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Kære Ane Halsboe-Jørgensen 

 

Tillykke med udnævnelsen til ny beskæftigelsesminister. Det er en vigtig post med stor 

betydning for mange danskere – herunder landets pensionister. Vi har læst regerings-

grundlaget og noteret mange gode takter. Men ingen roser er som bekendt helt fri for torne, 

og vi har nogle bekymringer, som jeg vil komme nærmere ind på nedenfor. 

 

Ny inflationshjælp 

Vi har en vis bekymring for den udhuling af folkepensionen, der finder sted i disse år, og 

som jo lovgivningsmæssigt hører til dit nye resort. Lige nu er der mange pensionister, der 

kæmper med at få budgettet til at hænge sammen på grund af de voldsomme prisstigninger 

på nødvendigheder som fødevarer og energi. De har akut brug for hjælp.  

 

Derfor er vi i Ældre Sagen glade for, at regeringen i januar vil fremlægge forslag til ny 

inflationshjælp. Vi skal dog kraftigt opfordre til, at inflationshjælpen ikke afgrænses til 

modtagere af ældrecheck. Der er andre grupper af pensionister, som også er særlig hårdt 

ramt af inflationen, og som har brug for hjælp. Det gælder fx de omkring 300.000 

folkepensionister, der har så lav indkomst, at de modtager fuldt pensionstillæg, men som 

ikke får ældrecheck.  

 

For at afbøde de negative konsekvenser af inflationen foreslår Ældre Sagen en fremrykning 

af reguleringen af folkepensionen, førtidspensionen og andre forsørgelsesydelser, som i dag 

er to år forsinket. Konkret har vi foreslået, at pensionen reguleres ekstraordinært med 3,5 

% fra 1. januar 2023 (udover den planlagte regulering). Den ekstraordinære regulering i 

2023 efterfølges af en afdæmpet regulering, således at de offentlige budgetter ikke påvirkes 

på lang sigt.  

 

Pension 

Ældre Sagen hilser velkommen, at regeringen vil forhøje ældrechecken med 4.700 kr. 

årligt. Vi må dog påpege, at det øger samspilsproblemet for pensionister med reduceret 

ældrecheck, så den sammensatte marginalskat bliver over 85 % for en enlig pensionist, der 

modtager reduceret ældrecheck og boligydelse. Antallet af pensionister med reduceret 

ældrecheck vil stige i de kommende år. Vi vil desuden gøre opmærksom på, at jo højere 

ældechecken er, desto hårdere rammer det, når ældrechecken ikke udbetales, fordi den 

likvide formue overstiger grænsen for ældrecheck.  
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Ældre Sagen foreslår, at formuegrænsen for ældrecheck hæves med 50 % for par. I dag er 

formuegrænsen den samme for enlige og par. Det er ikke rimeligt, da et par har behov for at 

have en større opsparing end enlige til at dække uforudsete udgifter som fx større 

tandlægeregninger. 

 

Seniorer på arbejdsmarkedet 

Regeringen vil gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet og 

bekæmpe diskrimination. Det kan vi selvfølgelig kun bakke op om, og vi indgår gerne i 

drøftelser om konkrete løsninger. 

 

Ældre Sagen skal i den forbindelse anmode om, at forslaget om at afskaffe modregning af 

egen arbejdsindkomst i folkepensionen fremsættes hurtigt uden at vente på forslag vedr. 

kalenderårsmodellen, så fremtidige pensionister har et grundlag for at beslutte, om de vil 

fortsætte med at arbejde. 

 

Kort før valgkampen præsenterede din forgænger, Peter Hummelgaard, et forslag om et 

partnerskab om seniorer på arbejdsmarkedet mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter 

og en række organisationer, herunder Ældre Sagen. Udspillet, der blev præsenteret i vores 

lokaler på Islands Brygge, ser vi meget positivt på, og jeg håber, at du som ny minister 

fortsat vil løfte dette initiativ.   

 

I tillæg hertil foreslår Ældre Sagen, at der etableres et videnscenter for seniorer på 

arbejdsmarkedet efter norsk forbillede. Centret kan samle og formidle eksisterende viden 

og hermed sikre et vedvarende fokus på seniorer på arbejdsmarkedet, herunder hvordan 

flere kan og vil arbejde længere. Ved at synliggøre ældres ressourcer, kompetencer og 

værdiskabelse på arbejdsmarkedet kan centret også medvirke til at bekæmpe fordomme. 

 

Værdig tilbagetrækning 

Afslutningsvis vil jeg på Ældre Sagens vegne rette en bekymring over planerne om at 

sammenlægge seniorpensionen og retten til tidlig pension i én ny ordning. De markante 

forringelser, der med sammenlægningen lægges op til, vil i høj grad vanskeliggøre 

mulighederne for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for dem, som af 

helbredsmæssige årsager ikke kan arbejde til folkepensionsalderen. Sammenholdt med 

planerne om at afskaffe seniorjobordningen bidrager den nye ordning til en frygt for, at 

flere seniorer vil ende i ledighedskøen. 

 

Det er åbenlyst, at der er mange spændende ting for dig at tage fat på, og vi bidrager 

selvsagt meget gerne med uddybninger af vores synspunkter på et snarligt møde.  Endnu en 

gang tillykke med udnævnelsen.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 


