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Forbedring af pensionisters økonomi og øget arbejdsudbud fra pensionister

Forøget arbejdsudbud blandt 65+ 

I disse år begynder arbejdsmarkedet at blive presset på grund af mangel på arbejdskraft. Flere og flere 
sektorer, som for eksempel ældreplejen og byggebranchen, oplever allerede betydelige rekrutteringsvan-
skeligheder. For at imødegå presset er det vigtigt, at dem, der gerne vil gøre en indsats på arbejdsmarke-
det, også får mulighed for og incitament til at yde en ekstra indsats.

Mange folkepensionister vil gerne arbejde ved siden af folkepensionen. Men i dag er det økonomiske 
incitament til at tjene mere end 60.000 kr. om året ved at arbejde ved siden af folkepensionen yderst be-
grænset, fordi der sker modregning i pensionstillægget. Såfremt en enlig folkepensionist tjener mere end 
60.000 kr., bliver den sammensatte marginalskat på 57,9 %. Til sammenligning har en topskatteyder en 
marginalskat på 56,5 %. Arbejdsudbuddet blandt folkepensionister kan derfor øges, hvis det gøres mere 
attraktivt at arbejde ved siden af folkepensionen.

Forslag 

Ældre Sagen foreslår at hæve bundfradraget for indtægter ved personligt arbejde for 
folkepensionister fra 60.000 kr. til 100.000 kr. om året efter arbejdsmarkedsbidrag, og at fradraget 
reguleres med satsreguleringsprocenten, så beløbet ikke løbende udhules, når lønniveauet stiger.

Forslaget vil koste ca. 95 mio. kr.  

Forslaget vil øge det økonomiske incitament for folkepensionister til at arbejde mere. Samtidig vil det 
sende et positivt signal om, at ældre ses som en god arbejdskraft, der bidrager til at løse udfordringerne 
med at tilvejebringe arbejdskraft i de kommende år, også selv om pensionisterne ikke arbejder fuld tid.
Det vurderes, at forslaget kan øge arbejdsudbuddet med ca. 120 fuldtidspersoner for en udgift på ca. 95 
mio. kr. Det svarer til 0,8 mio. kr. pr. ekstra fuldtidsbeskæftiget.

Medregnes modtagere af reduceret ældrecheck, vil beskæftigelseseffekten øges med yderligere ca. 25 
fuldtidspersoner. Effekten af forslaget kan afvige fra det skønnede, da den afhænger af, hvordan folke-
pensionisterne reagerer på en forøgelse af bundfradraget, hvilket ikke kan forudsiges med sikkerhed. 

Sammenlignet med beskæftigelsesvirkningen af regeringens seneste skattenedsættelser i samspilsløs-
ningen er en forhøjelse af bundfradraget relativt ”billig”. Ifølge regeringens lovforslag giver nedsættelsen 
af bundskatten en beskæftigelsesvirkning på 50 personer, svarende til 3 mio. kr. pr. fuldtidsbeskæftiget. 
Det nye jobfradrag koster ca. 1,7 mio. kr. pr. ekstra fuldtidsbeskæftiget, og det nye fradrag for pensions-
indbetalinger koster mere end 3½ mio. kr. pr. ekstra beskæftiget. 


