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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 20. juni 2017 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 375 (Alm. del) af 31. maj 
2017 stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF)  

Spørgsmål 

Vil ministeren sende en tabel svarende til tabel 3 i regeringens publikation ”Flere 
år på arbejdsmarkedet” med angivelse af provenuvirkningen i 2030, 2035 og 2040 
samt den varige virkning? Beløbene angives for de enkelte forslag som i nævnte 

tabel. 

 

Svar 

Virkningen af regeringens udspil Flere år på arbejdsmarkedet på den primære saldo er 

en svækkelse på 1,3 mia. kr. i 2025, jf. tabel 1. Efter 2025 svækkes saldoen yderlige-

re, primært som følge af at de pensionsmidler, der forudsættes omlagt fra fra-

dragsberettigede pensionsordninger til aldersopsparing, gradvist kommer til udbe-

taling og ikke længere vil lede til aftrapning af offentlige pensionsydelser. Efter 

2046-2050 reduceres svækkelsen af den primære saldo igen, hvilket skyldes, at 

udbetalingerne fra den (fradragsberettigede) obligatoriske pensionsordning grad-

vist vil stige, hvilket fører til indkomstaftrapning af offentlige pensionsydelser, jf. 

besvarelsen af Finansudvalgets spørgsmål nr. 384 af 31. maj 2017. Det bemærkes, at sal-

dovirkningen er opgjort som gennemsnit af fem år, fordi tiltag vedrørende pensi-

onssystemet udviser udsving i enkelte år, som hovedsageligt afspejler de stigninger 

i pensionsalderen, som efter gældende regler vil ske i kraft af levetidsindekseringen 

af folkepensionsalderen. 

 

Udspillet vurderes samlet set at svække holdbarhedsindikatoren med ca. 0,05 pct. 

af BNP (set inden for et mål om balance i 2025). 
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Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Jensen 

Finansminister 

Tabel 1 

Oversigt over saldovirkning, 2018-25 i 2017-niveau 

 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 

Mia. kr., 2017-niveau     

1. Målretning af aldersopsparing  2,4 1,6 0,6 -0,3 

2. Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som  
    udmøntes i JR fase II 

-2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

3. Obligatorisk pensionsopsparing1) -1,4 -1,8 -1,6 -1,2 

4. Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres  
    med efterlønsalderen 

     

5. Forhøjelse af udbetalingsperioden for  
    ratepensioner med 5 år til 30 år 

     

6. Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag2) 0,2 0,3 0,6 0,5 

7. Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat  
    pension 

-0,1 -0,2 -0,3 -0,1 

Balance3) -1,3 -2,4 -2,9 -3,3 
 

 
 
Anm.: Et positivt tal indikerer, at tiltaget styrker de offentlige finanser. Et negativt tiltag indikerer modsat, at der 

trækkes på det eksisterende råderum i de offentlige finanser.   

1) Der lægges op til, at ordningen indfases frem mod 2026.  

2) Adgang til frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag skønnes udover de viste provenuer med usikkerhed 

at give anledning til en engangsudgift, som er neutral for den strukturelle saldo. Der er i virkningerne på den 

primære saldo indregnet renteudgifter af engangsudbetalingen af efterlønsbidrag i 2018 svarende til, at dette 

forøger gælden varigt med et tilsvarende beløb i 2017-niveau.    

3) Balancen indregner virkningen af alle regeringens 13 forslag. Et negativt tal indikerer, at der trækkes på det 

eksisterende råderum i finanspolitikken.   
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