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Folketinget

Udvalget for forretningsordenen

Christiansborg

Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1 UFO (alm. del). Spørgsmålet er 
stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Spørgsmål nr. 1:

”Statsministeren bedes oversende udvalget en oversigt over, hvilke ministre der er ud-

trådt af regeringen Helle Thorning-Schmidt I, oplyse om de enkelte ministres efterveder-

lag og værdien af eventuel ministerpension samt opgøre den samlede værdi (udgift) for 

det offentlige ved disse ministres fratrædelser.”

Svar:

Jeg kan oplyse, at der er afskediget i alt 14 ministre under regeringen Helle Thorning-

Schmidt I, jf. vedlagte oversigt.

Statsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet nedenståendebidrag

fra Moderniseringsstyrelsen, som varetager administration og udbetaling af eftervederlag 

og pension til forhenværende ministre. 

For så vidt angår eftervederlag, har Moderniseringsstyrelsen oplyst følgende:
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”Der er 14 ministre, der er fratrådt den første regering under Helle Thorning-Schmidt. 

Ved ministrenes fratræden er de berettiget til eftervederlag i en halv måned for hver må-

ned, de har fungeret som minister, dog i mindst 18 og højst i 36 måneder. De 14 ministre, 

der er fratrådt, har alle ret til eftervederlag i 18 måneder. 

Eftervederlaget svarer til det vederlag, de modtog som minister. For 2 tidligere ministre 

udgør eftervederlaget 106.936 kr. månedligt og for de øvrige 12 tidligere ministre 97.214 

kr. månedligt. 

12 tidligere ministre er fortsat medlem af Folketinget, 1 minister modtager eftervederlag 

fra Folketinget og 1 minister har ikke været medlem af Folketinget. Folketingsvederlag 

og -eftervederlag modregnes efter gældende regler i ministereftervederlaget. Folketings-

vederlag og -eftervederlag udgør 50.083 kr. månedlig. 

Den samlede udgift til eftervederlag til de 14 tidligere ministre udgør efter modregning af 

folketingsvederlag ca. 13,1 mio. kr. Det skal dog understreges, at opgørelsen ikke tager 

højde for, at der kan være øvrige indtægter, som skal modregnes. Ligeledes vil bereg-

ningsgrundlaget ændres, hvis en eller flere af de pågældende igen udnævnes til minister 

eller stopper som medlem af folketinget.”

For så vidt angår pension, har Moderniseringsstyrelsen oplyst følgende:

”Efter lov om vederlag og pension for ministre mv. optjener ministre ret til pension, når 

de har haft en funktionstid i alt på mindst 1 år. 

Af de 14 fratrådte ministre har 6 ministre optjent pension for 1 helt års funktionstid, 6 

ministre har optjent pension for 2 hele års funktionstid, 1 minister havde før fratrædelsen 

optjent maksimal pensionsret (8 års funktionstid), og 1 minister har ikke optjent ret til 

pension. 

Pensionen for 1 års funktionstid udgør med satser pr. 1. april 2013 86.247,29 kr. årligt 

indtil folkepensionsalderen og derefter 75.985,93 kr. årligt. Pensionen for 2 års funktions-

tid udgør 134.162,45 kr. årligt indtil folkepensionsalderen og derefter 118.200,34 kr. år-

ligt. For 8 års funktionstid udgør pensionen 317.182,29 kr. årligt indtil folkepensionsalde-

ren og derefter 274.996,72 kr.
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For ministeren med maksimal pensionsret gælder det, at pensionen er øget under Helle 

Thorning Schmidts regering med 54.953,99 kr. årligt indtil folkepensionsalderen og der-

efter 45.832,79 kr. årligt. 

Pensionen kan normalt tidligst komme til udbetaling, når de pågældende når efterlønsal-

deren.”

Med venlig hilsen

Helle Thorning-Schmidt


