
 

 

 
Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.  

Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse  

velfærdssamfundets udfordringer. 

Økonomisk tryghed under sygdom 
Afskaf de 100 pct. modregning af pensioner i ressourceydelse  

– og fasthold danskerne på arbejdsmarkedet 

 

»Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikker-

hed under et sygdomsforløb. Frem for at bekymre sig 

om økonomi skal sygemeldte i stedet kunne bruge de-

res kræfter på at komme tilbage i arbejde« (Forlig om 

sygedagpengesystem 2013 mellem S, SF, R, V, K, LA 

og DF).  

Modsat intentionen i forliget om økonomisk sikkerhed, 

oplever mange sygemeldte danskere, at tæppet rives 

væk under familiens økonomi, når de ikke længere er 

berettiget til sygedagpenge og i stedet overgår til res-

sourceforløbsydelse i et jobafklarings- eller ressource-

forløb. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau, og hver 

eneste krone modregnes fra den private invalidepensi-

on. Disse mennesker rammes således dobbelt.  

Reducer de 100 pct. modregning til 30 pct.  

Forsikring & Pension (F&P) foreslår, at krone-til-krone 

modregningen erstattes med et samspil, hvor den of-

fentlige ydelse reduceres med 30 pct. af pensionsudbe-

talingens værdi via bundfradraget. Denne modregning 

er kendt fra førtidspension.  

Hvad opnår vi med reduktionen til de 30 pct.?  

I F&P mener vi, at sygemeldte skal bruge deres kræfter 

på at blive raske og komme tilbage i arbejde. 100 pct. 

modregning betyder, at mange i stedet bruger kræfter-

ne på at bekymre sig om familiens økonomi.  

Forsikrede er personer med stærk arbejdsmarkedstil-

knytning, og som har indrettet deres liv efter deres løn-

indkomst. At de presses ud af arbejdsmarkedet, har 

hverken borgeren, samfundet eller forsikrings- og pen-

sionsbranchen råd til. F&P mener derfor, at de nuvæ-

rende regler skal ændres, fordi:  

- Økonomisk stress indvirker negativt på helbredet 

- Kommunerne yder en ringere indsats, når borgeren 

ikke modtager en ydelse  

- Borgerne mister muligheden for at sikre sig selv og 

familien økonomisk ved sygdom 

- Sygemeldte forskelsbehandles: Er de ramt af syg-

dom modregnes de. Er de ramt af en arbejdsskade 

eller ulykke, modregnes de ikke  

- Modregning undergraver arbejdsmarkedspensio-

nerne 

- Pensionskassen tilpasser sine produkter, så kom-

munen og staten ikke får sin besparelse – men  

stadig de negative effekter på fastholdelsen 

- Modregningen er ret beset en privatisering af en 

velfærdsydelse, som kræver en åben politisk debat 

frem for at blive indført ad bagdøren.  

Eksempel på konsekvenserne af modregning 

En 32 årig kvinde var længerevarende sygemeldt med 

stress og depression. Hendes arbejdsgiver opsagde 

hende, og hun startede i afklarende praktik – med posi-

tiv udvikling. Da sygedagpengene ikke kunne forlæn-

ges, overgik hun til jobafklaringsforløb. Hendes indtægt 

blev mere end halveret, hun blev tvunget til at opgive 

sin lejlighed og flytte hjem til sine syge forældre. Kvin-

dens helbred blev dårligere og vejen tilbage til arbejdet 

længere. 

Baggrundsinformation  

- 90 pct. af erhvervsaktive danskere har en erhvervsevneforsikring 

- 16.303 danskere er i jobafklaringsforløb (dec. 2016) og 18.596 danskere er i ressourceforløb (dec. 

2016)   

- Utrygheden blandt sygemeldte er tredoblet siden 2009 og 62 pct. af sygemeldte oplever, at famili-

ens økonomi er på spil (Trygfonden 2015) 

- Sygedagpenge er på 18.395 kr./mdr. og ressourceydelse på max. 14.808 kr./mdr. 

 

F&P’s forslag vil på kort sigt medføre en offentlig merudgift på 209 mio. kr. efter skat og tilbageløb.  

Regneeksempel: 43 årig faglært, gift, løn på 30.000 kr. netto før skat, ret til invalidepension får i dag på 
sygedagpenge 23.918 kr. og på ressourceforløbsydelse 10.849 kr. Med F&P’s forslag vil manden på  
ressourceforløbsydelse få 16.849 kr., dvs. 6000 kr. mere at leve for pr. måned.   
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