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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 21. oktober stillet følgende spørgsmål nr. 19 
(alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Ander-
sen (V). 

Spørgsmål nr. 20: 
”Vil ministeren redegøre for antallet af personer – fordelt på hhv. branche og a-
kasse – som får hhv. retten til tidlig pension og bruger retten til tidlig pension for 

hvert af årene fra ikrafttrædelse og frem til 2050” 

 
Svar: 
Jeg er både glad og stolt over, at det er lykkedes at lave en aftale om en ny ret til 
tidlig pension. Aftale om en ny ret til tidlig pension betyder, at mennesker med 
lange og ofte hårde arbejdsliv kan trække sig tilbage, inden de er slidt helt ned. 
 

Det er muligt at opgøre et skøn for antallet af personer med ret til tidlig pension 
fordelt på personernes branche og a-kasse. En tilsvarende opgørelse af hvem af de 

berettigede inden for de enkelte brancher eller a-kasser, der vil benytte sig af retten 
til tidlig pension, forudsætter imidlertid eksplicit stillingtagen til udnyttelsesgraden 
for denne gruppe. Skønnene for hvor mange, som vil benytte den nye ret til tidlig 

pension er bl.a. baseret på erfaringerne fra efterlønsordningen og til brug for konse-
kvensvurderingerne af tidlig pension er udnyttelsesgraderne som funktion af kom-
pensationsgrad og formue, alene opdelt på køn. 

Af nedenstående tabeller fremgår antallet af helårspersoner fordelt på hhv. branche 
og a-kasse som hhv. opnår retten til tidlig pension. 

Fordelingerne er baseret på personernes observerede beskæftigelsesforhold i 2018 i 

den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Usikkerheden stiger dermed i takt med 
fremskrivningsperioden, da der i fremskrivningen ikke er skønnet over brancheskift 
gennem arbejdslivet. En opgørelse af de berettigede til tidlig pension vil således i 

stigende grad afspejle personernes sektortilknytning tidligere i arbejdslivet. Af den 
grund er opgørelsen kun vist frem til 2025, hvor usikkerheden vil være mindre. 
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Tabel 1  

Antal berettigede til tidlig pension fordelt på a-kasse 

 2022 2023 2024 2025 

Uoplyst eller ikke medlem         5.900          6.400            6.400            5.900  

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A)            300             300               300               300  

Danske Sundhedsorganisationer (DSA)         1.400          1.400            1.200            1.000  

El-faget            300             500               800               700  

Frie Funktionærer (FFA)            500             600               600               600  

Funktionærer og Servicefag               -                  -                     -                     -    

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A)         3.200          3.600            4.000            3.800  

Handels- og Kontorfunktionærer (HK)         4.600          5.400            5.800            5.500  

Kristelig a-kasse         2.000          2.500            3.000            3.200  

Ledere         2.500          3.200            4.100            4.200  

Lærere (DLF-A)            200             200               200               200  

Magistre (MA)               -                  -                     -                     -    

Metalarbejdere         1.400          2.200            3.300            3.300  

Fødevareforbundet (NNF)            400             500               600               600  

Selvstændige (DANA)            300             400               500               500  

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE)         2.400          3.000            3.600            3.600  

Socialpædagoger (SLA)            300             400               400               500  

Teknikere            300             400               500               500  

Økonomer (CA)            100             100               200               100  

Det Faglige Hus a-kasse         1.100          1.400            1.900            2.000  

Journalistik, Kommunikation og Sprog            100             100               100               100  

Faglig Fælles a-kasse (3F)         7.300          8.800          10.100          10.200  

Fag og Arbejde (FOA)         4.500          5.100            5.500            5.300  

Byggefagenes a-kasse            200             200               400               400  

Akademikernes akasse fra juli 2013            200             300               300               300  

Min a-kasse fra januar 2015         1.800          2.400            3.000            3.000  
 

 Anm.: Antallet af opgjort i helårspersoner (afrundet til nærmeste 100), som kan modtage tidlig pension i det pågæl-

dende år. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre og administrative 

oplysninger om individuelle ATP-indbetalinger stillet til rådighed af ATP. 

 

  

 
Tabel 2 

Branchefordeling i 2018 for personer, som skønnes at være berettiget til 

tidlig pension i 2022-2025 

 2022 2023 2024 2025 

Landbrug, skovbrug og fiskeri            1.000            1.100            1.200            1.200  
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Industri, råstofindvinding og 

forsyningsvirksomhed 
          5.700            8.000          10.300          10.500  

Bygge og anlæg           2.400            3.300            4.300            4.500  

Handel og transport mv.           7.200            9.700          11.800          11.900  

Information og kommunikation              700               900            1.100            1.100  

Finansiering og forsikring           1.600            1.900            2.100            2.100  

Ejendomshandel og udlejning              800            1.000            1.200            1.200  

Erhvervsservice           3.200            4.300            4.900            4.800  

Offentlig administration, 

undervisning og sundhed 
        10.900          14.000          15.000          14.500  

Kultur, fritid og anden service           1.300            1.700            1.900            1.900  

Uoplyst aktivitet           6.600            3.400            2.700            2.100  
 

 Anm.: Antallet af opgjort i helårspersoner (afrundet til nærmeste 100), som kan modtage tidlig pension i det pågæl-

dende år. Fordelingen er baseret på personernes observerede beskæftigelsesforhold i 2018 i den registerbase-

rede arbejdsstyrkestatistik. Totalen kan afvige fra summen af de enkelte elementer grundet afrunding.  

Kilde: Beskæftigelsesministeriets egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre og administrative 

oplysninger om individuelle ATP-indbetalinger stillet til rådighed af ATP. 

 

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 
 


