt ATP-bidrag for i 1980. Ansøgeren
dokumenterer, at han har fået indbetalt ATP-bidrag for månederne januar, juni og juli 1980. Ansøgeren fremlægger også en
lønseddel fra en anden dansk arbejdsgiver for marts 1980 med
angivelse af en månedsløn uden angivelse af arbejdstid. Ansøgeren fremlægger en erklæring fra en tidligere kollega om, at ansøgeren arbejdede 40 timer om ugen. Men månedslønnen svarer
omregnet med ATP-omregningssatsen til en arbejdstid på 15 timer om ugen, svarende til 65 timer om måneden. Ansøgerens
tidligere arbejdsplads er gået konkurs og oplysningerne om, at
ansøgeren har arbejdet 40 timer om ugen, kan derfor ikke bekræftes af pågældendes arbejdsgiver. Ansøgeren fremlægger
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endvidere et billede af en ung mand, der står ved et transportbånd.
Udbetaling Danmark vurderer, at dokumentationen ikke er tilstrækkelig til, at ansøgerens oplysninger om arbejdstiden kan
lægges til grund for beregningen af anciennitet. Derfor vil Udbetaling Danmark opgøre den beregnede arbejdstid for marts 1980 til
15 timer om ugen svarende til 65 timer om måneden, som er beregnet efter de regler, som gælder, når der ikke er indbetalt ATPbidrag. Da ansøgeren har dokumenteret, hvilke måneder, der er
indbetalt ATP-bidrag for, får pågældende derfor yderligere 0,5
måneds anciennitet for marts 1980 fra en anden dansk arbejdsgiver, svarende til 0,042 års anciennitet. Ansøgeren får således i alt
0,417 års anciennitet i 1980.
Regler: Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, 2 og 4, § 9, stk. 5, (beregningsregler) og § 12 (dokumentationsregel).
Eks. 3. Manglende indberetning af ATP-bidrag

Ansøgeren mener, at der ved en fejl ikke er registreret ATP-indbetalinger fra ansøgerens arbejdsgiver, og fremlægger derfor lønsedler, hvor det fremgår, at ansøgeren har haft en arbejdstid på
40 timer ugentligt svarende til 173 timer om måneden hos et
dansk murerfirma for maj og november 1980 og lønsedler fra
samme arbejdsgiver for april til oktober 1981. Ansøgeren oplyser,
at han har arbejdet i firmaet på fuld tid i både 1980 og 1981.
Ved vurderingen af dokumentationen lægges der vægt på, at der
burde være indberettet ATP- bidrag for lønarbejde i perioden. Da
ansøgeren ønsker at modbevise oplysningerne i ATP-registreret,
stilles der krav om, at ansøgeren fuldt ud skal dokumentere sine
oplysninger. Udbetaling Danmark vurderer, at ansøgeren på baggrund af den fremlagte dokumentation alene kan få medregnet
anciennitet for maj og november 1980 samt for april til oktober
1981.
Baggrunden for, at der ikke tildeles yderligere anciennitet, er, at
der ikke er fremlagt dokumentation for de mellemliggende perioder. Det vil sige fra november 1980 til april 1981. Ancienniteten
for maj og november 1980 udgør 1,5 måneds anciennitet for hver
måned, svarende til 3 måneders anciennitet (0,250 års anciennitet) og ancienniteten april til oktober 1981 udgør 1,5 måneds anciennitet for hver måned, svarende til 10,5 måneders anciennitet
(0,875 års anciennitet). Beregningen er foretaget efter de regler,
som gælder, når der ikke er indbetalt ATP-bidrag.
Hvis ansøgeren kan fremlægge dokumentation for, at ansøgeren
har betalt skat i både 1980 og 1981, og skatteoplysningerne
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sandsynliggør, at ansøgeren har arbejdet på fuld tid begge år, vil
der kunne tildeles fuld anciennitet for begge år og dermed også
for den mellemliggende periode. Udbetaling Danmark skal i denne
situation sammenholde lønoplysningerne med oplysningerne fra
skattemyndighederne.
Regler: Bekendtgørelsens § 9, stk. 3 (beregningsregel uden ATPindbetaling) og § 12 (dokumentationsregel).
2. Optjening af anciennitet for lønarbejde, når der ikke er indbetalt bidrag til ATP

I de tilfælde, hvor der ikke findes registeroplysninger, skal ansøgeren sende dokumentation for anciennitet. Det gælder bl.a. for
perioder med mindre end 39 timers lønarbejde per måned, herunder arbejde for flere arbejdsgivere i Danmark og arbejde i udlandet. Det kan ske ved lønsedler, årsopgørelse, ansættelseskontrakt
el. lign., som dækker den periode, den pågældende har været ansat som lønmodtager, jf. bekendtgørelsens § 12. Ansøgers anciennitet beregnes i disse tilfælde på baggrund af bekendtgørelsens
§§ 9-11.
Eks 4. Oplysninger om månedsløn, men ikke timetal fra udenlandsk arbejdsgiver.

Ansøger fremlægger en lønseddel fra marts 1981 fra Polen, der
angiver, at ansøger har haft en månedsløn, der omregnet med
ATP-omregningssatsen svarer til 15 arbejdstimer om ugen svarende til 65 arbejdstimer om måneden. Lønsedlen angiver ikke,
hvor mange timer ansøger arbejdede. Ansøger fremlægger et
brev, hvor det fremgår, at ansøgers tidligere arbejdsgiver har oplyst, at ansøger arbejdede 40 timer om ugen. Udbetaling Danmark har ikke mulighed for at kontrollere, om brevet er skrevet af
ansøgers tidligere arbejdsgiver. Udbetaling Danmark lægger derfor ikke vægt på det fremlagte brev. Den polske valuta omregnes
til danske kroner efter den gennemsnitlige valutakurs i 1981 for
Polske PLN. Månedslønnen omregnes til danske kroner og omregnes derefter til timer efter ATP´s omregningssats. Ansøger tildeles anciennitet for 65 timer for marts måned 1981 med udgangspunkt i oplysningerne på lønsedlen. Pågældende får derfor 0,5
måneds anciennitet, svarende til 0,042 års anciennitet i 1981.
Hvis det var fremgået af lønsedlen, at ansøgeren havde arbejdet
40 timer om ugen, ville dette timetal være lagt til grund ved anciennitetsopgørelsen, og ansøgeren ville have fået 1,5 måneds anciennitet, svarende til 0,125 års anciennitet.
Regler: Bekendtgørelsens § 9, stk. 5, (beregningsreglen) samt §
12 (dokumentationsregel).
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Eks. 5. Oplysninger fra lønsedler fra udenlandsk arbejdsgiver - deltidskorrektion

Ansøgeren fremlægger lønsedler fra en arbejdsgiver i Italien,
hvoraf det fremgår, at han i perioden 1. januar til 31. oktober
1987 har arbejdet 160 timer om måneden. Ansøgeren får 1,5 måneds anciennitet for hver måneds arbejde på grund af deltidskorrektionen. Ancienniteten svarer sammenlagt til 15 måneders anciennitet. Da der kun kan optjenes 1 års anciennitet pr. kalenderår,
får ansøgeren 1 års anciennitet for 1987, selvom ansøgeren kun
har arbejdet i 10 måneder.
Regler: Bekendtgørelsens § 9, stk. 3 (beregningsreglen) og § 12
(dokumentationsregel).
Eks. 6. Oplysninger fra lønsedler og årsopgørelse

Ansøger oplyser, at hun i hele året 1985 har haft tre forskellige
rengøringsjobs svarende til samlet 23 timer om ugen (100 timer
pr. måned). Der findes ingen registreret løn mv. for ansøger for
1985 i ATP-registeret, da hun har arbejdet hos 3 arbejdsgivere
med så få timer, at der ikke skulle ske indbetaling af ATP-bidrag.
Ansøger fremlægger lønsedler fra arbejdsgiver A for 8 timers rengøring pr. uge for marts, april og august i 1985. Ansøger fremlægger lønsedler fra arbejdsgiver B for 7 timers rengøring pr. uge
for marts, juni og august 1985. Ansøger fremlægger endvidere en
ansættelseskontrakt med ansættelse fra januar 1985 fra arbejdsgiver C for 8 timer pr. uger samt lønsedler fra januar og april
1985. Ansøger indsender efterfølgende sin årsopgørelse for 1985,
hvoraf det fremgår, at hun havde en lønindtægt på 60.000 kr.
Det er ikke sandsynliggjort, at ansøger har arbejdet 23 timer om
ugen i hele året, svarende til ca. 100 timer om måneden. Derimod er det sandsynliggjort, at ansøger har haft arbejde i flere timer end de timer, hun har fremlagt lønsedler for. Årslønnen på
60.000 kr. omregnes efter ATP’s omregningssats til 1.012 timer,
svarende til 84 timer pr. måned, når timerne fordeles ligeligt over
året. Ansøger optjener derfor 0,5 måneds anciennitet i alle årets
kalendermåneder, svarende til 6 måneders anciennitet (0,500 års
anciennitet).
Regler: Bekendtgørelsens § 9, stk. 5, 10, og 12 (beregningsregler) samt §12 (dokumentationsregel).
Eks. 7. Fødsel og selvforsørgelse

Ansøger oplyser, at hun var hjemmegående i perioden fra 1980 til
1988. Hun passede i perioden sine to børn, hjemmeskolede sit
ældste barn fra 1985 og var delvist selvforsørgende, idet hun dyrkede sin køkkenhave. Hun har ikke indbetalt skat i perioden. Ansøger fødte børnene henholdsvis i marts 1980 og i januar 1984,
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og tildeles automatisk anciennitet for de to fødsler på 2 gange 4
uger før fødslerne og 2 gange 52 uger efter fødslen.
Ansøgers arbejde med børnepasning, hjemmeskoling og selvforsørgelse kan ikke sidestilles med beskæftigelse, og der tildeles
derfor ikke yderligere anciennitet for perioden.
Regler: Bekendtgørelsens § 20.
Eks. 8. Manglende dokumentation for oplysninger og automatisk tildelt
anciennitet for 16-17 årige

Ansøger oplyser, at hun, da hun var fyldt 16 år, var ”ung pige” i
huset i 1976. Hun havde fri kost og logi og fik derudover lommepenge, som hun ikke betalte skat af. Der var ikke tale om et lønmodtagerforhold, og ansøger tildeles derfor ikke anciennitet for
1976. Baggrunden for vurderingen er, at ansøger ikke kan dokumentere, at pågældende har haft lønmodtager status, og at pågældende ikke har oplyst om B-indkomst til skattemyndighederne.
Da ansøger er født den 1. januar 1960 tildeles der 9/16 måneders
fuld anciennitet for hver måned som 16-17 årig, der ligger forud
for den 1. september 1977. Ansøger får således tildelt anciennitet
for 20 måneder som 16-17 årig, svarende til 0.938 års anciennitet i 1976 og 1977.
Regler: Bekendtgørelsens §§ 9, 13, stk. 2, (beregningsregler) og
§ 12 (dokumentationsregel).
Eks. 9. Løntimer under grænsen for indbetaling af ATP-bidrag

Ansøger var ansat som tilkaldevikar på et plejehjem i 1978 til
1980. Der er ikke indbetalt ATP-bidrag for vikaransættelsen, idet
ansøger i hele perioden har arbejdet under 9 timer om ugen i ansættelsen. Ansøger fremlægger en ansættelseskontrakt uden angivelse af timer pr. uge, samt lønsedler med angivelse af 30 timer
for februar og 5 timer for marts, samt 20 timer for september og
30 timer for oktober 1978. Da ansøger i alle månederne har arbejdet under 39 timer pr. måned, tildeles hun ikke anciennitet for
perioden.
Hvis ansøger samtidigt har haft en ansættelse som fast vikar i 10
timer pr. uge i perioden (43 timer pr. måned), kan timerne fra
ansættelsen som tilkaldevikar indgå i anciennitetsopgørelsen, hvis
timerne er tilstrækkeligt dokumenteret. Timerne fra ansættelsen
som tilkaldevikar indgår i opgørelsen af anciennitet for perioderne
februar og marts, samt september og oktober 1978.

6

Regler: Bekendtgørelsens § 9, stk. 5 (beregningsreglen) og § 12
(dokumentationsregel).
Eks. 10. Lønarbejde sandsynliggjort, men anciennitet kan ikke beregnes
på grund af manglende dokumentation

Ansøger fremlægger kontoudskrifter for hele 1979, som viser, at
han har fået udbetalt løn hver måned, men det fremgår ikke af
kontoudskriften, hvor mange timer ansøger har arbejdet, eller
hvem der er ansøgers arbejdsgiver. Det fremgår endvidere ikke,
hvorvidt der er tale om ansøgerens egen konto eller en fælles
konto med ansøgerens ægtefælle. Ansøgeren fremlægger desuden en ansættelseskontrakt, hvor arbejdstid og løn ikke fremgår.
Det er sandsynliggjort, at ansøger har haft ansættelse i hele perioden, men det er ikke muligt at tildele personen anciennitet, da
Udbetaling Danmark ikke har oplysninger om, hvor mange timer
ansøger har arbejdet, eller indkomsten før skat i 1979. Ancienniteten kan derfor ikke beregnes. Dette gælder både for personer,
der har arbejdet i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, Schweiz,
Storbritannien, Færøerne eller Grønland.
Hvis ansøger fremskaffer oplysninger om årsindtægten fra skattemyndighederne i Danmark eller en lignende myndighed i et andet
EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland,
vil Udbetaling Danmark kunne beregne ansøgerens gennemsnitlige timetal pr. kalendermåned og på baggrund af reglerne om tildeling af anciennitet, hvor der ikke er indbetalt ATP-bidrag, kunne
beregne ancienniteten. Når ansøger via en offentlig myndighed
kan dokumentere (fx ved en årsopgørelse), at han har betalt skat
af lønindtægt, fraviges kravet om, at borgeren dokumenterer
hvilken arbejdsgiver, der har udbetalt lønnen. Dette skyldes, at
den registrerede skatteindbetaling i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at der er tale om en lønudbetaling.
Regler: Bekendtgørelsens §§ 9 og 10 (beregningsreglen) og § 12
(dokumentationsreglen).
Eks. 11. Dokumentation for timetal, men manglende identifikation af arbejdsgiver

Ansøger fremlægger en spansk lønseddel for året 1987, hvor der
fremgår antal arbejdstimer pr. måned. Det er ikke muligt at identificere arbejdsgiveren på baggrund af lønsedlerne, og ansøger
kan ikke dokumentere yderligere oplysninger om arbejdsgiveren.
Samtidig foreligger der ikke yderligere oplysninger f.eks. om årsindtægten fra skattemyndighederne eller en lignende myndighed i
et andet EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller
Grønland. Ansøger kan derfor ikke tildeles anciennitet, da det ikke
er muligt at identificere ansøgers arbejdsgiver, og da det ikke kan
dokumenteres, at der er betalt skat af indtægten for 1987.
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Hvis ansøger efterfølgende skaffer dokumentation for årsindtægten fra skattemyndighederne eller en lignende myndighed i Spanien, vil Udbetaling Danmark kunne beregne ancienniteten for ansøger efter reglerne om tildeling af anciennitet.
Regler: Bekendtgørelsens § 12 (dokumentationsreglen).
Eks. 12. Manglende dokumentation for antal løntimer

Ansøger fremlægger en ansættelseskontrakt, hvor ansøger er ansat fra 1. februar 1978 til 31. august 1978 til en løn på 4.350 kr.
pr. måned. Ansøger fremlægger lønsedler fra hele perioden uden
oplysninger om antal timer. Ansøger oplyser, at han har arbejdet
140 timer pr. måned. Ansøger tildeles anciennitet ved at omregne
lønindkomsten for perioden med ATP’s omregningssats, da timetallet ikke kan dokumenteres. Lønindkomsten omregnes til timer
ved at dividere 4.350 kr. med omregningssatsen på 36,21 kr.,
hvilket svarer til 120,13 timer. Der tildeles 1 måneds anciennitet
for hver måned, hvor ansøger har haft mellem 87 og 130 arbejdstimer pr. måned. På trods af ansøgers oplysninger om, at han har
arbejdet 140 timer pr. måned, tildeles der alene den anciennitet,
der kan beregnes på baggrund af dokumentationen, svarende til
7 måneds anciennitet for perioden fra den 1.februar 1978 til den
31. august 1978, svarende til 0,583 års anciennitet.
Regler: Bekendtgørelsens § 9, stk. 4 (beregningsreglen) og § 12
(dokumentationsreglen).
3. Anciennitet for de 16-17-årige i perioden før den 1. september
1977

Der tildeles automatisk anciennitet til 16-17-årige i perioden før
den 1. september 1977, uanset om personen har været i beskæftigelse eller ej. Der tildeles 1,125 års anciennitet, hvis personen
er født før den 1. september 1959 og 9/16 måneds anciennitet for
hver måned, hvor ansøgeren er 16-17 årig før den 1. september
1977, hvis ansøgeren er født fra og med den 1. september 1959
og til og med den 1. september 1961.
Eks. 13. Anciennitet for periode som lærling som 16-17-årig

Ansøger tildeles automatisk anciennitet 1,125 års anciennitet,
mens han er mellem 16 og 17 år. Ansøger fremlægger dog dokumentation for en læreperiode, som dækker samme periode.
Ansøger fremlægger således et avisudklip, hvor det fremgår, at
han har bestået sin svendeprøve som smed i marts 1975. Både
ansøgers navn, læreperioden på 3 år og arbejdsgiverens navn
fremgår af artiklen. Ansøger har ikke anden dokumentation. An8

søger fyldte 18 år den 1. februar 1974. Personen tildeles anciennitet for hele læreperioden. Den automatisk tildelte anciennitet
bortfalder.
Regler: Bekendtgørelsens § 13, stk. 1, 4 og 5, (beregningsreglen)
og § 14 (dokumentationsreglen).
4. Dokumentation for selvstændig virksomhed

Der findes registeroplysninger for selvstændig virksomhed i Danmark siden 1975. Perioder med selvstædig virksomhed inden da
og selvstændig virksomhed i udlandet skal dokumenteres af ansøgeren. Det kan se ved årsopgørelser, revisorgodkendte regnskaber eller lign., som dækker den periode, den pågældende har været selvstændig, jf. bekendtgørelsens § 17. Ansøgers anciennitet
beregnes i disse tilfælde på baggrund af bekendtgørelsens §§ 1516.
Eks. 14. Selvstændig virksomhed i udlandet og manglende dokumentation

Ansøger oplyser, at han har drevet selvstændig virksomhed med
landbrug i Polen. Ansøger fremlægger et regnskab med et nettooverskud på 150.000 kr. for en landbrugsvirksomhed i Polen. Af
det fremlagte regnskab fremgår det ikke, hvem der er ejer af
virksomheden. Ansøger kan ikke tildeles anciennitet, da det ikke
tydeligt fremgår, at ansøger er ejer af virksomheden. Hvis ansøger f.eks. kan fremlægge oplysninger fra en myndighed eller
skattemyndighederne fra Polen, hvor det fremgår, at det er ansøgers virksomhed, vil der kunne beregnes anciennitet.
Regler: Bekendtgørelsens § 15, stk. 1-7, (beregningsregel) og §
17, stk. 1-3 og 5 (dokumentationsregel).
Eks. 15. Oplysninger fra årsopgørelse og automatisk tillagt anciennitet
for 16-17 årige

Ansøger oplyser, at han har arbejdet som fanger og fisker i Grønland fra han var 15 år den 1. september 1974 og indtil 1990. Ansøger fremsender en avisartikel, hvoraf det fremgår, at han i
1980 var aktiv fisker og fanger. Desuden fremsender han erhvervsjagtbevis og årsopgørelse fra Grønland for perioden 19821990, som viser, at han har været selvstædig erhvervsdrivende
fisker i perioden. Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort,
at ansøger har været lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i perioden fra 1974 til 1982, hvor ansøger ikke har betalt
skat af sine indtægter. Ansøger fylder 18 år den 1. september
1977. Ansøger tildeles derfor automatisk anciennitet fra den 1.
september 1975 til den 31. august 1977, hvor ansøgeren er 169

17 år. Der tildeles automatisk 9/16 anciennitet per måned, svarende til 1,126 års anciennitet i alt. Desuden tildeles anciennitet
for perioden 1982-1990 på baggrund af ansøgerens eventuelle
overskud i hans selvstændige virksomhed.
Regler: Bekendtgørelsens § 13, stk. 2, og § 15, stk. 1-7, (beregningsregler) og § 17 (dokumentationsregel).
5. Anciennitet af offentlige ydelser mv.
Eks. 16. Perioder med Arbejdsløshedsdagpenge

Ansøger oplyser, at hun har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i
1977 og 1978. Ansøger fremlægger en erklæring fra hendes arbejdsløshedskasse, hvoraf det fremgår, at ansøger fik udbetalt
dagpenge i begge år. Arbejdsløshedskassen kan ikke oplyse, hvor
mange timer, der blev udbetalt arbejdsløshedsdagpenge for. Ansøger tildeles fuld anciennitet for 1977 og 1978, idet hun er omfattet af udfyldningsregel i bekendtgørelsens § 23, stk. 6. Bestemmelsen fastsætter, at hvis ansøger alene kan dokumentere,
at pågældende har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i et bestemt antal dage, fastsættes timetallet per dag med arbejdsløshedsdagpenge til det daglige timetal, der var gældende for fuldtidsbeskæftigelse på det pågældende tidspunkt.
Regler: Bekendtgørelsens § 22, 1 (beregningsreglen) og 23, stk.
1 og 6 (dokumentationsreglen).
Eks. 17. Perioder med sygedagpenge

Ansøger oplyser, at han har modtaget sygedagpenge i hele 1992.
Ansøger har ikke gemt afgørelsen, udbetalingsmeddelelser eller
lignende, men hans kone erklærer, at det er korrekt, at han fik
sygedagpenge i 1992. Ansøgers hjemkommune, Aaskov Kommune, blev slået sammen med Herning Kommune under kommunalreformen, og Herning kommune kan ikke udtale sig om, hvorvidt ansøger modtog sygedagpenge i 1992. Det er ikke oplysninger i Rigsarkivet. Ansøger tildeles ikke anciennitet for 1992, idet
det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at han modtog sygedagpenge i 1992.
Regler: Bekendtgørelsens § 32 (beregningsregel) og § 38 (dokumentationsreglen).
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