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Til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

 

9. december 2021 • CB/MAJ 

Opfølgning på foretræde den 8. december 2021 

Som opfølgning på Ældre Sagens foretræde for Beskæftigelsesudvalget den 8. december 2021 følger 

hermed en oversigt over skønnede udgifter forbundet med vores forslag. Desuden sendes plancher 

og baggrundsnotat i elektronisk form.  

 

Ældre Sagens forslag Økonomi 

Reguleringen af 

folkepension og 

andre overførsler 

i 2022 

Ældre Sagen foreslår, at den 

budgetterede regulering af 

folkepensionen, førtidspensionen 

og øvrige overførselsindkomster 

på finanslovforslaget fastholdes. 

Forslaget kræver blot, at staten ikke 

indkasserer den milliardgevinst, der ligger 

i, at reguleringen er halveret i forhold til 

skønnet på finanslovforslaget. Udgiften er 

af Finansministeriet opgjort til 2,8 mia. 

kr. (Finansministeriet har placeret 

pengene på t0 budgetreguleringskonti på 

FFL22:  35.11.39.10.49 (221 mio. kr.) og 

35.11.70.10.49 (2.574 mio. kr.)). 

Justering af 

grænserne for 

varmetillæg 

Ældre Sagen foreslår, at 

intervallerne for den varmeudgift, 

der kan ydes varmetillæg til, 

”strækkes”. 

Forslaget skønnes at medføre en 

merudgift på 50-100 mio. kr. i 2022 i 

forhold til gældende regler.  

Forhøjelse af 

tillægget til den 

grønne check 

Ældre Sagen foreslår, at tillægget 

til den grønne check forhøjes med 

1.000 kr. i 2022, og at tillægget 

aftrappes gradvist.  

Forslaget skønnes at medføre en 

merudgift på godt 2 mia. kr. i 2022.  

Forhøjelse af 

ældrechecken 

Ældre Sagen foreslår, at ældre-

checken forhøjes med 2.000 kr. 

om året. En større forhøjelse kan 

sende den sammensatte marginal-

skat over 100 %. 

Forslaget skønnes at indebære en 

merudgift på ca. 260 mio. kr. årligt efter 

skat og tilbageløb. 

Forhøjelse af 

formuegrænsen 

for ældrechecken 

for par 

Ældre Sagen foreslår, at formue-

grænsen for ældrechecken for par 

forhøjes med 50 % sammenlignet 

med en enlig. 

Forslaget skønnes at indebære en 

merudgift på ca. 155 mio. kr. årligt efter 

skat og tilbageløb. 
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