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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 4. september 2016 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 398 (Alm. del – § 7. 
Finansministeriet) af 29. juni 2016  

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvor mange år en dansk statsborger i gennemsnit er på of-

fentlig forsørgelse gennem livet, og hvor mange år en dansk statsborger i gennem-

snit er i arbejde gennem livet? 

 

Svar 

Der tages udgangspunkt i et tværsnit af danske statsborgere i den arbejdsdygtige 

alder i 2014. Opgørelsen er således udtryk for et øjebliksbillede af arbejdsmarkedet 

og overførselssystemet i 2014, og ikke hver enkelt årgang af danske statsborgeres 

historiske og forventede fremtidige livsforløb. En sådan beregning ville kræve 

oplysninger om, hvor mange år nulevende årgange af danske statsborgere har væ-

ret på offentlig forsørgelse hhv. arbejdet historisk og kan forvente at være det 

fremadrettet. Finansministeriet råder ikke over et historisk generationsregnskab, 

eller et fremadrettet generationsregnskab der opdeler befolkningen på danske og 

ikke-danske statsborgere. 

 

Der er i svaret taget udgangspunkt i herboende danske statsborgere mellem 18 og 

64 år. Den arbejdsdygtige alder defineres almindeligvis som 16-64 årige, men det 

er valgt ikke at medregne 16-17 årige, da under 18-årige er omfattet af forældrenes 

forsørgelsespligt.  

 

I gennemsnit var omtrent 34 pct. af danske statsborgere mellem 18 og 64 år på 

offentlig forsørgelse i 2014, jf. tabel 1. Tilsvarende var 59 pct. i beskæftigelse. Det 

er på den baggrund beregnet, at en dansk statsborger som 18-64-årig i gennemsnit 

er på offentlig forsørgelse i 16 år og har arbejde i 28 år.1  

 

 

 

1 Beregningsteknisk antages et arbejdsliv, som svarer til at en person som 18-årig er på arbejde samme andel af året som en 
gennemsnitlig 18-årig i dag, og som 64-årig er på arbejde samme andel som en 64-årig i dag etc. Der tages herudover 
udgangspunkt i aldersspecifikke overlevelsesrater til at sammenstykke hver enkelt årgang til et samlet arbejdslivsforløb. Det 
bemærkes, at beregningsmetoden indebærer, at det gennemsnitlige antal år er mindre end de 47 år fra 18 til 64. 
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Beskæftigede er opgjort som personer, der enten betaler arbejdsmarkedsbidrag af 

en lønindkomst i følge eIndkomst, eller som har deres årlige hovedindtægt fra 

selvstændigt erhverv samt er selvforsørgende i den pågældende uge. Bemærk at 

beskæftigede med løntilskud er medregnet svarende til ca. 2 pct. af de 18 til 64 

årige. 

 

En del personer er i perioder hverken i arbejde eller på offentlig forsørgelse, fx 

fordi de forsørges af en ægtefælle eller forældre eller lever af opsparing. Det drejer 

sig om ca. 7 pct. af de 18 til 64 årige, jf. figur 1. 
 

Tabel 1 

Danskere i alderen 18-64, fordelt efter primære forsørgelsesgrundlag (2014) 

  1.000 helårspersoner Andel af 18-64 årige 

Beskæftigelse 
                                                                  

1,763  
59,3% 

SU 
                                                                     

330  
11,1% 

Anden selvforsørgelse 
                                                                     

203  
6,8% 

Førtidspension 
                                                                      

185  
6,2% 

Kontanthjælp 
                                                                      

107  
3,6% 

Dagpenge 
                                                                       

83  
2,8% 

Efterløn 
                                                                       

80  
2,7% 

Sygedagpenge 
                                                                       

80  
2,7% 

Fleksjob 
                                                                       

48  
1,6% 

Barseldagpenge 
                                                                       

45  
1,5% 

Andre 
                                                                        

51  
1,7% 

   
 

 
Anm.: Tabellen viser fordelingen af herboende danske statsborgere i 2014.  

Kilde:  Egne beregninger  pba. en 33 pct. stikprøve af befolkningen i 2014 og DREAM-forløbsdatabasen. 

Figur 1 

Beskæftigelse og forsøgelsesgrundlag fordelt på alder 

 
 
Kilde: Egne beregninger  pba. en 33 pct. stikprøve af befolkningen i 2014 og DREAM-forløbsdatabasen. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 

Finansminister 
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