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Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 461 (Alm. del) af 13. 
marts 2019 

Spørgsmål 461 
Ministeren bedes opgøre, hvor mange personer der årligt kan trække sig tilbage 3 

år før folkepensionsalderen, hvis man samlet afsætter 3 mia. kr. til tidligere tilbage-

trækning. 

 

Svar 
I besvarelsen er der anvendt samme beregningsmetode som i notatet Opmærksom-
hedspunkter i forhold til differentieret folkepensionsalder på www.fm.dk, hvor udgangs-
punktet er virkningen af en generel ændring af folkepensionsalderen i Finansmini-
steriets mellemfristede fremskrivninger1. Det skal understreges, at der ikke er tale 
om et egentligt skøn for virkningen af en differentieret pensionsalder, men i stedet 
en grov beregning baseret på den skalerede virkning af en generel ændring af fol-
kepensionsalderen.  

Det skønnes at en reduktion i arbejdsudbuddet på én fuldtidsperson som følge af 
overgang til folkepension medfører en forværring af de offentlige finanser på i 
gennemsnit ca. 350.000 kr., som er ens på tværs af faggrupper. Under disse anta-
gelser vil en reduktion i beskæftigelsen på ca. 8.500 fuldtidspersoner kunne holdes 
inden for en saldosvækkelse på ca. 3 mia. kr. 
 
Det vil sige, at 3 mia. kr. kan finansiere, at ca. 8.500 fuldtidsbeskæftigede pr. år-
gang kan trække sig tilbage et år før pensionsalderen. Hvis man kan gå 2 år før 
pensionsalderen, vil 3 mia. kr. kunne finansiere ca. 4.250 personer pr. årgang. Og 
hvis man kan gå 3 år før pensionsalderen, vil 3 mia. kr. kunne finansiere ca. 2.850 
personer pr. årgang.  
 
Ændringerne i befolkningens arbejdsmarkedssammensætning for den konkrete 
beregning er beregningsteknisk antaget at være den samme som for en generel 
sænkelse af folkepensionsalderen for hele befolkningen i Finansministeriets mel-
lemfristede fremskrivninger. Det indebærer, at personer på overførsler (fx førtids-
pension, kontanthjælp og dagpenge) lige under folkepensionsalderen beregnings-
teknisk flyttes til folkepension, når folkepensionsalderen sænkes. Derfor er stig-

 

1 jf. også svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 331 af 28. januar 2019 samt nr. 392 af 6. februar 2019.  
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ningen i antallet af folkepensionister større end reduktionen i antallet af fuldtids-
beskæftigede i den generelle beregning. 
 
Således vil et fald i beskæftigelsen på 2.850 fuldtidspersoner pr. årgang modsvare 
en stigning i antallet af folkepensionister på ca. 7.000 personer pr. årgang, jf. tabel 
1. Den beregningstekniske flytning af personer fra en overførsel til en anden over-
førsel siger dog ikke, hvor mange der er råd til at give en tidligere pension. 
 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Jensen 

Finansminister 

 

Tabel 1 

Ændring i antal beskæftigede og overførselsmodtagere pr. årgang baseret på en generel sænkelse af folke-

pensionsalderen i 2025, som indebærer en samlet beskæftigelsesreduktion på 8.500 fuldtidspersoner og en 

saldosvækkelse på ca. 3 mia. kr.  

 

                 År før folkepensionsalderen 

 
1 år 2 år 3 år  

Ændring i antal personer -------------------- 1.000 personer pr. årgang---------------- 

1. Folkepension 22 11 7 

 - heraf arbejdende pensionister 5 2 2 

2. Ordinær beskæftigelse -11 -5 -4 

3. Førtidspension -4 -2 -1 

4. Fleksjob -1 -1 0 

5. Dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge -2 -1 -1 

6. Selvpension og øvrige uden for arbejdsstyrken -1 -1 0 

7. Øvrige overførsler mv. -3 -1 -1 

8. Samlet ændring (1.-7.) 0 0 0 

  ------------------ Fuldtidspersoner pr. årgang --------------- 

Fuldtidsbeskæftigede -8.500 -4.250 -2.850 
 

 
Anm.: Virkning på antal fultidsbeskæftigede er mindre end reduktionen i ordinær beskæftigelse, fordi en stigning i 

antallet af folkepensionister indebærer en stigning i antallet af arbejdende pensionister (som arbejder med 

reduceret arbejdstid ift. ordinær beskæftigelse).  

Kilde: Egne beregninger 
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