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Kære Peter Hummelgaard og Simon Kollerup 

 

Coronakrisen trækker ud, og selvom der er håb forude, står vi i midt i en ny nedlukning. En 

nedlukning, der er mere omfattende og ser ud til at vare længere end i foråret.  

 

Vi er som i foråret nødt til at fastholde vores erhvervsaktive i arbejdsstyrken for ikke at 

miste værdifuld arbejdskraft på den længere bane. På lidt længere sigt forventer vi igen at 

have brug for al den arbejdskraft, vi kan skaffe, for at kunne finansiere og udvikle vores 

velfærdssamfund. Der vil derfor fortsat være brug for, at bl.a. seniorer, der kan og vil, 

arbejder længere og også ud over folkepensionsalderen – både som lønmodtagere og 

selvstændige.  

 

Vi ser, at både forårets lønkompensationsordning og de generelle kompensationsordninger 

til selvstændige er genindført. Men dette er ikke nok. Der er stadig behov for tiltag, som 

gør, at erhvervsaktive over folkepensionsalderen vil fortsætte med at være erhvervsaktive, 

når landet igen åbner. Ellers risikerer vi, at erfarne og værdifulde erhvervsaktive presses ud 

af arbejdsmarkedet. 

 

Vi har to opfordringer: 

• Timekravet for ret til seniorpræmie nedjusteres igen 

• Mulighed for kompensation for folkepensionister med A- og B-indkomst fra 

freelancearbejde  

 

Nedjustering af timekravet for ret til seniorpræmie 

I foråret blev det besluttet at nedsætte beskæftigelseskravet for ret til en skattefri 

seniorpræmie midlertidigt fra 1.560 timer til 1.040 timer som følge af Corona og forårets 

nedlukning og restriktioner. Det nedsatte beskæftigelseskrav gælder alene personer, hvor 1. 

marts til og med 30. juni 2020 indgår i deres optjeningsperiode. Dette blev gjort, fordi det 

er sværere at leve op til beskæftigelseskravet, når Danmark er lukket ned, jf. lov nr. 1050 af 

30. juni 2020. 

 

Vi står i en situation, hvor der siden slutningen af sidste år har været skærpede 

restriktioner i størstedelen af – og hurtigt hele – landet, og Danmark nu reelt er lukket ned 

igen. Det gør det igen svært at opfylde beskæftigelseskravet for optjening af seniorpræmie. 
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Ældre Sagen foreslår derfor, at beskæftigelseskravet igen nedsættes forholdsmæssigt i 

forhold til perioden fra 9. december og frem til, at de skærpede restriktioner og 

nedlukningen ophører. Det svarer til samme periode, som det ved trepartaftale den 10. 

december 2020 blev besluttet at genindføre lønkompensationsordningen fra foråret til hele 

landet.    

 

Ældre Sagen gør i øvrigt opmærksom på, at det indkomstkrav, der generelt gælder for at 

kunne opfylde beskæftigelseskravet og dermed kunne få seniorpræmie (§ 4 i 

Bekendtgørelse om en skattefri seniorpræmie), er lavere end den overenskomstmæssige 

mindsteløn på fx HK’s overenskomst for en ufaglært i butik (19.798 kr. om måneden pr. 1. 

marts 2021). Det er efter Ældre Sagens opfattelse uheldigt, hvis lavtlønnede lønmodtagere 

ikke kan opnå ret til seniorpræmie, selvom de har været beskæftigede til 

overenskomstmæssig løn det nødvendige antal timer, jf. vores høringssvar til 

bekendtgørelsen i 2019.  

 

Kompensation for selvstændige folkepensionister med A- og B-indkomst fra 

freelancearbejde 

I foråret blev det præciseret, at folkepensionister kan få kompensation som selvstændig. 

Det er tilfældet, hvis de er selvstændige med et CVR-nummer eller er freelancere med kun 

B-indkomst. Ældre Sagen har fået henvendelser fra selvstændige folkepensionister, som er 

freelancere med både A- og B-indkomst, som ikke kan få kompensation fra 

kompensationsordningen for freelancere med både A- og B-indkomst (kombinatører).  

 

Det fremgår nemlig af Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i 

forbindelse med gradvis genåbning af Danmark fra 18. april 2020, at freelancere med både 

A- og B-indkomst ”[ikke må] være berettigede til dagpenge eller supplerende dagpenge eller 

modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp”. Dette fortolkes af Erhvervsstyrelsen som, 

at en freelancer heller ikke må modtage folkepension. 

 

Vi undrer os over, at selvstændige folkepensionister ikke kan omfattes af kompensations-

ordningen for kombinatører, når selvstændige folkepensionister kan omfattes af de øvrige 

kompensationsordninger for selvstændige. Ældre Sagen opfordrer derfor til, at 

selvstændige folkepensionister også kan få adgang til kompensationsordningen for 

freelancere med både A- og B-indkomst.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 

 

 

Kopi: Social- og ældreminister Astrid Krag 


