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Kære Peter Hummelgaard 

Ældre Sagen får i disse dage et overvældende antal henvendelser fra bekymrede og utrygge 

pensionister, som ikke kan få deres økonomi til at slå til på grund af de stigende priser i 

Danmark. 

 

Danmarks Statistik offentliggjorde d. 10. marts 2022 nye tal for inflationen. De viser, at det 

samlede forbrugerprisindeks steg med 4,8 pct. i februar 2022 i forhold til samme måned året før. 

Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden december 1989. Inflationen er altså 

på det højeste niveau i mere end 30 år. Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der øger 

inflationen. Varer er i gennemsnit steget 7,0 pct. det seneste år drevet af prisstigninger på el, 

fødevarer, brændstof og gas.  

 

I 2022 blev folkepensionen reguleret med 1,2 pct. Det er den laveste regulering i mere end 20 år. 

Folkepensionen og andre overførselsindkomster reguleres på baggrund af lønudviklingen to år 

tidligere. Dette skaber normalt ikke problemer, men i tider med høj inflation kan det mærkes. 

 

Jeg er glad for, at der er indgået en aftale om varmecheck. Det er dog problematisk, at checken 

først forventes at blive udbetalt til august, fordi det er her og nu, de store varmeregninger lander i 

postkassen. Havde Folketinget fulgt Ældre Sagens forslag om helt enkelt at forbedre den 

eksisterende varmestøtteordning, kunne Udbetaling Danmark nemt og uden større bureaukrati 

få sendt pengene hurtigt ud til i hvert fald folkepensionister og førtidspensionister med små 

indkomster og høje varmeudgifter. Derudover er de generelle prisstigninger nu så høje, at det 

ikke kun er varmeudgifterne, der skaber bekymring.  

 

Dette kræver politisk handling. Ældre Sagen foreslår en ekstraordinær regulering af 

folkepensionen og andre forsørgelsesydelser1 på 3,5 pct. med virkning fra 1. januar 2022. Det 

svarer til ca. 6.500 kr. årligt for en enlig folkepensionist uden anden indtægt. Den ekstraordinære 

regulering kan kombineres med en afdæmpet regulering i de kommende år, så reguleringen på 

lang sigt svarer til lønudviklingen og ikke påvirker holdbarheden i dansk økonomi. 

 

Ældre Sagen vurderer, at en ekstraordinær regulering af forsørgelsesydelserne på 3,5 pct. i 2022 

vil koste ca. 5,4 mia. kr.2 

 

Venlig hilsen 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 

 

Kopi: Beskæftigelsesudvalget 

 
1 De samme ydelser, som modtog skattefrit engangstilskud under Corona, og som fremgår af Lov om engangstilskud til 

modtagere af forsørgelsesydelser. 

 
2 Udgiftsskønnet er efter skat og tilbageløb, der er ikke taget højde for eventuelle adfærdsvirkninger. 


