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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 17. september 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 432 (alm. del), som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. 432: 

”Vil ministeren kommentere materialet fra Alliancen for en værdig tilbagetrækning 

vedr. en værdig tilbagetrækning for fysisk nedslidte, jf. BEU alm. del - bilag 362?” 

Svar: 

Pjecen er på mange måder bekymrende læsning. 

 

Pjecen taler ind i dét, vi desværre også ved i forvejen, netop blandt andet at knap 

hver tredje ufaglærte eller faglærte mellem 55 og 64 år er begrænset i arbejdet 

grundet smerter, og at ufaglærte og faglærte under ét lever kortere end jævnald-

rende akademikere. 

 

For mig er pjecen med til at sætte en tyk streg under, at der er behov for at indføre 

en ny ret til tidlig pension til dem med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv. 

 

Jeg er derfor meget glad for, at regeringen den 10. oktober 2020 nåede til enighed 

med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en aftale om en 

ny ret til tidlig pension. Aftalen blev indgået efter et godt og konstruktivt forhand-

lingsforløb, som fandt sted i lyset af en god offentlig debat med vigtige bidrag fra 

ikke mindst organisationer, der repræsenterer de, som tidlig pension frem for alt 

handler om: Mennesker med lange og ofte hårde arbejdsliv.  

 

Den nye ret til tidlig pension kommer til at hjælpe tusindvis af mennesker på vores 

arbejdsmarked. Nu er næste skridt at få vedtaget lovgivning, så de første kan gå på 

tidlig pension i 2022. 

 

Til udvalgets orientering har jeg vedlagt aftaleteksten bag Aftale om en ny ret til 

tidlig pension. 
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Venlig hilsen 

 

 

Peter Hummelgaard 

 


