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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 28. januar 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 
245 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leif 

Lahn Jensen (S). 
 

Spørgsmål nr. 245: 
”Vil ministeren sende en analyse af seniorførtidspensionisternes karakteristika, 
herunder alder, køn, herkomst, anciennitet på arbejdsmarkedet og primær 
branchetilknytning de sidste 10 år?” 
 

Svar: 
Der er i perioden 2014-2018 tilkendt 1.458 førtidspensioner efter reglerne om seni-

orførtidspension. Nedenfor beskrives karakteristika for denne gruppe. 

 
Personer, der får tilkendt en seniorførtidspension, er primært 62 år eller derover. 

Det gælder således ca. 88 pct. af tilkendelserne.  
 
Der er desuden flere mænd end kvinder, som får tilkendt seniorførtidspension (57 

pct. er mænd). Endeligt er hele 96 procent af tilkendelserne til personer af dansk 
herkomst, jf. tabel 1. 
 

 Tabel 1  

Personer tilkendt seniorførtidspension fordelt på alder, herkomst og køn  

Alder   60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 

Kvinder Dansk 13 57 193 166 161 

 
Indvandrer eller efterkommer 0 . 4 9 13 

Mænd Dansk 12 72 253 222 243 

  Indvandrer eller efterkommer . . 13 12 9 
 

 Anm.: Opgørelsen er foretaget i februar 2019. Af diskretionshensyn er felter med færre end tre observationer angivet 
med (.) , hvorfor tabellen ikke er summeret til 1.458  

Kilde: Kommunernes indberetninger af afgørelser i førtidspensionssager til hhv. Ankestyrelsen og Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering. Det bemærkes, at kommunerne medio 2017 overgik fra at indberette til Ankestyrelsen til at ind-
berette til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der kan derfor være usikkerhed forbundet med indberetningen i 

forbindelse med overgangen og DREAM-registeret og egne beregninger. 
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Nedenfor er det opgjort, hvor lang en anciennitet på arbejdsmarkedet, som grup-
pen, der har fået tilkendt seniorførtidspension, har. 58 pct. har været beskæftigelse i 

mere end 75 pct. af tiden de sidste 20 år, mens 20 pct. har været i beskæftigelse 
mere end 90 pct. af tiden, jf. tabel 2.  

 

 Tabel 2  

Beskæftigelse de sidste 20 år før seniorførtidspension 

  andel 

90-100 pct. af tiden 20% 

75-100 pct. af tiden 38% 

50-75 pct. af tiden 31% 

under 50 pct. af tiden 11% 
 

 Anm.: Opgørelsen er foretaget i februar 2019 
Kilde: Kommunernes indberetninger af afgørelser i førtidspensionssager til hhv. Ankestyrelsen og Styrelsen for Arbejds-

marked og Rekruttering. Det bemærkes, at kommunerne medio 2017 overgik fra at indberette til Ankestyrelsen til at indbe-
rette til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der kan derfor være usikkerhed forbundet med indberetningen i for-

bindelse med overgangen og DREAM-registeret og egne beregninger. 

Nedenfor følger en opgørelse af branchetilknytningen for personer, der har fået se-

niorførtidspension. Den største gruppe af seniorførtidspensionisterne kommer fra 
brancherne sociale institutioner (såsom plejehjem, dagsinstitutioner og den generel-
le hjemmepleje), handel, transport og rejsebureauer, rengøring og anden operatio-

nel service, jf. tabel 3. 

 
 Tabel 3  

Primære branche de sidste 10 år får personer, der modtager en seniorfør-

tidspension 

Branche antal andel 

 Sociale institutioner 214 17% 

 Handel 128 10% 

 Transport 116 9% 

 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 113 9% 

 Offentlig administration, forsvar og politi 106 8% 

 Bygge og anlæg 91 7% 

 Undervisning 91 7% 

 Sundhedsvæsen 67 5% 

øvrige brancher 365 28% 
 

 Anm.: Øvrige brancher dækker over de resterende 27 brancher, der ikke er med i tabellen. Nogle borgere indgår ikke, da 
de har uoplyst branche, hvorfor at der ikke summes til 1458. Opgørelsen er foretaget i februar 2019 

Kilde: Kommunernes indberetninger af afgørelser i førtidspensionssager til hhv. Ankestyrelsen og Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering. Det bemærkes, at kommunerne medio 2017 overgik fra at indberette til Ankestyrelsen til at indbe-
rette til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der kan derfor være usikkerhed forbundet med indberetningen i for-

bindelse med overgangen og DREAM-registeret og egne beregninger. 

 

Når der ses på tilhørsforhold til en A-kasse – opgjort efter hvilken A-kasse senior-

førtidspensionisten senest var medlem af – fremgår det, at seniorførtidspensioni-
sterne i overvejende grad kommer fra de ufaglærte områder. Således tegner 3F, 
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FOA, samt personer, der aldrig har været i en A-kasse, sig for samlet ca. 43 pct. af 
dem, der får en seniorførtidspension. 

 
 Tabel.4  

Seneste A-kasse tilhørsforhold for personer der tilkender en seniorfør-

tidspension 

Akasse Antal Andel 

Ingen a-kasse tilknytning 164 11,2% 

Journalistik, Kommunikation, Sprog . . 

Socialpæd. Landsdæk. 33 2,3% 

3F 299 20,5% 

Fag og Arbejdes (FOA) 161 11,0% 

Danmarks Læreres Fælles 34 2,3% 

Det Faglige Hus 92 6,3% 

Metalarbejdernes 36 2,5% 

Nær.- og Nyd.mid.arb.'s 15 1,0% 

El-Fagets 4 0,3% 

Byggefagenes A-kasse 9 0,6% 

HK/Danmarks 78 5,3% 

Min A-kasse 60 4,1% 

Ledernes 38 2,6% 

Teknikernes 9 0,6% 

Kristelig 122 8,4% 

Danske Sundhedsorg. 26 1,8% 

Børne- og U.pæd. Landsd. 29 2,0% 

 Frie Funktionærer 18 1,2% 

Akademikernes 26 1,8% 

Magistrenes 9 0,6% 

Funk. og Tjm.'s Fælles 65 4,5% 

Selvst. Erhv.drivende 94 6,4% 

DANA for selvstændige 34 2,3% 

CA . . 
 

 Venlig hilsen 
 
Troels Lund Poulsen 

 


