
 

 

Ældre Sagen 

Snorresgade 17-19 

2300 København S 

Tlf. 33 96 86 86 

aeldresagen@aeldresagen.dk 

www.aeldresagen.dk 

Protektor:  

Hendes Majestæt Dronning 

Margrethe II 

Gavebeløb til Ældre Sagen  

kan fratrækkes efter gældende 

skatteregler · Giro 450-5050 

 

 

  

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard  

Beskæftigelsesministeriet  

Holmens Kanal 20 

1060 København K   

1. juli 2022 • CB/LA 

 

 

Kære Peter Hummelgaard   

 

Jeg er glad for, at der omsider er kommet en aftale om kompensation for de stigende priser. 

Ældre Sagen har gennem længere tid peget på behovet for flere penge til pensionister og andre 

modtagere af forsørgelsesydelser, da ydelserne langt fra er blevet reguleret lige så meget, som 

priserne er steget.  

 

Ældre Sagen ønsker at fastholde lønreguleringen af pensionen, men det er et stort problem i den 

nuværende situation, at reguleringen er to år forsinket. 

Ældre Sagen havde gerne set en højere kompensation, men har også forståelse for de 

samfundsøkonomiske hensyn, men er forundrede over den måde, kompensationen er fordelt på. 

Aftaleteksten giver ikke nogen forklaring på de konkrete valg og fravalg. 

 

Jeg tænker her på de 5.000 kr. til folkepensionister, der modtager ældrecheck. Vi er enige i, at 

modtagere af ældrecheck hører til de mest økonomisk udsatte – de har både en lav indkomst og en 

lav likvid formue. Men vi har vanskeligt ved at forklare vores medlemmer logikken i, at en enlig 

folkepensionist uden likvid formue med en supplerende indkomst på 89.000 kr., der får 372 kr. i 

ældrecheck, er berettiget til 5.000 kr. skattefrit – det svarer til 8.000 kr. skattepligtigt – mens en 

tilsvarende pensionist, der har en indkomst, der er blot 1.000 kr. højere, slet ikke får kompensation. 

Kompensationen betyder, at pensionisten med den laveste indkomst er bedre stillet end 

pensionisten med den lidt højere indkomst. 

 

Da der ikke gives anden kompensation til folkepensionister end de 5.000 kr. til modtagere af 

ældrecheck, er der også mange folkepensionister, der vil undre sig over, at fx førtidspensionister og 

efterlønsmodtagere efter aftalen skal modtage 2.000 skattefri kroner, når førtidspensionen og 

efterlønnen er højere end folkepensionen. 

 

Faktisk betyder aftalen, at flertallet af dem, der har forladt arbejdsmarkedet, ikke får nogen 

kompensation, da der er næsten 800.000 folkepensionister, der ikke modtager ældrecheck og 

dermed ikke er berettiget til kompensation. 

 

På den mere tekniske side har vi svært ved at forstå sætningen ”Aftalepartierne er enige om at 

udbetale skattefrie engangsbeløb på 2.500 kr. i både 2022 og 2023 til de ca. 290.000 

folkepensionister, der er berettiget til og får udbetalt ældrechecken for 2022.” 

 



 

Side 2 af 2 

 

 

Vi er i tvivl, om det betyder, at alle, der får ældrechecken for 2022 - også de, der først får deres 

ældrecheck i forbindelse med årsopgørelsen for 2022, der typisk udsendes i juni 2023 - vil modtage 

5.000 kr., eller om det kun er de pensionister, der har fået udbetalt ældrecheck i 2022, der vil være 

berettiget til de 5.000 kr. 

 

Efter vores opfattelse indebærer princippet for kalenderårsmodellen, at alle, der allerede har fået 

eller senere viser sig at være berettiget til ældrecheck for 2022, skal have de 5.000 kr.  

Herudover har vi i Ældre Sagens rådgivning brug for at vide, om pensionister, der har fået 

ældrecheck i 2022, men skal tilbagebetale den, fordi indkomsten eller formuen efterfølgende viser 

sig at være for høj til ældrecheck, også skal tilbagebetale det skattefri engangsbeløb.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. Direktør  

 

 

 

 

 

 


