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Folketingets Finansudvalg 
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Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 323 (Alm. del) af 24. 
januar 2019 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)  

Spørgsmål 

I forlængelse af notatet ’Opmærksomhedspunkter i forhold til differentieret fol-
kepensionsalder’ har der været en del mediemæssig interesse for, hvor mange per-
soner (ikke fuldtidspersoner), som reelt vil kunne få reduceret deres pensionsalder 

med en finansiering på 3 mia. kr., selvom dette ikke fremgår af papiret. Vil mini-

steren oplyse antal faglærte og ufaglærte personer, som kan få reduceret folkepen-

sionsalderen med 2 år for 3 mia. kr. i 2025? 

 

Svar 

Hvis saldosvækkelsen isoleret set skal holdes inden for 3 mia. kr., er det muligt at 

reducere folkepensionsalderen for ufaglærte og faglærte med knap 2 år i 2025 og 

knap 1 år i 2035. 

 

Der er tale om overordnede skøn på baggrund af en generel sænkelse af folkepen-

sionsalderen. Konkrete skøn vil afhænge af den nærmere fastsættelse af de kon-

krete muligheder for at få tidligere pension. Beregningen illustrerer, at en stigning i 

antallet af folkepensionister på 19.000-25.500 personer, kan holdes inden for en 

saldosvækkelse på ca. 3 mia. kr., jf. tabel 1.  

 

Tabel 1 

Grove skøn for virkning på beskæftigelse, folkepensionister og saldo i 2025 af at sænke 

folkepensionsalderen for ufaglærte og faglærte (som ikke er medlem af efterlønsordningen) 

Ændring af folkepensionsalder Fuldtidsbeskæftigelse Folkepensionister Saldo 

  1.000 personer 1.000 personer Mia. kr. 

- 1½ år -7½ 19 -2½ 

- 2 år -10½ 25½ -3½ 
 

 
Anm.: Der er tale om overordnede beregninger. Der er ikke taget højde for, at de ufaglærte og faglærte kan have 

folkepension, som er højere end den gennemsnitlige offentlige pensionydelse. 

Kilde: Egne beregninger. 

Finansudvalget 2018-19
FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 323 

Offentligt



  Side 2 af 2 

 

Det er antaget, at virkningen kun gælder for personer, der er ufaglærte eller faglær-

te, og at disse benytter ordningen. Det er desuden forudsat, at personer, som er 

medlem af efterlønsordningen, ikke vil benytte sig af muligheden for tidligere fol-

kepension. Dvs. beregningen omfatter ufaglærte og faglærte, som ikke er medlem 

af efterlønsordningen. Der henvises i øvrigt til notatet Opmærksomhedspunkter i 

forhold til differentieret folkepensionsalder (22. januar 2019), som kan findes på 

www.fm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Jensen 

Finansminister 
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