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30. november 2018 Faktaark 

Fortsat prioritering af socialområdet 

Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførsels

modtagere medfører, at nytilførsler til satspuljen ophører fra 2020, da bidraget til 

satspuljen fremadrettet målrettes en forhøjelse af folkepensionen og overførsels

indkomstmodtageres pensionsopsparing. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er samtidig enige om at afsætte en ny reserve 

svarende til de resterende frigivne midler, der følger af Aftale om udmøntning af sats

puljen for 2019. Frigivne midler dækker over midler i den eksisterende satspulje, 

som endnu ikke er udmøntet til specifikke formål. Hertil tilføres et beløb svarende 

til niveauet for den gennemsnitlige årlige tilførsel til satspuljen som følge af ufor

brugte midler i perioden 2015-2019. Reserven til udmøntning fremgår af tabel 1. 

Regeringen og Dansk Folkeparti vil invitere de øvrige nuværende satspuljeforligs

partier (S, SF, RV, ALT) til en årlig udmøntning af reserven. 

Tabel 1 
Ny reserve til udmøntning 2020-2025 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mio. kr., 2019-pl 

Frigivne midler - 51,1 454,2 788,5 773,7 667,1 

Tilbageførsel sfa. svindelsag i 
Socialstyrelsen 20,0 20,0 20,0 - - - 

Ekstra tilførsel af midler 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Total 90,0 141,1 544,2 858,5 843,7 737,1 

Anm.: Endelig konsolidering af tallene foretages i forbindelse med valideringen af projektoversigten for satspuljen 

for 2019 efter finanslovens vedtagelse. Det kan medføre mindre afvigelser i 2023 og frem. 

Reserven anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds

område m.v., og der gives helt særlig prioritet til socialområdet, som dermed vil 

modtage langt hovedparten af midlerne. Herudover vil det blive prioriteret at un

derstøtte et velfungerende civilsamfund.  

Fra 2020 ophører aktuelle forligsbindinger på eksisterende satspuljebevillinger. 

Som følge heraf – og for at forenkle den nuværende omfattende administration af 

satspuljen – føres der ikke særskilt, løbende status for de eksisterende over 700 

satspuljeprojekter, herunder heller ikke i forhold til uforbrugte midler, der således 

ikke administreres og genudmøntes med den nye reserve.  

Aftalen om satspuljen for 2019 er uforandret og fremgår af finansloven for 2019. 

Øvrige forlig og aftaler, der helt eller delvist er finansieret af satspuljebevillinger, 

gælder fortsat uagtet opsigelsen af satspuljeforliget. 
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Reduktion i aftrapningen af folkepensionen for beskæftigede 

I de senere år er beskæftigelsen for personer over folkepensionsalderen steget 

forholdsvis kraftigt. For eksempel er beskæftigelsesfrekvensen for 65-69-årige 

steget fra godt 12 pct. i 2008 til godt 17 pct. i 2018, jf. figur 1. Det dækker både 

over ældre, der vælger at fortsætte i fuldtidsbeskæftigelse efter folkepensionsalde

ren, og pensionister, der arbejder samtidig med, at de modtager folkepension. Med 

finanslovsaftalen understøttes denne udvikling ved at øge seniorers tilskyndelse til 

at fortsætte på arbejdsmarkedet.  

Folkepensionister har efter gældende regler et bundfradrag på 60.000 kr. pr. år i 

arbejdsindtægten efter AM-bidrag, når indtægtsgrundlaget for beregning af pensi

onstillæg og personlig tillægsprocent opgøres. For at øge gevinsten ved beskæfti

gelse for pensionister, som har begrænsede arbejdsindkomster, forhøjes dette fra

drag til 100.000 kr. Det medfører, at aftrapningen med hensyn til arbejdsindkomst 

reduceres, og at der skal en højere arbejdsindkomst til for at opleve aftrapning af 

pensionstillægget og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken), jf. figur 2. 

Figur 1 
Beskæftigelsesfrekvens for 65-69 årige, 2. kvt. 
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Figur 2 
Aftrapning af ældrecheck og pensionstillæg 
med arbejdsindkomst, enlige 2019  
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Anm.: Figur 1 er baseret på Danmarks Statistiks register over lønmodtagerbeskæftigelsen for 2. kvt. i de enkelte år 

og omfatter derfor ikke selvstændige.  I figur 2 er det antaget, at der ikke er supplerende indkomst udover 

arbejdsindkomst.  Når aftrapningen af den supplerende pensionsydelse først starter omkring 88.000 kr. ved 

gældende regler skyldes det, at aftrapningen først sker, når indtægtsgrundlaget (efter fradraget for 

arbejdsindkomst) overstiger 20.900 kr. og at lønindkomsten i figuren er opgjort før AM-bidrag. 

Kilde: Egne beregninger. 

Forhøjelsen af bundfradraget til 100.000 kr. indebærer, at enlige, der i dag oplever 

aftrapning af pensionstillægget på grund af arbejdsindkomst i 2019, kan opnå en 

stigning i pensionstillægget på op til 12.400 kr. (før skat).  
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Forhøjelse af fradragsbeløbene for den personlige tillægsprocent 
og pensionstillægget 

Efter gældende regler aftrappes den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) 

og pensionstillægget, når den supplerende indkomst fra fx pensionsudbetalinger 

overstiger et vist niveau (fradragsbeløbet)1. Med aftalen forhøjes disse fradragsbe-

løb, således at folkepensionen ikke aftrappes i samme omfang som under gælden-

de regler – fx for pensionister, der har sparet op til pension.

Aftalen indebærer, at fradragsbeløbet i indtægtsregulering af pensionstillægget 

samt fradragsbeløbet for opgørelse af den personlige tillægsprocent, der fx ligger 

til grund for udbetaling af den supplerende pensionsydelse, begge forhøjes med 

15.000 kr. for enlige og med 30.000 kr. for par i 2019, jf. figur 1 og 2. For enlige 

øges fradragsbeløbet for den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) fx fra 

20.900 kr. til 35.900 kr. i 2019, jf. tabel 1 nedenfor. Forhøjelsen af fradragsgrænserne 

udfases gradvist over 15 år og er således bortfaldet i 2034. Forhøjelsen af fra-

dragsbeløbene for pensionstillægget har også virkning for førtidspensionister på 

gammel ordning (tilkendelser før 2003). 

Figur 1 
Forhøjelse af fradragsbeløb for enlige, 2019-
niveau, virkning opgjort i 2019 
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Figur 2 
Forhøjelse af fradragsbeløb for par (gns. pr. 
person), 2019-niveau, virkning opgjort i 2019 
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Anm.: Figuren viser alene forhøjelse af fradragsbeløbene med 15.000 kr. for enlige og 30.000 kr. for par, og 

medtager ikke virkning af løft i folkepensionen (satser og grænser) med 0,2 pct. i 2019. 

Kilde: Egne beregninger. 

Forhøjelsen af fradragsbeløbene indebærer, at enlige pensionister, der efter gæl-

dende regler oplever aftrapning af den supplerende pensionsydelse (ældrecheck), i 

2019 vil få op til 5.100 kr. mere i supplerende pensionsydelse (før skat) end under 

gældende regler. Tilsvarende vil enlige pensionister med aftrapning af pensionstil-

1 I beregningsgrundlaget for pensionstillægget og den personlige tillægsprocent, ses der efter gældende regler 
bort fra arbejdsindkomst op til 60.000 kr. efter AM-bidrag. Med aftalen forhøjes dette fradragsbeløb for 
arbejdsindkomst til 100.000 kr. efter AM-bidrag .  
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lægget opleve en stigning i pensionstillægget på op til 4.600 kr. (før skat) som følge 

af forhøjelsen af fradragsbeløbet.

Tabel 1 
Forhøjelse af fradragsbeløb for den personlige tillægsprocent og pensionstillægget, virkning opgjort 
i 2019 

Personlig tillægsprocent Pensionstillæg 

Enlige Par Enlige Par 

2019-niveau kr. 

Gældende regler 20.900 41.400 72.600 145.700 

Forhøjelse 15.000 30.000 15.000 30.000 

Nye fradragsgrænser 35.900 71.400 87.600 175.700 

Anm.: Tabellen viser alene forhøjelse af fradragsbeløbene med 15.000 kr. for enlige og 30.000 kr. for par, og 

medtager ikke virkning af løft i folkepensionen (satser og grænser) med 0,2 pct. i 2019.  

Kilde: Egne beregninger 

Med Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger (fe

bruar 2018) indførtes et forøget fradrag for indbetalinger til pensionsordninger. 

Fradraget betyder, at tilskyndelsen til fremtidige pensionsindbetalinger styrkes, og 

at opsparende får et højere afkast, således at det såkaldte ”samspilsproblem” er 

håndteret. Den nye forhøjelse af grænserne for modregning betyder, at pensioni

ster, som har sparet op uden denne ekstra tilskyndelse, i stedet får en højere fol

kepension. Da fremtidige generationer af pensionister i stigende omfang har haft 

gevinst ved det forøgede fradrag for pensionsindbetalinger, udfases forhøjelsen 

gradvist over 15 år. 
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Løft i den disponible indkomst for folkepensionister 

Folkepensionisternes disponible indkomst løftes med 1½ mia. kr. i 2019 stigende 

til 2,7 mia. kr. i 2025 som følge af nye pensionsinitiativer i hhv. Aftale om finansloven 

for 2019 og Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing 

for overførselsmodtagere. 

Pensionsinitiativerne1 bidrager isoleret set til et løft i folkepensionisternes dispo

nible på 1,5 mia. kr. i 2019 aftagende til 1,1 mia. kr. i 2025. Den aftagende virk

ning skal ses i sammenhæng med, at forhøjelsen af fradragsgrænserne for den 

supplerende pensionsydelse og pensionstillægget udfases over en 15 årig periode. 

Den ændrede regulering af folkepensionen bidrager til et løft i folkepensionister

nes disponible indkomster på ¼ mia. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025, jf. 

tabel 1.  

Tabel 1 
Løft i den disponible indkomst for folkepensionister (ekskl. seniorpræmie), mio. kr. i 2019-niveau 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mio. kr. (2019-niveau) 

Pensionsinitiativer 1.545 1.425 1.315 1.215 1.210 1.160 1.105 

Øget regulering 0 265 520 780 1.055 1.440 1.630 

Samlet 1.545 1.695 1.835 1.995 2.265 2.495 2.735 

Kr. årligt (2019-niveau) 

Gennemsnit pr. folkepensionist 1.430 1.590 1.750 1.930 2.130 2.320 2.500 

- heraf pensionsinitiativer 1.430 1.340 1.260 1.180 1.140 1.070 1.010 

Anm.: Den øgede regulering er opgjort relativt til et forløb, hvor ydelserne satsreguleres og ikke i forhold til det 

mellemfristede forløb, hvor ydelserne beregningsteknisk følger lønudviklingen. Afledte virkninger på 

helbredstillægget og mediechecken er ikke indregnet. Opgørelsen omfatter herboende folkepensionister. 

Kilde: Egne beregninger på basis af en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. 

Det samlede løft i de disponible indkomster for folkepensionister afspejler sig i en 

årlig gevinst pr. folkepensionist på 1.430 kr. i 2019 stigende til 2.500 kr. i 2025. Af 

de 2.500 kr. i 2025 kan godt 1.000 kr. henføres til gevinster fra pensionsinitiativer. 

Til de anførte virkninger på de disponible indkomster for folkepensionister skal 

det bemærkes, at der herudover kommer et bidrag fra seniorpræmien, fra øget 

helbredstillæg og øget mediecheck, som ikke er indregnet i opgørelsen. 

Derudover skal det bemærkes, at den anførte virkning af fuld lønregulering fra 

2020 og frem, og dermed den samlede virkning, er opgjort relativt til et 

udgangspunkt, hvor ydelser og grænser alternativt var blevet satsreguleret, og der 

var blevet foretaget fradrag til satspuljen. 

1 Øget fradrag for arbejdsindkomst, højere fradragsgrænser for den supplerende pensionsydelse og pensions
tillægget, lempet modregning af indkomst fra ægtefælle og ekstra løft i satserne med 0,2 pct. i 2019. 
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Nyt princip for regulering af folkepension og overførsler 

Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om ny regulering af folkepensionen og 
indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere enige om at styrke både folke
pensionen og den opsparingsbaserede pension. 

På baggrund af aftalen vil folkepensionen fremover følge lønudviklingen, så alle 
folkepensionister får større del i den generelle velstandsfremgang i samfundet. 
Samtidig indføres en obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere. De midler, 
der i dag i kraft af satsreguleringen overføres til satspuljen, skal frem mod 2030 gå 
til overførselsmodtagerenes egen pensionsopsparing. 

Aftalen indebærer følgende for reguleringen af indkomstoverførsler: 

• Folkepensionen bliver fra 2020 reguleret fuldt ud med lønudviklingen, fremfor 
med satsreguleringsprocenten. Den nye regulering svarer til kolonne C i tabel 
1. 

• De indkomsterstattende ydelser omfattet af obligatorisk opsparing  reguleres 
fra 2020 med lønudviklingen minus 0,3 pct. Samtidig indbetales hvert år frem 
til 2030 0,3 pct. ekstra på en obligatorisk pensionsopsparing. Dvs. der 
indbetales 0,3 pct. i 2020, 0,6 pct. i 2021, 0,9 pct. i 2022 osv. op til 3,3 pct. i 
2030. Den nye regulering (inklusiv den obligatoriske opsparing) svarer til ko
lonne F i tabel 1. Dog gælder for førtidspensionister med tilkendelser efter 
gældende regler før 2003 (gammel ordning), at de satsregulerede grænser efter 
gældende regler også fremover følger grænserne for folkepension. 

• Andre ydelser, der i dag indgår i grundlaget for satspuljen, men som ikke 
omfattes af den obligatoriske opsparing, reguleres fortsat med 
satsreguleringsprocenten. Det svarer til kolonne H i tabel 1. Dog gælder, at 
selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelsen (tidligere 
integrationsydelse) reguleres med 1,7 pct. + tilpasningsprocenten for det på
gældende finansår, fremfor med satsreguleringsprocenten, men disse ydelser 
omfattes ikke af obligatorisk opsparing.    

• Alle øvrige ydelser og ordninger, der enten er reguleret med 
satsreguleringsprocenten eller hvis regulering er koblet til denne, herunder fx 
regulering af beløbsgrænserne i personskatteloven §20, fortsætter efter 
gældende regler. 



) 

) 

Sammenhæng mellem årsløn og regulering ved gældende og nye regler (pct.) 

Tabel 1 
Sammenhæng mellem årsløn og regulering ved gældende og nye regler (pct.) 

Folkepension Ydelser omfattet af obligatorisk opsparing Ydelser der ikke omfattes af  
obligatorisk opsparing1

Stigning i årsløn 
(tilpasningsprocent + 2,0) 

Gældende regler 
(satsreguleringsprocent) 

Nye regler  
(2,0 + tilpasningsprocent) 

Gældende regler  
(satsreguleringsprocent) 

Nye regler  
(1,7 + tilpasningsprocent) 

Nye regler inkl.  
opsparing til pension 

Gældende regler  
(satsreguleringsprocent) 

Nye regler  
(uændret regulering) 

A B C = A D = B E = A - 0,3 F = E + 0,3 G = B H = G = B 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,1 1,4 1,4 1,4 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,3 1,6 1,6 1,6 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 1,7 1,7 1,7 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8 1,8 1,8 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,6 1,9 1,9 1,9 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0 

2,1 2,0 2,1 2,0 1,8 2,1 2,0 2,0 

2,2 2,0 2,2 2,0 1,9 2,2 2,0 2,0 

2,3 2,0 2,3 2,0 2,0 2,3 2,0 2,0 

2,4 2,1 2,4 2,1 2,1 2,4 2,1 2,1 

2,5 2,2 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 
2,6 2,3 2,6 2,3 2,3 2,6 2,3 2,3 

2,7 2,4 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,7 
2,8 2,5 2,8 2,5 2,5 2,8 2,5 2,5 

2,9 2,6 2,9 2,6 2,6 2,9 2,6 2,6 

3,0 2,7 3,0 2,7 2,7 3,0 2,7 2,7 

Anm.: Satsreguleringsprocenten for et givent finansår fastsættes på baggrund af lønudviklingen to år forud (lønåret). Fx er satsreguleringsprocenten for finansåret 2019 beregnet med udgangspunkt i lønstigningen for 2017 
opgjort efter metoden beskrevet i Bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv.  
Tabellen viser den generelle sammenhæng mellem udviklingen i årslønnen i lønåret og reguleringen ved gældende og nye regler. De nye regler træder i kraft fra 2020. Hertil kommer oveni virkningen af den aftalte 
regulering i årene 2020-2023 fra Aftale om skattereform 2012. 
1 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelsen (tidligere integrationsydelse) reguleres med 1,7 + tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, fremfor med satsreguleringsprocenten, men omfattes 
ikke af obligatorisk opsparing. 

Kilde: Lov om en satsreguleringsprocent mv. og egne beregninger. 
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Forhøjelse af folkepensionen i 2019 

Efter gældende regler er folkepensionsydelserne (grundbeløb, pensionstillæg og 

supplerende pensionsydelse) i 2019 fastsat på baggrund af en satsreguleringspro

cent på 2,0 pct. 

Med aftalen løftes folkepensionsydelserne i 2019 svarende til en merregulering 

med 0,2 pct.-point fra 2018 til 2019 – dvs. svarende til en satsreguleringsprocent 

på 2,2 pct. Det indebærer blandt andet, at folkepensionen i forhold til gældende 

regler øges med omkring 400 kr. for enlige, der modtager fuld ældrecheck, jf. tabel 

1.  

For pensionist-par, der modtager fuld ældrecheck, øges folkepensionen med godt 

600 kr. (300 kr. pr. person) i forhold til gældende regler.  

Udover merreguleringen af folkepensionsydelserne med 0,2 pct.-point foretages 

en tilsvarende merregulering af de satsregulerede fradragsbeløb, der indgår i be

regning af folkepensionen.   

Tabel 1 
Forhøjelse af satser for folkepensionen i 2019 

Gældende regler Nye satser Ændring

Kr. 

Supplerende pensionsydelse (ældrecheck) 17.500 17.600 100 
Pensionstillæg (for enlige) 82.920 83.088 168
Grundbeløb 75.780 75.924 144 

I alt 176.200 176.612 412

Kilde: Egne beregninger. 

Merreguleringen af folkepensionen i 2019 svarer til, at folkepensionen i 2019 sam

let set reguleres svarende til den lønudvikling, der ligger til grund for beregningen 

af satsreguleringsprocenten.  

Udover løftet i folkepensionen i 2019 indebærer aftalen, at folkepensionen fra 

2020 følger lønudviklingen. Ved at folkepensionen fremover følger lønudviklin

gen frem for satsreguleringen (som under gældende regler), løftes reguleringen af 

folkepensionen med op til 0,3 pct.-point årligt fra 2020, mens fradraget til satspul

jen afskaffes. Det vil sikre, at folkepensionister fuldt ud får del i velstandsstignin

gen i samfundet. 
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Skattefri seniorpræmie 

For at øge den økonomiske gevinst for seniorer, som arbejder efter folkepensi

onsalderen, indføres en ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. for beskæftigelse 

det første år efter folkepensionsalderen. Beløbet reguleres med satsregulerings

procenten. 

Præmien kan optjenes af personer, som er beskæftiget i et omfang, der samlet set 

svarer til i gennemsnit mindst 30 timer ugentligt, fra personen når folkepensions

alderen og 12 måneder frem (svarende til i alt 1.560 betalte arbejdstimer inkl. ferie 

det første år efter folkepensionsalderen). Præmien udbetales efter disse 12 måne

der. 

Seniorpræmien indføres med virkning for alle de årgange, der når folkepensions

alderen fra og med 2019. Dermed omfattes personer født den 1. januar 1954 eller 

senere, som når folkepensionsalderen fra andet halvår 2019. De første præmieud

betalinger sker 12 måneder senere i andet halvår 2020. 

Seniorer vil således optjene ekstra 30.000 kr. skattefrit, hvis de vælger at blive ét år 

ekstra på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, og i denne periode opfylder 

beskæftigelseskravet.  

Da seniorpræmien optjenes fra folkepensionsalderen, flytter optjeningsperioden 

og udbetalingstidspunktet for de enkelte årgange med ændringer i folkepensions

alderen, jf. udvalgte eksempler i tabel 1.  

Tabel 1 
Eksempler på, hvornår seniorpræmien kan optjenes, for de første halvårgange, som er omfattet  

Årgang 
Folke

pensions
alder 

2019 2020 2021 2022

1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår

1. januar 
1954 65½ år Periode, hvor der kan 

optjenes seniorpræmie 
Præmie 

udbetales 

30. juni 1954 65½ år Periode, hvor der kan 
optjenes seniorpræmie 

Præmie 
udbetales 

1. juli 1954 66 år Periode, hvor der kan 
optjenes seniorpræmie 

Præmie 
udbetales 

31. december 
1954 66 år Periode, hvor der kan 

optjenes seniorpræmie 
Præmie 

udbetales 
1. januar 
1955 66½ år Periode, hvor der kan 

optjenes seniorpræmie 

Anm.: Eksemplerne tager udgangspunkt i en person født hhv. primo eller ultimo første og andet halvår. For en 

person født ultimo halvåret er optjeningsperioden forskudt til et halvt år senere i forhold til en person født 

primo halvåret. Seniorpræmien udbetales efter 12 måneder efter folkepensionsalderen til personer, der har 

opfyldt beskæftigelseskravet i optjeningsperioden. 
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Obligatorisk opsparing 

Der betales i dag ikke pensionsbidrag af indkomsterstattende overførselsindkom
ster (bortset fra ATP). Med Finanslovsaftalen indføres en obligatorisk opsparing 
for hovedparten af de indkomsterstattende indkomstoverførsler, som i dag indgår 
i grundlaget for fradraget til satspuljen, jf. nedenfor.  De obligatoriske pensionsbi
drag finansieres ved, at fradrag til satspuljen afskaffes. Bidraget indbetales på ATP 
livslang pension, som de fleste danskere allerede i dag er omfattet af via de nuvæ
rende ATP indbetalinger. Det betyder, at overførselsindkomstmodtagere får en 
større pensionsopsparing og dermed en højere indkomst som pensionist.   

Den obligatoriske opsparing for overførselsmodtagere har virkning fra 2020 og 
indfases i perioden frem mod 2030. Med en årlig stigning i det obligatoriske pen
sionsbidrag på 0,3 pct.-point vil bidraget gradvist stige til 3,3 pct. i 2030, jf. tabel 1. 
Senest i 2029 tages der stilling til om obligatorisk pensionsbidrag skal øges yderli
gere efter 2030.  

Tabel 1 
Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, pct. af udbetalt ydelse før skat 

Pct. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Bidragsprocent 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 

Set i forhold til det forudsatte i de mellemfristede fremskrivninger, vil de obligato
riske fradragsberettigede pensionsindbetalinger på bekostning af fradraget til sats
puljen medføre en svækkelse af den offentlige saldo med ca. 0,2 mia. kr. i 2020 
stigende til ca. 1,0 mia. kr. i 2025, som primært kan tilskrives udskydelse af skat og 
tilbageløb af indbetalingerne. 

Følgende overførselsindkomster omfattes af den obligatoriske opsparing: 

Tabel 2 
Indkomsterstattende overførselsindkomster omfattet af obligatorisk opsparing 

Arbejdsløshedsdagpenge Førtidspension Ledighedsydelse 

Barselsdagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse 

Efterløn Uddannelseshjælp Statens voksenuddannelsesstøtte 

Feriedagpenge Flekslønstilskud Sygedagpenge 

Fleksydelse Ressourceforløbsydelse 
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Obligatorisk opsparing – eksempler på pensionsbidrag 

Den obligatoriske opsparing for overførselsmodtagere har virkning fra 2020 og 
indfases i perioden frem mod 2030. Med en årlig stigning i det obligatoriske pen
sionsbidrag på 0,3 pct.-point vil bidraget gradvist stige til 3,3 pct. i 2030. 

Med de givne indbetalingsprocenter vil det gælde, at en enlig førtidspensionist på 
ny ordning med en årlig ydelse på ca. 225.000 kr. indbetaler 675 kr. (2019-niveau) i 
2020 stigende til ca. 7.300 kr. (2019-niveau) i 2030, jf. figur 1.  

En fuldtidsdagpengemodtager med maks. dagpenge på ca. 222.000 kr. årligt 
(2019-niveau) indbetaler 665 kr. i 2020 stigende til ca. 7.200 kr. i 2030. Typisk vil 
fx arbejdsløshed være af kortere varighed, hvilket vil reducere det årlige bidrag ift. 
personer, der modtager dagpenge i hele året. Eksempelvis er den gennemsnitlige 
ledighedsgrad for dagpengemodtagere 26 pct. Med den højeste dagpengesats sva
rer det til en gennemsnitlig årlig pensionsindbetaling på 170 kr. i 2020. Tilsvarende 
er den årlige indbetaling 1.870 kr. i 2030, jf. figur 2. 

Figur 1 
Årlig indbetaling til obligatorisk opsparing – 
Førtidspensionist (ny ordning)  
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Figur 2 
Årlig indbetaling til obligatorisk opsparing fra 
arbejdsløshedsdagpenge  
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Anm.: Den gennemsnitlige ledighedsgrad for en dagpengemodtager på 26 pct. i figur 2. 
Kilde: Familietypemodellen og egne beregninger 
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Reduceret aftrapning af folkepensionen ved indkomst fra ikke
pensioneret ægtefælle/samlever 

For folkepensionister, der er gift eller samlevende med en ikke-pensionist, bliver 
folkepensionens pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) 
aftrappet som følge af ægtefællens indkomst, hvis denne indkomst overstiger et 
vist niveau. Omfanget af denne aftrapning reduceres. Det giver både højere pen
sion til pensionisten og øget tilskyndelse til beskæftigelse for ægtefællen, hvis æg
tefællen/samleveren har en indkomst på et niveau, der leder til aftrapning.  

Med aftalen øges det eksisterende fradrag i indtægtsgrundlaget for den sociale 
pension som følge af en ikke-pensioneret ægtefælle/samlevers indkomst. For fol
kepensionister og førtidspensionister på gammel ordning udgør fradraget under 
gældende regler halvdelen af indkomsten op til 227.300 kr. (2019-niveau), dvs. 
maksimalt 113.650 kr. (½ × 227.300 kr.). Det maksimale fradrag i indtægtsgrund
laget hæves med 40.000 kr. i 2019-niveau ved at øge grænsen på 227.300 kr. med 
80.000 kr. (til 307.300 kr.). 

I forhold til gældende regler indebærer det, at for ægtefæller/samlevere, der ikke 
er pensionist, vil en mindre del af indkomsten over 227.300 kr. indgå i indtægts
grundlaget. Bidraget til den sammensatte marginalprocent reduceres for nogle 
indkomstgrupper og øges for andre, jf. figur 2.  

Figur 1 
Forhøjelse af det maksimale fradrag i 
indtægtsgrundlaget fra ægtefælle/samlever 
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Figur 2 
Virkning af forhøjelsen af det maksimale 
fradrag på den sammensatte marginalprocent 

Anm.: I illustrationerne er der taget udgangspunkt i, at den ikke-pensionerede ægtefælle eller samlever kan udnytte 
fradraget på 10.000 kr. Indkomsten er opgjort efter AM-bidrag. Det er forudsat at pensionisten ikke har 
supplerende indkomst. 

Kilde: Egne beregninger. 

Regelændringerne indebærer, at folkepensionister, der oplever aftrapning af pen
sionstillægget som følge af indkomsten fra en ægtefælle/samlever, der ikke er pen
sionist, kan opleve en stigning i pensionstillægget på op til ca. 12.800 kr. (før skat) 
som følge af den reducerede aftrapning. 
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Reduceret aftrapning af førtidspensionen (ny ordning) ved ind
komst fra ikke-pensioneret ægtefælle/samlever 

For førtidspensionister på ny ordning (tilkendelser efter 2003) aftrappes førtids
pensionen som følge af indkomst fra ægtefælle eller samlever. Omfanget af denne 
aftrapning reduceres. Det giver øget pension til pensionisten og øget tilskyndelse 
til beskæftigelse for ægtefællen/samleveren, hvis vedkommende har en indkomst i 
det interval, der berøres af ændringen. 

For at øge rådighedsbeløbet og lempe indtægtsreguleringen for førtidspensionister 
på ny ordning (tilkendelser efter 2003) øges fradraget for ægtefælles/samlevers 
indkomst på 196.728 kr. med 40.000 kr. i 2019-niveau. Det indebærer, at det for 
ægtefæller/samlevere med indkomster over 196.728 kr. vil være en mindre del af 
indkomsten, der kan føre til aftrapning af førtidspensionen, jf. figur 1.  

Forhøjelsen af fradraget medfører, at bidraget til den sammensatte marginalpro
cent fra aftrapningen reduceres for nogle indkomstgrupper og øges for andre, jf. 
figur 2.    

Figur 1 
Forhøjelse af fradraget for ægtefælles/ 
samlevers indkomst 
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Figur 2 
Virkning af forhøjelsen af fradraget på den 
sammensatte marginalprocent 
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Anm.: Indkomsten er opgjort efter AM-bidrag. Det er forudsat, at pensionisten ikke har supplerende indkomst. 
Kilde: Egne beregninger. 
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Virkning på rådighedsbeløbet for familietypeeksempler 

Dette faktaark illustrerer på baggrund af familietypeeksempler virkningen på fol
kepensionisters rådighedsbeløb i 2019 og 2025 af aftalerne om forbedret rådig
hedsbeløb for pensionister og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet i Aftale 
om finansloven for 2019 og Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligato
risk opsparing for overførselsmodtagere fordelt på initiativerne: 

1) En forhøjelse af grænserne for indkomstaftrapning af den supplerende pensi
onsydelse (ældrecheck) og folkepensionens pensionstillæg med 15.000 kr. for 
enlige (30.000 kr. for par) i 2019, som udfases over 15 år. 

2) En forhøjelse af fradraget for arbejdsindkomst fra 60.000 kr. til 100.000 kr. i 
grundlaget for beregningen af folkepensionens pensionstillæg og den supple
rende pensionsydelse. 

3) Merregulering af folkepensionen i 2019 med 0,2 pct.-point. 
4) Afskaffelsen af fradraget på 0,3 pct.-point til satspuljen i reguleringen af folke

pensionen fra 2020. 

Disse tiltag er nærmere beskrevet i aftaleteksterne og faktaark på Finansministeri
ets hjemmeside. Familietypeeksemplerne viser de isolerede virkninger af disse 
tiltag, og der er ikke indregnet virkninger af initiativerne seniorpræmie eller lempet 
aftrapning af pensionstillæg som følge af en ikke-pensioneret ægtefælle/samlever i 
Aftale om finansloven for 2019.  

Familietyperne udgøres af henholdsvis en enlig pensionist, der modtager fuld 
supplerende pensionsydelse, en enlig pensionist, der har private pensionsudbeta
linger for 100.000 kr. og derfor ligger i aftrapningsintervallet for pensionstillægget, 
og en enlig pensionist med private pensionsudbetalinger på 100.000 kr. og ar
bejdsindkomst på 150.000 kr., der ligeledes ligger i aftrapningsintervallet for pen
sionstillægget. Endelig omfatter eksemplerne en enlig pensionist, der har private 
pensionsudbetalinger for 400.000 kr. og derfor alene modtager folkepensionens 
grundbeløb.1

Den samlede virkning på de pågældende familietypers rådighedsbeløb i 2019 og 
2025 er vist i tabel 1. Bidragene fra de enkelte initiativer fremgår af bilag 1. 

1 De beregningstekniske forudsætninger for de pågældende familietyper er beskrevet i bilag 2. 
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Blandt ikke-beskæftigede pensionister vil stigningen i den sociale pension være 
størst for personer, der ligger i aftrapningsintervallet for den sociale pension både 
før og efter den midlertidige forøgelse af fradragsgrænserne (punkt 1 ovenfor).  

For personer med en likvid formue under grænsen for supplerende pensionsydel
se vil dette i 2019 omfatte pensionister med private pensionsudbetalinger i inter
vallet fra ca. 36.000 kr. til ca. 341.000 kr. for enlige og fra ca. 71.500 kr. til ca. 
404.000 kr. for par (samlede pensionsudbetalinger).2 Stigningen i den sociale pen
sion vil endvidere være en smule større for personer i den (nederste) del af aftrap
ningsintervallet, der vedrører den supplerende pensionsydelse. 

Det bemærkes, at beregningerne alene skal ses som illustrationer af virkningerne 
for udvalgte typeeksemplers rådighedsbeløb. Beregningerne dækker således ikke 
alle mulige situationer og er ikke nødvendigvis repræsentative for pensionisterne 
samlet set. 

Tabel 1 
Samlet virkning af indgåede aftaler på rådighedsbeløbet i 2019 og 2025 for udvalgte familietype
eksempler af enlige pensionister 

Kr., 2019-niveau Fuld supplerende 
pensionsydelse Aftrapning af pensionstillægget Kun grundbeløb 

Ingen anden 
privat indkomst 

100.000 kr. i privat 
pensionsudbetaling 

100.000 kr. i privat 
pensionsudbetaling 

og 150.000 kr. i 
arbejdsindkomst 

400.000 kr. i privat 
pensionsudbetaling 

2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 

Folkepension i alt 400 3.550 5.000 6.350 17.350 16.700 150 1.450 

- Grundbeløb 150 1.450 150 1.450 150 1.450 150 1.450 

- Pensionstillæg 150 1.650 4.850 4.900 17.200 15.200 0 0 

- Suppl. pensionsydelse 100 450 0 0 0 0 0 0 

Personlige skatter -150 -1.350 -1.900 -2.400 -6.600 -6.350 -50 -550 

Virkning for ejere 250 2.200 3.100 3.950 10.800 10.350 100 900 

Boligydelse -50 -350 -850 -1.150 0 0 0 0 

Virkning for lejere  200 1.850 2.250 2.750 10.800 10.350 100 900 

Anm.: Alle beløb er afrundet til nærmeste 50 kr. Afrundingen medfører, at de enkelte delelementer ikke 
nødvendigvis summer til den samlet virkning. Typen ”Fuld supplerende pensionsydelse” tager udgangspunkt 
i standardfamilietypen enlig pensionist i lejebolig (fra Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel), der 
ikke har nogen arbejdsindkomst eller pensionsudbetalinger, og som derfor modtager fuld supplerende pensi
onsydelse (ældrecheck). De beregningstekniske antagelser for de øvrige typer følger denne standardfamiliety
pe, men forudsætningerne vedrørende private pensionsudbetalinger og arbejdsindkomst er ændret som an
ført i tabellen. Både den enlige pensionist med private pensionsudbetalinger på 100.000 kr. og en arbejdsind
komst på 150.000 kr. og den enlige pensionist med private pensionsudbetalinger på 400.000 kr. har for store 
indkomster til at modtage boligydelse og bliver derfor ikke modregnet heri. 

Kilde: Egne beregninger. 

2 For personer med en likvid formue, der overstiger grænsen for supplerende pensionsydelse (ældrecheck) vil 
dette i 2019 omfatte pensionister med private pensionsudbetalinger i intervallet fra ca. 87.600 kr. til ca. 
341.000 kr. for enlige og fra ca. 175.700 kr. til ca. 404.000 kr. for par (samlede pensionsudbetalinger). 
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Bilag 1: Ændring i rådighedsbeløb fordelt på initiativer 

Bilagstabel 1 
Samlet virkning på rådighedsbeløbet i 2019 og 2025 for udvalgte familietypeeksempler af enlige 
pensionister fordelt på de enkelte initiativer i de indgåede aftaler 

Kr., 2019-niveau Fuld supplerende 
pensionsydelse Aftrapning af pensionstillægget Kun grundbeløb 

Ingen anden 
privat indkomst 

100.000 kr. i privat 
pensionsudbetaling 

100.000 kr. i privat 
pensionsudbetaling 

og 150.000 kr. i 
arbejdsindkomst 

400.000 kr. i privat 
pensionsudbetaling 

Virkning på udbetalinger af folkepension (efter skat) 

2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 

Midlertidigt fradrag 0 0 2.900 1.700 2.850 1.700 0 0 

Fradrag for arb.indkomst 0 0 0 0 7.650 6.400 0 0 

Merregulering på 0,2 pct. 250 250 250 200 250 200 100 100 

Satsregulering 0 1.950 0 2.000 0 2.000 0 800 

Virkning for ejere (I) 250 2.200 3.100 3.950 10.800 10.350 100 900 

Afledt virkning på boligydelse

2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 

Midlertidigt fradrag 0 0 -800 -350 0 0 0 0 

Fradrag for arb.indkomst 0 0 0 0 0 0 0 0 

Merregulering 0,2 pct. -50 -50 -100 -50 0 0 0 0 

Satsregulering 0 -300 0 -750 0 0 0 0 

Virkning på boligyd. (II) -50 -350 -850 -1.150 0 0 0 0 

Virkning for lejere (I)+(II) 200 1.850 2.250 2.750 10.800 10.350 100 900

Anm.:  Alle beløb er afrundet til nærmeste 50 kr. Afrundingen medfører, at de enkelte delelementer ikke 
nødvendigvis summer til den samlet virkning. Endvidere bevirker afrunding, samt at udbetalingerne af 
grundbeløbet og pensionstillægget afrundes til nærmeste tal, der går op i 12, at virkningen i 2019 og 2025 af 
merreguleringen på 0,2 pct.-point af folkepension varierer med hhv. 250 kr. og 200 kr. for pensionisterne i 
aftrapningsintervallet. Typen ”Fuld supplerende pensionsydelse” tager udgangspunkt i standardfamilietypen 
enlig pensionist i lejebolig (fra Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel), der ikke har nogen 
arbejdsindkomst eller pensionsudbetalinger, og som derfor modtager fuld supplerende pensionsydelse 
(ældrecheck). De beregningstekniske antagelser for de øvrige typer følger denne standardfamilietype, men 
forudsætningerne vedrørende private pensionsudbetalinger og arbejdsindkomst er ændret som anført i 
tabellen. Både den enlige pensionist med private pensionsudbetalinger på 100.000 kr. og en arbejdsindkomst 
på 150.000 kr. og den enlige pensionist med private pensionsudbetalinger på 400.000 kr. har for store 
indkomster til at modtage boligydelse og bliver derfor ikke modregnet heri. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Bilag 2: Beregningstekniske forudsætninger 

Bilagstabel 2 
Beregningstekniske forudsætninger for familietypeberegningerne med udgangspunkt i gældende 
regler i 2019 og i 2019-niveau 

Fuld supplerende 
pensionsydelse Aftrapning af pensionstillægget Kun grundbeløb 

Ingen anden 
privat indkomst 

100.000 kr. i 
privat pensi

onsudbetaling 

100.000 kr. i privat 
pensionsudbetaling 

og 150.000 kr. i 
arbejdsindkomst 

400.000 kr. i 
privat pensions

udbetaling 

Indkomstkomponenter 

Lønindkomst 0 0 150.000 0 

Private pensionsudbetalinger 0 100.000 100.000 400.000 

Folkepension 176.200 150.250 126.150 75.800 

- Heraf grundbeløb 75.800 75.800 75.800 75.800 

- Heraf pensionstillæg 82.900 74.450 50.350 0 

- Heraf suppl. pensionsydelse 17.500 0 0 0 

Mediecheck 250 0 0 0 

Indkomst før skat 176.450 250.250 376.150 475.800 

- Skatter og AM-bidrag 48.250 76.500 127.800 162.950 

+ Boligydelse 34.650 24.600 0 0 

+ Personlige tillæg 3.300 0 0 0 

= Disponibel indkomst 166.150 198.350 248.350 312.800 

Anm.: Alle beløb er afrundet til nærmeste 50 kr. Typen ”Fuld supplerende pensionsydelse” tager udgangspunkt i 
standardfamilietyperne enlig pensionist i lejebolig (fra Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel), der 
ikke har nogen arbejdsindkomst eller pensionsudbetalinger, og som derfor modtager fuld supplerende 
pensionsydelse. De beregningstekniske antagelser for de øvrige typer følger denne standardfamilietype, men 
forudsætningerne vedrørende private pensionsudbetalinger og arbejdsindkomst er ændret som anført i 
tabellen. Alle de pågældende familietyper bor således til leje i en 70 m2 bolig, og har en årlig husleje på 56.150 
kr.. Forudsætningerne vedrørende bolig indgår i beregningerne af typernes eventuelle boligydelse og kan 
derfor have betydning for, hvor meget typernes eventuelle boligydelse aftrappes ved højere udbetalinger af 
folkepension (pensionstillæg og grundbeløb). Endvidere følger det, at alle typerne er medlemmer af 
folkekirken. Endeligt er det antaget, at familietyperne har en kommune- og kirkeskatteprocent på samlet 
25,78 pct.  

Kilde: Egne beregninger. 
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Provenuvirkninger af initiativer på pensionsområdet 

Med de nye pensionsinitiativer i Aftale om finansloven for 2019 er der merudgifter 
efter skat, boligstøtte, tilbageløb og adfærd på ca. 1,3 mia. kr. i 2019 og ca. 1,1 mia. 
kr. i 2025, jf. tabel 1.  

Med Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for over
førselsmodtagere bortfalder fradraget til satspuljen i reguleringen af overførselsind
komster, og der indføres en obligatorisk pensionsopsparing for en række af disse. 
I forhold til grundforløbet for de mellemfristede fremskrivninger medfører de 
fradragsberettigede indbetalinger til den obligatoriske pensionsopsparing en svæk
kelse af den offentlige saldo (inkl. adfærd) med knap 0,2 mia. kr. i 2020 stigende til 
ca. 1,0 mia. kr. i 2025 primært som følge af udskydelse af skat og tilbageløb af 
indbetalingerne. Efterhånden som pensionsopsparingen giver anledning til pensi
onsudbetalinger, vil øgede skatteindtægter og aftrapning af offentlige pensions
ydelser i stigende omfang modvirke den svækkelse af den offentlige saldo, som 
udskydelsen af skat og tilbageløb af indbetalingerne isoleret set medfører på kort 
sigt, jf. tabel 2 nedenfor. 

Af tabel 3 og tabel 4 nedenfor fremgår merudgifterne af de enkelte initiativer i 
pensionsinitiativerne i Aftale om finansloven for 2019 opgjort henholdsvis umiddel
bart (efter skat og boligstøtte) og efter tilbageløb.  

Tabel 1 
Samlet merudgift efter skat, afledt virkning på boligstøtte, tilbageløb og adfærd som følge af 
pensionsinitiativerne i Aftale om finanslovsen for 2019 

Mio. kr., 2019-niveau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Øget rådighedsbeløb for pensionister 

Løft af folkepension i 2019 med ekstra 0,2 pct. 140 140 140 140 140 140 140 

Midlertidig forhøjelse på 15.000 kr. af indkomstgræn
serne for aftrapning af den personlige tillægsprocent og 
pensionstillægget 

920 840 770 700 670 620 570 

2 Øget tilskyndelse til beskæftigelse for pensionister 
og evt. ikke-pensioneret ægtefælle/samlever 
Fradrag for arbejdsindkomst forhøjes fra 60.000 kr. til 
100.000 kr. 140 120 110 110 120 130 130 

Ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. -20 60 60 60 20 130 130 

Forhøjelse af indkomstgrænse for en ikke-pensioneret 
ægtefælles indkomst i forbindelse med aftrapning af 
pension for folkepensionister og førtidspensionister 

130 130 130 130 130 130 130 

Samlet merudgift (1+2) 1.320 1.300 1.210 1.130 1.080 1.150 1.100 

Anm.: Afrunding til nærmeste 10 mio. kr. Summen af de enkelte delelementer kan afvige fra totalen pga. afrunding. 
Kilde: Egne beregninger. 
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Virkningen af hver af de to aftaler fremgår af tabel 2. For Aftale om ny regulering af 
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere er virkningen 
opgjort i forhold til grundforløbet for de mellemfristede fremskrivninger. 

Tabel 2 
Merudgift som følge af pensionsinitiativer i Aftale om finansloven for 2019 og Aftale om ny 
regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere  

Mia. kr., 2019-niveau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Samlet merudgift efter skat, afledt virkning på boligstøtte, 
tilbageløb og adfærd 

Pensionsinitiativer i finanslovsaftalen for 2019 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 

Obligatorisk pensionsopsparing 0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 

Samlet merudgift efter skat, afledt virkning på boligstøtte og 
tilbageløb 

Pensionsinitiativer i finanslovsaftalen for 2019 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 

Obligatorisk pensionsopsparing 0,0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 

Samlet merudgift efter skat og afledt virkning på boligstøtte 

Pensionsinitiativer i finanslovsaftalen for 2019 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 

Obligatorisk pensionsopsparing 0,0 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 
 

Anm.: Afrunding til nærmeste 100 mio. kr. Virkningen af obligatorisk opsparing er opgjort med udgangspunkt i 
grundforløbet i de mellemfristede fremskrivninger.  

Kilde: Egne beregninger. 
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I tabel 3 fremgår merudgifterne af pensionsinitiativerne i Finanslovsaftalen for 2019 
efter skat, boligstøtte og tilbageløb. 

Tabel 3 
Samlet merudgift efter skat, afledt virkning på boligstøtte og tilbageløb som følge af 
pensionsinitiativerne i Finanslovsaftalen for 2019 

Mio. kr., 2019-niveau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Øget rådighedsbeløb for pensionister 

Løft af folkepension i 2019 med ekstra 0,2 pct. 140 140 140 140 140 140 140 

Midlertidig forhøjelse på 15.000 kr. af indkomstgræn-
serne for aftrapning for den personlige tillægsprocent 
og pensionstillægget 

880 810 740 670 640 590 540 

2 Øget tilskyndelse til beskæftigelse for pensionister 
og evt. ikke-pensioneret ægtefælle/samlever 
Fradrag for arbejdsindkomst forhøjes fra 60.000 kr. til 
100.000 kr. 130 120 110 100 120 120 120 

Ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. 0 110 110 110 110 220 220 

Forhøjelse af indkomstgrænse for en ikke-pensioneret 
ægtefælles indkomst i forbindelse med aftrapning af 
pension for folkepensionister og førtidspensionister 

130 130 130 120 130 130 130 

Samlet merudgift (1+2) 1.280 1.310 1.220 1.140 1.130 1.200 1.160 

Anm.: Afrunding til nærmeste 10 mio. kr. Summen af de enkelte delelementer kan afvige fra totalen pga. afrunding. 
Kilde: Egne beregninger. 
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I tabel 4 fremgår de umiddelbare merudgifter (efter skat og boligstøtte) af 
pensionsinitiativerne i Finanslovsaftalen for 2019. 

Tabel 4 
Samlet merudgift efter skat og afledt virkning på boligstøtte som følge af pensionsinitiativerne i 
Finanslovsaftalen for 2019 

Mio. kr., 2019-niveau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Øget rådighedsbeløb for pensionister 

Løft af folkepension i 2019 med ekstra 0,2 pct. 190 190 180 180 190 190 190 

Midlertidig forhøjelse på 15.000 kr. af indkomstgræn
serne for aftrapning af den personlige tillægsprocent og 
pensionstillægget 

1.170 1.070 980 890 850 780 720 

2 Øget tilskyndelse til beskæftigelse for pensionister 
og evt. ikke-pensioneret ægtefælle/samlever 
Fradrag for arbejdsindkomst forhøjes fra 60.000 kr. til 
100.000 kr. 170 160 150 140 150 160 160 

Ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. 0 150 150 150 150 300 290 

Forhøjelse af indkomstgrænse for en ikke-pensioneret 
ægtefælles indkomst i forbindelse med aftrapning af 
pension for folkepensionister og førtidspensionister 

170 170 170 160 170 170 170 

Samlet merudgift (1+2) 1.700 1.730 1.620 1.510 1.500 1.590 1.530 

Anm.: Afrunding til nærmeste 10 mio. kr. Summen af de enkelte delelementer kan afvige fra totalen pga. afrunding. 
Kilde: Egne beregninger. 
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Familiesammenføringsloft 

Der er behov for at sende et klart signal om, at der er en grænse for, hvor mange 

familiesammenføringer til flygtninge Danmark kan håndtere. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at der med inspiration fra 

Tyskland indføres regler om et loft over familiesammenføring til flygtninge. Det 

er centralt, at tilstrømningen af flygtninge og deres familier ikke må true sammen

hængskraften i Danmark, og at Danmark i videst muligt omfang selv styrer til

strømningen. Det er afgørende, at Danmark ikke igen kommer i en situation som i 

efteråret 2015. Derfor skal Danmark have et familiesammenføringsloft.  

Loftet skal give myndighederne et yderligere værktøj i en situation, hvor antallet af 

asylansøgere stiger kraftigt, og det på den baggrund kan forudses, at det samlede 

system til håndtering af flygtninge mv. bliver presset. Det kan f.eks. skyldes, at 

kapaciteten hos udlændingemyndighederne og absorptionsevnen i kommunerne, 

herunder i forhold til boligmassen eller selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, 

er under meget stort pres eller helt brugt op. Loftet vil blive administreret inden 

for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. 

Loftet skal omfatte familiesammenføring til alle grupper af flygtninge, dvs. udlæn

dinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, 2 og 3, samt § 8. 

Loftet kan – i modsætning til det tyske loft – også omfatte konventionsflygtninge, 

fordi Danmark ikke er bundet af familiesammenføringsdirektivet. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er samtidig enige om at indføre et loft, der virker. 

Loftet over antallet af familiesammenføringstilladelser til familiemedlemmer til 

herboende flygtninge skal aktiveres administrativt af udlændinge- og integrations

ministeren.  

Loftet skal aktiveres, medmindre det med sikkerhed vil være i strid med Dan

marks internationale forpligtelser at foretage en ekstraordinær udskydelse af en 

anerkendt ret til familiesammenføring baseret på absorptionsmæssige og kapaci

tetsmæssige forhold. Det vil således blive fastsat ved lov, at udlændinge- og inte

grationsministeren har pligt til at aktivere loftet i disse tilfælde. 

Loftet kan aktiveres, uanset om nødbremsen – som gør det muligt at afvise asyl

ansøgere ved grænsen – aktiveres, fordi loftet er en ren national foranstaltning, 

som ikke direkte er afhængig af situationen i øvrige lande eller af Dublin-systemet. 

Loftet vil således i nogle tilfælde kunne aktiveres før nødbremsen. 

Aftaleparterne mødes halvårligt for at drøfte status på udviklingen. 
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Midlertidighed, inddragelse og hjemsendelse 

Langt de fleste af de flygtninge, som har fået midlertidig opholdstilladelse, ophol

der sig stadig i Danmark. En analyse viser, at 9 ud af 10 flygtninge eller familie

sammenførte til flygtninge, som er kommet i løbet af de seneste 20 år, fortsat er i 

Danmark.  

Der indføres derfor en række initiativer, som gør det klart, at opholdet er midler

tidigt og øger muligheden for at inddrage midlertidige opholdstilladelser. Ud

gangspunktet skal således i endnu højere grad være, at flygtninge skal vende hjem, 

når behovet for beskyttelse er væk. Mens flygtninge er i Danmark, skal de hurtigst 

muligt i beskæftigelse og blive selvforsørgende.  

Nedenfor er nogle udvalgte initiativer, som gennemføres med finanslovsaftalen 

for 2019: 

• Opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge vil for 
alle flygtningegrupper fremover alene blive udstedt med henblik på midlerti
digt ophold. Udlændinge vil fremover ved ankomst til Danmark og løbende 
herefter blive orienteret om, at deres ophold i Danmark som udgangspunkt er 
midlertidigt.  

• Fremover skal opholdstilladelser som udgangspunkt inddrages, når beskyttel
sesbehovet ikke længere er til stede. Der indsættes en ny bestemmelse i udlæn
dingeloven, hvorefter inddragelse/nægtelse af forlængelse af en opholdstilla
delse til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvor grundlaget for 
opholdstilladelsen ikke længere er til stede, fremover altid skal inddrages, når 
det er muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser.  

Det forventes, at en sådan ny bestemmelse sammen med de øvrige nye initia

tiver om midlertidighed og styrket kontrol vil have en mærkbar effekt på den 

danske inddragelsespraksis vedrørende flygtninge og familiesammenførte til 

flygtninge.  

• Børns tilknytning til Danmark skal tillægges mindre betydning i sager om ind
dragelse/nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse. Myndighedernes praksis 
skærpes i sager om inddragelse/nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser 
således, at et barns selvstændige tilknytning til Danmark vil blive tillagt mindre 
betydning ved myndighedernes vurdering, end det er tilfældet i dag.  
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• Midlertidige opholdstilladelser skal gennemgås kontinuerligt og håndteringen 
af forlængelsessager skal styrkes. Udlændingemyndigheder vil løbende under
søge sager, hvor der kan være grundlag for inddragelse/nægtelse af forlængelse 
af opholdstilladelser. 

• Der skal uddannes eksperter i fingeraftryk og ansigtssammenligning, hvilket 
skal styrke indsatsen for at afsløre look-alike-svindel og misbrug af ægte do
kumenter. Der udstationeres endvidere en ID-attaché med dokumentteknisk 
baggrund fra Nationalt ID-center på en dansk ambassade for at styrke ID-
kontrollen, allerede inden udlændinge ankommer til Danmark.  

• Repatrieringsordningen styrkes, så den også omfatter udlændinge fra områder, 
hvor der meddeles midlertidig beskyttelsesstatus og så personer med dobbelt 
statsborgerskab, herunder dansk, ved at frasige sig det danske, kan søge repa
triering. Samtidig får kommunerne mulighed for at tilbyde opkvalificering til 
udlændinge med henblik på hjemrejse og skal fremover – som en fast del af 
den lokale beskæftigelsesplan – beskrive, hvordan de arbejder med rådgivning 
og information om repatriering. 
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Strafskærpelse for overtrædelse af indrejseforbud 

Straffen for overtrædelse af indrejseforbud skærpes markant. Udlændinge, som 

oprindelig er udvist ved dom i forbindelse med en straf på mindst 3 måneders 

ubetinget fængsel, og indrejser i strid med et indrejseforbud, idømmes fremover 

en minimumsstraf på 1 års fængsel. 

Når en udlænding udvises ved dom, bortfalder udlændingens opholdstilladelse, og 

udlændingen må ikke uden tilladelse på ny indrejse og opholde sig her i landet 

(indrejseforbud).  

Kriminelle udlændinge, der er udvist af Danmark, og som er udrejst eller udsendt, 

skal respektere deres udvisning og indrejseforbud.  

Et højere strafniveau er et klart og mærkbart signal om, at udlændinge, der har 
begået alvorlig kriminalitet, ikke skal kunne spekulere i at trodse et indrejseforbud 
og vende tilbage til Danmark for i værste fald at begå ny kriminalitet.  

Derfor skærpes straffen til minimum 1 års ubetinget fængsel for de udlændinge, 

som oprindelig er udvist ved dom i forbindelse med en straf på mindst 3 måne

ders ubetinget fængsel, men som alligevel genindrejser i strid med et indrejsefor

bud.  

Udlændinge, der ikke tidligere har begået alvorlig kriminalitet, vil fortsat blive 

straffet i overensstemmelse med de regler, der gælder i dag.  

Strafskærpelsen træder i kraft i løbet af 2019 og vil medføre merudgifter for kri

minalforsorgen på 20,3 mio. kr. årligt i 2020-2022, jf. tabel 1. 

Tabel 1 
Økonomi forbundet med strafskærpelse 

Mio. kr. (pl-2019) 2019 2020 2021 2022
Strafskærpelse 5,1 20,3 20,3 20,3 
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Strafskærpelse for overtrædelse af opholds-, melde- og 
underretningspligt 

Straffen for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligten skærpes 

markant for så vidt angår udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste.  

Udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er som udgangspunkt pålagt op

holds-, melde- og underretningspligt. De pågældende udlændinge er underlagt 

kontrolforpligtigelser for at sikre, at myndighederne ved, hvor de er, så politiet 

kan få fat i dem, når der opstår mulighed for udsendelse. Det er uacceptabelt, hvis 

de bryder de forpligtelser, de er pålagt. 

Derfor skærpes straffen, så udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle, der 

overtræder opholds-, melde- og underretningspligten, fremover straffes markant 

hårdere end i dag.  

Straffen for overtrædelse af opholds-, melde-, og underretningspligten vil allerede 

i 2019 som udgangspunkt blive mangedoblet i 1.gangstilfælde og i øvrigt skærpet i 

gentagelsestilfælde. I 1. halvår 2021 bliver straffen yderligere skærpet med som 

udgangspunkt mere end en 15-dobling i 1.gangstilfælde i forhold til i dag. Straffen 

i gentagelsestilfælde hæves også yderligere. 

Eksempelvis vil en overtrædelse af opholds-, melde-, og underretningspligten 10 

eller flere gange på en måned fremadrettet efter 2021 som udgangspunkt skulle 

straffes med 4 måneders ubetinget fængsel i et 1.gangstilfælde. I dag vil straffen 

som udgangspunkt være 7 dages ubetinget fængsel.  

Et 4.gangstilfælde, hvor der er sket overtrædelse af opholds-, melde-, og underret

ningspligten 10 eller flere gange på en måned, vil fremadrettet efter 2021 som 

udgangspunkt skulle straffes med 1 års ubetinget fængsel.  

Med de strafskærpelser, som træder i kraft i 2019, bliver en udlænding på tålt op

hold eller en udvist kriminel, der i 1. gangstilfælde overtræder både opholds-, mel

de-, og underretningspligten, som udgangspunkt straffet med 40 dages fængsel 

allerede efter 2 dages udeblivelse. Dermed kan udlændingen varetægtsfængsles 

med henblik på strafforfølgning. I dag vil udlændingen som udgangspunkt slippe 

med en advarsel. 

Strafskærpelsen indebærer behov for at etablere ca. 50 lukkede fængselspladser i 

tilknytning til udvisningsfængslet i Ringe. 
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Strafskærpelsen træder i kraft i 2019 og vil fuldt indfaset medføre merudgifter for 

kriminalforsorgen på 37 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, jf. tabel 1. 

Tabel 1 
Økonomi forbundet med strafskærpelse for udlændinge på tålt ophold mv. 

Mio. kr. (pl-2019) 2019 2020 2021 2022 

Strafskærpelse 4,5 79,5 37 37 

heraf driftsudgifter 4,5 4,5 37 37 

heraf etableringsudgifter - 75 - - 
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Udrejsecenter Lindholm 

Der findes i dag en gruppe udlændinge, der uanset, at de er udvist af Danmark 

som følge af kriminalitet mv., ikke aktuelt kan udsendes af landet, fordi de som 

udgangspunkt ikke medvirker hertil. De skal udsendes, så snart det bliver muligt. 

De opholder sig derfor i Danmark uden lovligt opholdsgrundlag.  

Herudover findes der en gruppe udlændinge på tålt ophold. Der er her tale om 

udlændinge, som er udvist som følge af kriminalitet, er udelukket fra asyl eller er 

til fare for statens sikkerhed, men som ikke kan tvangsmæssigt udsendes, fordi de 

risikerer tortur eller andre former for overgreb i deres hjemland. Det ændrer dog 

ikke ved, at de pågældende skal udsendes, så snart det bliver muligt.  

Ingen af disse grupper af udlændinge kan i udgangspunktet frihedsberøves. De er 

dog som udgangspunkt pålagt opholds-, melde- og underretningspligt på 

Udrejsecenter Kærshovedgård.  

Der etableres et nyt udrejsecenter på øen Lindholm. Lindholm er beliggende i 

Stege Bugt, mellem Møn og Sjælland i Vordingborg Kommune.  

Målgruppen for Udrejsecenter Lindholm vil være personer på tålt ophold, udlæn

dinge, der er udvist som følge af kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed 

mv., fremmedkrigere samt afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af 

straffeloven, våbenlovgivningen, knivloven eller lov om euforiserende stoffer på 

eller omkring et udrejsecenter. 

Beboerne på udrejsecenteret vil blive indkvarteret under de samme forhold som 
beboere på de eksisterende udrejsecentre. Centeret vil have en lavere kapacitet end 
de øvrige udrejsecentre. Beboerne er ikke frihedsberøvede. Der vil dog som 
udgangspunkt være opholdspligt for beboerne på centeret. Der vil ikke være 
færgedrift fra sidst på aftenen til næste morgen. 

Det vil være kriminalforsorgen, der på vegne af Udlændingestyrelsen er operatør 

af centeret.  

Politiet vil være til stede på og omkring Udrejsecenter Lindholm døgnet rundt. 

Der etableres endvidere en tryghedsskabende polititilstedeværelse omkring 

færgelejet i Kalvehave på Sjælland med henblik på at yde en tryghedsskabende 

indsats dér og i lokalområdet. 
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Lindholm anvendes i dag af DTU til bl.a. forskning.  

DTU forventer at fraflytte Lindholm med udgangen af 2019. Det forventes at 

arbejdet med den tekniske afvikling og oprensning påbegyndes i august 2019, 

hvorefter udrejsecenteret vil kunne etableres. Centeret forventes færdiggjort såle

des, at overflytning af de første beboere påbegyndes i 2. halvår 2021, og at samtli

ge beboere vil være overflyttet inden udgangen af 2021. 

Udrejsecenteret forventes at have en kapacitet på 100 pladser med mulighed for at 

udvide med en bufferkapacitet på yderligere 25 pladser.  
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