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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 1. december 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 127 (alm. del), som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Hans Andersen (Venstre). 

Spørgsmål nr. 127: 

”Vil ministeren oplyse relevante data for de 1.672 arbejdstagere, der har modtaget 
seniorpræmie, herunder fordelt på uddannelsesniveau, sektor, branche og arbejds-

funktion?” 

Svar: 

Den skattefrie seniorpræmie kan udbetales til personer, der har nået folkepensions-

alderen, og som er født den 1. januar 1954 eller senere, men fortsætter med at ar-

bejde efter folkepensionsalderen. Det årlige beskæftigelseskrav for at opnå den 

skattefrie seniorpræmie er mindst 1.560 løntimer (svarende til i gennemsnit 30 ti-

mer om ugen). Det er muligt at optjene seniorpræmie i første og andet år efter fol-

kepensionsalderen.  

For beskæftigelse i første år efter folkepensionsalderen er seniorpræmien på 43.697 

kr. (2021-niveau) mens seniorpræmien er på 26.010 kr. (2021-niveau) for beskæfti-

gelse i andet år efter folkepensionsalderen. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2019. Da 

man skal have været beskæftiget et helt år for at kunne få udbetalt seniorpræmien, 

er de første seniorpræmier for beskæftigelse det første år efter folkepensionsalderen 

først udbetalt i september 2020, da de udbetales to måneder efter, at optjeningsperi-

oden er afsluttet. 

Som en del af Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i for-

bindelse med gradvis genåbning af Danmark fra 18. april 2020 blev det besluttet, 

at nedsætte timekravet for optjening af seniorpræmie midlertidigt, svarende til 4 

måneder. Det indebar et midlertidig timekrav på 1.040 timer årligt for optjening af 

seniorpræmie for personer, som var i gang med at optjene seniorpræmie i perioden 

1. marts til og med 30. juni 2020. Det midlertidigt lempede timekrav vedrørte per-

soner født i 1. halvår af 1954. Det bemærkes i den forbindelse, at nedenstående 

data for udbetalte seniorpræmier vedrører personer, som har optjent præmien under 

det lempede timekrav på 1.040 timer.  
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Der henvises i spørgsmålet til antallet af modtagere af seniorpræmie i september og 

oktober 2020. Da der ved afgivelsen af svaret haves data for perioden september-

november 2020, er spørgsmålet besvaret med udgangspunkt i denne population. 

Der er i månederne september-november 2020 udbetalt seniorpræmie til i alt 2.668 

personer, svarende til gennemsnitligt knap 900 personer månedligt. Nedenstående 

tabeller 1-4 opgør uddannelsesniveau samt arbejdsmarkedstilknytning, herunder 

sektor, branche og arbejdsfunktion, for denne gruppe af personer. 

Den første tabel, tabel 1 viser højeste fuldførte uddannelse for de personer, der har 

fået udbetalt seniorpræmie frem til og med november måned. Tabellen viser, at den 

største andel personer kommer fra erhvervsfaglige uddannelser (37 pct.), efterfulgt 

af personer, der har en mellemlang videregående uddannelse (19 pct.), grundskole 

(17 pct.) samt en lang videregående uddannelse (14 pct.).    

 Tabel 1  

Højeste fuldførte uddannelse for personer, der har fået udbetalt senior-

præmie i perioden september til november 2020 

Uddannelse Antal Andel 

Grundskole 457 17 

Gymnasiale uddannelser 106 4 

Erhvervsfaglige uddannelser 994 37 

Adgangsgivende uddannelsesforløb . . 

Korte videregående uddannelser, KVU 130 5 

Mellemlange videregående uddannelser, MVU 516 19 

Bacheloruddannelser, BACH 28 1 

Lange videregående uddannelser, LVU 362 14 

Ph.d. og forskeruddannelser 40 1 

Uoplyst m.v.  33 1 

I alt 2.668 100 
 

 Anm.: Værdier under 3 er bortdiskretioneret med ”.”. Uddannelsesniveauet er opgjort pr. oktober 2019, der er seneste 

tilgængelige data på opgørelsestidspunktet.  

Kilde: Data om seniorpræmie, højeste fuldførte uddannelse samt Beskæftigelsesministeriets egne beregninger. 

 

Tabel 2 viser den sektor, som de personer, der har fået udbetalt seniorpræmie, har 

været tilknyttet ved seneste lønudbetaling. Tabellen viser, at knap 40 pct. var be-

skæftiget i offentlig forvaltning og service, mens 60 pct. var beskæftiget i virksom-

heder og organisationer.  
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Tabel 2  

Sektortilknytning for personer, der har fået udbetalt seniorpræmie i perio-

den september til november 2020 

Sektor Antal Andel 

Offentlig forvaltning og service 1.041 39 

Virksomheder og organisationer 1.604 60 

Uoplyst 23 1 

I alt 2.668 100 
 

 Anm.: Sektortilknytning er opgjort ved den seneste lønudbetaling. Har der været udbetaling fra mere end én arbejds-

giver i samme måned, er det ansættelsen med den højeste beskæftigelsesgrad, der er opgjort.  

Kilde: Data om seniorpræmie, lønmodtagerbeskæftigelse samt Beskæftigelsesministeriets egne beregninger. 

 

Tabel 3 viser, hvilken branche de personer, der har fået udbetalt seniorpræmie, har 

været tilknyttet ved seneste lønudbetaling. Den største gruppe af personer har været 

tilknyttet branchen sundhed og socialvæsen (21 pct.), efterfulgt af industri (13 

pct.), handel (10 pct.) og undervisning (10 pct.).  

 Tabel 3  

Branchetilknytning for personer, der har fået udbetalt seniorpræmie i pe-

rioden september til november 2020 

Branche I alt Andel 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 30 1 

Råstofindvinding 6 0 

Industri 360 13 

Energiforsyning 21 1 

Vandforsyning og renovation 16 1 

Bygge og anlæg 135 5 

Handel 254 10 

Transport 172 6 

Hoteller og restauranter 13 0 

Information og kommunikation 66 2 

Finansiering og forsikring 80 3 

Ejendomshandel og udlejning 62 2 

Videnservice 182 7 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 126 5 

Offentlig administration, forsvar og politi 155 6 

Undervisning 261 10 

Sundhed og socialvæsen 567 21 

Kultur og fritid 50 2 

Andre serviceydelser  mv. 89 3 

Uoplyst aktivitet 23 1 

I alt 2.668 100 
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Anm.: Branchetilknytning er opgjort ved den seneste lønudbetaling. Har der været udbetaling fra mere end én ar-

bejdsgiver i samme måned, er det ansættelsen med den højeste beskæftigelsesgrad, der er opgjort.  

Kilde: Data om seniorpræmie, lønmodtagerbeskæftigelse samt Beskæftigelsesministeriets egne beregninger. 

 

Tabel 4 viser den arbejdsfunktion, som de personer, der har modtaget en seniorpræ-

mie, har haft ved seneste ansættelse. Tabellen viser, at den største gruppe af perso-

ner har arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende om-

råde (27 pct.), arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau (12 pct.) og service- 

og salgsarbejde (10 pct.). 15 pct. har uoplyst arbejdsfunktion.  

 Tabel 4  

Arbejdsfunktion for personer, der har fået udbetalt seniorpræmie i perio-

den september til november 2020 

Arbejdsfunktion Antal Andel 

Ledelsesarbejde 153 6 

Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område 721 27 

Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 333 12 

Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 158 6 

Service- og salgsarbejde 326 12 

Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp 10 0 

Håndværkspræget arbejde 206 8 

Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde 211 8 

Andet manuelt arbejde 143 5 

Uoplyst 407 15 

I alt 2.668 100 
 

 Anm.: Arbejdsfunktion er opgjort ved den seneste lønudbetaling. Har der været udbetaling fra mere end én arbejdsgi-

ver i samme måned, er det ansættelsen med den højeste beskæftigelsesgrad, der er opgjort.  

Kilde: Data om seniorpræmie, lønmodtagerbeskæftigelse samt Beskæftigelsesministeriets egne beregninger. 

Venlig hilsen 

 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister 

 


