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Kære Peter Hummelgaard 

Jeg skriver til dig for at gøre dig opmærksom på nogle problemer i den måde, de sociale 
ydelser til pensionister bliver beregnet på, og som vi i Ældre Sagen mener bør løses. 
 
Vi har et pensionssystem, der grundlæggende er skruet rigtig godt sammen, og som år efter 
år er blevet kåret som et af de bedste på Mercers Global Pension Index. Et pensionssystem, 
som alle er en del af, og hvor ydelserne differentieres i forhold til den enkeltes økonomi, så 
dem, der har mindst, får mest. Modellen sikrer de fleste pensionister en indkomst over 
fattigdomsgrænsen, samtidig med at pensionssystemet er bæredygtigt og økonomisk 
holdbart.  
 
Men pensionssystemet er ikke uden problemer. I Ældre Sagen mener vi, at der især er tre 
forhold i den måde, ydelserne bliver beregnet på, som der hurtigst muligt skal findes en 
løsning på. Der er dels tale om forhold vedrørende ældrecheck og boligydelsen, som 
rammer nogle af de økonomisk dårligst stillede folkepensionister hårdt. Og dels en 
problemstilling, der er ødelæggende for incitamentet til at arbejde for nogle af de 
mennesker, der lever sammen med en førtids- eller folkepensionist.  
 
Vi har derfor tre konkrete ønsker til forbedringer i den måde, ydelserne til pensionister 
bliver beregnet på. 
 
Hæv formuegrænsen for ældrechecken for par 
Ældrechecken, der er tiltænkt de økonomisk dårligst stillede folkepensionister, afhænger 
ikke bare af indkomst, men også af den likvide formue. Formuegrænsen er på 91.900 kr. og 
er den samme for et par som for en enlig. Selvom ældrechecken er målrettet dem, der ikke 
har meget andet end folkepensionen at leve for, er dette en meget lav grænse for et par og 
kan relativt let blive overskredet, hvis der skal sættes penge til side til uforudsete udgifter 
samt eventuelt spares op til større køb eller begivenheder. 
 
De nuværende regler betyder også, at folkepensionister, der hver for sig er berettiget til 
ældrecheck på grund af lav indkomst og formue, kan miste denne helt, hvis de flytter 
sammen. Det er nemlig sådan, at hvis formuegrænsen overskrides blot en smule, mister 
man helt ældrechecken på op til 18.400 kr. pr. person. Relativt set er det et stort beløb for 
disse folkepensionister, og de kan derfor blive ramt hårdt økonomisk. For eksempel vil to 
folkepensionister, der begge har lav indkomst og en formue på 50.000 kr., modtage 
ældrecheck, hvis de bor hver for sig. Hvis de flytter sammen, vil de begge miste 
ældrechecken, fordi deres likvide formue tilsammen er 100.000 kr.  
 
Ophæv arealgrænsen for boligydelsen for plejeboliger  
Boligydelsen sikrer bl.a., at alle folkepensionister har råd til at bo i en plejebolig, selvom 
huslejen er høj, som det ofte er tilfældet især i moderne plejeboliger. Der ydes dog kun 
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støtte for kvadratmeter op til normen (65 m2). Mange moderne plejeboliger overskrider 
denne arealgrænse, når diverse fællesarealer medregnes i lejlighedens størrelse. Det kan 
betyde, at nogle folkepensionister ikke har råd til at betale huslejen i større og/eller mere 
moderne plejeboliger. Det bør sikres, at dette er muligt for alle, og derfor bør denne 
arealgrænse fjernes for kommunalt anviste plejeboliger. 
 
Fjern eller reducer modregning af ikke-pensioneret ægtefælle/samlevers 
indkomst 
Fordi pensionsydelserne fastsættes ud fra fælles indkomst for par, kan førtids- og 
folkepensionister, der har en ægtefælle eller samlever, som ikke er gået på pension endnu, 
blive modregnet uforholdsmæssigt hårdt i deres pension, når partneren fortsat arbejder. 
Det kan betyde, at det økonomiske udbytte af partnerens arbejdsindsats bliver stærkt 
begrænset. Det er ikke rimeligt, og det er heller ikke hensigtsmæssigt for samfundet, fordi 
det går ud over lysten til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Problemstillingen 
gælder både folkepensionister og førtidspensionister, men problemet er størst for 
førtidspensionister.  
 
Vi har tidligere rejst problemstillingen over for beskæftigelsesordførerne. I juni 2020 
fremsendte vi et notat til ordførerne med input til overvejelser om ændring i principperne 
for modregning, herunder samleverafhængighed, i pensionsydelser, som  jeg vedlægger.  
 
Jeg vil samtidig foreslå, at vi snarest mødes, idet det vil give os mulighed for at drøfte disse 
problemstillinger og mulige løsninger samt i øvrigt vende andre emner af fælles interesse, 
herunder det kommende arbejde i pensionskommissionen. 
 
Jeg ser frem til at høre fra dig. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 
 
 
 
  


