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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 2. december 2021 stillet følgende spørgsmål 

nr. 77 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Niels 

Flemming Hansen (KF). 

Spørgsmål nr. 77: 

”Hvor mange ansøgere er der til tidlig pension til dags dato fordelt på branche og 

a-kasse?” 

Svar: 

Frem til den 30. november 2021 har 30.515 personer søgt om ret til tidlig pension. 

Tabel 1 viser, hvordan ansøgerne fordeler sig på a-kassemedlemskab opgjort på an-

søgningstidspunktet til tidlig pension.  

Knap 22 pct. af alle ansøgerne er medlem af 3F, 11,4 pct. er medlem af HK og 10,2 

pct. af FOA. Medlemmer i disse tre a-kasser udgør tilsammen godt 43 pct. af alle 

ansøgere til tidlig pension. Knap 10 pct. af alle ansøgere er ikke medlem af en a-

kasse på ansøgningstidspunktet til tidlig pension. 

Det fremgår ligeledes af tabel 1, hvor stor en andel af de søgeberettigede medlem-

mer inden for hver enkelt A-kasse, der har søgt. Det fremgår, at især medlemmer 

fra Metalarbejdernes a-kasse (20,9 pct.), Din Faglige A-kasse (19,4 pct.), 3F (18,9 

pct.) og Fødevareforbundet NNF (18,0 pct.) i højere grad har søgt tidlig pension 

end medlemmer af de øvrige a-kasser. 
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Tabel 1  

A-kassemedlemskab for ansøgere til tidlig pension og andelen af medlem-

mer i den søgeberettigede alder, der har søgt om tidlig pension frem til 30. 

november 2021 

A-kasse 
Antal  

ansøgere 

Antal søgeberetti-
gede medlemmer 
af a-kassen 1. no-

vember 2021  

Andel ansøgere ud af antal sø-
geberettigede personer der er 

medlem af a-kassen 

Andel samlet  
ansøgere 

Metalarbejdernes a-
kasse 

1.749 8.355 20,9 5,7 

Din Faglige A-kasse 635 3.280 19,4 2,1 

Faglig Fælles (3F) a-
kasse 

6.614 34.912 18,9 21,7 

Fødevareforbundet 
NNFs a-kasse 

323 1.798 18,0 1,1 

HK/Danmarks a-kasse 3.489 23.276 15 11,4 

Min a-kasse 1269 10.009 12,7 4,2 

FOAs a-kasse 3.124 25.571 12,2 10,2 

FTF a-kasse 2069 17.054 12,1 6,8 

Det Faglige Hus a-
kasse 

1.005 8.715 11,5 3,3 

A-kassen LH 1576 15.177 10,4 5,2 

Teknikernes a-kasse 275 2.692 10,2 0,9 

Kristelig a-kasse 1399 14.163 9,9 4,6 

A-kassen Frie 505 5.297 9,5 1,7 

Din Sundhedsfaglig a-
kasse 

834 10.301 8,1 2,7 

Socialpædagogernes 
a-kasse 

387 5.135 7,5 1,3 

Ase 1259 17.232 7,3 4,1 

BUPL a-kasse 442 6.810 6,5 1,4 

A-kassen for Journali-
stik, Komm. & Sprog 

63 2.192 2,9 0,2 

Lærernes a-kasse 207 7.420 2,8 0,7 

CA a-kasse 48 1.886 2,5 0,2 

Akademikernes a-
kasse 

224 15.072 1,5 0,7 

Magistrenes a-kasse 26 4.406 0,6 0,1 

Ingen a-kasse tilknyt-
ning 

2.993 . . 9,8 

I alt 30.515 240.753 12,7 100 
 

 Anm.: A-kasse medlemsskabet er opgjort på ansøgningsdatoen for tidlig pension. Søgeberettigede alder dækker over 

personer født i perioden 1/7 1955 til 30/11 1960. 

Kilde: Tidlig pensions fagsystem fra ATP, HAMR og egne beregninger. 

 

I alt 18.751 af ansøgerne til tidlig pension er i beskæftigelse i den 10. uge forud for 

ansøgningen. I tabel 2 fremgår det i hvilken branche disse ansøgere er beskæftiget 

inden for. Godt hver femte er i beskæftigelse i branchen Sundhed og socialvæsen, 

efterfulgt af branchen Industri (18,1 pct.) og Handel (9,4 pct.). Ansøgere inden for 

de tre brancher udgør tilsammen 49 pct. af alle personer, der har søgt om ret til tid-

lig pension frem til den 30. november, og som er i beskæftigelse i den 10. uge 
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forud for ansøgningsdatoen. Arbejdsmarkedsstatus er opgjort i den 10. uge forud 

for ansøgning om tidlig pension, da status dermed kan opgøres på det samme tids-

punkt for hele populationen af ansøgere i perioden 1. august - 30. november 2021. 

Tabel 2 viser også, hvor stor en andel af de søgeberettigede inden for hver branche, 

der har søgt. Det fremgår, at især beskæftigede inden for Industri (12,4 pct.), Rå-

stofindvinding (11,7 pct.) og Bygge og anlæg (11,1 pct.) i højere grad har søgt om 

tidlig pension end beskæftigede i de øvrige brancher.   

Det bemærkes i øvrigt, at den arbejdsmarkedsstatus ansøgere til tidlig pension har 

på ansøgningstidspunktet ikke kan bruges til at udlede, hvor mange der faktisk 

overgår fra beskæftigelse på det tidspunkt, de kan overgå til tidlig pension. For det 

første er det ikke alle ansøgere, der får tildelt retten til tidlig pension. Derudover er 

det muligt at søge om ret til tidlig pension som 61-årig, men retten kan først bruges 

tidligst tre år før folkepensionsalderen, dvs. mange ansøgere har endnu ikke nået 

alderen, hvor de har mulighed for at gøre brug af en evt. ret til tidlig pension. Det 

er heller ikke alle personer, der ender med at udnytte retten. 

Derudover er det ikke muligt at opgøre, hvad ansøgernes alternative forsørgelses-

grundlag ville have været i fravær af tidlig pension – herunder hvor mange der ville 

have været i beskæftigelse, på efterløn eller en anden offentlig forsørgelse. I 2022 

er fx 65 pct. af målgruppen for tidlig pension efterlønsberettigede, og flere af ansø-

gerne ville formegentlig være gået på efterløn, hvis tidlig pension ikke var en mu-

lighed. Med andre ord ville de alligevel have trukket sig tilbage fra arbejdsmarke-

det. 

 Tabel 2  

Branchetilknytning for ansøgere af ret til tidlig pension, der er i beskæfti-

gelse og andelen af ansatte i branchen i den søgeberettigede alder, der har 

søgt om ret til tidlig pension i perioden frem til 30. november 2021 

Branche 
Antal  

ansøgninger  

Antal ansatte i 
branchen marts 

2021  

Andel ansøgninger 
af søgeberettigede i 

branchen 

Andel samlet 
 ansøgere 

Industri 3.391 27.372 12,4 18,1 

Råstofindvinding 45 383 11,7 0,2 

Bygge og anlæg 1.261 11.319 11,1 6,7 

Transport 1.298 12.020 10,8 6,9 

Offentlig admini-
stration, forsvar og 
politi 

1.471 14.027 10,5 7,8 

Vandforsyning og 
renovation 

156 1521 10,3 0,8 

Energiforsyning 100 1.062 9,4 0,5 

Ejendomshandel og 
udlejning 

425 4.512 9,4 2,3 

Finansiering og for-
sikring 

642 7.184 8,9 3,4 

Rejsebureauer, ren-
gøring og anden 
operationel service 

1036 11789 8,8 5,5 
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Andre serviceydel-
ser  mv. 

597 6.996 8,5 3,2 

Handel 1.766 22.299 7,9 9,4 

Sundhed og social-
væsen 

4.036 53.689 7,5 21,5 

Information og kom-
munikation 

402 5517 7,3 2,1 

Hoteller og restau-
ranter 

166 2.604 6,4 0,9 

Kultur og fritid 238 3776 6,3 1,3 

 Landbrug, skovbrug 
og fiskeri 

133 2.201 6,0 0,7 

Videnservice 583 10615 5,5 3,1 

Undervisning 789 20.585 3,8 4,2 

Uoplyst  216 46 . 1,2 

I alt 18.751 219.517 8,5 100 
 

 Anm.: Branchetilknytning er opgjort for de personer, der er i beskæftigelse i den 10. uge inden ansøgningsdatoen for 

tidlig pension. Beskæftigelse er eksklusiv selvstændige, der ikke udbetaler løn til sig selv.  Antal ansatte i bran-

chen er opgjort på baggrund af BFL202103, Danmarks Statistik og er afgrænset til personer, der er født fra 1. 

juli 1955 til 30. november 1960.  

Kilde: Tidlig pensions fagsystem fra ATP, DREAM, BFL på Danmarks Statistiks myndighedsordning og egne beregnin-
ger. 

 

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister 

 

 


