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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 17. maj stillet følgende spørgsmål nr. 476 

(alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Ander-

sen (V). 

Spørgsmål nr. 476: 

” Vil ministeren opdatere svaret på BEU alm. del - spørgsmål 9, folketingsåret 

2019-20 samt tilføje oplysninger om arbejdsudbudseffekten ved at afskaffe mod-

regning i folkepensionen?” 

Svar: 

I BEU alm. del spørgsmål 9 (samling 2019-20) blev der spurgt til de økonomiske 

konsekvenser for årene 2020-23 ved en afskaffelse af modregning i folkepensionen 

som følge af lønindkomst. Af tabel 1 fremgår opdaterede beregninger for årene 

frem til 2025 samt de skønnede arbejdsudbudsvirkninger.  

En friholdelse af arbejdsindkomst ved indtægtsregulering af folkepension skønnes 

således at medføre merudgifter efter skat, tilbageløb og adfærd på størrelsesorde-

nen 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til knap 0,7 mia. kr. i 2025. Der skønnes endvidere 

arbejdsudbudsvirkninger svarende til 1.500 fuldtidspersoner i 2021 stigende til 

2.000 fuldtidspersoner i 2025.      

Tabel 1 

Merudgift og arbejdsudbudsvirkning af en afskaffelse af modregning af arbejdsindkomst i 

folkepension ekskl. fremrykning af udgifter til social pension ved ændret tilslutning til opsat pension  

  
Merudgift  i mio. kr. (2021-ni-
veau) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Merudgift til social pension 2.030 1.910 2.350 2.520 2.690 

Tillægsydelser 30 30 30 30 30 

Umiddelbar merudgift 2.060 1.940 2.380 2.550 2.720 

Efter skat og tilbageløb 910 860 1.050 1.140 1.210 

Efter skat, tilbageløb og ad-
færd 

500 460 570 600 660 

      

Arbejdsudbudsvirkning      

Fuldtidspersoner 1.500 1.400 1.800 1.900 2.000 
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Anm.:  Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. Opgørelsen er baseret på samme 

datagrundlag, som anvendt i forbindelse med svaret på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål 9 af 9. 

oktober 2019, men med opdatering for så vidt angår bl.a. beregningsår, niveauår og tilbageløbsfaktor. 

Opregnet med 1,022 fra 2019-niveau til 2020-niveau og med 1,025 fra 2020-niveau til 2021-niveau. 

Beregningen inkluderer afledte effekter på udgifter til pensionister i udlandet. Tillægsydelser omfatter 

boligstøtte, varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck.  Der er i forhold til besvarelsen af 

Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål 9 af 9. oktober 2019 foretaget enkelte mindre opgørelsesmæssige 

justeringer i beregningsgrundlaget.   

Kilde: Beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 


