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Forbedring af pensionisters økonomi og øget arbejdsudbud fra pensionister

Afskaffelse af fradraget på 0,3 % til satspuljen

Folkepensionen følger ikke med den generelle indkomstudvikling. Siden 1990 har man årligt regule-
ret folkepensionen med lønudviklingen minus op til 0,3 %, som i stedet er gået til satspuljen. Det har 
betydet en systematisk udhuling af folkepensionen over tid. Ifølge Finansministeriet har fradraget til 
satspuljen betydet, at den årlige folkepension for en enlig er ca. 8.000 kr. lavere, end den ellers ville have 
været1. Især for de mange pensionister, der kun har folkepension og ATP at leve for, er dette et beløb, der 
kan mærkes. 

Forslag 

Ældre Sagen foreslår at afskaffe det årlige fradrag i satsreguleringen på 0,3 %, så folkepensionen 
bliver fuldt ud reguleret med den generelle lønudvikling. Det vil bidrage til at bremse den 
stigende økonomiske ulighed mellem dem, der er gået på pension og de erhvervsaktive.

Forslaget vil koste ca. 175 mio. kr. årligt.

Ifølge Finansministeriet2 udgjorde folkepensionens bidrag til satspuljen for 2018 ca. 250 mio. kr. (ca. 
halvdelen af det samlede bidrag til satspuljen). I 2018 var fradraget til satspuljen på 0,2 %. Hvis fradraget 
i et ”normalt” år er 0,3 %, vil folkepensionens bidrag være ca. 375 mio. kr. i 2018-niveau.

Hvis folkepensionen reguleres uden fradrag til satspuljen, vil det derfor give en stigning i pensionen – og 
dermed den offentlige udgift - på ca. 375 mio. kr. før skat, ca. 233 mio. kr. efter indkomstskat3  og ca. 175 
mio. kr., når der tages hensyn til indirekte skatter4. 

1  Se FIU 2016-17, alm. del endeligt svar på spørgsmål 250
2  Se FIU 2017-18, alm. del svar på spørgsmål 5
3  Der er regnet med 37,76 % skat i 2019, svarende til en gennemsnitlig kommune
4  Skatteministeriets normale antagelse er, at indirekte skatter udgør 24,5 % af en stigning i disponibel indkomst


